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Взаємодія держави та адвокатури в сис-
темі захисту прав і свобод людини в Украї-
ні має тривалий історико-правовий вимір і 
набуває особливої актуальності в нинішній 
час, коли в Україні відбуваються радикальні 
реформи в державному управлінні, в судо-
чинстві, в економіці, розвитку, в розбудові 
громадянського суспільства і в процесах єв-
роінтеграції. 

Мета статті полягає у визначенні методів 
дослідження взаємодії держави і адвокатури 
в системі захисту прав і свобод людини. 

Наукова дослідженість проблеми: взає-
модія держави і адвокатури в системі захисту 
прав і свобод людини знайшла своє відобра-
ження в наукових працях Гвоздія В.А., Вар-
фоломєєвої Т.В., Вільчик Т.Б., Тацій Л.В., 
Узун Н.Ф., Сопілко І.М., Святоцької В.О., Ку-
рило Т.В., Аракелян М.Р. У їх працях пред-
ставлено різноманітні аспекти і результати 
досліджень, які безпосередньо стосуються 
сфери професійної діяльності адвокатів. Від-
даючи належне вказаним та іншим ученим у 
дослідженні проблем діяльності адвокатури 
в Україні, слід однак зауважити, що методи 
дослідження взаємодії держави і адвокатури 
в історико-правому вимірі належного висвіт-
лення не знайшли. 

Виклад основного матеріалу
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про адво-

катуру і адвокатську діяльність» адвокатура 
є незалежною від органів державної влади, 

Вступ
Конституція України1 у ст. 59 передбачає, 

що кожен має право на правову допомогу.-
В окремих випадках, передбачених закона-
ми, така правова допомога надається безо-
платно. Кожна особистість є вільною у виборі 
захисника своїх прав. Для забезпечення пра-
ва на захист від обвинувачення та надання 
правової допомоги при вирішенні справ у су-
дах та в інших державних органах в Україні 
діє адвокатура. Тобто держава надає можли-
вість членам суспільства користуватись пра-
вом правової допомоги за участю представ-
ників адвокатури. 
Закон України «Про адвокатуру та адво-

катську діяльність»2 визначає правові засади 
організації та діяльності адвокатури та здій-
снення адвокатської діяльності в Україні. 
Завдання адвокатури із захисту забезпе-

чення прав і свобод і законних інтересів осо-
би, стосовно якої здійснюється досудове про-
вадження чи судочинство та надання іншої 
допомоги правового характеру, і завдання 
держави, для якої права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави, а утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави, як бачимо, співпадають. 
Держава та адвокатура мають взаємодіяти в 
діяльності із захисту прав і свобод людини. 

1 Конституція України : Міністерство юстиції Укра-
їни // Офіційне видання. – К., 2006.
2 Про адвокатуру і адвокатську діяльність : Закон 
України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2013. - № 27. – С. 282. 
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органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових та службових осіб, а держава створює 
належні умови для діяльності адвокатури та 
забезпечує дотримання гарантій адвокат-
ської діяльності. 
Як вважає С.Антонюк, варто зазначити, 

що у зв’язку з проведенням системних ре-
форм в Україні (практично в усіх ключових 
напрямах життя держави), включаючи ре-
формування української судової системи, 
інститут правової допомоги сьогодні зазнає 
певних суттєвих змін, зокрема, на конститу-
ційному рівні.3 
З огляду на це правовий аналіз методів 

дослідження взаємодії держави і адвокатури 
в системі захисту прав і свобод людини набу-
ває особливої актуальності. 
Для сучасного правознавства, яке роз-

вивається в період глибинних реформ, до-
корінних перетворень українського суспіль-
ства, методологічні дослідження спрямовані 
на виявлення шляхів удосконалення право-
охоронної та правозахисної діяльності. 
Як зазначають М. Кельман та І. Коваль, у 

сучасній вітчизняній юридичній науці вирі-
шення методологічних проблем - об’єктивна 
вимога часу, оскільки поступ у розумінні 
дуже складного явища права можливий за-
вдяки гіпотезам, концепціям, теоріям, шко-
лам, неабияка частина яких представники, 
так би мовити, неюридичних наук. І зважа-
ючи на «демонополізацію» вітчизняної мето-
дології досліджень права та проникнення в 
правознавство висновків інщих наук, наслід-
ком якого стала «плюралізація» правових 
компетенцій, є підстава констатувати, що 
саме завдяки неюридичним наукам можли-
вий новий стрімкий розвиток вітчизняного 
правознавства.4
Аналізуючи адвокатську діяльність у різні 

періоди, ми бачимо, як у діяльність адвокату-
ри проникає логіка, філософія, етика і естети-
ка, психологія, соціологія, педагогіка, інфор-
матика, економіка, корпоративне управлін-
ня, публічне адміністрування та інші галузі 

3 Святослав Антонюк Міжнародно-правові стандар-
ти професійної діяльності адвоката у цивільному су-
дочинстві України (Підприємництво і господарське 
право). – К., 2019. - № 6. – С. 347 (С. 347-353). 
4 М. Кельман, І. Коваль Методологія дослідження 
як наукове пізнання, 2016.

науки, що обумовлює широку методологію 
дослідження проблем взаємодії держави та 
адвокатури в системі захисту прав і свобод 
людини. 
Методологія дослідження - це система те-

оретичних і практичних знань, яка викорис-
товується при вивченні певних явищ, фактів, 
подій, документів та інших об’єктів дослі-
дження. Методологія - сукупність прийомів 
дослідження, що застосовуються у будь-якій 
науці; вчення про метод наукового пізнання 
світу; принципи побудови методів, їх науко-
ве узагальнення.5 
Методологія (від грецьк. «methodus» - 

шлях дослідження, вивчення, пізнання і 
«logus» - вчення), тобто це сукупність підхо-
дів, способів, прийомів та процедур, що за-
стосовуються в процесі наукового пізнання 
та практичної діяльності для досягнення по-
ставленої мети. Метод, як уже було зазначе-
но, грецьке «metodos» буквально - «шлях до 
чого-небудь», розуміється також як спосіб со-
ціальної діяльності в будь-якій формі.
Кожний об’єкт дослідження потребує 

своїх методів. Неможливо створити загаль-
ний, універсальний метод пізнання. Кожний 
об’єкт дослідження характеризується своїми 
особливостями, специфічними якостями, а 
отже, дослідження такого об’єкта потребує 
своєрідних методів і методологічних дослі-
джень. 
Багатоманітність адвокатської діяльності, 

широкий спектр взаємодії з органами дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання, об’єднаннями 
громадян і окремими громадянами обумов-
люють розмаїття методів дослідження різних 
сторін адвокатської діяльності. 

«Загальною методологією всіх галузей на-
укового пізнання виступає філософія з її спе-
цифічною функцією методу пізнання. Сама 
собою філософія не містить ні готового рі-
шення наукових проблем, ні готових спосо-
бів їх добування, але вона вказує на шляхи 
пошуку, визначає загальну стратегію дослі-
дження, допомагає виявити значення і місце 
всіх засобів наукового пізнання. Закони діа-
лектики, філософські принципи, положення 

5 Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. 
– К., Міжнародна економічна енциклопедія, 2000. - 
С. 360 (703 с.). 
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гносеології виступають як логіко-методоло-
гічні принципи переходу до нового знання».6 
Методологія дослідження будь-якого 

предмета дослідження, у т.ч. і дослідження 
взаємодії держави та адвокатури, ґрунтують-
ся на таких загальнонаукових принципах, 
як: історичний, термінологічний, функціо-
нальний, системний, пізнавальний (когні-
тивний), синергетичний та інші. Загальнона-
укові принципи обумовлюють вибір методів 
дослідження. 
До нашого часу дійшли перші письмові 

джерела права Київської Русі та договори 
Київської Русі з Візантією 907, 911, 944, 947 
років. У цих правових документах уже пе-
редбачено заходи захисту інтересів договір-
них сторін і заходи покарання за порушення 
встановлених норм. Для того щоб зрозуміти 
сутність відносин фізичних осіб з державною 
владою, ступінь захисту і міри покарання, 
необхідно звернутись до того історичного пе-
ріоду. Історичний підхід дає змогу дослідити 
виникнення, формування та розвиток про-
цесів і подій у Київській Русі у хронологічній 
послідовності, виявити характер суспільних 
відносин у сфері правоохорони і правозахис-
ту тодішньої державності на колишніх укра-
їнських землях. Для пізнання взаємодії і вза-
ємовідносин стародавньої Київської держави 
в особі її органів (князів, намісників, дружин-
ників та осіб, наділених владою) і особами, 
які здійснюють захист інтересів інших членів 
суспільства, доцільним буде використати іс-
торико-порівняльний метод, за допомогою 
якого можна залучити сукупність пізнаваль-
них засобів і процедур, які дозволять вияви-
ти схожість і відмінність права Київської Русі 
та Візантії, Київської Русі та Великої Ясси 
Чингісхана, законів Київської Русі та норм 
пізніших Новгородського і Псковського Су-
дебників, чи статусу адвокатури Литовсько-
польської доби. 
Оскільки правові документи Київської 

Русі дійшли до нас або не в повному обсязі, 
або в перекладі, важливим буде метод аналі-
зу документальної інформації. Документаль-
ною інформацією буде будь-яка інформація, 

6 В.А. Тюрина, И.В. Влащенко Основы методоло-
гии и методики научного исследования : учебное 
пособие. –К., Международное финансовое агент-
ство, 1992, С. 4 (44 с. )

зафіксована в письмовому чи друкованому 
вигляді, чи подана в цифровому чи в ма-
люнковому (схематичному) зображенні. Іс-
торико-правовий метод дозволить вивчити 
розвиток подій, фактів, документів Київської 
Русі, зокрема, її суспільно-правове життя, в 
хронологічній послідовності з відповідним 
правовим регулюванням. Досліджуючи в іс-
торико-правовому вимірі взаємодію держа-
ви і адвокатури, доцільно використовувати 
і компоративний метод, коли шляхом порів-
няння, зіставлення можна виявити загальне 
у взаємодії держави і адвокатури і особливе, 
коли в держави і адвокатури є свої особливі 
інтереси і позиції, виявити причини цих по-
дібностей і розходжень, тенденції і перспек-
тиви розвитку взаємодії. Дослідження подій 
і окремих фактів з історії взаємодії держави 
і права обумовлює застосування біографічно-
го методу, що передбачає дослідження діяль-
ності окремих політичних і громадських ді-
ячів, учених, свідчень очевидців, соціальних 
умов життя людини, культури, світогляду, 
Досліджуючи систему правового захис-

ту і зародження адвокатури на українських 
землях, ми звертаємось до постаті Ярослава 
Мудрого, Данила Галицького, Казиміра IV - 
автора Литовського судебника 1468 р., геть-
манів Богдана Хмельницького, Мазепи, Пав-
ла Скоропадського, авторів судових статутів 
Російської імперії 1864 року, які розробили 
основу організації адвокатури. 
Застосовуючи методи дослідження взає-

модії держави і адвокатури в історико-право-
вому вимірі, не можна обійти історико-термі-
нологічний метод, який передбачає вивчен-
ня змісту і сутності термінів і передбачуваних 
ними понять. Адвокат не завжди називався 
адвокатом. Професія правозахисника на-
зивалась у процесі розвитку правозаступни-
цтва по-різному. Сама назва Київської Русі, 
як давньоруської держави, з’явилась у кінці 
XVIII століття, а договір у Київській Русі на-
зивався «рядом», а назва Литовських статутів 
виникла вже після їх видання. Термінологіч-
ний метод дозволяє сформулювати ознаки, 
які позначають обсяг і зміст досліджуваних 
предметів, дає можливість описати, уточнити 
понятійний апарат конкретних подій, вста-
новити взаємозв’язок понять, забезпечити їх 
доцільне і наукове використання. 
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В усі часи інститут правозахисту, який 
нині сприймається як адвокатура, не діяв 
ізольовано. Він був складовою суспільної сис-
теми, діяв за законами і в порядку встанов-
леному державою, функціонував у системі 
судочинства чи в іншій сфері, пов’язаний із 
застосуванням системи правових норм. Адво-
катура завжди діяла системно як у внутріш-
ніх, так і в зовнішніх зв’язках. Застосування 
системного методу дослідження взаємодії 
держави і адвокатури дасть можливість оха-
рактеризувати всю сукупність елементів сис-
теми, в якій складаються відносини держави 
і адвокатури. 
У системі взаємодії держави і адвокату-

ри задіяні різні соціальні організації, зо-
крема суд, прокуратура, поліція, органи ви-
конавчої влади, місцевого самоврядування, 
об’єднання громадян і окремі громадяни. 
Кожні взаємовідносини держави і адвокату-
ри є своєрідною системою (підсистемою) кон-
кретних прав і обов’язків, функцій, діяльнос-
ті, структури. Системний метод забезпечить 
комплексне дослідження взаємодії держави 
і адвокатури в системі захисту прав і свобод 
людини і тих елементів (підсистем), які в тій 
чи іншій мірі мають стосунок до захисту прав 
і свобод людини. 
Закон України «Про адвокатуру та адво-

катську діяльність» визначає, що адвокатуру 
України складають усі адвокати України, які 
мають право здійснювати адвокатську діяль-
ність. Вивчаючи історико-правовий характер 
взаємодії держави і адвокатури в системі за-
хисту прав людини, необхідно орієнтуватись 
на метод цілісного пізнання, що дозволяє 
розглянути адвокатуру як партнера держа-
ви, як цілісний, єдиний організм, складові 
частини якого - адвокати органічно інтегро-
вані в єдине ціле зі своєю структурою, функ-
ціями, взаємозв’язками із зовнішнім серед-
овищем, ієрархічністю, цілеспрямованістю, 
самоорганізацією і самоврядуванням. У цьо-
му випадку доцільним буде і використання 
структурно-функціонального методу.
Ієрархічно-правовий метод дозволяє до-

сліджувати взаємодію держави і адвокатури 
з огляду на функції, компетенцію і повно-
важення суб’єктів такої взаємодії. Система 
адвокатури має свою ієрархію і самовряду-
вання, а саме: З’їзд адвокатів, Рада адвокатів 

України, Вища кваліфікаційно-дисциплінар-
на комісія адвокатури, Вища ревізійна ком-
панія адвокатури, конференція адвокатів ре-
гіону, Рада адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія, Ревізійна комісія ре-
гіону. Органи адвокатського самоврядуван-
ня поєднує Національна асоціація адвокатів 
України, яка діє через організаційні форми 
адвокатського самоврядування, передбаче-
ні Законом. Усі ієрархічні (структурні) під-
розділи діють у межах своїх повноважень і 
обов’язків. Досліджуючи процеси саморгані-
зації та самоврядування адвокатури та її взає-
модії з державою, доцільно використовувати 
також синергетичний метод, який дозволить 
вивчити роль і місце кожного елемента адво-
катури, їх діяльність, взаємозв’язки і взаємо-
залежність, ступінь матеріального, фінансо-
вого, інформаційного забезпечення, гарантій 
діяльності та інших умов функціонування. 
Особливу роль у дослідженні взаємодії 

держави і адвокатури виконує метод пра-
вового регулювання. Метод правового ре-
гулювання полягає в застосуванні системи 
юридичних засобів, організованих найбільш 
послідовним чином з метою досягнення ці-
лей, поставлених суспільством і державою в 
системі захисту прав і свобод людини. Метод 
правового регулювання взаємодії держави і 
адвокатури ґрунтується на нормах Конститу-
ції України, деталізується в Законі України 
«Про адвокатуру і адвокатську діяльність», 
у Кримінальному процесуальному кодексі 
України, в інших законах та нормативно-
правових актах. 
Залежно від цілей і мети реалізація взає-

модії держави і адвокатури в системі захисту 
прав і свобод людини можливе використан-
ня інших методів, зокрема анкетування, опи-
тування, дослідження інформації і публічних 
повідомлень (інформаційний метод), метод 
критичного аналізу (аналітичний), спостере-
ження, узагальнення та інші. 

Висновки
Правознавство в сучасній Україні пере-

живає період незвичайного підйому. Це 
обумовлено процесами побудови правової 
держави, розвитку громадянського суспіль-
ства, усвідомленням ролі особистості в гро-
мадському житті, утвердження принципу 
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верховенства права. Зростають потоки на-
укових досліджень у сфері юриспруденції, 
збільшуються обсяги підготовки спеціаліс-
тів юридичного профілю, зростає інтерес 
населення до правової сфери. Невипадково 
професія юриста, особливо адвоката, стала 
однією із найпрестижніших серед молоді.-
В Україні існують серйозні проблеми пра-
вового забезпечення економіки, екології, 
культури і освіти, охорони правопорядку, 
захисту прав людини. Адвокати, як посадові 
особи, працюють у різних установах як дер-
жавного призначення, так і громадського. 
Вони знаходяться на передньому краї пра-
вових змін, адвокат не може не знати новіт-
ніх норм і положень, які з’являються в бурх-
ливому потоці законодавчих і підзаконних 
актів. Тим паче, він має глибоко розумітись 
на взаємовідносинах адвокатури і держав-
них органів, які складаються між ними в 
системі захисту прав і свобод людини. Мето-
ди дослідження взаємодії держави і адвока-
тури в системі захисту прав і свобод людини 
мають не тільки теоретичний характер, а й 

практичний, оскільки служать удосконален-
ню діяльності як адвокатів, так і працівни-
ків правоохоронної та правозахисної сфери 
держави і суспільства.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті методологія та ме-

тоди дослідження взаємодії держави і адво-
катури в системі захисту прав і свобод лю-
дини. Дане визначення методології і методів 
дослідження, охарактеризовані окремі мето-
ди дослідження в історико-правовому вимірі 
взаємодії держави і адвокатури, показаний 
зв’язок причин та умов, що обумовлюють ви-
бір того чи іншого методу дослідження, до-
цільність їх використання з огляду на мету 
і цілі дослідження. Наголошено, що методи 
дослідження використовуються системно, 
що дослідник сам обирає, необхідні для досяг-
нення поставленої мети, методи досліджен-
ня. Підкреслено, що в науці немає єдиного уні-
версального методу дослідження, придатного 
для всіх предметів дослідження, а є загально-
наукові і спеціальні наукові методи, які при 
комплексному застосуванні дають можли-
вість провести повне і об’єктивне досліджен-
ня проблем взаємодії держави і адвокатури в 
системі захисту прав і свобод людини. 
Ключові слова: адвокатура, держава, сис-

тема прав і свобод людини, методологія, ме-
тоди дослідження. 

SUMMARY 
The article considers the methodology and 

methods of studying the interaction of the state and 
the bar in the system of protection of human rights 
and freedoms. This defi nition of methodology and 
research methods describes individual research 
methods in the historical and legal dimension of 
interaction between the state and the bar, shows the 
relationship of causes and conditions that determine 
the choice of a research method, the feasibility of 
their use given the purpose and objectives of the 
study. It is emphasized that research methods are 
used systematically, that the researcher chooses the 
research methods necessary to achieve this goal. 
It is emphasized that in science there is no single 
universal method of research suitable for all subjects 
of research, but there are general and special 
scientifi c methods which at complex application give 
the chance to carry out full and objective research of 
problems of interaction of the state and advocacy in 
protection of human rights and freedoms. 

Key words: advocacy, state, system of human 
rights and freedoms, methodology, research methods.
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Постановка проблеми
Нині в Україні реалізується реформа ад-

міністративно-територіального устрою, сут-
ність якої полягає у децентралізації влади, у 
тому числі й передачі від органів виконавчої 
влади органам місцевого самоврядування 
значної частини повноважень, матеріаль-
них ресурсів та відповідальності. В основу 
цієї реформи було закладено як положен-
ня Європейської хартії місцевого самовря-
дування, так і найкращі світові стандарти у 
сфері управління територіальними громада-
ми. Разом з тим у процесі реалізації рефор-
ми значною мірою актуалізуються питання 
власного історичного досвіду реформування 
адміністративно-територіальної системи, 
зокрема й впливу такого реформування на 
життя окремих національних груп України. 
Зважаючи на це, дослідження впливу адмі-
ністративно-територіальної реформи 1930 
року на життя національних меншин Украї-
ни набуває особливої актуальності.

Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що питання історії адмі-

ністративно-територіального реформування 
України вже певною мірою досліджувалися 
вітчизняними та зарубіжними науковця-
ми, зокрема, О.В. Антонюк, О.Ю. Борисьо-
нок, Я.В. Верменич, Р.В. Губанем, Г.Г. Єфі-
менком, О.Л. Копиленком, В.С. Макарчу-
ком, Л.І. Рябошапком, І.М. Скуратович, 
І.Б. Усенком, Б.В. Чирком, О.Н. Ярмишом 
та ін. Водночас проблеми впливу адміністра-
тивно-територіальної реформи 1930 року на 

суспільно-політичне, соціально-економічне 
та культурно-національне життя національ-
них меншин України на сьогодні з’ясовані 
ще недостатньо та потребують поглиблено-
го наукового осмислення.

Мета і завдання дослідження
Відтак, метою статті є системне дослі-

дження впливу адміністративно-територі-
альної реформи 1930 року на життя націо-
нальних меншин Української СРР.

Виклад основного матеріалу
Наприкінці 1920-х років керівництво 

Радянського Союзу остаточно відмовилося 
від «нової економічної політики», розпо-
чавши докорінну перебудову держави, що 
отримала назву «радянська модернізація». 
Її складовими стали індустріалізація, ко-
лективізація та «культурна революція», що 
супроводжувалися масовими політичними 
репресіями. Реалізація цієї політики спри-
яла формуванню системи повного (тоталь-
ного) контролю держави і партії над усіма 
сферами суспільного життя, утвердженню 
тоталітаризму. Усе це вимагало певної реор-
ганізації чинної системи управління в дер-
жаві, у тому числі й внесення істотних змін 
до чинної на той час системи адміністратив-
но-територіального устрою держави.
Слід зазначити, що наприкінці 1920-х 

років в Українській СРР була сформована та 
успішно функціонувала триступенева сис-
тема управління із відповідним адміністра-
тивно-територіальним поділом. Так, відпо-
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відно до постанови ВУЦВК від 12 квітня 
1923 р. «Про новий адміністративно-тери-
торіальний поділ України» замість чинних 
102 повітів, які ділилися на 1989 волостей, 
було утворено 53 округи, що складалися із 
706 районів. Крім того, було зменшено та-
кож і кількість сільських рад з 15696 до 9307. 
Разом з тим згідно з Постановою ВУЦВК від 
3 червня 1925 р. «Про ліквідацію губерень 
й про перехід на трьохступеневу систему 
управління» було ліквідовано губернську 
ланку управління, а також дещо скорочено 
кількість округ УСРР [1]. Загалом наприкін-
ці 1925 р. у складі Української СРР перебу-
вали: Автономна Молдавська СРР (створена 
1924 р.), 41 округ, 680 районів, 10314 сіль-
рад, 70 міських і 155 селищних рад. Таким 
чином, на середину 1920-х рр. замість чин-
ної чотирьохступеневої системи управлін-
ня (центр – губернія – округ – район) була 
утверджена триступенева система управлін-
ня (центр – округ – район).
Подальше реформування адміністра-

тивно-територіальної системи було ініці-
йовано у квітні 1929 р. на ХVІ партійній 
конференції ВКП(б). Зокрема, у відповід-
ній резолюції цієї конференції ставилося 
завдання: «Піддати спеціальному вивчен-
ню підсумки районування, насамперед, з 
точки зору наближення апарату державно-
го управління до мас робітників і працю-
ючих селян. Оскільки вузловим пунктом, 
де реалізуються директиви партії і радян-
ської влади, є район, сюди необхідно пе-
ренести центр ваги роботи із покращення 
і виправлення державного апарату. У від-
повідності з цим повинна бути переглянута 
структура окружного радянського апарату 
з точки зору забезпечення районних цен-
трів якомога більшою кількістю перевіре-
них комуністів, організаторів і спеціаліс-
тів» [2, c.653].
Згодом керівництво СРСР ухвалило рі-

шення щодо створення низки дослідно-по-
казових округів, яке було оформлено по-
становою ЦВК та РНК СРСР від 10 липня 
1929 р. «Про дослідно-показові округи» [3]. 
Утворення цих експериментальних округів 
було покликано проаналізувати практику 
перенесення значної частини оперативних 
функцій, що виконували окружні органи 

державної влади, до районних органів та 
сільрад.
Відповідно до постанови ВУЦВК та РНК 

УСРР від 30 серпня 1929 р. «Про організацію 
спробно-показової округи» в Україні експе-
риментальними було визначено Вінницьку 
та Зинов’ївську округи [4]. Більшість функ-
цій, що належали раніше окружним вико-
навчим комітетам вищезазначених округів, 
було передано райвиконкомам, міськрадам 
та сільрадам. За окрвиконкомами зали-
шились переважно функції планування та 
здійснення контролю за роботою підпоряд-
кованих органів. Водночас значна частина 
відділів окрвиконкомів була ліквідована, а 
натомість запроваджувалися відповідні не-
чисельні інспекції або окремі інспектори, 
що підпорядковувались безпосередньо го-
лові окрвиконкому та підтримували тісний 
зв’язок із районними органами влади та 
сільрадами. При цьому всі працівники, що 
вивільнялися, спрямовувалися на роботу до 
районних органів влади та сільських рад.
Слід зазначити, що експеримент із пере-

розподілом функцій органів державної вла-
ди, а також відповідальних працівників між 
округом та районами був визнаний вдалим. 
Більше того, як зазначає вітчизняний дослід-
ник Р.В. Губань, робота експериментальних 
округів виявилася значно ефективнішою, 
оскільки тепер округи змогли зосередитися 
на вирішенні стратегічних завдань та біль-
ше уваги приділяти плануванню [5, c.120]. 
Відтак, за результатами цього експерименту 
українське партійно-державне керівництво 
виявило ініціативу подальшого вдоскона-
лення чинної адміністративно-територіаль-
ної системи республіки, зокрема й щодо ско-
рочення кількості округів.
З метою подальшого вдосконалення 

чинної адміністративно-територіальної сис-
теми, у тому числі щодо скорочення витрат 
на утримання управлінського апарату, а та-
кож поліпшення економічного стану округів 
та районів 13 червня 1930 р. ВУЦВК і РНК 
УСРР видали постанову «Про реорганізацію 
округів УСРР», відповідно до якої було роз-
формовано такі округи: Кам’янецький, Ше-
петівський, Коростенський, Ніжинський, 
Глухівський, Прилуцький, Ізюмський, 
Куп’янський, Старобільський, Тульчин-
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ський, Первомайський, Роменський, Моги-
лівський [6]. Території ліквідованих окру-
гів приєднувались до інших, а працівники 
управлінських апаратів спрямовувались на 
посилення районних органів влади та сіль-
рад.
Втім, на етапі утвердження тоталіта-

ризму, стратегія і тактика адміністративно-
територіального реформування республі-
ки визначалася вже на загальносоюзному 
рівні. Так, 15 червня 1930 р. за ініціати-
вою Й.В. Сталіна на засіданні Політбюро 
ЦК ВКП(б) було розглянуто питання адмі-
ністративно-територіальної реформи та ви-
знано «необхідним скасування округів і мак-
симальне посилення районних організацій 
за рахунок працівників окружних органі-
зацій, що вивільняються, із встановленням 
безпосереднього зв’язку обкомів (крайко-
мів, національних ЦК) з районними органі-
заціями» [7, арк.3].
Питання про необхідність ліквідації 

округів обговорювалося також на ХVІ з’їзді 
ВКП(б). Так, 27 червня 1930 р. Й.В. Ста-
лін, виступаючи із політичним звітом 
ЦК ВКП(б), у черговий раз наголосив, що 
необхідно «наблизити партійно-радянський 
апарат до району і села для того, щоб отри-
мати можливість своєчасно вирішувати на-
болілі питання сільського господарства, 
його підйому, його реконструкції». Торка-
ючись питань розвитку колективізації, він 
підкреслював, що «нині центр ваги колгосп-
ного будівництва зміщений до районних 
організацій», і тому необхідно посилити ра-
йони «достатньою кількістю потрібних пра-
цівників». Для досягнення цієї мети Сталін 
пропонував скасувати округи, а за рахунок 
вивільнених окружних працівників посили-
ти районні організації та пов’язати районні 
організації безпосередньо з областю (край-
комами, національними ЦК). При цьому 
Сталін зробив застереження, що ліквідацію 
округ необхідно проводити не відразу, а 
лише після проведення відповідної підго-
товчої роботи [8, c.45].
З метою обговорення практичних пи-

тань, пов’язаних із ліквідацією округів, 
11 липня 1930 р. було скликано спеціаль-
ну нараду Комісії ЦКК ВКП(б) і делегатів 
ХVІ з’їзду ВКП(б) (представників союзних 

республік, країв і областей). На цій нара-
ді було обговорено питання підготовки, 
особливості реалізації, а також визначено 
терміни її проведення – до 1 січня 1931 р. 
Проте, через чотири дні, 15 липня 1930 р. 
Політбюро ЦК ВКП(б) за ініціативою Сталі-
на ухвалює нову постанову «Про ліквідацію 
округ», відповідно до якої усі підготовчі ро-
боти з ліквідації окружної ланки управління 
зобов’язувалось розпочати негайно та за-
вершити їх у стислий термін [9, арк.10-11]. 
Такому поспіху у проведенні цієї реформи 
є досить просте та логічне пояснення: адже 
для окружного партійного і радянського 
апарату питання ліквідації округів було пи-
тання їх подальшої долі. Як справедливо за-
значає О.П. Воробей, «можна лише уявити 
собі, який шок пережили сотні окружних 
чиновників, дізнавшись, що більшості з них 
доведеться покинути насиджені міські поса-
ди і переміститися до необлаштованої глу-
шини районів» [10, c.90].
Вищезазначене рішення Політбюро 

ВКП(б) було оформлене у радянському по-
рядку спільною постановою ЦВК СРСР і 
РНК СРСР від 23 липня 1930 р. «Про лік-
відацію округів». Згідно з цією постановою 
ліквідація окружних органів влади повинна 
бути завершена до 1 жовтня 1930 р. Постано-
вою також передбачалося, що усі матеріаль-
ні ресурси, бюджетні кошти, підприємства, 
соціально-культурні заклади та цінності, які 
були у розпорядженні окружних органів вла-
ди, передавалися до районів. Водночас не 
менш як 90 % усіх колишніх відповідальних 
працівників округів направлялися до райо-
нів. При чому, норма 90 %, згідно з подаль-
шим спеціальним роз’ясненням ЦК ВКП(б), 
стосувалася насамперед керівних окружних 
кадрів. Разом з тим районні виконавчі ко-
мітети наділялися правами та обов’язками, 
якими за чинним законодавством володіли 
раніше окрвиконкоми. Крім того, крайовим 
(обласним) та республіканським органам 
влади наказувалося встановити безпосеред-
ній зв’язок із районними органами влади.-
У постанові також спеціально застерігало-
ся, що в процесі адміністративно-територі-
ального реформування чинна мережа наці-
ональних сільрад та районів повинна бути 
збережена у повному обсязі [11].
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Реалізація визначених загальносоюзною 
постановою завдань на республіканському 
рівні була детальніше регламентована по-
становою ВУЦВК та РНК від 02 вересня 
1930 р. «Про ліквідацію округ та перехід 
на двоступеневу систему управління» [12]. 
Згідно з цією постановою в Україні з 15 ве-
ресня 1930 р. усі округи ліквідовувалися, а 
територія республіки розподілялася на 503 
адміністративно-територіальні одиниці: 
484 райони, 18 міст республіканського під-
порядкування і Автономна Молдавська СРР 
(до складу якої входили 11 районів).
Разом з тим зростання адміністратив-

но-політичного значення районів, укрі-
плення їх матеріальної бази, розширення 
обсягу прав та обов’язків районних орга-
нів влади обумовило необхідність докорін-
ної перебудови організаційної структури 
та штатного розпису районних виконав-
чих комітетів. Ця перебудова була закрі-
плена постановами президії ЦВК СРСР від 
9 серпня 1930 р. «Про структуру і типові 
орієнтовні штати районних виконавчих 
комітетів» [13] та від 21 серпня 1930 р. 
«Про зміни і доповнення постанови Пре-
зидії Центрального Виконавчого Коміте-
ту Союзу РСР від 9 серпня 1930 р. «Про 
структуру і типові орієнтовні штати район-
них виконавчих комітетів» [14], а також за-
твердженими ЦВК та РНК СРСР 20 жов-
тня 1930 р. «Основними положеннями про 
районні з’їзди рад і районних виконавчих 
комітетів» [15]. 
Згодом основні положення вищевка-

заних загальносоюзних постанов знайшли 
своє відображення у відповідних республі-
канських нормативно-правових актах. Так, 
у новому типовому штатному розписі ра-
йонних виконавчих комітетів передбачали-
ся наступні відділи: загальний, земельний, 
фінансовий, адміністративний, планово-
статистична частина і робітничо-селянська 
інспекція. Водночас під безпосереднім ке-
рівництвом президії райвиконкому до-
зволялося також запроваджувати посади 
інструкторів: по роботі із жінками, по вій-
ськових справах, по роботі з національними 
меншинами та ін. Разом з тим новий штат-
ний розпис районних органів влади вже не 
передбачав створення спеціальних комісій з 

українізації, що раніше функціонували при 
окружних і районних виконкомах. 
Крім того, у новій структурі райвикон-

комів не знайшлося місця для формування 
так званих бюро нацменшин, які раніше в 
обов’язковому порядку функціонували при 
окружних виконкомах. Натомість, тепер у 
районах, де компактно мешкали представ-
ники національних меншин, дозволялося 
лише запроваджувати посади націнструк-
торів. Так, зокрема, внаслідок адміністра-
тивно-територіальної реформи 1930 р. із 12 
колишніх співробітників Сталінського окру-
гового бюро національних меншин на міс-
ці залишилося лише п’ятеро осіб, причому 
лише один із них обійняв посаду національ-
ного інспектора Сталінського райвиконко-
му. Інші сім співробітників отримали нові 
призначення до районів колишньої окру-
ги [16, арк.16].
Разом з тим відсутність у новому штат-

ному розписі райвиконкомів спеціально ви-
значених працівників по роботі з представ-
никами національних меншин неминуче 
призводила послаблення уваги органів дер-
жавної влади до вирішення нагальних про-
блем представників національних меншин 
та, як наслідок, зростання міжнаціонального 
напруження в регіонах. Як зазначав у сво-
їй доповідній записці до ЦК КП(б)У голо-
ва ЦКНМ М. Василенко:  «Теперішній стан 
на місцях якщо його не буде змінено, без 
сумніву приведе до різкого зниження рівня 
роботи серед національних меншин. У той 
же час ряд процесів, що помічаються серед 
нацменшин (еміграційні настрої серед нім-
ців, тяжіння німців до переселення з україн-
ських до німецьких сіл та районів; події, що 
мали місце в болгарському Вільшанському 
районі тощо), усе це вимагає посилення ува-
ги нацменроботі» [17, арк.11-12].
З метою налагодження системної робо-

ти з представниками національних меншин 
та впорядкування мережі місцевих органів 
Центральної комісії національних меншин 
президія ВУЦВК 15 січня 1931 р. ухвалила 
постанову «Про заведення до штатів деяких 
райвиконкомів посад інструкторів по робо-
ті серед національних меншин». Відповідно 
до цієї постанови штатні посади інструкто-
рів для роботи серед національних меншин 
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запроваджувалися у тих районах, де націо-
нальні меншини становили понад 10 % на-
селення. Загалом на початок 1931 р. у райо-
нах компактного проживання національних 
меншин було введено 110 штатних посад на-
цменінструкторів, з яких 41 – по єврейській 
лінії, 34 – по польській, 16 – по російській. 
На середину 1930-х років їх кількість зросла 
до 130 [18, c.60].
Разом з тим в Українській СРР ще на по-

чатку 1930 р. було ліквідовано також націо-
нальні секції при партійних комітетах. Так, 
у постанові Секретаріату ЦК КП(б)У від 
11 лютого 1930 р. зазначалося: «Визнати 
за можливе ліквідувати в ЦК та ОПК сек-
тори та бюро нацменшостей, зобов’язавши 
всі відділи (особливо культурно-проп. агі-
таційно-масовий) розгорнути роботу се-
ред нацменшостей. Фракціям ВУЦВК та 
НКО розробити питання про покращення 
культурного обслуговування нацменшос-
тей» [19, арк.96]. Реалізація цієї постанови 
мала суттєві негативні наслідки, про які 
вже у липні 1930 р. повідомлялося у допо-
відній записці відділу культури і пропаган-
ди при ЦК КП(б)У «Про стан роботи серед 
нацменшостей», яка була розглянута на за-
сіданні Секретаріату ЦК КП(б)У. У ній, зо-
крема, наголошувалося, що у зв’язку з лік-
відацією нацсекторів «у більшості округів 
робота серед нацменшостей по радянській 
лінії не тільки не посилилась, але помітно 
ослабла» [20, арк.21]. Більше того, у деяких 
округах, де раніше були окремі нацменпра-
цівники і по партійній і по радянській лінії, 
після реорганізації не лишилось жодного. 
Так сталося, наприклад, на території ко-
лишньої Одеської округи.
Крім того, внаслідок адміністративно-те-

риторіальної реформи 1930 р. було безпо-
середньо ліквідовано деякі національні ра-
йони та сільради. Зокрема, було розформо-
вано Хортицький німецький національний 
район, який приєднали до Запорізької місь-
кої ради; об’єднано російські Петропавлів-
ський та Станично-Луганський райони та 
створено на їх основі Верхньо-Теплівський; 
ліквідовано Ботіївський болгарський район 
із включення його території до Коларівсько-
го болгарського району [12].

Висновки
Отже, реалізація адміністративно-тери-

торіальної реформи 1930 р. в умовах утвер-
дження тоталітарного режиму в СРСР при-
звела до істотних негативних наслідків у 
забезпеченні прав національних меншин. 
У процесі цієї реформи було реорганізова-
но деякі національні райони та сільради, 
ліквідовано значну кількість посад в орга-
нах державної влади, які покликані були 
сприяти налагодженню міжнаціонального 
спілкування в республіці та більш активно-
му залученню представників національних 
меншин до суспільно-політичного та наці-
онально-культурного життя країни. Таким 
чином, порушення внаслідок адміністратив-
но-територіальної реформи 1930 р. налаго-
дженої упродовж 1920-х років спеціальної 
системи органів влади, яка була поклика-
на опікуватися соціально-економічними та 
соціально-культурними проблемами на-
ціональних меншин України, призвело до 
зростання міжнаціонального напруження, 
викликало недовіру національних меншин 
до рішень та заходів органів державної вла-
ди, сприяло порушенню міжнаціональних 
зв’язків населення Української СРР. 

Література
1. Постанова ВУЦВК від 3 червня 

1925 р. «Про ліквідацію губерень й про пе-
рехід на трьохступеневу систему управлін-
ня» // Збірник узаконень та розпоряджень 
робітничо-селянського уряду України (далі 
– ЗЗ УСРР). 1925. №29-30. Ст.233.

2. Шестнадцатая конференция ВКП(б). 
Апрель 1929 года. Стенографический отчет. 
М.: Госполитиздат, 1962. 837 с.

3. Постановление ЦИК та СНК СССР от 
10 июля 1929 г. «Об опытно-показательных 
округах» // Собрание законов и распоряже-
ний рабоче-крестьянского правительства 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик (далее – СЗ СССР). 1929. №45. Ст.389.

4. Постанова ВУЦВК та РНК УСРР від 
30 серпня 1929 р. «Про організацію спроб-
но-показової округи» // ЗЗ УСРР. 1929. №24. 
Ст.190.

5. Губань Р.В. Становлення та розвиток 
адміністративно-територіального устрою 
України в ХХ – на початку ХХІ століття (іс-



15

Êóçüìåíêî Í.Î. - Ðåôîðìà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ óêðà¿íñüêî¿...

торико-правове дослідження): дис. … д.ю.н.: 
12.00.01 / Національний педагогічний уні-
верситет імені М.П. Драгоманова. К.,2018. 
– 601 с.

6. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 
13 червня 1930 р. «Про реорганізацію округ 
УСРР» // ЗЗ УСРР. 1930. №14. Ст.141.

7. Российский государственный архив 
социально-политической истории (далее – 
РГАСПИ). Ф.17. Оп.3. Спр.787. Арк.3.

8. Шестнадцатый съезд ВКП(б). 26 
июня – 13 июля 1930 г. Стенографический 
отчет. В 2-х тт. М.; Партиздат, 1935. Т.1. 
717 с.

9. РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Спр.789. 
Арк.10-11.

10. Воробей А.П. Влияние структур-
ной перестройки органов ВКП(б) на ход и 
результаты коллективизации в Северном 
крае, 1929−1930 годы: дисс. … канд. ист. 
наук. Архангельск, 1999. 231 с.

11. Постановление ЦИК и СНК СССР 
от 23 июля 1930 г. «О ликвидации округов» 
// СЗ СССР. 1930. №37. Ст.400.

12. Постанова ВУЦВК та РНК від 02 ве-
ресня 1930 р. «Про ліквідацію округ та пере-
хід на двоступеневу систему управління» // 
ЗЗ УСРР. 1930. №23. Ст.225.

13. Постановление Президиума ЦИК 
СССР от 8 августа 1930 г. «О структуре и ти-
повых ориентировочных штатах районных 
исполнительных комитетов» // СЗ СССР. 
1930. №42. Ст.433.

14. Постановление Президиума ЦИК 
СССР от 21 августа 1930 г. «Об изменениях 
и дополнениях постановления Президиума 
ЦИК СССР от 9 августа 1930 г. «О структуре 
и типовых ориентировочных штатах рай-
онных исполнительных комитетов» // СЗ 
СССР. 1930. №42. Ст.434.

15. Постановление ЦИК и СНК СССР 
от 20 октября 1930 г. «Основные положения 
о районных съездах советов и районных ис-
полнительных комитетах» // СЗ СССР. 1930. 
№52. Ст.545.

16. Центральний державний архів ви-
щих органів влади та управління Украї-
ни (далі - ЦДАВО України). Ф.413. Оп.1. 
Спр.488. Арк.16.

17. ЦДАВО України. Ф.413. Оп.1. 
Спр.511. Арк.11-12.

18. Балуба І.А. Польська національна 
меншина України в 20-30 рр. ХХ ст.: Дис. ... 
канд. іст. наук: 07.00.01. К., 1997. 222 с.

19. Центральний державний архів гро-
мадських об’єднань України (далі - ЦДА-
ГО України). Ф.1. Оп.7. Спр.139. Арк.96.

20. ЦДАГО України. Ф.1. Оп.7. Спр.150. 
Арк.21.

REFORM OF THE ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL ORGANIZATION OF 
THE UKRAINIAN SRR IN 1930 AND 
ITS INFLUENCE ON THE LIVES OF 

NATIONAL MINORITIES
The article considers the reform of the ad-

ministrative-territorial structure of the Ukrai-
nian SSR in 1930 and its impact on the lives 
of national minorities. It was found that in the 
second half of the 1920s in the Ukrainian SSR 
was formed a proper organizational and legal 
framework for the formation and function-
ing of national districts and village councils, 
an important role in the management system 
which was played by the district. The formation 
of national districts and village councils, land 
management in places of compact residence 
of national minorities, creation of national 
educational and cultural institutions, provid-
ing opportunities for communication between 
representatives of national minorities and state 
authorities in their native language was a his-
torically progressive step by the Soviet govern-
ment. increasing the level of their political ac-
tivity and culture.

It is established that at the stage of the es-
tablishment of totalitarianism the initiative, 
strategy and tactics of further administrative-
territorial reform of the republic were already 
determined at the all-Union level. The imple-
mentation of the administrative-territorial re-
form of 1930 led to the liquidation of the dis-
trict administration and, as a consequence, to 
the breakdown of the special system of govern-
ment established during the 1920s, which took 
care of socio-economic and socio-cultural prob-
lems of national minorities. At the same time, 
some national districts and village councils 
were liquidated in the reform process. All this 
led to the partial loss of communication chan-
nels of state authorities and representatives of 
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national minorities, caused their distrust of the 
decisions and measures of the Soviet govern-
ment, contributed to the disruption of estab-
lished interethnic ties of the population, led to 
growing ethnic tensions in Ukraine.

It is proved that the implementation of the 
reform of 1930 in the conditions of the estab-
lishment of the totalitarian regime in the USSR 
led to signifi cant negative consequences in en-
suring the rights of national minorities. The 
necessity of taking into account the national 
factor in the process of administrative-territo-
rial reform is substantiated.

Key words: administrative-territorial reform, 
district administration, national districts and 
village councils, national minorities, establish-
ment of a totalitarian regime.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто реформу адміні-

стративно-територіального устрою Україн-
ської СРР 1930 року та її вплив на життя 
національних меншин. З’ясовано, що в про-
цесі реформування поряд зі скасуванням в 
Україні окружної ланки управління було роз-
формовано частину національних районів та 
сільрад, а також ліквідовано низку спеціаль-
них органів державної влади, що опікувалися 
проблемами національних меншин. Встанов-
лено, що реалізація реформи 1930 р. в умовах 
утвердження тоталітарного режиму в СРСР 
призвела до істотних негативних наслідків у 
забезпеченні прав національних меншин.
Ключові слова: адміністративно-терито-

ріальна реформа, окружна ланка управління, 
національні райони та сільради, національні 
меншини, утвердження тоталітарного ре-
жиму.
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ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊÀ ÎÑÂ²ÒÀ: ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ² Ï²ÄÕÎÄÈ 
ÄÎ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÒÀ ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

В статье исследованы европейские 
подходы к подготовке кадров для полиции. 
Показано, что они детерминируются ря-
дом факторов, таких как: государственная 
политика, идеология и социальные уста-
новки; национально-исторические тра-
диции; образовательные концепции, идеи 
и принципы, специфика национальных 
правовых систем; особенности органи-
зации и регулирования деятельности 
правоохранительных органов и тому подо-
бное. Отмечено, что тенденциями разви-
тия систем подготовки полицейских в евро-
пейских странах можно считать усиление 
их кооперации, унификации национальных 
законодательств, активная направлен-
ность на сотрудничество с населением и 
увеличение в программах подготовки доли 
социально-поведенческих наук.
Ключевые слова: полицейское образо-

вание, общество, программы подготовки, 
законодательство, правоохранительные 
структуры, правовая система
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ськістю набули надзвичайної актуальності. 
У суспільстві широко дискутуються різні 
точки зору на хід поліцейської реформи, у 
зв’язку з цим аналіз багаторічного досвіду 
підготовки правоохоронців в європейських 
країнах набуває особливого значення.

Стан дослідження проблеми
Проблеми професійної підготовки та 

освіти правоохоронців постійно приверта-
ють увагу науковців: як юристів і психоло-
гів, так учених й інших галузей знання, зо-
крема педагогіки, соціології, кримінології, 
криміналістики, оперативно-розшукової ді-
яльності, теорії управління та низки інших 
наук. З урахуванням міждисциплінарного 
характеру зазначеної проблеми, науковому 
аналізу тих чи інших її аспектів присвячені 
праці, зокрема, В. Авер’янова, В. Андросю-
ка, О. Бандурки, В. Барка, В. Бесчастного, 
М. Вербенського, О. Євдокімової, А. Журав-
льова, О. Землянської, М. Іншина, З. Кісіль, 
І. Клименка, О. Колесник, М. Костицького, 
Т. Кочетової, В. Кудрявцева, О. Литвино-
ва, В. Луньова, С. Максименка, О. Мали-
новського, Г. Матусовського, В. Медведєва, 
В. Менделевича, О. Музичука, В. Мясіще-
ва, І. Охріменка, Є. Пенькова, М. Пихті-
на, Я. Посохової, В. Сокуренка, Х. Стивен-
са, В. Тація, О. Тімченка, А. Ухтомсько-
го, О. Федоренко, Д. Форда, О. Цільмак, 
В. Чернєя, Д Швеця, О. Ярмиша та інших. 
У зарубіжних дослідженнях широко дис-

кутуються питання щодо необхідного рівня 
освіти для працівників поліції. Європейські 

Постановка проблеми
Сучасна система підготовки кадрів має 

на меті готувати поліцейських професіо-
налів будь-якого рангу для виконання різ-
номанітних державних завдань у право-
охоронній сфері. У контексті багатьох резо-
нансних подій, пов’язаних з діяльністю по-
ліції та інших правоохоронних підрозділів 
України, питання щодо рівня професійної 
та освітньої підготовки правоохоронців, їх 
здатності до взаємодії та співпраці з громад-
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дослідники Т. Фелтес [2, р. 48-59] і Р. Піс 
[3, р. 335-346] підкреслюють важливість 
концептуалізації вимог до поліцейського 
та вказують на те, що моделі поліцейської 
освіти повинні містити чіткі цілі, суспільно-
орієнтований зміст навчальних програм і 
відповідний метод, щоб полегшити перехід 
від правоохоронної діяльності до співпраці 
з громадськістю. 
Поліція в демократичних суспільствах 

існує в політичному вимірі, де визнається 
важливість соціальної справедливості, со-
ціальної згуртованості, чесності, рівності та 
прав людини. Д. Бейлі й Е. Біттнер ствер-
джують, що цим цінностям можна навчити 
поліцейських [4, р. 44]. 
Р. Роберг зазначає, що саме освіта (а не 

підготовка) є необхідною для розвитку цих 
цінностей і ефективним є використання 
розмежування цих понять, яке підтримує 
та підвищує продуктивність працівників 
поліції, відповідальність і професіоналізм 
[5, р. 469-486]. 
Взаємостосунки між вищою освітою та 

правоохоронною діяльністю, засновані на 
фактичних даних, констатує Л. Шерман, 
забезпечують платформу для визначення 
того, що є головним завданням поліції та як 
це завдання вирішувати, а також які пере-
ваги брати до уваги [6]. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті став аналіз результатів 

реформування систем підготовки поліцей-
ських кадрів у зарубіжних країнах у контек-
сті можливості подальшого використання 
вже набутого досвіду реорганізації поліцей-
ської освіти та запобігання помилок. Авто-
ри поставили собі за мету розкрити основні 
особливості підготовки правоохоронців у 
європейських країнах у ракурсі історичних, 
економічних, соціальних, організаційних 
чинників. 

Наукова новизна дослідження
Уперше європейські підходи до підго-

товки кадрів для поліції досліджено у кон-
тексті як правових, так і соціально-психо-
логічних аспектів. Показано, що вони де-
термінуються низкою чинників, таких як: 

державна політика, ідеологія і соціальні 
настановлення; національно-історичні тра-
диції; освітні концепції, ідеї та принципи; 
специфіка національних правових систем; 
особливості організації та регулювання ді-
яльності правоохоронних органів тощо. 

Виклад основного матеріалу
У більшості європейських країн систе-

ми професійної поліцейської освіти не є за-
мкнутими, вони взаємодіють і інтегруються 
із загальними (цивільними) національни-
ми освітніми системами, головне завдання 
яких полягає в тому, щоб встановити на-
лежний баланс між ними, адекватний ре-
альним умовам кожної європейської краї-
ни, а також тим державним завданням, які 
стоять перед її правоохоронною системою 
[7, с. 9]. 
Особливістю системи підготовки пра-

цівників правоохоронних органів європей-
ських країн є їх тісна міжнародна коопера-
ція. Ще у 90-х роках минулого століття була 
створена інтегрована система професійної 
підготовки працівників правоохоронних 
органів на основі єдиних європейських 
стандартів освіти у правоохоронній діяль-
ності. Сучасна професійна освіта у право-/
охоронній сфері запроваджена у Німеччині, 
Норвегії, Бельгії (жандармерія), Греції, Фін-
ляндії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Че-
хії, Україні, Хорватії і Словенії тощо. Підго-
товка в цих країнах здійснюється в освітніх 
закладах, які знаходяться у підпорядкуван-
ні поліції або Міністерств внутрішніх справ. 
У Словенії коледж поліції є як частиною 
Міністерства внутрішніх справ, так і філіа-
лом цивільного університету у м. Любляни. 
Централізоване підпорядкування універси-
тету, безсумнівно, сприяло підвищенню на-
уково-освітнього та соціального престижу 
коледжу. 
Сьогодні, щоб вступити до закладу, який 

пропонує вищу професійну поліцейську 
освіту, студенти в Норвегії, Угорщині, Че-
хії, Словенії не обов’язково повинні перебу-
вати на службі в правоохоронній системі. У 
той час, як в інших країнах Європи, студен-
ти вищого навчального закладу, які отри-
мують освіту для правоохоронної системи, 
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повинні мати стосунок до цієї структури.-
У семи європейських країнах (Норвегії, 
Бельгії, Греції, Польщі, Угорщині, Че-
хії і Словенії) студентам (курсантам) не 
обов’язково мати досвід роботи в поліції 
до вступу до навчального закладу. В інших 
країнах від студентів вимагають принаймні 
два роки досвіду практичної роботи в по-
ліції. У Німеччині працівник поліції може 
здобути вищу професійну освіту в навчаль-
них закладах освіти («Fachhochschulen») для 
адміністрації. У Хорватії, Німеччині, Угор-
щині, Нідерландах, Словаччині курсанти 
(слухачі) зобов’язані стати працівниками 
поліції, як тільки їх буде зараховано до шко-
ли поліції. У семи країнах (Хорватія, Чеська 
Республіка, Фінляндія, Німеччина, Македо-
нія, Словаччина і Словенія) заклади вищої 
освіти перебувають у підпорядкуванні полі-
ції. В Угорщині школа поліції не є частиною 
поліції, але пропонує поліції навчальні про-
грами. У Нідерландах школи поліції знахо-
дяться у підпорядкуванні окремих інститу-
тів, що фінансуються урядом. 
Сучасна європейська стратегія підго-

товки кадрів правоохоронних структур за-
лежить від цілого ряду факторів, таких як: 
державна політика, ідеологія і соціальні по-
гляди в тій чи іншій країні; національно-іс-
торичні традиції; особливості військової та 
правоохоронної сфери діяльності держави; 
освітні концепції, ідеї та принципи; націо-
нальна правова система; призначення, ор-
ганізація та регулювання діяльності право-
охоронних органів; національні особливості 
системи професійної підготовки співробіт-
ників правоохоронних органів, інноваційні 
проєкти в галузі кадрового менеджменту; 
соціально-економічні та управлінські теорії 
зі сфери державного управління [8, с. 272]. 
Європейська система підготовки управ-

лінських кадрів у правоохоронній сфері 
представляє собою три концептуальні рів-
ні: нижній, середній та вищий. На кожному 
рівні передбачається поступове нарощуван-
ня і ускладнення знань, навиків і практич-
них навичок під час переміщення по служ-
бі, виходячи зі службових обов’язків канди-
дата на певну посаду. Особливістю процесу 
підготовки кадрового резерву є той факт, 

що всі кандидати на посади в правоохорон-
них органах, незалежно від їх вченого зван-
ня, досвіду роботи в правоохоронній сфері 
і наявного спеціального рангу у відповідній 
ієрархії, проходять відповідне професій-
не навчання (перепідготовку), тривалість і 
зміст яких обумовлені кар’єрним вимогам.
Кандидати на заміщення певної посади 

проходять той або інший вид підготовки 
кадрів у поліцейській академії, навчальних 
центрах або в інших відомчих навчальних 
закладах за освітніми програмами відпо-
відної фахової спрямованості. Слід зазна-
чити, що в більшості європейських країн 
системи професійної поліцейської освіти не 
є замкнутими, а взаємодіють і інтегруються 
із загальними (цивільними) національни-
ми освітніми системами, головне завдання 
яких полягає в тому, щоб встановити на-
лежний баланс між ними, адекватний ре-
альним умовам кожної європейської краї-
ни, а також тим державним завданням, які 
ставляться перед її правоохоронною систе-
мою [9]. 
У європейських країнах систему дер-

жавного управління у сфері освіти щодо 
підготовки персоналу для правоохорон-
них органів формують загальнонаціональні 
закони про поліцію, декрети і укази глав 
держав і керівників виконавчої влади, а 
також нормативні акти органів місцевого 
самоврядування, які містять положення 
про правовий режим окремих категорій 
поліцейського персоналу. Крім того, право-
ва регламентація професійної підготовки 
кадрів у правоохоронній сфері знаходить 
відображення у відомчих нормативно-пра-
вових актах загальнонаціонального рівня, 
регіонального (територіального) і місцевого 
(муніципального) рівнів  залежно від підві-
домчості освітньої установи, яка провадить 
професійну підготовку, а також посадового 
та кваліфікаційного рівня кадрів, для яких 
вона призначена. 
Міждержавна співпраця у правоохорон-

ній сфері здійснюється у форматі міждер-
жавних нормативно-правових актів, таких 
як «Угода про єдину освіту кандидатів для 
вищих органів поліцейської виконавчої 
служби ЄС», «Угода про поліцейську акаде-



20

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2020

мію управління ЄС» та інших міжнародних 
договорів. 
Вивчення особливостей організації про-

фесійної підготовки поліцейських в євро-
пейських країнах показує високий ступінь 
нормативно-правової регламентації всіх 
етапів цього процесу, починаючи з підбору 
кандидатів на висунення та формування ка-
дрового резерву або на призначення на ке-
рівну посаду і закінчуючи етапом оцінюван-
ня якості навчання та практики реалізації 
змісту навчання. 
Формування кадрового резерву кан-

дидатів на посади в правоохоронній сфе-
рі неможливе без всебічної професійної 
підготовки, яка є необхідною умовою для 
просування на керівні посади в кожній з 
європейських країн. Найбільш загальні на-
вчальні теми підготовки управлінських ка-
дрів у правоохоронній сфері є в Нідерлан-
дах, що включають: розробку профілактич-
них правоохоронних операцій; навчання 
для модульної освіти та розвиток кар’єри; 
питання мотивацій поліцейської діяльності 
та управління фінансами; управління про-
єктами та ефективна тактика впливу. 
У Німеччині законодавчі основи про-

фесійної діяльності поліції, у тому числі 
організаційно-правові основи підготовки 
професійних кадрів, які тісно пов’язані з 
нормативно-правовим регулюванням са-
мої діяльності поліції були розроблені ще 
в XIX сторіччі. Сьогодні основою всієї по-
ліцейської діяльності в Німеччині є норми 
Основного Закону – Конституції ФРН від 23 
травня 1949 року, які є основоположними 
при вирішенні поліцейських завдань та їх 
професійної підготовки. Ці положення роз-
виваються і конкретизуються у федераль-
них законах «Про поліцію» і «Про співро-
бітництво», а також законах федеральних 
земель «Про поліцію». Поряд з Конституці-
єю та державними законодавчими актами, 
підготовка кадрів поліції в Німеччині ре-
гулюється законами кожної з шістнадцяти 
федеральних земель і положеннями про по-
ліцію місцевих органів. Наприклад, у Бава-
рії прийняті регіональні нормативно-пра-
вові акти: «Положення про проходження 
служби поліцейськими чиновниками землі 

Баварія», «Положення про навчання полі-
цейських чиновників Баварії», «Положення 
про іспити для поліцейських чиновників 
Баварії» [10]. 
Поліція ФРН працює в складі Міністер-

ства внутрішніх справ, яке має компетен-
цію, значно ширшу від МВС інших країн, і 
фактично контролює всі сфери внутрішньо-
го життя країни. У відповідності з цим по-
будована і національна система підготовки 
кадрів поліції у ФРН [10].
Організаційна структура поліції відо-

бражає адміністративно-територіальний 
устрій ФРН, обумовлена його федератив-
ною формою. У поліцейській системі ви-
діляють федеральний і земельний рівні, а 
також муніципальні органи загальної без-
пеки. Таким чином поліцейська система Ні-
меччини належить до напівцентралізовано-
го типу управління.
Найважливішою ланкою федеральної 

поліції є федеральна кримінальна поліція. 
Федеральне відомство по кримінальних 
справах (Bundeskriminalamt- BKA) як спіль-
на служба федерації і земель була створена 
на основі Закону «Про створення федераль-
ного відомства по кримінальних справах», 
що вступив у силу 15 березня 1951 р. Спів-
робітників Федерального відомства кримі-
нальної поліції готує Федеральний коледж 
громадської адміністрації. Федеральне ві-
домство також пропонує можливість прохо-
дження практики по десяти різних напря-
мах.
Поліція земель (Polizeider 

Bundeslдndern) є узагальнувальною дефі-
ніцією, що охоплює сукупність органів по-
ліції суб’єктів Федерації, підпорядкованих 
безпосередньо міністрам внутрішніх справ 
земель (або сенаторам внутрішніх справ у 
містах Берлін, Гамбург і Бремен).
Органи поліцейського управління інте-

гровано до земельних систем державного 
управління. Вищою ланкою поліцейського 
управління земель вважається Міністерство 
внутрішніх справ, очолюване міністром 
(сенатором). Середній управлінський ща-
бель органів поліції більшості земель ре-
презентують урядові президії або окружні 
(районні) уряди. Нижчий рівень поліцей-



21

Øâåöü Ä.Â., ªâäîê³ìîâà Î.Î. - Ïîë³öåéñüêà îñâ³òà: ºâðîïåéñüê³ ï³äõîäè...

ської управлінської драбини формується на 
рівні міст і районів (поліцейські президії, 
поліцейські дирекції, районні поліцейські 
органи). У територіальних громадах діють 
поліцейські дільниці з охорони правопо-
рядку (головні поліцейські вахти (караули), 
поліцейські станції, пости тощо), на основі 
яких організовано повсякденну поліцей-
ську службу. Керівні фахівці для органів по-
ліції громадської безпеки та кримінальної 
поліції земельного або федерального рівня 
проходять навчання в академії підготовки 
командного складу (Polizeifьhrungsakademie 
(PFA)), яка знаходиться в м. Мюнстер. З 
2006 р. академія, по суті, трансформована в 
університет поліції.
Специфіка підготовки у вищих про-

фесійних школах полягає в її цілеспрямо-
ваній орієнтації на вимоги практики. Для 
вищих професійних шкіл характерний тіс-
ний взаємозв’язок теоретичної і практич-
ної підготовки. У ФРН підготовка рядових 
поліцейських здійснюється в рамках про-
грам, складених Поліцейською академією. 
Тривалість курсу навчання поліцейського 
складає 2,5 роки. Перший рік присвячуєть-
ся вивченню основ теорії і практики полі-
цейської діяльності, за ним іде рік служби 
в чинних підрозділах під керівництвом до-
свідчених наставників, після цього – ще пів-
року теоретичного навчання, яке завершу-
ється іспитом на звання поліцейського.
Поліцейські школи мають хорошу на-

вчальну базу і раціонально поєднують на-
вчання теорії і її закріплення практикою. 
На практичних заняттях майбутні полі-
цейські набувають різноманітні навики: від 
переслідування авто в міських і сільських 
умовах до стрільби по рухомих цілях. Осо-
блива увага приділяється загальнофізичній 
підготовці, плаванню й заняттям різни-
ми видами спорту. До теоретичного курсу 
входить вивчення федеральних законів і 
законів окремих земель, процедур розслі-
дування злочинів, основ регулювання тран-
спорту, способів надання першої медичної 
допомоги, проблем взаємодії з населенням. 
Особливе місце відводиться на відпрацю-
вання правильним методам втручання і за-
тримання – від цього в основному залежить 

відношення до поліції в цілому, а також ви-
вченню науки про поведінку людини [11,-
с. 72-77]. 
Після закінчення навчального закла-

ду (школи, академії чи інституту поліції) 
для всіх службовців є обов’язковим про-
ходження психологічних тренінгів як під-
вищення кваліфікації мінімум один раз на 
три роки. З цією метою співробітниками 
Інституту підвищення кваліфікації поліції 
Баварії розроблено тренінг «ПАКЕТ» – по-
ліцейський антистресовий комунікативний 
тренінг, який проводиться протягом двох 
тижнів і має на меті не тільки оптимізувати 
психологічне вміння й навички, а й «лікува-
ти душу». Таку концепцію проведення тре-
нінгу обґрунтовують провідні фахівці ЦПС 
(центральна психологічна служба) поліції 
Баварії, які вважають, що службовці сило-
вих структур потребують психологічної до-
помоги та терапії більшою мірою, ніж пра-
цівники інших професій [12].
Незважаючи на унікальність поліцей-

ських структур у різних федеральних зем-
лях, загальна організація поліцейських 
служб залишається більш-менш однако-
вою і представлена наступним чином: Зе-
мельне відомство кримінальної поліції 
(Landeskriminalamt). Займається питання-
ми забезпечення безпеки на земельному 
рівні, боротьбою з незаконним обігом зброї 
і вибухових речовин; розслідує особливо 
небезпечні злочини, пов’язані з незаконним 
обігом наркотичних засобів; веде боротьбу 
з організованою злочинністю; боротьбу з 
відмиванням грошових коштів; розслідує 
злочини, скоєні особами, які займають ви-
соке суспільне становище; розслідує спра-
ви, пов’язані з викраденням культурних 
цінностей;виступає в ролі центрального ор-
гану, відповідального за організацію аналі-
тичних досліджень, обробку даних, органі-
зацію спеціального навчання та підготовки, 
координує слідчі заходи.
У м. Бамберг (Баварія) знаходиться 

Президія баварської поліції готовності, де 
проводиться також підготовка майбутніх 
поліцейських, починаючи від вступних ек-
заменів до початку роботи в практичних 
підрозділах. У Баварії існує серйозна кон-
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куренція між навчальними закладами по-
ліції та вузами економічної сфери, адже 
більшість випускників шкіл віддає перевагу 
економіці. Щоб привернути увагу молоді до 
роботи в силових структурах, у поліції ве-
дуть активну роботу щодо заохочення осо-
бового складу до подальшого вступу у вищі 
навчальні заклади поліції, яких у Баварії є 
сім, у таких містах, як Мюнхен, Айхштет, 
Вюрцбург, Нюрнберг, Кьонігсбрунн, Да-
хау і Суро. Після закінчення навчального 
закладу у них є вибір – іти у поліцію чи у 
групу спеціального призначення. У Бава-
рії також знаходяться два вищих навчаль-
них заклади по підготовці поліцейських 
(Fachhochschule), які знаходяться в містах 
Фюрстенфельдбрук і Зульцбах-Розенберг. 
Кількість претендентів на здобуття полі-
цейської освіти сягає там біля 4000 осіб на 
рік [12].
У поліції Німеччини підготовка управ-

лінських кадрів включає в себе такі на-
вчальні теми, як боротьба зі злочинністю; 
безпека дорожнього руху; керування по-
ліцейськими операціями; роль поліції в 
суспільстві; лідерство; розвиток людських 
ресурсів; законодавче забезпечення право-
охоронної діяльності; міжнародне співро-
бітництво. В Австрії, на додаток до пере-
рахованих в Німеччині навчальних тем, 
відповідна програма включає в себе підбір 
персоналу; питання особистої безпеки і 
професійну риторику. 
У Франції у прийнятому в 1985 р. Законі 

«Про реформування поліції» є спеціальний 
розділ, присвячений підготовці співробіт-
ників національної поліції всіх категорій і 
рангів. Зокрема, у Законі щодо підготовки 
керівних кадрів передбачається, що коміса-
ри поліції після отримання магістерського 
диплому в будь-якому університеті країн 
Європи повинні пройти курси прискоре-
ного поліцейського навчання у Вищій на-
ціональній школі поліції Франції м. Ліон. 
Подальші директиви (1999 р.) Міністра 
внутрішніх справ Франції конкретизували 
сутність організації професійної підготов-
ки комісарів поліції трьох звань: комісарів, 
головних комісарів і дивізійних комісарів 
(близько 2000 штатних одиниць). 

Системою підготовки вищих керівних 
кадрів у правоохоронній сфері в Бельгії на-
дається значна увага питанням лідерства, 
ведення переговорів, комунікативних на-
вичок та оперативного управління. На за-
конодавчому рівні організована система 
федеральної та місцевої поліцейської служ-
би Королівства Бельгія, визначено основні 
напрями спеціального навчання управлін-
ських кадрів у правоохоронній сфері. 
У Фінляндії найпоширеніші теми підго-

товки управлінців у правоохоронній сфері 
включають такі питання:

1) організація стратегічного, оператив-
ного та тактичного управління;

2) управління персоналом та кадровий 
менеджмент, питання поліцейської етики;

3) технічні інновації у сфері обробки та 
захисту баз даних;

4) правова підготовка та міжнародне по-
ліцейське право;

5) охорона громадського порядку та на-
дання всебічної допомоги цивільним осо-
бам. 
Особливості правоохоронної діяльнос-

ті в умовах стресу, врегулювання конфлік-
тних ситуацій та ефективне використання 
людських ресурсів є найбільш поширени-
ми навчальними темами підготовки управ-
лінських кадрів правоохоронних органів в 
Республіці Польща. У Польщі вища і після-
дипломна професійно-технічна освіти пред-
ставлена в Вищій школі поліції у м. Щитно, 
яка готує висококваліфікованих співробіт-
ників поліції з адміністративного профілю. 
Як відзначає О.А. Мартиненко, підго-

товка поліцейських починається з початко-
вої професійної освіти, яка є обов’язковою. 
Цей етап навчання здійснюють визначені 
навчальні заклади з підготовки працівників 
поліції (Вища школа поліції у Щитно; на-
вчальний центр поліції у Легіоново; школи 
поліції у Катовіце, Слупську та Пілі) [13]. 
В Угорщині найбільш поширеними те-

мами підготовки є питання розвитку та 
навчання персоналу, стратегії боротьби з 
організованою злочинністю, конституційні 
аспекти Кримінального кодексу, відносини 
між поліцією і засобами масової інформації, 
співпраця між органами місцевого самовря-
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дування та поліції, забезпечення громад-
ської безпеки. 
В Хорватії значна увага приділяється 

питанням наукового менеджменту, органі-
заційного структурування, організаційної 
поведінки співробітників правоохоронних 
органів, управління конфліктами, прийнят-
тю управлінських рішень. У Чеській Рес-
публіці найбільш поширені такі навчальні 
теми у підготовці поліцейських: управління 
людськими ресурсами; боротьби з органі-
зованою злочинністю; законодавче забез-
печення правоохоронної діяльності; міжна-
родне співробітництво; аналітичні навички; 
попередження злочинності; управління по-
ліцейськими операціями.
Реформування Державної поліції Італії 

розпочалося ще у 1981 р. після прийняття 
Закону № 121, який був спрямований на її 
демілітаризацію та гарантування забезпе-
чення прав і свобод людини. Протягом де-
кількох років уся система підготовки кадрів 
випереджала реструктуризацію поліції як у 
теоретичному плані, так і стосовно логістики 
та організації. Значні фінансові кошти були 
витрачені для забезпечення максимального 
комфорту в наявних та новостворених на-
вчальних закладах. Італійські науковці, пе-
дагоги та практики доклали значних зусиль 
у сфері методології інноваційного навчан-
ня; наприклад, заходів, які успішно реалізу-
ються у співробітництві з центральною ди-
рекцією інститутів підвищення кваліфікації 
та університету у Венеції. Ці заходи стосу-
ються теоретичних і практичних аспектів, 
методології й емпіричних досліджень у під-
готовці сучасних поліцейських. В Італії на 
цей час діють 34 школи з підготовки кадрів 
для поліцейських служб, які досить рівно-
мірно розташовані по її території. Сумарно 
вони розраховані на 8000 слухачів. Про-
тягом п’яти років понад 80 тисяч поліцей-
ських пройшли початкову підготовку та 15 
тисяч співробітників – спеціальні курси.
Доволі специфічною є поліцейська осві-

та у Великобританії. Там процес професій-
ної підготовки поліцейських є децентра-
лізованим і здійснюється за регіональним 
принципом. Проте, з середини 80-х рр. 
в Англії проводяться заходи, спрямовані 

на посилення впливу центру на управлін-
ня поліцією і підготовку для неї фахівців, 
оскільки однією з головних причин існу-
вання недоліків у підготовці кадрів і, відпо-
відно, функціонуванні поліції є відсутність 
ефективного управління на національному 
рівні [15, с. 185-194]. 
У Великобританії головне завдання по-

ліції – це служіння, у першу чергу, суспіль-
ству, громадянам, а вже потім – державі й 
уряду. Тому поліція, в цілому, користуєть-
ся повагою та підтримкою населення [16, 
с. 14]. Англійський досвід підготовки по-
ліцейських відрізняється гуманістичною 
спрямованістю навчального процесу, три-
валим терміном навчання констеблів за 
місцем роботи, найретельнішим відбором 
кандидатів на службу до кримінальної по-
ліції, організацією їх навчання, акцентом 
на самостійне несення служби поліцейськи-
ми вже на початковому етапі проходження 
служби. 
Для британської моделі характерна ви-

сока ступінь демократичності та гласності 
складання іспитів, а також подачі апеляції 
щодо їх результатів. Наприклад, у загаль-
нобританському відомчому журналі «Police 
Review» («Поліцейський огляд») регулярно 
друкуються різноманітні варіанти екзаме-
наційних білетів і завдань для отримання 
посади інспектора (сержанта та інших по-
сад). Претенденти не тільки мають можли-
вість заздалегідь ознайомитися з їх змістом, 
але й надіслати свої відповіді поштою, які у 
певних випадках зараховуються і є підста-
вою для підтвердження складання іспиту. 
Х. Пітерс у ракурсі компетентнісного 

підходу в поліцейській освіті констатує, що 
перехід до співробітництва поліції з громад-
ськістю в Північній Європі супроводжувався 
реформами в поліцейській освіті, які були 
спрямовані на поліпшення якості роботи по-
ліції. У Нідерландах поліція використовує 
подвійну систему освіти та підготовки ка-
дрів з метою сприяння чітким зв’язкам між 
теорією та практикою, враховуючи спільну 
з поліцейськими установами базу для під-
готовки співробітників поліції, формулюю-
чи професійні вимоги різних поліцейських 
функцій, коли навчальні заклади визнача-
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ють навчальну програму і вимоги навчання, 
що відповідають професії [17, р. 90-114].

 Слід звернути увагу, що дослідники за 
кордоном розрізняють поняття «навчання» 
та «освіта» стосовно професійної підготовки 
поліцейських. Наприклад, Д. Кокс вважає, 
що навчання поліцейських передбачає за-
безпечення громадського порядку, тоді як 
поліцейська освіта прагне спонукати офі-
церів, які активно взаємодіють з різними 
верствами суспільства, до більш гнучкого 
мислення. Відсутність спеціальної програ-
ми освіти поліцейських для підтримки цьо-
го культурного переходу пояснює затримку 
між нововведеннями в охороні громадсько-
го порядку та їх застосуванням на практиці 
[18, р. 3-22]. 
Переважна більшість американських та 

європейських дослідників висловлює дум-
ку, що рівень інтелекту поліцейського має 
бути вищим ніж у пересічного громадяни-
на. Представники цього підходу ставлять 
питання про необхідність щонайменше чо-
тирирічної підготовки правоохоронців, ар-
гументуючи це тим, що, в порівнянні з їх 
менш освіченими товаришами по службі, 
поліцейські з вищою освітою є менш авто-
ритарними та догматичними, більш обач-
ливими, мають кращі комунікативні нави-
чки та характеризуються більш позитивним 
ставленням до проблем співпраці із насе-
ленням.

Висновки
 Аналізуючи систему підготовки кадрів 

у зарубіжних державах, слід наголосити 
на тому, що поліцейські системи розвину-
тих держав світу мають довготривалу іс-
торію, значний досвід боротьби зі злочин-
ністю й охорони громадського порядку, 
тісні взаємозв’язки між собою. У результаті 
цього у кожній державі сформувалась своя, 
унікальна, система підготовки кадрів для 
правоохоронних органів, яка розвивалась 
тривалий час під впливом як територіаль-
них, історичних, політичних, економічних 
чинників, так і особливостей національних 
правових систем. 
Аналіз сучасної європейської системи 

підготовки кадрів у правоохоронній сфері 

дає також підставу встановити характерну 
тенденцію, яка полягає в уніфікації націо-
нальних законодавств, функціональних по-
вноважень та завдань професійного навчан-
ня персоналу з одночасним збереженням 
спеціалізованих (суто поліцейських) інсти-
туцій підготовки кадрів. Сучасні виклики та 
загрози у правоохоронній сфері спонукають 
до розширення формату співпраці праців-
ників правоохоронних органів, громад-
ськості, незалежних експертів та науковців 
різних галузей наук з питань удосконален-
ня методик підготовки кадрів для безпеко-
вого сектору держави. 
Система професійної підготовки право-

охоронців в Україні є одночасно органіч-
ною складовою частиною державної систе-
ми освіти і базою професійної підготовки 
поліцейських. Головне її завдання – спри-
яння формуванню професійного ядра висо-
кокваліфікованих фахівців з усіх напрямів 
діяльності поліції, надання їм необхідних 
знань, навичок та вмінь працювати в умо-
вах розбудови державності, формування 
ринкових відносин.
Зміцнення кадрового потенціалу у пра-

воохоронній діяльності є одним з основних 
чинників забезпечення ефективної діяльнос-
ті правоохоронних органів будь-якої країни. 
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SHVETS Dmytro, YEVDOKIMOVA Olena
POLICE EDUCATION: EUROPEAN 

APPROACHES TO THE ORGANIZATION 
AND DEVELOPMENT TRENDS

The aim of the article was to analyze the results 
of the already implemented reforms of police training 
systems in foreign countries in the context of the pos-
sibility of further use of the already gained experience 
in the reorganization of police education and error 
prevention. The authors set themselves the goal to re-
veal the main features of the training of law enforce-
ment offi cers in European countries in the perspec-
tive of historical, economic, social, organizational 
factors.
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European approaches to police training have 
been explored in the context of both legal and socio-
psychological aspects. It is shown that they are deter-
mined by a number of factors, such as: public policy, 
ideology and social attitudes; national-historical tra-
ditions; educational concepts, ideas and principles; 
specifi cs of national legal systems; features of organi-
zation and regulation of law enforcement agencies, 
etc. It is determined that the tendencies of develop-
ment of police training systems in European coun-
tries can be considered the strengthening of their co-

operation, unifi cation of national legislation, active 
focus on cooperation with society and increase in the 
share of social and behavioral sciences in training 
programs.

The system of professional training of law en-
forcement offi cers in Ukraine is both an organic part 
of the state education system and a base for profes-
sional training of police offi cers. Its main task is to 
promote the formation of a professional core of highly 
qualifi ed specialists in all areas of police activity, pro-
viding them with the necessary knowledge, skills and 
abilities to work in a state-building environment, the 
formation of market relations.

Strengthening human resources in law enforce-
ment is one of the main factors in ensuring the ef-
fective operation of law enforcement agencies of any 
country.

The current police education in Ukraine is 
characterized by the approximation of national 
standards of training to the requirements es-
tablished in the Member States of the European 
Union. But at the same time, it should be borne 
in mind that due to many historical and other 
reasons, the conditions of professional activity of 
police offi cers in Ukraine differ signifi cantly from 
Western models. Therefore, by simply copying the 
police training system of any country, such as Brit-
ain, Germany or Poland without proper adapta-
tion to the peculiarities of our society and state, 
we will get a non-viable structure that will not be 
able to train personnel for service in the realities 
of our state.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено європейські підходи 

до підготовки кадрів для поліції. Показано, 
що вони детермінуються низкою чинників, 
таких як: державна політика, ідеологія і соці-
альні настановлення; національно-історичні 
традиції; освітні концепції, ідеї та принципи; 
специфіка національних правових систем; осо-
бливості організації та регулювання діяльнос-
ті правоохоронних органів тощо. Зазначено, 
що тенденціями розвитку систем підготовки 
поліцейських у європейських країнах можна 
вважати посилення їх кооперації, уніфікацію 
національних законодавств, активну націле-
ність на співпрацю із суспільством та збіль-
шення у програмах підготовки частки соці-
ально-поведінкових наук.
Ключові слова: поліцейська освіта, суспіль-

ство, програми підготовки, законодавство, 
правоохоронні структури, правова система.
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

В статье исследованы европейские 
подходы к подготовке кадров для полиции. 
Показано, что они детерминируются ря-
дом факторов, таких как: государственная 
политика, идеология и социальные уста-
новки; национально-исторические тра-
диции; образовательные концепции, идеи 
и принципы, специфика национальных 
правовых систем; особенности органи-
зации и регулирования деятельности 
правоохранительных органов и тому подо-
бное. Отмечено, что тенденциями разви-
тия систем подготовки полицейских в евро-
пейских странах можно считать усиление 
их кооперации, унификации национальных 
законодательств, активная направлен-
ность на сотрудничество с обществомна-
селением и увеличение в программах подго-
товки доли социально-поведенческих наук.
Ключевые слова: полицейское образо-

вание, общество, программы подготовки, 
законодательство, правоохранительные 
структуры, правовая система
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зультатах діяльності відкритих акціонерних 
товариств (корпорація).

Мета і завдання статті полягають у тому, 
щоб охарактеризувати поняття і визначен-
ня корпорації та розглянути основні поло-
ження адміністративно-правового забезпе-
чення корпоративного управління. 

Стан наукового дослідження проблеми 
корпоративного управління розкриваєть-
ся в працях вітчизняних науковців-юрис-
тів і економістів, зокрема О.П. Гетьманець, 
О.М. Бандурки, І.Л. Райніна, О.В. Носової, 
В.В. Холода, Т.В. Назарчука, М.М. Шкіль-
няка та інших, але вказаними вченими не 
розглянуте питання адміністративно-право-
вого забезпечення корпоративного управ-
ління. 

Виклад основного матеріалу
Економіка України включена в процес 
створення глобальної економіки, в системі 
якої товари, послуги, фінансовий капітал, 
знання, інформація, ідеї, кадри вільно пе-
реміщуються з країни в країну перетинаю-
чи економічні, політичні та адміністративні 
кордони та відстані. 
У таких умовах особливого значення набу-
ває правове забезпечення управління еконо-
мічними процесами, управління в окремих 
галузях народного господарства, управлін-
ня окремими підприємствами, фірмами, ін-
шими суб’єктами господарювання. Процеси 
глобалізації економіки, як на міжнародному 

Постановка проблеми
Створення великих, середніх і малих кор-
поративних структур обумовило не тільки 
важливі переваги у порівнянні з роздробле-
ними підприємствами малого та середнього 
бізнесу, а й поставило на порядок денний 
формування ефективної системи управлін-
ня економікою України, зокрема, системи 
правового регулювання корпоративного 
управління, розробки рекомендацій щодо 
зацікавленості працівників – власників у ре-
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рівні, так і в національних масштабах, викли-
кали необхідність інтеграції господарської 
діяльності як на рівні окремих суб’єктів гос-
подарювання, так і між суб’єктами господа-
рювання різних країн. Зростаючий рівень 
міжнародної і внутрішньої конкуренції зму-
шує суб’єктів господарювання шукати шля-
хи удосконалення власної діяльності, підви-
щувати конкурентоздатність, об’єднувати 
потенціал в боротьбі за виживання та рин-
кове співробітництво. Вказані процеси в 
управлінні економікою потребують, перш 
за все, належного адміністративно-правово-
го забезпечення організації підприємниць-
кої діяльності, управління в корпоративних 
інтегрованих структурах, найбільш масовим 
серед яких є акціонерні товариства. 
Відкриті акціонерні товариства (ВАТ) є 
по суті корпоративними об’єднаннями, під 
якими взагалі розуміють не тільки корпо-
ративні товариства, які виступають як са-
мостійні юридичні особи, але і групи юри-
дичних або самостійних господарських під-
приємств, що ведуть спільну діяльність на 
основі консолідації активів або договірних 
(контрактних) відносин для досягнення за-
гальних цілей.1 
Термін «корпорація» застосовується як си-
нонім терміну «акціонерне товариство», яке 
має свою організаційну структуру наділену 
певними функціями управління. Під корпо-
рацією розуміють юридичне об’єднання з 
певними економічними цілями та власною 
системною управління, яке передбачає па-
йову (дольову) участь власників, правовий 
статус і правоздатність якого визначається 
місцем і метою його створення. 
Адміністративно-правове забезпечення 
корпоративного управління реалізується 
через систему взаємодії між акціонерами і 
керівництвом компанії, фірми, корпорації, 
включаючи раду директорів, керівників від-
ділів і служб, інших зацікавлених осіб. За 
допомогою корпоративного управління, в 
т.ч. адміністративно-організаційних заходів, 
реалізуються права акціонерів, формується 
кадровий персонал, створюються матеріаль-
ні та фінансові ресурси, здійснюється контр-

1 Олексій Цурак Система корпоративного управлін-
ня в Україні: стан та перспективи // Схід. – № 2 (80). 
– 2007. – С. 1-4. 

оль як за діяльністю керівників корпорації, 
так і інших працівників корпорації, вирішу-
ються інші питання виробничого характеру. 
Основним предметом корпоративного 
управління є контроль за здійсненням фі-
нансової і господарської діяльності корпо-
рацій, без втручання в оперативне, техноло-
гічне і тактичне управління. 
Корпоративне управління полягає у реа-
лізації адміністративно-правових відносин 
між менеджерами корпорацій та їх власни-
ками (акціонерами) з іншими зацікавлени-
ми сторонами, пов’язаними із забезпечен-
ням ефективності господарської діяльності 
корпорації та задоволенням інтересів влас-
ників. 
Адміністративно-правове забезпечення 
корпоративного управління вимагає від 
корпорації чіткого розподілу обов’язків між 
менеджерами, наявності специфічних орга-
нів управління, особливих зв’язків корпо-
рації із оточуючим середовищем (органами 
влади, місцевого самоврядування, контр-
олюючими органами), належним чином 
оформлених взаємовідносин із партнерами, 
постачальниками, кредиторами, споживача-
ми, громадськістю. 
Адміністративно-правове забезпечення 
корпоративного управління ґрунтується 
на положеннях Господарського і Цивільно-
го кодексів України, Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Закону 
України «Про холдингові кампанії»2 (2006), 
Закону України «Про ратифікацію Конвен-
ції про трансатлантичні корпорації»3 та ін-
ших законах, які регулюють в тій чи іншій 
мірі управлінську діяльність. 
Основним управлінським документом 
корпорації є її статут, в якому має бути вста-
новлена система внутрішнього управління, 
яке здійснюється Загальними зборами ак-
ціонерів, Наглядовою Радою, Ревізійною 
комісією, Радою директорів, керівниками 
галузевих служб і структурних підрозділів 
корпорації. Рада директорів (директор) ви-

2 Про холдингові кампанії : закон України // Ві-
домості Верховної Ради України, 2005. – № 34. – 
С. 291.
3 Про ратифікацію Конвенції про трансатлантичні 
корпорації : закон України // Відомості Верховної 
Ради України, 1999. – № 35. – С. 323. 



29

Áàíäóðêà Î.Î. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ

рішує адміністративно-правові питання (ка-
дрові, фінансові, маркетингові, організацій-
но-функціональні тощо). 
Наявність ефективної структури корпора-
тивного управління є питанням надзвичай-
ної важливості. Корпоративне управління 
містить у собі комплекс засбів управління 
діяльністю окремої корпорації з боку ради 
директорів і менеджменту, що торкається 
таких аспектів, як:

- постановка корпоративних цілей (вклю-
чаючи визначення економічної вигоди для 
власників);

- управління поточною діяльністю корпо-
рації;

- врахування інтересів учасників корпора-
тивних відносин;

- забезпечення відповідності корпоратив-
ної діяльності і корпоративної культури ви-
могам діючого законодавства, нормативній 
базі і загальноприйнятим нормам ділового 
обороту;

- захист інтересів акціонерів і інвесторів.
Корпорація – організація, визнана юри-
дичною особою, заснована на об’єднаних 
капіталах (добровільних внесках), що пе-
редбачає часткову власність, що здійснює 
яку-небудь соціально корисну діяльність, і 
характеризується значною концентрацією 
управлінських функцій на верхньому рівні 
ієрархічної структури. Дана форма організа-
ції підприємницької діяльності має широке 
поширення в економічно розвитих країнах і 
успішно розвивається в Україні. 
Форми корпоративного управління вико-
ристовуються не тільки в сфері економіки, а 
й в інших сферах суспільного життя, зокре-
ма, в правоохоронних органах і правоохо-
ронних організаціях. 
В окремих органах центральної виконав-
чої влади створюються наглядові ради, спо-
стережні комісії, громадські ради, колегії та 
інші структури колегіального управління та 
контролю. 
Згідно ст. 51 Закону України «Про наці-
ональну поліцію» прийом на службу в ор-
ганах поліції здійснюється лише через по-
ліцейські комісії, які є громадськими струк-
турами. При Міністерстві внутрішніх справ 
діють громадські ради. Вони діють при всіх 
головних управліннях поліції в областях. 

Спеціальні незалежні конкурсні комісії 
розглядають кандидатури на керівні посади 
Державного бюро розслідувань, спеціальної 
антикорупційної прокуратури, Національ-
ного антикорупційного бюро України. В 
системі Національного банку України, Ук-
рзалізниці, Нафтогазу діють наглядові ради. 
Адвокатура, як правозахисна самоврядна 
організація має свої контрольні, ревізійні, 
кадрові органи, які діють за методом корпо-
ративного управління. 
Керівники різних відомств все частіше 
звертаються до вивчення громадської думки, 
проведення громадських експертиз, залучен-
ня представників громадськості до розгляду 
поточних питань управління, до встановлен-
ня партнерських відносин з громадянами. 
У Законі України «Про національну полі-
цію» передбачено, що поліція взаємодіє на 
партнерських засадах з громадськими орга-
нізаціями, звітує перед громадськістю. 
Корпорація, як організація, являє собою 
штучно створену соціальну групу інституці-
онального характеру, що виконує визначену 
суспільну функцію (виробництво, нагрома-
дження капіталу і рахунків, впорядкований 
розподіл коштів), орієнтовану на досягнен-
ня взаємозалежних і специфічних цілей у 
певній сфері людської діяльності. Виходячи 
з того, що корпорація являє собою колек-
тивне утворення, організацію, що має статус 
юридичної особи, створену об’єднанням ка-
піталів (добровільних внесків), яка здійснює 
будь-яку соціально корисну діяльність, мож-
на виокремити визначені ознаки, що харак-
теризують такі корпоративні утворення:

- об’єднане утворення, що функціонує у 
відповідності з визначеними цілями;

- об’єднання капіталу;
- здійснення соціально-значущої діяльнос-
ті в широких масштабах (виробництво, фі-
нанси, створення матеріальних благ, торгів-
ля, сировинні і переробні галузі);

- статус юридичної особи.
Основними задачами корпоративного 
управління є:

- створення і забезпечення діяльності 
ефективного механізму аналізу, що тече 
і стратегічного Управління, прийняття 
управлінських рішень і контролю за діяль-
ністю товариства;
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- забезпечення однакового і справедли-
вого відношення до всіх акціонерів (у тому 
числі до дрібних й іноземних) і можливості 
всім акціонерам використовувати ефектив-
ні способи захисту у випадку порушення їх 
прав;

- балансування інтересів акціонерів, ме-
неджерів, працівників, клієнтів, партнерів 
і постачальників акціонерного товариства, 
тобто зацікавлених осіб, держави і громад-
ськості.4

Висновок
Корпоративне управління слід сприймати 
як важливий фактор економічного розвитку 
та необхідну умову функціонування в між-
народному та національному конкурентно-
му середовищі. Корпоративне управління 
є невід’ємною складовою ринкової еконо-
міки, умовою для розвитку приватного під-
приємства. 

4 Сутність корпоративного управління https://
pidru4niki.com/1130110752406/menedzhment/
sutnist_korporativnogo_upravlinnya

Корпоративне управління розглядається 
як комплекс взаємодії між акціонерами і ке-
рівництвом корпорації в особі Ради дирек-
торів, інших керівних структур з зацікавле-
ними сторонами, які мають відношення до 
корпорації. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито сутність адміністра-

тивно-правового забезпечення корпоративно-
го управління, висвітлено роль і місце керів-
них органів корпорацій, завдання і цілі кор-
поративного управління, показана специфіка 
управління корпоративними об’єднаннями. 
Корпоративне управління охарактеризоване 
як невід’ємний фактор розвитку економіки 
в сучасних умовах. Підкреслено, що головним 
завданням адміністративно-правового за-
безпечення корпоративного управління є за-
доволення інтересів та прав акціонерів та 
інших зацікавлених сторін в ефективній ді-
яльності корпорацій. Необхідність корпора-
тивного управління обумовлена тим, що кор-
порація, як власність, належить власникам 
чи інвесторам, а права управління делеговані 
раді директорів і менеджменту, що породжує 
інколи конфлікт інтересів, який має бути 
розв’язаний в процесі управління. 
Ключові слова: корпорація, акціонери, 

управління, рада директорів, економіка, біз-
нес. 

SUMMARY 
The essence of corporate governance 

administrative and legal support is revealed; the 
role and place of corporation governing bodies, 
objectives and goals of corporate governance are 
highlighted; the specifi cs of the corporate association 
governance is shown in the article. The corporate 
governance is characterized as an integral factor 
of the economy development in modern conditions. 
It is emphasized that the main task of the corporate 
governance administrative and legal support is to 
satisfy shareholders’ and other interested parties’ 
interests and rights in the corporations’ effi cient 
activity. The necessity of corporate governance 
is caused by the fact that the corporation, as 
property, belongs to the owners or investors, and 
the management rights are delegated to the board 
of directors and management, sometimes it gives 
rise to a confl ict of interest that should be resolved 
during the management process.

Keywords: corporation, shareholders, 
management, board of directors, economy, business.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Різні аспекти публічних послуг у межах 
юридичної науки досліджували В. Авер’янов, 
Ю. Битяк, В. Бевзенко, І. Коліушко, Т. Коло-
моєць, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Копилен-
ко, С. Кузніченко, О. Кузьменко, В. Куйбіда, 
Р. Мельник, О. Миколенко, Д. Приймаченко, 
М. Рабинович, В. Развадовський, О. Рябчен-
ко, А. Селіванов, С. Стеценко, В. Тимощук, 
Ю. Шаров та інші вчені. 
На рівні дисертаційних робіт окремі пи-

тання певних видів публічних послуг вивчали 
І. Ковбас, Л. Приймак, Ю. Шиндель; аспек-
ти адміністративно-правового регулювання 
підприємницької діяльності досліджували О. 
Клим, Н. Саніахметова, О. Баклан, Л. Грица-
єнко. Однак в умовах утвердження людино-
центриської ідеології адміністративного пра-
ва, суттєвого оновлення нормативно-правової 
бази комплексне наукове дослідження публіч-
них послуг у сфері підприємницької діяльнос-
ті має вагоме наукове та практичне значення. 
Системний підхід до дослідження публічних 
послуг у сфері підприємницької діяльності пе-
редбачає також формування належного поня-
тійно-категоріального апарату, у тому числі й 
визначення змісту поняття «публічні послуги 
у сфері підприємницької діяльності». 

Мета статті полягає у визначенні змісту 
поняття «публічні послуги у сфері підпри-
ємницької діяльності», характеристиці його 
правової природи та визначенні ознак як ад-
міністративно-правової категорії.

Постановка проблеми
У сучасних умовах реформаційних проце-

сів, що відбуваються в Україні, утвердження 
оновленої адміністративно-правової доктри-
ни, в основу якої покладено людиноорієнто-
вану ідеологію, за якою держава має служити 
інтересам громадян і діяти на їх благо через 
всебічне забезпечення пріоритету прав, сво-
бод і законних інтересів у сфері публічної 
адміністрації, розширення сфери надання 
публічних послуг, актуалізується питання до-
слідження адміністративно-правового регу-
лювання їх надання в межах окремих видів 
діяльності. Крім того, наявність розгалуженої 
мережі суб’єктів надання різних видів публіч-
них послуг, численних, а інколи і суперечли-
вих нормативно-правових актів, негативно 
впливають як на використання ресурсу пу-
блічних послуг у цілому, так і в окремих сфе-
рах, у тому числі у сфері підприємницької ді-
яльності. 
Варто зазначити, що під час формування 

вітчизняної теорії публічних послуг у сфері 
підприємницької діяльності залишається все 
ще недостатньо розробленим загальноприй-
нятий понятійно-категоріальний апарат, 
який надалі б використовувався у фаховій 
літературі, правотворчій та правозастосовній 
практиці. Вказана проблематика набуває осо-
бливої актуальності в умовах реалізації пріо-
ритетних напрямів державної політики щодо 
реалізації Стратегії розвитку України «Укра-
їна-2020», децентралізації влади в Україні, 
євроінтегаційних процесів, імплементації єв-
ропейських та міжнародних стандартів тощо.
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Виклад основного матеріалу
Одним із визначальних чинників забез-

печення реалізації прав особи в Україні, під-
вищення рівня довіри громадян до інститутів 
держави є вдосконалення механізмів взаємо-
дії між особою і державою, зокрема й у на-
прямку надання публічних послуг як у ціло-
му, так і у сфері підприємницької діяльності. 
Нині надзвичайно актуально не лише про-
вести переорієнтацію в публічному управ-
лінні, а й змінити роль публічних інститутів у 
взаємовідносинах з особою, установивши як 
пріоритет якісне надання їй послуг.
Для реалізації вказаного завдання варто 

удосконалити сучасні та створити нові інсти-
туційні та правові засади підвищення якості 
публічних послуг. Його розв’язання усклад-
нюється й тим, що нині як на теоретичному, 
так і законодавчому рівнях немає єдиного 
підходу до розуміння публічних послуг і ви-
значення їх сутності, що стосується й сфери 
підприємницької діяльності. Наука адміні-
стративного права та чинне законодавство 
оперують такими категоріями, як «публічні 
послуги», «державні послуги», «муніципаль-
ні послуги», «адміністративні послуги» тощо. 
Ці поняття розуміють і як синоніми і розме-
жовують, визначаючи їх особливі риси. Хиб-
но було б як змішувати ці поняття, так і про-
тиставляти їх, оскільки одна і та ж послуга 
може бути і публічною, і державною.
Для формулювання поняття «публічні 

послуги у сфері підприємницької діяльності» 
варто проаналізувати кожну його складову. 
Звернемось до етимології слова «публічний». 
Загальновідомо, що поняття «публічний» по-
ходить від латинського publicus – суспільний, 
народний та за «Словником іншомовних слів» 
означає той, який відбувається у присутності 
публіки, людей; прилюдний, привселюдний, 
гласний, відкритий; призначений для ши-
рокого відвідування, користування; громад-
ський, загальний, загальнодоступний [1].
В «Академічному тлумачному словнику 

української мови» подано також кілька зна-
чень вказаного слова: 1) який відбувається 
в присутності публіки, людей; прилюдний, 
привселюдний, гласний, відкритий;. 2) при-
значений для широкого відвідування, корис-
тування; громадський, загальний, загально-
доступний. 3) стосується публіки [2]. 

В. Даль, виводячи зміст терміну «публіч-
ний» із слова «публіка», визначає його як 
всенародний, оголошений, явний, відомий; 
організований для публіки, суспільства, на-
родний, загальнонародний, всенародний, 
вселюдний; всіма спільний, такий, що всім 
належить [3, c. 535]. О. Кілієвич перекладає 
англійське слово public українською мовою 
як громадський, публічний, державний [4, -
с. 292].
У юридичних енциклопедіях та словни-

ках термін «публічний» найчастіше вжива-
ється в таких словосполученнях як «публічна 
влада» (суспільно-політична влада, народо-
владдя) та «публічне право» (система право-
вих норм, якими регулюються суспільні від-
носини у сфері публічної влади) [5, c. 196-198]. 
Логічно, що органи публічної влади ство-

рюються з метою реалізації покладених на 
них функцій, виходячи із цього, невід’ємним 
є зобов’язання щодо надання послуг у сфері, 
до якої вони належать. І якщо функції орга-
ни влади реалізують із метою задоволення 
суспільних потреб, то послуги, які ними на-
даються, з метою реалізації призначення слу-
жити потребам та інтересам своїх громадян, 
тобто конкретної потреби особи. Причому 
акцент робиться на тому, що завдяки задо-
воленню таких потреб держава реалізує свою 
сутність як правова й демократична.
Поняття «послуга» в контексті «служіння» 

суспільству належить до кола соціально-еко-
номічних та правових категорій. Узагаль-
нення досліджень учених-економістів дає 
можливість визначити низку підходів до ро-
зуміння поняття «послуга» це: 1) діяльність; 
2) економічне благо; 3) різновид товару. На 
основі аналізу вказаних підходів С. Плаки-
да визначає таке поняття послуги з погляду 
економічної науки: специфічний товар інфра-
структурного характеру, який виражається в 
діяльності, пов’язаній із забезпеченням нор-
мального або більш ефективного функціону-
вання учасників ринку [6, c. 242]. 
У юриспруденції поняття «послуга» більш 

грунтовно досліджене в цивільно-правовій та 
господарсько-правовій науці. Хоча, як свід-
чить аналіз публікацій, у цивілістичній та 
господарсько-правовій доктрині до сьогодні 
відсутнє легальне і єдине доктринальне ви-
значення поняття «послуга». В. Рєзнікова, 
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проаналізувавши сучісні концепції, узагаль-
нила їх до наступних: 1) сутність послуги ви-
значається через дію (Ю. Калмиков, С. Єме-
льянчик, Д. Степанов та ін.); 2) послуга як ре-
зультат діяльності ( Е. Романова, С. Алексєєв, 
Н. Індюков, М. Кротова, О. Красавчиков та 
ін.); 3) сутність послуги виводиться через су-
купність (нерозривну єдність) діяльності та її 
результату (Т. Л. Левшина, Ю. В. Романець 
та ін); 4) послуга як діяльність, що не має уре-
чевленого результату (О. Іоффе, Є. Шешенін 
та ін.); 5) відмежування послуги від виду ро-
біт за ознакою відсутності уречевленого ре-
зультату; 6) послуга як різновид блага через 
аналіз сутності блага; 6) послуги пов’язані 
безпосередньо або опосередковано із задово-
ленням особистісних потреб, але безпосеред-
ньо не спрямовані на виробництво будь-яких 
предметів [7]. 
З погляду адміністративно-правової на-

уки із запропонованих концепцій слушними 
будуть підходи, що визначають послугу як 
дію, діяльність. Крім того, розуміння послу-
ги в цьому сенсі розглядається у поєднанні із 
словами публічні, державні, управлінські, му-
ніципальні тощо. 
У юридичній науці сформувалася низка 

підходів до визначення поняття «публічна 
послуга» та відокремлення його від суміжних 
понять. Так, О. Григораш виділяє такі підхо-
ди до його формулювання: 1) управлінська ді-
яльність органів публічної влади та їх службо-
вих осіб, пов’язана із роботою з громадянами, 
підприємствами, установами, організаціями; 
2) дії публічних суб’єктів із організації обслу-
говування населення, підприємств, установ, 
організацій та надання їм життєвонеобхід-
них благ; 3) публічні послуги, що надаються 
населенню у режимі цивільно-правового ре-
гулювання, але мають масовий характер, від-
повідальність за організацію яких несе орган 
публічної влади [8, с. 74].
А. Шаститко розглядає публічні послу-

ги через їх основне завдання – підвищення 
ефективності державного управління – та 
пропонує два підходи до його розуміння: ем-
піричний (послуги, надані (у зв’язку з вико-
нанням владних функцій) органами виконав-
чої влади і їхніми установами при безпосеред-
ній взаємодії з громадянами ) й теоретичний 
(послуги, що мають властивості приватних 

благ, але безпосередньо сполучені зі специ-
фікацією й захистом прав власності окремих 
осіб) [9, с .33-34].
Ю. Тихомиров під публічною послу-

гою розуміє здійснення дій уповноваженим 
суб’єктом для задоволення потреб і прав ін-
ших осіб [ 10, с.10].
Декілька підходів до поняття «публічні 

послуги» пропонує і Л. Міцкевич: 1) діяль-
ність державного апарату, що служить плат-
никам податків; 2) послуги, що характеризу-
ють лише сферу діяльності держави, в якій 
організовується життєзабезпечення населен-
ня (містобудування, транспортне сполучення, 
каналізація, водопостачання, освіта, охорона 
здоров’я тощо); 3) послуги, що уособлюють 
позитивне державне управління; 4) функції 
державних органів, які здійснюють відповід-
ні суб’єкти: органи виконавчої влади, органи, 
місцевого самоврядування, державні та муні-
ципальні установи; 5) спосіб обслуговування 
громадян (безпосередня взаємодія з громадя-
нами при їх зверненні та прийомі) [11, с. 32].
Учені-адміністративісти (І. Коліушко,-

В. Тимощук, Б. Савченко, В. Сорока, О. Гри-
гораш) вважають, що публічними є всі по-
слуги, що надаються публічним сектором, за 
рахунок публічних коштів та за надання яких 
відповідальність несе публічна влада. Вони 
мають виступати загальним поняттям та роз-
різнятися за ознакою суб’єктності на: держав-
ні, муніципальні, управлінські, соціальні, ад-
міністративні [12, с. 117].
На основі аналізу праць вказаних та ін-

ших вчених В. Легеза, розробляючи концеп-
цію адміністративних послуг, пропонує таке 
їх визначення: врегульована публічно-право-
вими нормами діяльність органів публічної 
адміністрації щодо задоволення публічного 
інтересу з розгляду заяви фізичної або юри-
дичної особи про видачу адміністративного 
акту (рішення, дозвіл, ліцензія, сертифікат, 
акт, посвідчення тощо), спрямована на забез-
печення її прав і законних інтересів та/або 
на виконання особою визначених законом 
обов’язків шляхом фінансування за рахунок 
публічних коштів [13, с. 10].
Незважаючи на різні підходи, спільним у 

визначеннях, запропонованих науковцями, є 
те, що це певна діяльність надавачів, спрямо-
вана на задоволення потреб та законних ін-
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тересів певних споживачів; послуги надають-
ся суб’єктами публічного сектору і за їх на-
дання відповідальність несе публічна влада.
Тобто ми можемо виділити певні ознаки 

публічних послуг: заявницький характер, пу-
блічно-правовий регламент, система суб’єктів 
їх надання – суб’єкти публічного адміністру-
вання, орієнтованість на задоволення публіч-
ного інтересу. Такі ознаки визначає більшість 
дослідників. Деякі автори доповнюють ці 
загальні підходи та уточнюють чи виділя-
ють окремі ознаки: 1) вони забезпечують ді-
яльність загальнозначущої спрямованості;-
2) мають необмежене коло суб’єктів, що ко-
ристуються ними; 3) здійснюються або орга-
ном державної й муніципальної влади, або 
іншим суб’єктом; 4) ґрунтуються як на публіч-
ній, так і на приватній власності [12, с.9-10]. 
Крім того, В. Легеза досить слушно виділяє 
загальні (притаманні не лише публічним по-
слугам, але й іншим послугам, які надаються 
суб’єктами публічної адміністрації) та спеці-
альні (публічний інтерес, індивідуальність, 
соціальна спрямованість, добровільність звер-
нення, загальнодоступний характер, перевага 
соціального результату над економічним, без-
посередня взаємодія із суб’єктами публічної 
адміністрації, доступність, прозорість тощо) 
ознаки публічних послуг [13, с. 10]. Названі 
ознаки характеризують публічну послугу як 
адміністративно-правову категорію. 

Вважаємо, що базовим та таким, що потре-
бує законодавчого закріплення, є визначення 
публічних послуг, запропоноване вченими-ад-
міністративістами: послуги, що надаються пу-
блічним сектором, за рахунок публічних коштів 
та за надання яких відповідальність несе пу-
блічна влада. Вони мають розрізнятися за озна-
кою суб’єктності на державні, муніципальні, 
управлінські, соціальні, адміністративні тощо. 
Для однозначного розуміння поняття 

«публічні послуги» доцільно закріпити його 
на законодавчому рівні, прийнявши відпо-
відний закон, що регулював би досить ши-
року сферу публічних послуг, оскільки вона 
значно ширша, ніж адміністративних, які є їх 
складовою.
Поняття підприємницької діяльності ви-

користовується у вітчизняному законодавстві 
як базова категорія в різних галузях права, у 
тому числі й адміністративного. Поряд із вка-

заною категорією розглядається категорія 
«підприємництво». 
Підходи до тлумачення вказаних понять 

знаходимо в працях учених різних галузей 
наук. Німецьким вченим Петером Верханом 
зазначено, що важко знайти таку складну і 
неоднозначну сферу діяльності, як підприєм-
ництво. У ринковому господарстві вона реа-
лізується на перехресті економіки, політики, 
техніки, юриспруденції, психології й етики 
[14, с. 5]. 
Юридичний аспект цих категорій має 

базуватися на аналогічних економічних ка-
тегоріях. У сучасній західній економічній 
літературі підприємництво визначається як 
тип поведінки, як динамічний процес, що 
має інноваційний характер, і тощо. У юри-
дичній літературі використовуються поняття 
«підприємництво», «підприємницька діяль-
ність». Заслуговує на увагу декілька визна-
чень.
В. Попандопуло визначає підприємниць-

ку діяльність як сукупність правомірних во-
льових дій, що здійснюються професійно, 
систематично і на власний ризик особою, за-
реєстрованою як підприємець, з метою одер-
жання прибутку [15, с. 20].
В. Сизоненко зазначає, що підприємни-

цтво – це не заборонена законом ініціатив-
на, систематична діяльність приватних осіб 
(підприємців) і юридичних осіб, заснована 
на приватній або на іншій формі власності, 
спрямована на одержання прибутку від ви-
робництва товарів, виконання робіт і надан-
ня послуг, здійснювана на власний ризик і під 
власну відповідальність[16, с. 5].
На думку Т. Кашаніної, підприємни-

цтво – ініціативна діяльність господарюючих 
суб’єктів, заснована на їх самостійності, осо-
бистій зацікавленості та відповідальності, но-
ваторстві та ризику [17, с. 9]
Узагальнення поглядів учених дає мож-

ливість визначити її як сукупність право-
мірних дій, які здійснюються професійно, 
систематично і на власний ризик особою, за-
реєстрованою як підприємець, з метою одер-
жання прибутку.
Нормативне визначення підприємни-

цтва сформульовано у Господарському ко-
дексі: самостійна, ініціативна, систематична, 
на власний ризик господарська діяльність, 
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що здійснюється суб’єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення еконо-
мічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку [18].

Висновки
Підсумовуючи вище викладене, можемо 

зробити висновок про те, що поняття публіч-
ні послуги у сфері підприємницької діяльнос-
ті з їх ознаками та підходами до розуміння 
– досить складна та багатогранна категорія 
адміністративного права. Дослідження про-
блематики публічних послуг у сфері підпри-
ємницької діяльності має бути спрямоване на 
вироблення єдиного теоретичного поняття, 
яке б вдало підтверджувалось практичною ді-
яльністю органів публічної влади з реалізації 
владних повноважень, здійснюваних ними 
за вимогою підвладного суб’єкта. Саме тому, 
враховуючи наукові та законодавчі підходи 
до формулювання вказаного поняття, можна 
стверджувати, що публічні послуги у сфері 
підприємницької діяльності – це діяльність 
органів публічної влади та інших суб’єктів 
різних рівнів, що здійснюється за рахунок 
публічних і приватних коштів з надання фі-
зичним і юридичним особам певних благ, які 
є соціально значущими для суспільства і дер-
жави.
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АНОТАЦІЯ 
В Україні в умовах сучасних реформаційних 

процесів актуальним є питання дослідження 
адміністративно-правового регулювання надан-
ня публічних послуг у межах окремих видів ді-
яльності, у тому числі у сфері підприємництва. 
Залишається все ще недостатньо розробленим 
понятійно-категоріальний апарат, який надалі 
б використовувався у фаховій літературі, право-
творчій та правозастосовній практиці. Метою 
дослідження є визначення змісту поняття «пу-
блічні послуги у сфері підприємницької діяльнос-
ті», характеристика його правової природи та 
визначення ознак як адміністративно-правової 
категорії. Методами, що використовувались у да-
ному дослідженні, є: аналіз, синтез, порівняльно-
правовий, формально-юридичний, логіко-семан-
тичний. Результати. Виконано аналіз поглядів 
науковців щодо розуміння сутності публічних 
послуг та зроблено висновок про те, що спільним 
у визначеннях є: це певна діяльність надавачів, 
спрямована на задоволення потреб та законних 
інтересів певних споживачів; послуги надаються 
суб’єктами публічного сектору і за їх надання від-
повідальність несе публічна влада. Доведено, що 
базовим та таким, що потребує законодавчого 
закріплення є визначення публічних послуг, за-
пропоноване вченими-адміністративістами: по-
слуги, що надаються публічним сектором, за ра-
хунок публічних коштів та за надання яких від-
повідальність несе публічна влада. Вони мають 
розрізнятися за ознакою суб’єктності. Обгрунто-
вано необхідність закріплення поняття «публіч-
ні послуги» на законодавчому рівні. Визначено 
ознаки публічних послуг: заявницький характер, 
публічно-правовий регламент, система суб’єктів 
їх надання – суб’єкти публічного адмініструван-
ня, орієнтованість на задоволення публічного ін-
тересу. Сформульовано поняття підприємниць-
кої діяльності як сукупності правомірних дій, які 
здійснюються професійно, систематично і на 
власний ризик особою, зареєстрованою як підпри-
ємець, з метою одержання прибутку. Висновок. 
Публічні послуги у сфері підприємницької діяль-
ності – досить складна та багатогранна кате-
горія адміністративного права. Це діяльність 
органів публічної влади та інших суб’єктів різних 
рівнів, що здійснюється за рахунок публічних і 
приватних коштів з надання фізичним і юри-
дичним особам певних благ, які є соціально зна-
чущими для суспільства і держави.
Ключові слова: послуги, публічні послуги, 

ознаки публічних послуг, підприємницька діяль-
ність, публічні послуги у сфері підприємницької 
діяльності.
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S.Yu. Obrusna, O.A. Holovach
PUBLIC SERVICES IN 

ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES AS 
ADMINISTRATIVE LEGAL CATEGORY
In Ukraine, in the context of modern 

reform processes, the issue of studying of the 
administrative and legal regulation of the 
provision of public services within certain 
types of activities, including the fi eld of 
entrepreneurship, is rather relevant. The 
conceptual and categorical apparatus, which 
could be further used in the professional 
literature, law-making and law enforcement 
practices, remains insuffi ciently developed. The 
aim of the research is to determine the content 
of the concept of “public services in the fi eld of 
entrepreneurship activity”, characterize its legal 
nature and defi ne features as an administrative-
legal category. The methods used in this study 

are analysis, synthesis, comparative legal, formal 
legal, logical and semantic methods. Results. 
The analysis of the standpoints of the scientists 
in the understanding of the essence of the public 
services was carried out and the conclusion was 
made that despite the different approaches, the 
common defi nitions offered by the researchers 
are that this is a certain activity of suppliers aimed 
at meeting the needs and legitimate interests of 
certain consumers; services are provided by public 
sector entities and these are the public authorities 
that are responsible for their provision. It was 
proved that the basic and needing legislative 
consolidation is the defi nition of public services, 
offered by scientists researching administrative 
sphere, which is as follows: public services are 
the services provided by the public sector at the 
expense of public funds and for the provision 
of which the public authorities are responsible. 
They have to differ in terms of subjectivity. For 
an unambiguous understanding of the concept 
of “public services”, it is advisable to consolidate it 
at the legislative level by adopting an appropriate 
law that would regulate a fairly wide range of 
public services. The features of public services 
were determined: declarative nature, public 
law regulations, the system of subjects of their 
provision – subjects of public administration, 
focus on meeting public interests. The concept of 
entrepreneurial activity is formulated as a set of 
lawful actions that are carried out professionally, 
systematically and at their own risk by a person 
registered as an entrepreneur in order to 
make a profi t. Conclusion. Public services in 
the fi eld of entrepreneurial activity, with their 
features and approaches to understanding, is 
a rather complex and multifaceted category 
of administrative law. The public services in 
the entrepreneurship activity is defi ned as the 
activity of public authorities and other subjects 
of different levels, carried out at the expense of 
public and private funds to provide individuals 
and legal entities with certain benefi ts that are 
socially signifi cant for the society and the state.

Keywords: services, public services, public 
services features, entrepreneurship activity, 
public services in the entrepreneurship 
activity.
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міністративних правопорушень і злочинів, 
захисті життя та здоров’я громадян, інте-
ресів суспільства і держави від протиправ-
них посягань, а також у рятуванні людей і 
майна під час стихійного лиха та інших над-
звичайних обставин [1]. 

Стан дослідження
Проблеми правового регулювання учас-

ті громадян в охороні громадського поряд-
ку неодноразово ставали предметом дослі-
дження цілої плеяди вітчизняних адміні-
стративістів: В. Б. Авер’янова, М. І. Ануф-
рієва, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, 
Є. В. Додіна, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьмен-
ко, О. М. Музичука, В. І. Олефіра, О. І. Оста-
пенка, С. С. Юрка тощо. 

Метою статті є визначення перспектив 
існування та діяльності громадських форму-
вань, діяльність яких спрямована на охоро-
ну громадського порядку та безпеки.

Виклад основного матеріалу
Необхідність залучення громадян до 

охорони громадського порядку та їхньої 
взаємодії з підрозділами Національної по-
ліції України та іншими органами з право-
охоронними функціями. Метою такої спів-
праці є протидія злочинним проявам та ад-
міністративним правопорушенням. Однак, 
незважаючи на активне декларування необ-
хідності широкого залучення громадян до 
охорони правопорядку, відсутня система ді-
яльність як правотворців, так і органів вико-

Постановка проблеми
Правоохоронна діяльність e силу своєї 

багатоаспектності й особливостей виконува-
них функцій та завдань припускає активні 
дії не лише спеціалізованих органів і служб, 
але й багатьох інших установ і організацій, 
що здійснюють різні державні й недержав-
ні повноваження. Складно знайти держав-
ний орган або громадську організацію, які 
не зацікавлені в ефективній правоохоронній 
діяльності, що й не реалізують її хоча б у де-
якій частині. Правоохоронна діяльність за-
чіпає законні інтереси кожної людини, має 
високу суспільну значимість і дуже впливає 
на формування правової держави. Незважа-
ючи на активну роль цих органів, підрозділи 
Національної поліції України, інші державні 
суб’єкти правоохорони здійснюють активну 
співпрацю щодо забезпечення правопоряд-
ку в країні як з окремими громадянами, так 
і їхніми об’єднаннями. Вітчизняне законо-
давство прямо передбачає можливість участі 
громадян в охороні громадського порядку й 
забезпеченні безпеки в країні. Насамперед, 
мова йде про громадські формування з охо-
рони громадського порядку та державного 
кордону. Громадяни України відповідно 
до Конституції України мають право ство-
рювати громадські об’єднання для участі в 
охороні громадського порядку і державного 
кордону, сприяння органам місцевого са-
моврядування, правоохоронним органам, 
Державній прикордонній службі України та 
органам виконавчої влади, а також посадо-
вим особам у запобіганні та припиненні ад-
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навчої влади в цьому напрямку. Незначний 
масштаб залучення громадськості до забез-
печення правопорядку є побічним наслід-
ком руйнування старої радянської системи, 
яка мала значний досвід з цього питання. 
Добровільні народні дружини та інші ана-
логічні структури мали масове поширення 
в країні. Наприкінці існування добровільні 
народні дружини налічували майже чоти-
ри мільйони залучених осіб. Підприємства 
та організації забезпечували існування зна-
чної кількості таких структур. За даними 
на 1990 рік в Українській РСР налічувалося 
понад 30 тисяч ДНД. За даними Департа-
менту персоналу, організації освітньої та 
наукової діяльності МВС України штатна 
чисельність Національної поліції України 
складає 149 тис. працівників. Таким чином, 
добровільні народні дружини мали дійсно 
широке поширення в нашій країні. Пробле-
ма зниження кількості осіб, які залучаються 
до охорони правопорядку, потребує додат-
кового дослідження. Насамперед, необхід-
но чітко визначити причини такого різкого 
зменшення активності населення, розро-
бити концепцію підвищення їхньої ролі в 
охороні громадського порядку та взаємодії 
з правоохоронними органами.

E засобах масової інформації поширени-
ми є публікації про те, що останніми роками 
значно підвищується активність громадян 
у забезпеченні безпеки в країні та усуненні 
внутрішніх та зовнішніх загроз. На превели-
кий жаль, мусимо констатувати, що в цьому 
випадку здійснюється певна підміна понять. 
Звісно, протягом 2014-2018 років було ство-
рено досить багато добровільних формувань 
правоохоронної спрямованості. Однак їхнє 
створення й подальша діяльність відбува-
лась із значними порушеннями вимог зако-
нодавства. Так звані активісти нерідко при-
власнювали суто державні повноваження 
щодо застосування сили до пересічних гро-
мадян. Діяльність таких структур нерідко 
пов’язується з порушеннями прав і свобод 
громадян. Такий стан справ є неприпусти-
мим в дійсно правовій країні. Проблема з 
тими непередбаченими законом добровіль-
ними громадськими формуваннями право-
охоронної спрямованості потребує негай-
ного вирішення. Недопустимим є прихову-

вання таких структур, як суто громадських 
об’єднань без належного нагляду та конт-
ролю з боку Національної поліції України. 
Особливо небезпечним є використання дея-
кими державними структурами таких акти-
вістів для вирішення протизаконних питань 
у тих випадках, коли необхідно приховати 
свій зиск у їхньому вирішенні. 
У наукових публікаціях виділяють дві 

групи громадських формувань, які беруть 
участь у правоохоронній діяльності: спе-
ціально створені для протидії правопору-
шенням та охороні громадського порядку, 
також ті, для яких виконання правоохорон-
них функцій є додатковими до основної їх-
ньої діяльності. До першої групи відносять 
громадські формування з охорони громад-
ського порядку, громадські пункти охоро-
ни громадського порядку, товариські суди 
тощо. Основними критеріями ефективності 
діяльності цих суб’єктів є належний рівень 
забезпечення громадського порядку на те-
риторії їхньої діяльності. До іншої групи 
суб’єктів відносять громадські, селищні, 
сільські, вуличні, квартальні, дільничні, до-
мові комітети; ради ветеранів; батьківські 
комітети тощо. Для цих суб’єктів діяль-
ність щодо охорони громадського порядку 
є неосновною. Виконання правоохоронних 
функцій ними є додатковою до їхньої осно-
вної діяльності. Адже основною метою їх-
нього створення є господарська чи соціаль-
но-культура діяльність [2]. Незважаючи на 
їхній вплив на підтримання правопорядку 
на підприємствах, установах чи певній те-
риторії, ми не можемо віднести їх до повно-
цінних суб’єктів правоохорони. На нашу 
думку, до суб’єктів правохорони доцільно 
відносити лише ті громадські формування, 
основною метою яких є правоохоронна ді-
яльність.
Діяльність громадських формувань пра-

воохоронної спрямованості врегульована 
низкою нормативно правових актів, серед 
яких особливо слід відмітити Закони Укра-
їни «Про громадські об’єднання» [3], «Про 
участь громадян в охороні громадського 
порядку та державного кордону» [1], «Про 
органи самоорганізації населення» [4], Ко-
декс України про адміністративні правопо-
рушення [5]; Постанову Кабінету Міністрів 
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України «Про затвердження типового ста-
туту громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордо-
ну, описів зразків бланка посвідчення і на-
рукавної пов’язки члена такого формуван-
ня» [6]; наказів МВС України [7].
Громадські формування з охорони гро-

мадського порядку і державного кордону 
можуть бути створені на засадах громад-
ської самодіяльності як зведені загони гро-
мадських формувань, спеціалізовані загони 
(групи) сприяння Національній поліції та 
Державній прикордонній службі Украї-
ни, асоціації громадських формувань тощо. 
Тобто основними формами самоорганізації 
громадян щодо охорони громадського по-
рядку є зведені загони громадських форму-
вань, спеціалізовані загони (групи), асоціації 
громадських формувань. Інші форми участі 
громадян в охороні правопорядку не деталі-
зовані. Формально немає перепон для діяль-
ності у вигляді неприбуткових громадських 
організацій чим і користуються так звані 
«активісти». Такі організації, з одного боку 
декларують, що вони створені для охоро-
ни громадського порядку та громадського 
спокою, а з іншого – посилаються на Закон 
України «Про громадські об’єднання», який 
не передбачає вимог узгоджувати створен-
ня та діяльність таких форм самоорганізації 
населення з Національною поліцією та Дер-
жавною прикордонною службою.
Закон України « Про участь громадян в 

охороні громадського порядку та державно-
го кордону» визначає суб’єктів ініціювання 
створення громадських формувань з охоро-
ни громадського порядку. Серед них виді-
лено: а) громадяни, які за власною ініціати-
вою створюють громадські формування за 
місцем проживання, роботи чи навчання; 
б) органи місцевого самоврядування, окре-
мі територіальні громади, місцеві державні 
адміністрації, які ухвалюють рішення про 
необхідність створення зазначених форму-
вань для охорони правопорядку на відпо-
відній території; в) органи Національної 
поліції України та Державної прикордонної 
служби; г) спільне ініціювання органами 
місцевого самоврядування, окремими тери-
торіальними громадами, місцевими держав-
ними адміністраціями з територіальними 

підрозділами Національної поліції в рамках 
адміністративних договорів, що укладають-
ся між даними суб’єктами.
Зазначений вище закон вступив у силу 

ще у 2000 року за часів президентства Ле-
оніда Кучми. Очевидно, за цей час поло-
ження цього закону морально застаріли та 
не відповідають міжнародним стандартам. 
Таким чином, нині дійсна форма участі гро-
мадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону має багато негативних 
факторів. Громадські формування з охорони 
громадського порядку і державного кордо-
ну перетворюються на кишенькові армії ор-
ганів місцевого самоврядування чи політич-
них діячів або діють на власний розсуд, поза 
контролем органів Національної поліції і 
підрозділів Державної прикордонної служ-
би України [8]. 
Окрім того, результати аналізу його 

окремих норм показали, що закон не за-
безпечує в повній мірі дотримання прав 
людини і можуть призвести до небезпеч-
них зловживань своїми повноваженнями 
як органів Національної поліції України та 
Державної прикордонної служби України, 
так і членами вищевказаних громадських 
формувань. Адже обсяг повноважень членів 
громадських формувань рівноцінний обсягу 
повноважень посадових осіб Національної 
поліції України і Державної прикордонної 
служби України, тому фактично громадські 
формування з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону виконують функції 
держави, не маючи при цьому необхідної 
кваліфікації.
Крім того, зазначений закон не визначає 

саме поняття «громадського формування», в 
інших законодавчих актах цей термін вза-
галі не використовуються. Законом України 
«Про громадський об’єднання» передбаче-
но дві форми таких об’єднань: громадські 
організації та громадські спілки. Фактично 
відсутнє нормативне закріплення поряд-
ку організації взаємодії таких формувань 
з правоохоронними органами. Це, у свою 
чергу, є вкрай важливим, адже Закон Укра-
їни «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку та державного кордону» 
дозволяє таким громадським формуванням 
діяти винятково за погодженням органів 
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Національної поліції та Державної прикор-
донною служби. І будь-яка інша діяльність 
матиме ознаки протизаконної. 
Усі форми та методи роботи громад-

ських формувань з охорони громадського 
порядку і державного кордону здійснюєть-
ся під контролем органів Національної по-
ліції, підрозділів Державної прикордонної 
служби України (ч. 1 ст. 11 Закону). До та-
ких форм віднесено: 1) спільне з поліцей-
ськими, прикордонниками патрулювання і 
виставлення постів на вулицях, майданах, 
залізничних вокзалах, в аеропортах, мор-
ських і річкових портах, у місцях компак-
тного проживання громадян, розташування 
підприємств, установ, організацій, навчаль-
них закладів, а також у місцях можливої по-
яви порушників кордону в межах району, 
що контролюється Державною прикордон-
ною службою України, прикордонної смуги; 
участі в забезпеченні охорони громадського 
порядку під час проведення масових захо-
дів, погоджених у випадках, передбачених 
законом, з виконавчими органами місцево-
го самоврядування; 2) проведення разом з 
прикордонниками огляду на маршрутах 
можливого руху порушників державного 
кордону, місць їх укриття, транспортних 
засобів, суміжної з державним кордоном 
місцевості з метою встановлення причин та 
умов перебування невідомих осіб; 3) участь 
у заходах правоохоронних органів, спрямо-
ваних на боротьбу з окремими видами пра-
вопорушень.
Однак ані органи Національної поліції, 

ані Державної прикордонної служби не ма-
ють нормативно-правового регулювання 
реалізації такої процедурної діяльності. Ще 
більш не визначеним є роль місцевих дер-
жавних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування у взаємодії з громадськи-
ми формуваннями з охорони громадського 
порядку та кордону. Закон вказує лише, що 
ці суб’єкти здійснюють координацію діяль-
ності громадських формувань та «надають 
всіляку допомогу та підтримку у створенні 
громадських формувань з охорони громад-
ського порядку і державного кордону». Інші 
положення цього Закону щодо обов’язків 
місцевих державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування є також суто 

абстрактними й не містять способів реаліза-
ції цих обов’язків.
Закон №1835-III від 22.06.2000 «Про 

громадські формування з охорони громад-
ського порядку та державного кордону» 
фактично повторює всі положення Ука-
зу Президії Верховної Ради СРСР «Про 
основні обов’язки та права народних дру-
жин по охороні громадського порядку» від 
27.05.1974 р. [9]. Ми можемо спостерігати 
майже точне копіювання значної кількості 
положень, що стосуються прав та обов’язків 
добровільних народних дружин, які були 
закріплені у радянському законодавстві. 
Більшість відмінностей є незначними або 
взагалі неактуальними в сучасних умовах 
(наприклад, право використання засобів те-
лефонного зв’язку підприємств, установ, ор-
ганізацій у службових цілях. Чи не єдиною 
важливою відмінністю даних нормативно-
правових актів є питання підпорядкуван-
ня таких громадських формувань. Якщо за 
чинним законодавством ці громадські фор-
мування формально не підпорядковані ор-
ганам виконавчої влади, а лише мають ді-
яти у взаємодії з Національною поліцією та 
Державною прикордонною службою, то за 
радянським законодавством вони знаходи-
лися у підпорядкуванні районних, міських, 
селищних та сільських Рад депутатів тру-
дящих та їхніх виконавчих комітетів. При 
цьому самі добровільні народні дружини, як 
свідчить їхня назва, створювалися на окре-
мих підприємствах, установах, організаціях 
на добровільних засадах. Однак слід зазна-
чити, що радянська правова система перед-
бачала жорстку вертикаль влади і ніщо в 
країні не могло діяти поза жорстким конт-
ролем з боку держави.
Діяльність усіх суб’єктів, які зазначені в 

Законі України «Про громадські формуван-
ня з охорони громадського порядку та дер-
жавного кордону», передбачає їхню спільну 
реалізацію разом з органами та підрозділа-
ми як Національної поліції, так і державної 
прикордонної служби. За своєю сутністю, 
діяльність зазначених громадських форму-
вань не може мати ізольований та самостій-
ний характер, а має здійснюватися винят-
ково у співпраці з державними правоохо-
ронними органами. Уся система побудована 
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на радянській системі свідомої допомоги 
громадян державним структурам. Однак 
така допомога є можливою лише за наяв-
ності реальної довіри з боку громадськості. 
Не можна сподіватися на допомогу за міні-
мальної довіри населення до поліції. Майже 
всі соціологічні дослідження, які проводили 
в останні роки існування міліції, свідчили 
про вкрай низький рівень довіри населен-
ня до даного правоохоронного органу. При 
цьому спостерігалося стійке падіння рівня 
довіри з 5 відсотків в 2010 до 0,8 відсотки в 
2014 [10]. Ситуація, за думкою реформато-
рів, мала змінитися із реорганізацією міліції 
в «нову поліцію». Запровадження оновленої 
патрульної служби надало певний аванс до-
віри з боку населення. Однак уже протягом 
одного року позитивні очікування населен-
ня змінилися на протилежні. Яскрава кар-
тинка, яка подавалася в засобах масової ін-
формації, ніяк не корелювалася з реальним 
станом громадської безпеки в країні. Коруп-
ційні та інші скандали майже повністю зни-
щили залишки авторитету державних пра-
воохоронних органів. 
У зв’язку з викладеним, говорити про ді-

єву систему взаємодії населення та держав-
них правоохоронних органів на цьому етапі 
говорити не можна. Необхідним є віднов-
лення довіри населення до поліції. Осно-
вною умовою такого відновлення є чітке 
дотримання норм закону з боку працівників 
поліції, неухильне дотримання прав і сво-
бод громадян, активна профорієнтаційна 
робота. Необхідно, щоб поліція дійсно ви-
конувала сервісну функцію щодо населення. 
Використання поліції виключно як караль-
ного органу лише поглиблюватиме кризу 
неприйняття її діяльності з боку населення.
Звісно, не можна залишати поза ува-

гою всі ті негативні соціально-економічні 
зміни, яких зазнала наша країна протягом 
останніх десятиліть. Злам економічної мо-
делі існування країни, «дикий капіталізм», 
первинне накопичення капіталу, свавілля 
чиновників не могли не позначитися на со-
ціальному устрої. За радянських часів мо-
дель залучення громадськості до охорони 
громадського порядку базувалася на ви-
робничому принципі – добровільні народні 
дружини створювалися здебільшого на під-

приємствах чи в окремих державних орга-
нізаціях. Активно ця модель реалізовулася 
й в навчальних закладах, в домоуправлін-
нях та квартальних комітетах. Існувала чіт-
ка система стимулювання участі громадян 
в охороні громадського порядку. Звісно, за 
адміністративно-командної системи не було 
особливих проблем із організацією сприян-
ня участі громадян в охороні громадського 
порядку з боку керівництва підприємств, 
установ, організацій. Це було пов’язано з 
тим, що, по суті, всі підприємства, установи 
й організації були державними. На керівни-
цтво зазначених підприємств був покладе-
ний обов’язок матеріального забезпечення 
добровільних народних дружин. Зокрема, 
для штабів ДНД виділялися окремі при-
міщення, необхідні меблі, інше матеріаль-
не забезпечення. Добровільним народним 
дружинам для виконання їхніх завдань ви-
ділявся транспорт та засоби зв’язку. Окрім 
звичайних моральних заохочень за активну 
участь у боротьбі з правопорушеннями, на-
родним дружинникам надавалися додат-
кові відпустки строком до трьох діб, пере-
важного права на одержання жилої площі 
надання пільгової путівки до санаторію або 
будинку відпочинку тощо. Зрозуміло, що 
такий спосіб заохочення майже неможли-
во реалізувати в умовах жорсткої ринкової 
економіки. Власники підприємств не мають 
бажання витрачати додаткові кошти на те, 
що безпосередньо не приносить прибутку, 
й, відповідно, не зацікавлені у підтриманні 
роботи громадських формувань з охорони 
громадського порядку. 
Іншою складовою, яка забезпечувала ді-

євість системи добровільних народних дру-
жин, була єдина партійна система, яка мала 
свої представництва й осередки майже у 
всіх підприємствах і організаціях, навчаль-
них закладах тощо. Ця партійна система 
здійснювала певний тиск як на керівництво 
підприємств, так і на працівників. Ідеалізо-
вана «добровільність» добровільних народ-
них дружин здебільшого мала примусовий 
характер. Існувала система розрахунків на 
участь певної кількості осіб у ДНД на кож-
ному підприємстві.
Зазначені вище радянські способи за-

охочення залучення громадян до охорони 
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громадського порядку неможливо засто-
сувати в нинішніх умовах. У зв’язку з цим 
необхідно відшукувати нові способи такого 
заохочення. Насамперед, необхідно вирі-
шити дві глобальні проблеми: недоскона-
лість правового регулювання діяльності 
громадських формувань з охорони громад-
ського порядку, а також низький рівень до-
віри до поліції. Вирішення проблеми нор-
мативного регулювання залежить лише від 
політичної волі й не вимагає значного часу. 
У той же час проблема довіри населення до 
державної правоохоронної системи є вкрай 
складною. Її неможливо вирішити кілько-
ма законами – це довготривалий і складний 
процес. Якщо раніше наголос робився на 
робітників підприємств, нині варто зверну-
ти увагу, насамперед, на навчальні заклади. 
Студентство є найбільш активною категорі-
єю населення. Правильно поставлена агіта-
ційна робота серед студентства у поєднанні 
з правовим вихованням може дати швид-
ший результат. З цього приводу слушною є 
пропозиція С. С. Юрка про залучення сту-
дентів та курсантів навчальних закладів, що 
займаються підготовкою кадрів працівників 
поліції як громадських помічників поліції 
та членів відповідних студентських дружин 
при такого роду закладах [11, с. 185]. Такий 
підхід, фактично, зможе стати елементом 
профорієнтаційної роботи національної по-
ліції щодо підбору кандидатів на службу в 
органи Національної поліції. Основними 
суб’єктами такої діяльності мають бути вищі 
навчальні заклади із специфічними умовами 
навчання, які знаходяться у підпорядкуван-
ні МВС України. Такі навчальні заклади ма-
ють значний досвід у підготовці працівників 
правоохоронної сфери. Правова підготовка 
студентів щодо порядку здійснення право-
охоронних заходів, навички складання про-
цесуальних документів, практика спільного 
патрулювання з працівниками поліції збіль-
шуватиме кількість осіб, які матимуть змогу 
реально виконувати правоохоронні функції 
й стати в подальшому правоохоронцями.

Висновки
Якщо детально проаналізувати досвід за-

лучення громадян до охорони громадського 
порядку в нашій країні, інших країнах, не 

можна стверджувати на недоцільності такої 
практики. Це не залишки «совка», якого слід 
позбутися. Не можна відкидати досвід, який 
був набутий за часи перебування України в 
складі СРСР. Визнавати якісь факти та прак-
тику лише на підставі того, що це викорис-
товувалось радянською владою, є ознакою 
обмеженості у сприйнятті дійсності. У бага-
тьох країнах світу існує практика залучення 
громадян до охорони громадського порядку 
та спільної діяльності з правоохоронними 
органами. Зокрема, Японія останні десять 
років впроваджує саме радянський досвід 
залучення громадян до такої діяльності. 
Окрім аналогів добровільних народних дру-
жин, у Японії активно розвивається діяль-
ність аналогів квартальних комітетів, які іс-
нували в нашій країні.
Рівень залучення громадян до співпраці 

з правоохоронними органами щодо забезпе-
чення правопорядку та протидії злочиннос-
ті є еталоном розвитку в країні громадян-
ського суспільства. Активна громадянська 
позиція, яка підкріплюється довірою до 
державних інституцій, може якісно змінити 
на краще співжиття всіх членів суспільства.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано сучасний стан 

правового регулювання порядку залучення гро-
мадян до охорони громадського порядку в Укра-
їні. Відзначається декларативний та безсис-
темний підхід щодо залучення громадян до 
охорони правопорядку. Розглянуто спірні по-
ложення Закону України «Про участь грома-
дян в охороні громадського порядку та держав-
ного кордону». Звернуто увагу на відсутність 
правового визначення самого поняття «гро-
мадського формування», яке не використову-
ється в інших законодавчих актах. Фактично 
відсутнє нормативне закріплення порядку ор-
ганізації взаємодії таких формувань з право-
охоронними органами. Діяльність зазначених 
громадських формувань дозволяється винят-
ково за погодженням органів Національної 
поліції та Державної прикордонною служби, 
будь-яка інша діяльність матиме ознаки про-
тизаконної. Наголошено, що за своєю сутністю 
діяльність громадських формувань з охорони 
громадського порядку не може мати ізольова-
ний та самостійний характер, а має здійсню-
ватися виключно у співпраці з державними 
правоохоронними органами. Визначено осно-
вні способи стимулювання участі громадян 
в охороні громадського порядку та визначено 
перспективи такої діяльності в нашій країні.
Ключові слова: охорона громадського по-

рядку, правоохоронні органи, форми взаємодії, 
громадські формування.

SUMMARY 
The article analyses present state of legal 

regulation of citizens’ involvement in community 
policing in Ukraine. It ascertains declarative 
character and haphazard approach to citizens’ 
involvement in community policing. The article 
reviews controversial provisions of the Statute of 
Ukraine “On Citizens’ Participation in Community 
Policing and Protection of the State Border”. It 
emphasizes the lack of defi nition of community 
groups that is not used in other legislative acts. It 
also outlines the lack of legislative regulation of 
collaboration of such groups with law enforcement 
agencies. The activity of such community groups 
is legitimate only upon reconciliation with organs 
of the National Police and the State Border 
Service; any other activity would be considered 
illegal. The article emphasizes that according to its 
nature activity of community groups must not be 
incoherent and independent. It must be conducted 
exceptionally on the collaborative bases with state 
law enforcement agencies. The article outlines 
major ways of encouraging citizens’ participation in 
community policing and uncovers the perspectives 
of such activity in our state.

Key words: community policing, law 
enforcement agencies, forms of collaboration, 
community groups.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÑÒÀÄ²¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ 
ÄÎ ÐÎÇÃËßÄÓ ÑÏÐÀÂÈ ÏÐÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ 

ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß Â ÑÓÄÀÕ

В статье проводится анализ право-
вого регулирования стадии подготовки к 
рассмотрению дела об административном 
правонарушении в судах общей юрисдикции 
с использованием метода сравнительно-
го законодательства, формально-юриди-
ческого и общенаучных методов исследо-
вания правовых явлений. На основании 
анализа действующего Кодекса Украины 
об административных правонарушени-
ях рассмотрено нормы административ-
но-процессуального регулирования ста-
дии подготовки к рассмотрению дела об 
административном правонарушении в 
судах общей юрисдикции, органах, имею-
щих административно-юрисдикционную 
компетенцию, должностными лицами 
уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях. На 
основании анализа сделан вывод о мини-
мальном объеме административно-про-
цессуального регулирования стадии, что 
исследуется.
Ключевые слова: дело об администра-

тивном правонарушении; стадия админи-
стративно-деликтного производства; по-
дготовки к рассмотрению, суд.
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ня відіграє важливу роль у провадженні у 
справах про адміністративні правопору-
шення, оскільки вирішуються питання, що 
впливають на подальший хід справи. Від 
якості проведення процесуальних дій на 
стадії підготовки до розгляду справи зале-
жить підсумкове рішення по суті справи, а 
також те наскільки ефективно будуть реалі-
зовані завдання провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, всебічне, 
повне, об’єктивне, своєчасне з’ясування об-
ставин, вирішення відповідно до закону. 
Практика реалізації цієї стадії не завжди 
демонструє здатність ефективного захисту 
прав і законних інтересів учасників адміні-
стративно-процесуальних відносин.
Діяльність суду як суб’єкта адміністра-

тивно-деліктної юрисдикції у контексті 
стадій розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, висвітлили у наукових 
працях вчені: В. Б. Авер’янов, О. О. Банчук, 
Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, І. В. Бойко, 
Е. Ф. Демський, Є. В. Додін, О. Т. Зима, 
В. В. Зуй, А. В. Кишинський, Т. О. Коломо-
єць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, С. О. Ко-
роєд, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янець, 
О. І. Миколенко, О. І. Остапенко, В. Л. Ор-
тинський, Н. Б. Писаренко, В. М. Скавро-
нік, О. М. Собовий, Н. В. Янюк та інші.

Мета статті – аналіз правового регулю-
вання стадії підготовки до розгляду справи 
про адміністративне правопорушення в су-
дах.

Постановка проблеми
Завдання підвищення ефективності про-

вадження у справах про адміністративні 
правопорушення передбачають вирішення 
питань недосконалості правової регламен-
тації його стадій. Підготовка до розгляду 
справи про адміністративне правопорушен-
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Виклад основного матеріалу
Істотні зміни, що відбулися в Україні на 

початку 90-х років, зумовили нові напрями 
в розвитку законодавства про адміністра-
тивну відповідальність так, що багато норм 
Кодексу УРСР про адміністративні право-
порушення виявилися недіючими, оскільки 
Конституція України сформувала нову сис-
тему органів публічної влади, встановила 
нові принципи економічної діяльності, про-
голосила пріоритет прав і свобод людини та 
громадянина, визначила нові напрями роз-
витку законодавства стосовно мети правової 
держави.
У результаті було внесено низку змін і 

доповнень до Кодексу про адміністратив-
ні правопорушення. Встановлено порядок 
розгляду клопотань осіб, які беруть участь 
у справі; особа, яка притягається до адмі-
ністративної відповідальності, потерпілий 
отримали право користуватися допомогою 
захисника або представника в особі адвока-
та або іншої особи; в осіб, які беруть участь 
у справі, виникло право відводу судді, орга-
ну, посадової особи, уповноваженого роз-
глядати справу про адміністративне право-
порушення; були визначені обставини, що 
виключають можливість розгляду справи 
суддею, членом колегіального органу, поса-
довою особою.
У чинному Кодексі України про адміні-

стративні правопорушення (далі – КУпАП) 
знайшла відображення норма, згідно з якою 
законодавство про адміністративні правопо-
рушення складається з норм, визначених у 
КУпАП, та норм, які встановлюються сіль-
ськими, селищними, міськими, обласними 
радами прийнятих відповідно до КУпАП. 
З огляду на це виникає закономірне пи-

тання про зміст такої категорії, як порядок 
провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення. Виходячи із значення 
слова «порядок» і юридичного контексту 
терміна, законодавець під категорією «по-
рядок провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення» розуміє нор-
мативне закріплення послідовного ходу 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення і правил його здійснення. 
У юридичній літературі позицій, що стосу-
ються тлумачення цього поняття, практич-

но мало, хоча відсутність роз’яснення з боку 
законодавця викликало окремі зауваження 
вчених у галузі адміністративного права.
Встановлення порядку реалізації стадії 

підготовки до розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення можливе тільки 
на рівні законодавства в КУпАП. Однак це 
не повною мірою відповідає дійсності. 
Нині в КУпАП підготовка до розгляду 

справи про адміністративне правопору-
шення передбачається статтею 278 «Підго-
товка до розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення» Глави 22, присвя-
ченої розгляду справи про адміністратив-
не правопорушення загалом. Натомість,-
О. І. Остапенко, розглядаючи деякі питання 
розгляду справ про військові адміністратив-
ні правопорушення зазначає, що процедура 
підготовки до розгляду справи про адміні-
стративне правопорушення регламентова-
на нормами глави 22 КУпАП максимально 
лаконічно [1, c. 94]. Вона позбавлена стадій. 
Хоча багато процесуальних норм вимагають 
доопрацювання.
На відміну від Кодексу УРСР про ад-

міністративні правопорушення, норми, 
що стосуються підготовки до розгляду, 
після внесення змін та доповнень до КУ-
пАП у 2001 році, зазнали суттєвих змін: 
розширився перелік питань, що підляга-
ють з’ясуванню, були уточнені деякі фор-
мулювання; судді отримали повноважен-
ня з розгляду справ про адміністративні 
правопорушення в межах компетенції; 
з’явилися норми, що гарантують дотри-
мання прав і законних інтересів осіб, які 
беруть участь у провадженні, що сприяє 
об’єктивному з’ясуванню обставин кожної 
справи про адміністративне правопору-
шення; отримали регламентацію процесу-
альні акти, що виносяться при підготовці 
до розгляду справи про адміністративне 
правопорушення [2].
Однак, не дивлячись на це, суддя, орган, 

посадова особа, уповноважені на розгляд 
справи, у зв’язку з відсутністю детальної 
правової регламентації деяких аспектів під-
готовки до розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення змушені керуватися 
не положеннями КУпАП, а аналогією права 
та численними роз’ясненнями вищестоя-
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щих органів, які, на жаль, доволі часто су-
перечать один одному.
Правове регулювання підготовки до 

розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення на сучасному етапі розвитку 
законодавства викликає деякі труднощі. За-
гальна регламентація двох фактично само-
стійних стадій провадження у справах про 
адміністративні правопорушення – стадії 
підготовки до розгляду справи та розгля-
ду справи, по суті, спричиняє серйозні на-
слідки та сприяє виникненню складнощів у 
практичній діяльності при їх розмежуванні, 
приводячи до помилок у правозастосуванні.
Головна мета стадії підготовки до роз-

гляду справи – створення всіх необхідних 
умов для правильного та своєчасного роз-
гляду і вирішення справи по суті, – повною 
мірою не досягається.
У результаті органам, які мають пра-

во ухвалювати рішення у справах про ад-
міністративні правопорушення з метою 
роз’яснення деяких проблемних питань за-
стосування норм КУпАП у частині підготов-
ки до розгляду справи (і не тільки підготов-
ки) доводиться вдаватися до розробки своїх 
підзаконних нормативно-правових актів.
Питання підготовки в частині, що 

не врегульована КУпАП, знайшли 
роз’яснення в Інструкції з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопо-
рушення в органах поліції, Інструкції з 
оформлення поліцейськими матеріалів 
про адміністративні правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксовані не в автоматичному ре-
жимі, Інструкції з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення по-
садовими особами уповноважених органів 
з питань пробації, Тимчасових правилах 
розгляду справ про порушення антимоно-
польного законодавства України та низці 
інших нормативних актів різних відомств, 
наділених адміністративно-юрисдикцій-
ними повноваженнями [3; 4; 5].
Для судів нижчих рівнів з метою забез-

печення однаковості судової практики роз-
робляються керівні роз’яснення та узагаль-
нення Верховного Суду України, напри-
клад, «Про якість складання й оформлення 
судових рішень у кримінальних справах та 

справах про адміністративні правопору-
шення» тощо [6].
Навіть у суб’єктів, уповноважених роз-

глядати справи про адміністративні право-
порушення, не склалося єдиного підходу 
до порядку здійснення стадії підготовки до 
розгляду справи. Багато питань у них ви-
світлюється фрагментарно та не дозволяє 
сформувати повного уявлення в особи, яка 
застосовує право щодо правильного поряд-
ку здійснення зазначеної стадії.
Характер наведених вище актів не дозво-

ляє усунути недосконалість та недостатність 
правового регулювання стадії підготовки до 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення, наявні в КУпАП.
Діючі інструкції та правила, прийня-

ті органами, наділеними адміністративно-
юрисдикційними повноваженнями, не мо-
жуть повноцінно замінити законодавчого 
регулювання, принаймні при виконанні 
контрольної й охоронної функцій. 
Виходячи з результатів аналізу поло-

жень відомчих актів, не вирішеними зали-
шаються: необхідність обов’язкової участі 
(при розгляді справи судом) в судовому за-
сіданні посадових осіб за власною ініціати-
вою, ініціативою суду або осіб, які беруть 
участь у справі; порядок розгляду клопо-
тань осіб, які беруть участь у провадженні у 
справі про адміністративне правопорушен-
ня; строк проведення підготовки до розгля-
ду справи; необхідність вирішення питань 
про об’єднання двох або більше справ в 
одне провадження або виділення справи в 
окреме провадження.
Наукове співтовариство виділяє такі не-

доліки правового регулювання: відсутність 
регламентації порядку повідомлення учас-
ників провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення; складності у ви-
значенні підстав для повернення протоколу 
та матеріалів справи; відсутність рішення з 
питання про визначення підсудності справи 
за наявності декількох критеріїв та інші [7; 
8].
Вважаємо, що необхідно виділити пра-

вовому регулюванню стадії підготовки до 
розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення окрему главу КУпАП, що до-
зволить більш детально регламентувати за-
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значені вище аспекти, які потребують нор-
мативного уточнення та вирішення. При-
кладом може слугувати Глава 3 «Підготовче 
провадження» Кодексу адміністративного 
судочинства України [9].
Деякі вчені в галузі адміністративного 

права та адміністративного процесу вислов-
люють думку про детальне врегулювання 
порядку розгляду справ про адміністра-
тивні правопорушення в судах загальної 
юрисдикції нормами єдиного Кодексу адмі-
ністративного судочинства. Швидше за все, 
така позиція складається, виходячи з того, 
що деякі автори в адміністративне судочин-
ство включають провадження у справах про 
адміністративні правопорушення.
Конституційний Суд у низці постанов, 

розглядаючи різні аспекти адміністративної 
відповідальності, використовував поняття 
адміністративне судочинство. Однак, буду-
чи прихильниками комплексного (на основі 
управлінського) підходу розуміння адміні-
стративного процесу, вважаємо, що ця про-
позиція не охоплює суддів, органів і посадо-
вих осіб, уповноважених на розгляд справи 
про адміністративне правопорушення.
На наш погляд, це може привести до 

дисонансу в правовому регулюванні, де суди 
загальної юрисдикції будуть діяти на під-
ставі розроблених під них норм, а питання 
щодо порядку підготовки до розгляду спра-
ви іншими органами не будуть вирішені.
С. С. Гнатюк зазначає, що стадія роз-

гляду та винесення постанови (рішення) у 
справі про адміністративний проступок – це 
система процесуальних дій, спрямованих на 
вивчення та оцінку матеріалів справи, вста-
новлення об’єктивної істини та винесення 
постанови по суті справи. У ній можна ви-
значити етапи: прийняття та підготовка 
справи до розгляду: вирішення питання 
про належність до компетенції, вивчення 
матеріалів справи, витребування необхід-
них додаткових матеріалів, сповіщення від-
повідних суб’єктів про час і місце розгляду 
справи, з’ясування, чи підлягають задово-
ленню заявлені клопотання [10, c. 127].
У науковій літературі можна зустріти 

пропозиції щодо закріплення в Кодексі ад-
міністративного судочинства України од-
накових законодавчих дефініцій судово-ад-

міністративної справи та процедури адмі-
ністративного судочинства, виключивши 
ці процедури з КУпАП, розробити та при-
йняти закон «Про адміністративне прова-
дження», в якому співвідносно з нормами 
КАС можна визначити єдині вихідні засади 
адміністративно-процесуальної діяльності 
органів виконавчої влади та місцевого само-
врядування, їх посадових осіб, інших орга-
нів, що наділені в установленому порядку 
адміністративно-процесуальними повнова-
женнями.
На нашу думку, зазначені пропозиції не 

впливають на концепцію чинного КУпАП. 
Необхідно нагадати про те, що адміністра-
тивна відповідальність була встановлена як 
відповідальність позасудова.
Пропонується також варіант, який пе-

редбачає роздільну кодифікацію матеріаль-
них і процесуальних норм про адміністра-
тивну відповідальність. На нашу думку, 
немає необхідності в прийнятті окремих 
законодавчих актів, присвячених виключ-
но провадженню у справах про адміні-
стративні правопорушення, наприклад, 
пропонованих деякими вченими адміні-
стративно-процесуального і адміністратив-
но-деліктного виконавчого кодексів. Низка 
вчених вказує на потребу в новому кодифі-
кованому акті на зміну чинного КУпАП з 
більш ємним і точним найменуванням, як 
Кодекс України про адміністративну відпо-
відальність.
Водночас, еволюційна корекція норм, 

яка загалом витримала випробування прак-
тикою та часом і продемонструвала свою 
ефективність, не повинна підмінятися рево-
люційною заміною та демонтажем. Правиль-
ніше було б законодавцю уточнити форму-
лювання вже чинних нормативних правил, 
а не доповнювати новими і одночасно не 
зрозумілими для осіб, які застосовують пра-
вові положення з практичної точки зору.
Виділення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення в окре-
мий самостійний адміністративно-процесу-
альний кодекс бачиться нераціональним, 
оскільки практика показує доцільність і не-
обхідність закріплення матеріальних і про-
цесуальних норм в одному нормативно-пра-
вовому акті. 
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Варто зазначити, що аналогічного по-
рядку дотримується більшість країн Євро-
пейського Союзу. Вони, як і КУпАП, регла-
ментують питання адміністративних делік-
тів, видів покарань, стадій провадження. У 
них містяться положення про суб’єктів вчи-
нення адміністративного делікту, з-поміж 
яких, поряд з фізичною особою, виділя-
ються юридичні особи. Реформування ад-
міністративно-правового механізму носить 
складний характер, але ґрунтується на до-
свіді країн-членів ЄC. Комплексний підхід 
до реформування адміністративно-право-
вого механізму є найбільш обґрунтованим і 
ефективним в умовах періоду адаптації наці-
онального законодавства та реформування 
державного управління [11, c. 6006].
З огляду на схожість багатьох харак-

терних рис згаданих законів з КУпАП, на-
копичений значний досвід у вирішенні тео-
ретичних і практичних проблем адміністра-
тивно-деліктного права, наявність законо-
давчої регламентації низки інститутів про-
цесуального характеру, які в національному 
адміністративному процесі ще не настільки 
розвинені, вважаємо, що доцільно зберегти 
загальну структуру існуючого КУпАП, що 
передбачає одночасну регламентація мате-
ріальних і процесуальних норм в єдиному 
кодифікованому акті.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можемо 

констатувати, що метою підготовки до роз-
гляду справи є створення всіх необхідних 
умов для правильного та своєчасного роз-
гляду справи про адміністративне правопо-
рушення по суті. Класифікація завдань стадії 
підготовки до розгляду справи в залежності 
від функцій підготовки до розгляду спра-
ви про адміністративне правопорушення в 
провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення включає перевірочні та 
підготовчі, залежно від реалізації загальних 
завдань провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення та сприяє: 
вирішенню справи відповідно до закону, 
об’єктивному та повному з’ясуванню обста-
вин кожної справи. Під встановленим по-
рядком провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення варто розуміти 

нормативне закріплення послідовного ходу 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення та правил його здійснен-
ня. Аналіз положень чинного законодавства 
свідчить про недостатність і недосконалість 
правового регулювання підготовки до роз-
гляду справи про адміністративне право-
порушення. З метою детального норматив-
ного уточнення вирішення встановлених 
проблем у правовому регулюванні підготов-
ки до розгляду справи, враховуючи теоре-
тико-правові підстави для її характеристики 
як окремої стадії провадження, необхідно 
внести зміни в структуру чинного КУпАП 
за допомогою введення окремої глави, при-
свяченої цим питанням. Існує необхідність 
введення правила, яке встановлює, що під-
готовка до розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення здійснюється тільки 
на підставі положень КУпАП не залежно від 
того, яким суддею, органом, посадовою осо-
бою воно підлягає розгляду.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проводиться аналіз правово-

го регулювання стадії підготовки до розгляду 
справи про адміністративне правопорушення 
в судах загальної юрисдикції з використан-
ням методу порівняльного законодавства, 
формально-юридичного та загальнонаукових 
методів дослідження правових явищ. На під-
ставі аналізу чинного Кодексу України про 
адміністративні правопорушення розглянуто 
норми адміністративно-процесуального регу-
лювання стадії підготовки до розгляду справи 
про адміністративне правопорушення в судах 
загальної юрисдикції, органах, що мають ад-
міністративно-юрисдикційну компетенцію, 
посадовими особами уповноваженими розгля-
дати справи про адміністративні правопору-
шення. На підставі аналізу зроблено висновок 
про мінімальний обсяг адміністративно-про-
цесуального регулювання стадії, що досліджу-
ється. 
Ключові слова: справа про адміністратив-

не правопорушення; стадія адміністративно-
деліктного провадження; підготовки до роз-
гляду, суд.

SUMMARY 
The article analyzes the legal regulation of the 

stage of preparation for consideration of a case 
on an administrative offense in courts of general 
jurisdiction using the method of comparative 
law, formal law and general scientifi c methods of 
research of legal phenomena. Based on the analysis 
of the current Code of Ukraine on Administrative 
Offenses, the norms of administrative-procedural 
regulation of the stage of preparation for 
consideration of a case on an administrative 
offense in courts of general jurisdiction, bodies with 
administrative jurisdiction, offi cials authorized 
to consider cases on administrative offenses are 
considered. Based on the analysis, a conclusion is 
made about the minimum amount of administrative 
and procedural regulation of the stage under 
study. It is noted that the purpose of preparation 
for consideration of the case is to create all the 
necessary conditions for the correct and timely 
consideration of the case of an administrative 
offense on the merits. Under the established 
procedure for proceedings in cases of administrative 
offenses, it is expedient to consider the normative 
consolidation of the consistent course of proceedings 
in cases of administrative offenses and the rules of 
implementation. In order to clarify in detail the 
solution of the established problems in the legal 
regulation of preparation for consideration of the 
case, taking into account the theoretical and legal 
grounds for its characterization as a separate stage 
of proceedings, it is necessary to make changes in 
the structure of the current Code of Administrative 
Offenses. There is a need to introduce a rule that 
establishes that the preparation for consideration 
of a case on an administrative offense is carried 
out only on the basis of the provisions of the Code 
of Administrative Offenses, regardless of which 
judge, body, offi cial is considered.

Key words: case on administrative offense; stage 
of administrative tort proceedings; preparation for 
consideration, court.
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ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² 
ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß Ó ÑÔÅÐ² ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ

В статье исследуются принципы юриди-
ческой ответственности за правонарушения 
в сфере обеспечения информационной без-
опасности через философский и специаль-
но-юридический аспекты. Анализ научной 
литературы позволяет выделить несколько 
подходов к пониманию юридической ответ-
ственности в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности, воплощают личност-
ный и государственно-властный подходы, 
что обусловлено общеправовыми, межотрас-
левыми и отраслевыми принципами. Кате-
гория принципы в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности позволяет наиболее 
точно передать правовую природу юридиче-
ской ответственности, в связи с чем внима-
ние уделено характерным чертам, соотноше-
нием с понятием «информационные права» 
через категорию «информационная безопас-
ность». Выделенные универсальные призна-
ки принципов, которые воплощают правовую 
природу юридической ответственности неза-
висимо от подхода к определению.
Ключевые слова: юридическая ответ-

ственность, информационная безопасность, 
принципы, правонарушения, кибербезопас-
ность, информационная инфраструктура.
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для виникнення нових викликів і загроз для 
інформаційної безпеки в цифровому сере-
довищі та інформаційному просторі. З метою 
досягнення сталого розвитку сучасного світу 
та інформаційного простору, всі країни по-
винні консолідувати зусилля з розробки но-
вих інструментів забезпечення міжнародної 
інформаційної безпеки, продовжувати вдо-
сконалювати національне законодавства та 
зміцнювати міжнародну співпрацю.

Стан дослідження
Важливе значення для розробки про-

блеми мали праці вчених-правознавців: 
В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, А. І. Бер-
лача, О. П. Віхрова, П. В. Діхтієвського, 
І. С. Гриценка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, 
С. В. Ківалова, А. А. Козловського, М. І. Ко-
зюбри, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 
О. В. Кузьменко, В. І. Курила, Є. В. Курінно-
го, Р. С. Мельника, В. Я. Настюка, О. І. Оста-
пенка, В. Л. Ортинського, А. О. Селіванова, 
О. І. Харитонової, В. В. Цвєткова, Я. М. Шев-
ченко, Ю. С. Шемчушенка та інших.

Мета статті – дослідження принципів 
юридичної відповідальності за правопору-
шення e сфері забезпечення інформаційної 
безпеки.

Виклад основного матеріалу
Одним з основних завдань, що сприяють 

досягненню інформаційної безпеки України, 
є формування системи інформаційної без-
пеки не тільки на глобальному рівні, а й у 

Постановка проблеми
Стрімкий розвиток інформаційно-кому-

нікаційних технологій, інформатизація та 
цифровізація не тільки всіх сфер життєді-
яльності, а й окремих напрямів економіки, з 
одного боку, сприяють розвитку інформацій-
ного суспільства, з іншого? створюють умови 
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форматах міждержавного співробітництва в 
рамках Європейського Союзу та Північно-
Атлантичного альянсу. Виходячи з цього, 
актуальним є дослідження питання про роль 
принципів правового забезпечення інформа-
ційної безпеки в інформаційному просторі та 
цифровому середовищі.
Значення загальноправових, галузевих і 

міжгалузевих принципів сьогодні є не менш 
актуальним, аніж після Другої світової війни, 
коли було сформовано сучасну систему між-
народної безпеки та створено Організацію 
Об’єднаних Націй.
О. В. Зайчук вказує, що принципи пра-

ва – це ідеї про те, як людське товариство в 
разі ефективної адаптації до конкретної по-
точної ситуації може бути організоване за до-
помогою права найкращим чином, із забез-
печенням гідного в поточній і в довгостроко-
вій перспективі існування кожного індивіда, 
готового слідувати певній моделі поведінки, 
з оптимальною організацією приватної та 
публічної сфер, покликаної сприяти гідному 
існуванню, з профілактикою та мінімізацією 
особистих і групових конфліктів і оптималь-
ним виправленням наслідків [1, c. 22].
Модель соціальної поведінки, рекомендо-

вана об’єктивним принципом, повинна розу-
мітися як абсолютно оптимальна для кожно-
го з представників людства. Вона максималь-
но органічно відповідає людській природі і 
тільки дотримання здатне забезпечити лю-
дині та суспільству кращі з можливих наслід-
ків індивідуальних або групових рішень і дій.
Необхідно зауважити, що сьогодні єди-

на система принципів інформаційної без-
пеки на доктринальному та нормативному 
рівні ще не сформована. У цьому контексті,-
Т. С. Перун зазначає, що принципи інфор-
маційного права повинні забезпечувати гар-
монійну взаємодію різних суб’єктів: власни-
ків інформаційних ресурсів й інформаційних 
систем, держави та споживачів інформацій-
них послуг, а також безпосередньо інформа-
ційних технологій та інформаційних ресур-
сів, призначених для забезпечення функці-
онування інформаційних процесів, зокрема 
забезпечення створення, поширення, вико-
ристання, систематизації, збереження і зни-
щення інформації [2, с. 104]. З огляду на те, 
що принципи як основні засади створюють 

фундамент правового регулювання, їх можна 
класифікувати, використовуючи класичний 
підхід, у такий спосіб.

1. Загальноправові принципи інформаційно-
го права, які одночасно є універсальними для ін-
ших галузей права.
До них відносяться законність, рівність 

усіх перед законом і судом, справедливість, 
гуманізм і демократизм. Важливим кроком 
для розвитку права, загальних принципів і 
людства є Загальна декларація прав людини, 
прийнята 10 грудня 1948 року Генеральною 
Асамблеєю ООН, де міститься основа для 
базового принципу інформаційного права – 
шукати, одержувати, поширювати інформа-
цію й ідеї будь-якими засобами незалежно 
від державних кордонів [3].
Подібні положення містяться в Міжна-

родному пакті про громадянські та політичні 
права, ухваленому 16 грудня 1966 Резолю-
цією 2200 (XXI) на 1496-му пленарному за-
сіданні Генеральної Асамблеї ООН, з яких 
випливає, що користування такими правами 
накладає особливу відповідальність, яка по-
винна бути встановлена законом [4].
Принципи права є інструментом систем-

ного, телеологічного, логічного тлумачення 
права, подолання колізій та прогалин у пра-
ві, створення в цих умовах норм права. Ці 
конституційно-закріплені принципи мають 
ключове значення для подальшого розвитку 
науки інформаційного права та регулювання 
правового забезпечення інформаційної без-
пеки.
Принцип рівності при забезпеченні ін-

формаційної безпеки передбачає рівність 
усіх перед законом при реалізації прав на 
безпечне інформаційне середовище, без-
печні технології, а стосовно відповідальності 
– рівність при застосуванні державою щодо 
суб’єкта примусових заходів при порушенні 
законодавства в цій сфері.
Принцип справедливості повинен забез-

печувати відповідний рівень прав і свобод 
суб’єктів інформаційного обміну незалежно 
від їх статусу. Правове регулювання у цьому 
випадку має справедливо забезпечити інте-
реси особи, суспільства та держави на основі 
балансу між можливою поведінкою суб’єктів.
Принцип гуманізму у сфері інформацій-

ної безпеки та відповідальності виражаєть-
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ся в необхідності пропорційності обмежень 
при забезпеченні інформаційної безпеки, 
заборону застосування технологій, що при-
нижують людську гідність або призначення 
невідповідного покарання за делікт суб’єкту, 
який вчинив правопорушення в інформацій-
ній сфері. Як зазначають автори монографії 
«Юридична відповідальність за правопору-
шення в інформаційній сфері та основи ін-
формаційної деліктології», виникнення та по-
ширення інформаційних деліктів зумовлено 
соціальними і технологічними трансформа-
ціями в процесі становлення суспільства но-
вого формату – інформаційного, глобального 
інформаційного, суспільства знань [5, c. 180].

2. Міжгалузеві принципи забезпечення ін-
формаційної безпеки та інформаційного права 
загалом.
Передусім, це гласність, презумпція не-

винуватості, невідворотність покарання. До 
важливих міжгалузевих принципів можна 
віднести принцип довіри та принцип дер-
жавного суверенітету.
Принцип довіри у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки означає, що суб’єкти 
інформаційного обміну не завдадуть шкоди 
інформаційної безпеки іншим суб’єктам, інф-
раструктурі; їх дії матимуть позитивний ха-
рактер для інших учасників, що виражається 
в дотриманні прав і свобод та надання взаєм-
ної допомоги при виникненні комп’ютерних 
інцидентів.
Принцип державного суверенітету в інфор-

маційній сфері є одним із найбільш складних. 
Т. Ю. Ткачук у дисертаційному дослідження 
«Правове забезпечення інформаційної безпе-
ки в умовах євроінтеграції України» пише, що 
основною метою державної інформаційної по-
літики України є забезпечення: захисту інфор-
маційного суверенітету держави (особливо за-
хист національного інформаційного простору з 
інформаційним ресурсом і систем формування 
масової суспільної свідомості) [6, c. 354]. 
В умовах глобального інформаційного 

суспільства кордони держав виявилися роз-
митими, а з урахуванням непростих міжна-
родних і міждержавних відносин і сучасної 
архітектури співпраці у сфері інформаційної 
безпеки державний суверенітет в інформа-
ційній сфері має безліч правових, політич-
них та культурних аспектів.

Збереження державного суверенітету в 
інформаційній сфері доцільно визначити, як 
можливість захисту держави в інформацій-
ній сфері та самостійне визначення політики 
в інформаційній сфері, засноване на невтру-
чанні в інформаційний суверенітет інших 
держав, аналогічно щодо інших держав до 
власного державного суверенітету в інфор-
маційній сфері.
Цей принцип знайшов відображення в 

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 5 
грудня 2018 року «Досягнення у сфері інфор-
матизації і телекомунікацій у контексті між-
народної безпеки», в якій довіра та безпека у 
використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій віднесені до головних опор ін-
формаційного суспільства, стійку глобальну 
культуру кібербезпеки необхідно заохочува-
ти, формувати, розвивати і активно впрова-
джувати [7].

3. Галузеві принципи інформаційного права, 
які сформульовані в теорії інформаційного права 
та в нормативно-правових актах різного рівня.
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про ін-

формацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-
ХІІ регулювання відносин у цій сфері базу-
ється на таких принципах: свобода пошуку, 
отримання, передачі, виробництва, поши-
рення інформації будь-яким законним спо-
собом; відкритість інформації про діяльність 
державних органів і органів місцевого само-
врядування та вільний доступ до такої інфор-
мації, крім випадків, встановлених законами. 
Вказані принципи співвідносяться з Цілями 
сталого розвитку України на період до 2030 
року [8].
У Законі України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» закрі-
плено низку принципів, з яких до галузевих 
можна віднести: принцип безперервності, 
який передбачає цілодобове функціонування 
засобів захисту інформаційної інфраструкту-
ри від зовнішніх загроз і комп’ютерних атак; 
принцип комплексності, що означає застосу-
вання організаційно-правових, технічних за-
собів і методів, які в сукупності дозволяють 
забезпечувати безпеку критичної інформа-
ційної інфраструктури України [9].
Принципом, що має практичне значен-

ня, є збереження традиційних для громадян 
форм отримання інформації. Наприклад, 
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при функціонуванні інформаційної системи, 
метою якої є надання адміністративних по-
слуг в електронній формі.
Важливим міжнародним принципом, 

який може бути застосований у сфері інфор-
маційної безпеки, є принцип загального 
обов’язку, закріплений у Декларації тися-
чоліття Організації Об’єднаних Націй, при-
йнятій резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН 8 вересня 2000 року № 55/2. Хоча цей 
принцип не торкається питань інформацій-
ної безпеки безпосередньо, його дотримання 
сприяє стабілізації міжнародних відносин, 
зокрема у цій галузі [10].
Визначається цей принцип через необ-

хідність усунення загроз міжнародній ін-
формаційній безпеці. У разі впровадження 
та розвитку нейромереж принцип достовір-
ності інформації буде вкрай важливим для 
прийняття на основі великих даних (big data) 
рішень, в основі яких буде аналіз інформації, 
проведений нейромережею.
Згідно з прогнозами прискорення темпів 

зростання та розвитку цивілізації буде відбу-
ватися швидко. Розвиток штучного інтелекту 
та машинного навчання може дати поштовх 
для подальшого розвитку людства, але су-
проводжується певними ризиками. При та-
кій динаміці розвитку технологій залишаєть-
ся відкритим питання про достатність тих 
основоположних засад, багато з яких були 
сформовані в римському праві.
Правові засади повинні впливати на ста-

тус, функціональний та правовий режим тех-
нології (гуманізм, справедливість, невідво-
ротність покарання, пропорційність тощо), а 
не навпаки.
У найближчому майбутньому можливе 

формування нових принципів інформацій-
ної безпеки. Проблеми цифрової економіки 
активно обговорюються в юридичному сере-
довищі, органами державної влади, експерт-
ним співтовариством і суспільством загалом.
У 2018 році Кабінетом Міністрів Украї-

ни було схвалено Концепцію розвитку циф-
рової економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки та затверджено план заходів 
щодо її реалізації, яка запустила масштабну 
системну програму розвитку економіки но-
вого технологічного покоління – цифрової 
економіки. У Концепції розвитку цифрової 

економіки було визначено п’ять базових на-
прямів. До таких напрямів віднесено: норма-
тивне регулювання, кадри, освіта, формуван-
ня дослідницьких компетенцій і технічних 
напрацювань, інформаційна інфраструктура 
та інформаційна безпека [11].
Процес цифровізації, особливо викорис-

тання низки цифрових технологій, поро-
джує низку ризиків і загроз. У зв’язку з цим 
питання інформаційної безпеки практично в 
усіх інформаційних процесах стають ключо-
вими і на національному, і на міжнародному 
рівнях. Правове регулювання Інтернет–від-
носин – це комплексна проблема не тільки 
юридичної науки, а й практики [12, c. 152].
Одним з важливих компонентів системи 

забезпечення інформаційної безпеки є інсти-
тут юридичної відповідальності. Він виконує 
низку функцій у цій системі: превентивну, 
охоронну. Цей інститут дозволяє забезпечу-
вати на певному етапі розвитку інформацій-
ного суспільства дотримання більше полови-
ни вимог у сфері забезпечення інформацій-
ної безпеки на національному рівні.
Проблематика інформаційної безпеки на-

буває в умовах розвитку інформаційного сус-
пільства всеосяжний, міжгалузевий характер 
і тому питання, пов’язані з правовим забез-
печенням інформаційної безпеки і юридич-
ною відповідальністю в інформаційній сфері, 
привертають увагу фахівців різних галузей 
науки. Важливе теоретико-правове значен-
ня для розвитку інституту юридичної від-
повідальності в галузі забезпечення інфор-
маційної безпеки має оптимізація системи 
принципів. Для правового регулювання від-
носин, пов’язаних з юридичною відповідаль-
ністю, важлива уніфікація загальновизнаних, 
загальноправових і закріплених в окремих 
законодавчих актах галузевих принципів 
регулювання інфосфері, інформаційно-кому-
нікаційних технологій та захисту інформації.
У контексті Закону України «Про наці-

ональну безпеку України», який констатує 
важливість збереження принципу територі-
альної цілісності та державного суверенітету, 
доцільно виділити такі важливі принципи, 
необхідні для подальшого розвитку інфор-
маційного суспільства та забезпечення ін-
формаційної безпеки, як довіра та безпека у 
використанні інформаційно-комунікаційних 
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технологій, що випливають з необхідності 
заохочувати, формувати, розвивати і активно 
впроваджувати стійку культуру кібербезпеки 
у контексті європейської інтеграції України 
на підставі реалізації Угоди про асоціацію 
між Україною, з одного боку, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншого боку [13; 14].
У сфері безпеки об’єктів критично важли-

вої інформаційної інфраструктури необхідно 
виділяти два тісно взаємопов’язаних, але різ-
них за змістом напрями: формування та за-
безпечення безпечного функціонування сис-
теми; забезпечення безпеки [15, c. 2004]. З 
метою вдосконалення системи інформаційної 
безпеки від різних викликів і загроз пропо-
нується закріпити в інформаційному законо-
давстві принцип презумпції безпеки об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури. 
Принцип встановлює, що об’єкти критичної 
інформаційної інфраструктури вважаються 
захищеними, поки організаційно-правове за-
безпечення безпеки на зазначених об’єктах 
відповідає вимогам, закріпленим у норма-
тивно-правових актах у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки.
Застосування цього принципу дозволить 

обґрунтовано кваліфікувати правопорушен-
ня з метою підвищення ефективності право-
застосовної практики у сфері забезпечення 
інформаційної безпеки.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можемо 

констатувати, що процеси інформатизації 
та цифровізації, які активно відбуваються в 
Україні, стосуються всіх сфер життя, вклю-
чаючи економіку, соціальну сферу, охорону 
здоров’я і освіту, спрямовані на розвиток ін-
формаційного суспільства, але тягнуть нові 
ризики, виклики та загрози для інформа-
ційної безпеки в інформаційному просторі 
та цифровому середовищі. Забезпечення 
сталого розвитку України, безпеки інформа-
ційного простору можливо лише за умови 
об’єднання зусиль усіх держав-членів Євро-
пейського Союзу та НАТО у створенні нових 
правових інструментів і механізмів для роз-
витку ефективної системи міжнародної та 
інформаційної безпеки, вдосконалення наці-

онального законодавства, зміцнення міжна-
родного співробітництва на основі розвитку 
базових принципів інформаційної безпеки.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються принципи юри-

дичної відповідальності за правопорушення 
у сфері забезпечення інформаційної безпеки 
через філософський та спеціально-юридич-
ний аспекти. Аналіз наукової літератури до-
зволяє виділити декілька підходів до розуміння 
юридичної відповідальності у сфері забезпе-
чення інформаційної безпеки, які втілюють 
особистісний та державно-владний підходи, 
що зумовлено загальноправовими, міжгалузе-
вими та галузевими принципами. Категорія 
принципи у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки дозволяє найбільш точно передати 
правову природу юридичної відповідальності, у 
зв’язку з чим увага приділена притаманним 
рисам, співвідношенням із визначенням «ін-
формаційні права» через категорію «інфор-
маційна безпека». Виділені універсальні озна-
ки принципів, які втілюють правову природу 
юридичної відповідальності незалежно від під-
ходу до визначення.
Ключові слова: юридична відповідаль-

ність, інформаційна безпека, принципи, пра-
вопорушення, кібербезпека, інформаційна інф-
раструктура. 

SUMMARY 
The article explores the principles of 

legal responsibility for offenses in the fi eld of 
information security through philosophical and 
special legal aspects. The analysis of the scientifi c 
literature allows us to identify several approaches 
to understanding legal responsibility in the fi eld 
of information security, which embody personal 
and state-governmental approaches, which are 
conditioned by generally legal, inter-sectoral and 
sectoral principles., in connection with which 
attention is paid to the inherent features, correlation 
with the defi nition of «information rights» through 
the category of in «organizational safety». There 
are universal features of principles that embody 
the legal nature of legal liability, regardless of 
approach to defi nition.

One of the important components of the 
information security system is the institution of legal 
responsibility. It performs a number of functions in 
this system: preventive, protective. This institute 
allows to ensure at a certain stage of development of 
the information society compliance with more than 
half of the requirements in the fi eld of information 
security at the national level.

It is noted that the issue of information security 
in the development of the information society 
becomes comprehensive, intersectoral in nature, 
and therefore issues related to the legal provision of 
information security and legal responsibility in the 
information fi eld, attract the attention of experts in 
various fi elds of science. The optimization of the 
system of principles is of great theoretical and legal 
importance for the development of the institution 
of legal responsibility in the fi eld of information 
security. For the legal regulation of relations 
related to legal liability, it is important to unify the 
generally recognized, common law and enshrined in 
certain legislation industry principles of regulation 
of the infosphere, information and communication 
technologies and information protection.

Key words: legal responsibility, information 
security, principles, offenses, cyber security, 
information infrastructure.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ Â ÑÔÅÐÅ ÌÈÃÐÀÖÈÈ Â 

ÓÊÐÀÈÍÅ

В статье рассматриваются вопросы ад-
министративной ответственности за на-
рушения в сфере миграционного права. Про-
анализирован состав административных 
правонарушений, за нарушения законо-
дательства в сфере миграции в Украине. 
Правонарушения разделены на две группы 
предполагающие административную 
ответственность для самих трудовых ми-
грантов и предполагающие администра-
тивную ответственность для их работо-
дателей и принимающих лиц. Исследовано 
место административных правонаруше-
ний в сфере миграционного права. Также 
раскрываться само понятие «админи-
стративное правонарушение» и субъект 
административного правонарушения. Рас-
смотрено виды запретов в иммиграции по 
законодательству Украины. 
Ключевые слова: миграция, правонару-

шение, иммиграция, разрешение, иностра-
нец, гражданин, административное право.
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О. Джужа, Ю. Кравченко, А. Малиновская, 
А. Надён, А. Черняк, С. Чехович, А. Пискун, 
И. Прибыткова, Ю. Рымаренко, В. Трощин-
ский, В. Шакуни и др., так и зарубежные 
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Цель статьи
Выделить и проанализировать особен-

ности административних правонарушений 
в сфере нелегальной (незаконной) мигра-
ции в Украине.

Изложений основного материала
Административное правонарушение 

в миграционном праве – это действие, по-
ведение или бездействие человека, это акт 
внешнего проявления отношения человека 
к реальности, другим людям, государству и 
обществу. Такое деяние следует признать 
административным правонарушением, если 
существуют определенные признаки, ко-
торые традиционно приписываются обще-
ственному ущербу, противоправности, вине 
и административному наказанию. Обще-
ственный вред действий в сфере регулиро-
вания миграционных процессов в Украи-
не означает, что действие или бездействие 
причиняет или угрожает причинить опре-
деленный вред (материальный, моральный, 
организационный или иной) миграцион-
ным общественным отношениям. Неправо-
мерное поведение означает, что действие 

Постановка проблемы
Выделение особенностей администра-

тивных правонарушений в Украине, как од-
ного из способ противодействия нелегаль-
ной миграции, способствующих внедрению 
действенных мер по борьбе с преступно-
стью, связанной с нелегальной миграцией.

Анализ последних исследований
Изучение этого вопроса занимались та-

кие украинские ученые Ю. Бузицький, А. Ба-
бенко, С. Бритченко, А. Войцеховский, Ко-
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или бездействие в законодательстве прямо 
называется правонарушением. 
Действия, признанные административ-

ными правонарушениями в области регули-
рования миграции, перечислены в главе 14 
специальной части раздела II Кодекса Укра-
ины об административных правонарушени-
ях и в некоторых других нормативных ак-
тах. В случае установления административ-
ной ответственности за новые действия или 
отмены ранее существовавшей ответствен-
ности необходимо вносить изменения в Ко-
декс Украины об административных право-
нарушениях [1] и другие законы Украины.
Место, время, ситуация, метод, инстру-

менты и средства совершения проступка 
могут быть незаменимыми, если они вклю-
чены в конкретный состав признаков про-
ступка (например, часть 3 статьи 206-1 Ко-
декса Украины об административных пра-
вонарушениях – перевозка иностранцев и 
лиц без гражданства в оборудованных вла-
дельцами транспортных средствах или спе-
циальных скрытых местах для перевозки 
людей – указывает конкретный способ со-
вершения правонарушения или использо-
вания определенных средств). Статья 204-
1 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях предусматривает адми-
нистративную ответственность за незавер-
шенные действия (попытки пересечь госу-
дарственную границу Украины любым спо-
собом за пределами пунктов пересечения 
границы Украины), но нет общего правила 
относительно этапов административного 
преступления, которое полностью оправда-
но. Субъективная сторона административ-
ного правонарушения связана с совершени-
ем психической деятельности человека. Ха-
рактеристики включают вину, мотив и цель 
преступления.
Преступление было совершено по не-

брежности, когда человек предвидел воз-
можность вредных последствий своего дей-
ствия или бездействия, но ложно рассчиты-
вал на их предотвращение или не предви-
дел возможности таких последствий, хотя 
он должен был и мог их предвидеть (потеря 
паспорта) – статья 198.
Субъект административного правона-

рушения определяется применимым Ко-

дексом об административных правонару-
шениях как здравомыслящий человек, до-
стигший (к моменту совершения проступка) 
возраста, с которого начинается админи-
стративная ответственность. В дополнение 
к этим общим признакам в конкретных 
составах субъект также может характери-
зоваться дополнительными специфически-
ми свойствами. Такие объекты называются 
специальными объектами. К ним относятся, 
например, должностные лица (статья 204); 
лица, ответственные за соблюдение правил 
паспортной системы (статья 199); владель-
цы или водители транспортных средств-
(ст. 206-1); капитаны иностранных судов-
(ст. 207) и т. д. Все признаки администра-
тивного проступка взаимосвязаны и взаи-
мозависимы, что делает его полным систем-
ным образованием.
Согласно Закону Украины «Об имми-

грации» [2], иммиграция – это прибытие в 
Украину или выезд в Украину иностранцев 
и лиц без гражданства на постоянное место 
жительства в законном порядке. Иммигрант 
– это иностранец или лицо без гражданства, 
которые получили разрешение на иммигра-
цию и прибыли в Украину на постоянное 
жительство, или, находясь в Украине на за-
конных основаниях, получили разрешение 
на иммиграцию и остались в Украине на по-
стоянное место жительства.
Что касается запрета иммиграции по за-

конодательству Украины: вопросы имми-
грации регулируются Конституцией Укра-
ины, Законом Украины «Об иммиграции» 
и другими нормативными правовыми акта-
ми, которые не должны им противоречить. 
Если международным договором Украины, 
согласие на который предоставлено Верхов-
ной Радой Украины, установлены правила, 
отличные от тех, которые содержатся в упо-
мянутом законе, то применяются правила 
международного договора Украины.
Государственная миграционная служба 

Украины имеет основные задачи: реализа-
ция государственной политики в сфере ми-
грации (иммиграция и эмиграция), в том 
числе борьба с нелегальной миграцией, 
гражданство, регистрация физических лиц, 
беженцев и других категорий мигрантов, 
определенных законом; внесение министру 
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внутренних дел предложений по обеспече-
нию формирования государственной поли-
тики в сфере миграции (иммиграции и эми-
грации), в том числе борьбы с нелегальной 
миграцией, гражданства, регистрации фи-
зических лиц, беженцев и других категорий 
мигрантов, определенных законом. Одна из 
основных функций: ГМС проводит анализ 
миграционной ситуации в Украине, про-
блем беженцев и других категорий мигран-
тов, разрабатывает текущие и долгосрочные 
прогнозы по этим вопросам; готовит пред-
ложения по определению иммиграционной 
квоты на календарный год; принимает ре-
шение о выдаче разрешения на иммигра-
цию, об отказе в его выдаче и отзыве такого 
разрешения. [3, 4]
В соответствии со статьей 4 Закона 

Украины «Об иммиграции» разрешение на 
иммиграцию выдается в пределах иммигра-
ционной квоты. Квота иммиграции устанав-
ливается Кабинетом Министров Украины. 
Иммиграция вне квоты предоставляется:

- одному из супругов, если другой (с ко-
торым человек состоит в браке более двух 
лет) является гражданином Украины, детям 
и родителям граждан Украины;

- лица, которые являются опекунами 
или содержателями граждан Украины или 
находятся под опекой граждан Украины;

- лица, которые имеют право на полу-
чение гражданства Украины по территори-
альному происхождению;

- лица, иммиграция которых представ-
ляет национальный интерес для Украины.
Закон запрещает иммиграционные раз-

решения:
- лицам, приговоренным к лишению 

свободы на срок более одного года за со-
вершение деяния, которое в соответствии 
с законодательством Украины признается 
преступлением, если судимость не погаше-
на или не снята;

- лицам, которые совершили преступле-
ние против мира, военное преступление 
или преступление против человечности, как 
они определены в международном праве, 
или разыскиваются в связи с совершением 
деяния, признанного в соответствии с зако-
нодательством Украины серьезным престу-
плением, или против которых возбуждено 

уголовное дело, если предварительное след-
ствие не завершено;

- лицам, страдающим хроническим ал-
коголизмом, токсикоманией, наркоманией 
или инфекционными заболеваниями, пере-
чень которых определен центральным ор-
ганом здравоохранения;

- лицам, которые в своих заявлениях 
на получение разрешения на иммиграцию 
предоставили заведомо ложную информа-
цию или представили поддельные докумен-
ты;

- лицам, которым запрещен въезд на 
территорию Украины по закону;

- в других случаях, предусмотренных за-
конами Украины.
Вина является основной и обязательной 

чертой субъективной стороны любого ад-
министративного проступка. Именно пси-
хическое отношение человека к социально 
вредному деянию и его последствиям про-
является в форме умысла или небрежности. 
Концепция раскрыта в статьях 10 и 11 Ко-
декса Украины об административных пра-
вонарушениях. Административное право-
нарушение признается преднамеренным, 
когда лицо, которое совершило его, осоз-
навало незаконный характер его действия 
или бездействия, предвидело его вредные 
последствия и хотело их или сознательно 
допускало возникновение этих последствий 
(например, преднамеренное повреждение 
паспорта – статья 198; несоблюдение пра-
вил паспортной системы, проживание граж-
дан без паспортов – статья 199; нарушение 
порядка предоставления иностранцам и ли-
цам без гражданства жилья, транспортных 
средств и помощи в предоставлении других 
услуг – статья 199; оборудование собствен-
никами или водителями транспортных 
средств специально скрытых или скрытых 
мест, используемых для перевозки неле-
гальных мигрантов – часть 2 статьи 206-1 
Кодекса об административных правонару-
шениях и т. д.).
Лицу, постоянно проживающему за пре-

делами Украины, которое, наконец, полу-
чило разрешение на иммиграцию, дипло-
матическим представительством или кон-
сульским учреждением Украины выдается 
иммиграционная виза по его / её запросу.
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Закон предусматривает следующие ос-
нования для отзыва разрешения на имми-
грацию:

- в случае, если выясняется, что разре-
шение было предоставлено на основании 
заведомо ложных сведений, поддельных до-
кументов или утраченных документов;

- иммигрант был приговорен к лишению 
свободы в Украине на срок более одного 
года, и приговор суда вступил в законную 
силу;

- действия иммигранта представляют 
угрозу национальной безопасности Украи-
ны, общественному порядку в Украине;

- это необходимо для защиты здоровья, 
прав и законных интересов граждан Укра-
ины;

- иммигрант нарушил закон о правовом 
статусе иностранцев и лиц без гражданства;

- в других случаях, предусмотренных за-
конами Украины.
Лицо может повторно подать заявление 

на получение разрешения на иммиграцию 
не позднее, чем через год после принятия 
решения об отказе или отмене разрешения 
на иммиграцию.

Что касается статистики, то за 9 месяцев 
2019 года Государственная миграционная 
служба наложила 45415186 штрафов на на-
рушителей миграционного законодатель-
ства. В разрешении на иммиграцию было 
отказано 202 раза. 1889 разрешений на им-
миграцию были отменены [5].
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються питання адмі-

ністративної відповідальності за порушення 
в сфері міграційного права. Проаналізова-
но склад адміністративних правопорушень, 
за порушення законодавства у сфері міграції 
в Україні. Правопорушення розділені на дві 
групи передбачають адміністративну відпо-
відальність для самих трудових мігрантів і 
передбачають адміністративну відповідаль-
ність для їх роботодавців і приймають осіб.
Досліджено місце адміністративних правопо-
рушень в сфері міграційного права. Також роз-
криватися саме поняття «адміністративне 
правопорушення» і суб’єкт адміністративного 
правопорушення. Розглянуто види заборон в 
імміграції за законодавством України.
Ключові слова: міграція, правопорушення, 

імміграція, дозвіл, іноземець, громадянин, ад-
міністративне право.

SUMMARY 
The article deals with the issues of administrative 

responsibility for violations in the fi eld of migration 
law. The composition of administrative offenses for 
violations of legislation in the fi eld of migration 
in Ukraine is analyzed. Offenses are divided into 
two groups, implying administrative responsibility 
for the labor migrants themselves and assuming 
administrative responsibility for their employers and 
recipients. The place of administrative offenses in the 
fi eld of migration law has been investigated. Also, 
the very concept of “administrative offense” and 
the subject of an administrative offense should be 
revealed. The types of prohibitions in immigration 
under the legislation of Ukraine are considered.

Key words: migration, offense, immigration, 
permission, foreigner, citizen, administrative law.
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Метою даного дослідження є визначен-
ня поняття та умов запровадження електро-
нних адміністративних послуг в Україні. 
Для виконання поставленої мети необхід-
но виконати такі завдання: визначити по-
няття та охарактеризувати правову приро-
ду надання адміністративних послуг через 
онлайн-сервіси; виявити основні переваги 
електронних послуг; дослідити сучасний 
стан та визначити умови впровадження 
електронних послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу
Державні служби у відповідь на очіку-

вання громадян в отриманні якісних та 
оперативних послуг прагнуть удосконали-
ти свою діяльність, використовуючи нові 
технології та різні рішення, які спрощують 
управління взаємовідносинами та доступ 
до інформації. Це зумовлено прийняттям 
низки документів, які сприяють цьому про-
цесу, зокрема, –це Стратегії сталого розви-
тку “Україна – 20201”, національної безпеки 
України, кібербезпеки України, розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. Крім 
того, інформатизація стає важливою скла-
довою оптимізації процесів усередині самих 
державних структур, відіграючи особливу 
роль в проведені адміністративні реформи, 
реформуванні системи освіти, пенсійної та 
іншими реформами. Застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій перед-
бачає створення електронного урядування 
відповідно до Концепції розвитку електро-
нного урядування в Україні2. Стратегічною 

Постановка проблеми
Суб’єкти адміністративного права реалі-

зують свої повноваження із застосуванням 
електронних технологій за допомогою ви-
значеної системи дій, яка становить окре-
мий вид публічної діяльності. Якщо йдеться 
про зовнішньоуправлінські повноваження, 
то найбільш поширеним видом такої діяль-
ності є надання адміністративних послуг че-
рез онлайн-сервіси. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми

Окремі аспекти проблеми надання елек-
тронних послуг досліджували такі вчені, як 
В.В. Єжунінов, П.С. Клімушин, С.І. Куцен-
ко, Р.М. Матвійчук, А.О. Серенок, та ін. 
Теоретичні аспекти надання адміні-

стративних послуг розглядали дослідни-
ки: В. Авер’янов, О. Бандурка, Ю. Битяк, 
Л. Біла, Н. Бортник, Т. Гуржій, Є. Додін, 
Р. Калюжний, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 
О. Кузьменко, Є. Курінний, В. Ортинський, 
О. Остапенко, С. Пєтков, М. Тищенко, 
В. Шамрай та ін. Водночас, впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій 
вимагає дослідження нормативно-правових 
засобів регулювання цього процесу у сфері 
надання адміністративних послуг в електро-
нному вигляді. 
Актуальних досліджень, присвячених 

визначенню поняття та умов запроваджен-
ня електронних послуг в Україні, останнім 
часом не було. 
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метою електронного урядування є зміна вза-
ємовідносин влади з суспільством, удоскона-
лення сфери надання послуг населенню та 
бізнесу, розширення ступеня участі всіх гро-
мадян у процесах управління суспільством і 
державою. Електронне урядування як ефек-
тивний інструмент державного управління 
вирішує численні проблеми інформаційної 
взаємодії, сприяє усуненню бюрократич-
ного бар’єру між державною службою і лю-
диною, покращуючи доступ до державних 
інформаційних ресурсів, спрощуючи отри-
мання необхідної інформації та послуг. 
У моделі сервісно-орієнтованої держави 

надання державою послуг є найважливішою 
функцією державних структур. Поняття «по-
слуги» виражає певну категорію, яка вказує 
на взаємодію між суб’єктом, що пропонує і 
надає послуги об’єкту, який їх потребує. Під 
будь-якою послугою розуміється діяльність, 
спрямована на задоволення певних потреб 
людини, тобто послуга – це дія, результат 
якої споживається в процесі її надання.
Вперше у законодавстві України термін 

«електронна послуга» визначено у Страте-
гії розвитку інформаційного суспільства в 
Україні у значенні «послуга, надана грома-
дянам та організаціям в електронному ви-
гляді за допомогою інформаційно-комуніка-
ційних технологій». 
Електронна адміністративна послуга 

– адміністративна послуга, що надається 
суб’єкту звернення в електронній формі за 
допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій. Можливим визначенням понят-
тя «електронна послуга» є ще й таке: елек-
тронна послуга – це послуга із задоволення 
інформаційних потреб користувача, яка має 
електронну форму надання. До електро-
нних послуг належать: 
усі електронні адміністративні послуги; 

oнлaйн оплата за комунальні послуги, інтер-
нет, телефонію; інтернет-банкінг, інтернет-
страхування; купівля через інтернет квитків 
на потяги, літаки, автобуси; купівля товарів 
в інтернет-магазинах; oнлaйн запис у дитя-
чий садок; електронна черга, наприклад, у 
ЦНАП як в oнлaйн реалізації (через інтер-
нет), так і в оффлайн (шляхом особистого 
приходу та фізичного отримання квитка че-
рез інформаційний термінал) тощо. 

За даними опитування громадської дум-
ки 33% громадян користувалися електро-
нними послугами, які надає бізнес. Разом з 
тим 56% населення. ніколи не користували-
ся електронними адміністративними послу-
гами.
Важливим принципом надання електро-

нних адміністративних послуг є їх доступ-
ність 24 години на добу та 7 днів на тиждень. 
При запровадженні електронних адмі-

ністративних послуг для їх користувачів ма-
ють бути доступними такі сервіси:

 - зручний доступ до актуальної інфор-
мації про послугу через відповідний портал 
або веб-сайт; 
Також при цьому широко практикується 

sms-інформування;
 - oнлaйн оплата за надання адміністра-

тивної послуги, якщо така плата встановле-
на.
У рамках реалізації Угоди про асоціацію 

з Європейським Союзом3 Україна має забез-
печити комплексний розвиток електронних 
послуг відповідно до європейських вимог. 
Разом з тим, згідно з результатами передос-
таннього дослідження ООН (United Nations 
Е-government Survey 2014)4 щодо розвитку 
електронного урядування (E-Government 
Development Index) Україна посіла 87 міс-
це серед 193 країн, втративши 19 позицій 
за останні 2 роки та 33 позиції за останні 
чотири роки. При цьому, найбільш низьку 
оцінку – 0,2677 Україна отримала за компо-
нентом «Oнлaйн послуги», яка удвічі нижча 
відповідного показника 2012 року (0,4248), 
тобто регрес є відчутним.
Статтею 17 Закону України «Про адмі-

ністративні послуги»5 визначено, що адмі-
ністративні послуги в електронній формі 
надаються через Єдиний державний пор-
тал адміністративних послуг (www.poslugy.
gov.ua), у тому числі через інтегровані з ним 
інформаційні системи державних органів 
та органів місцевого самоврядування. Пор-
тал ведеться з метою забезпечення доступу 
суб’єктів звернення до інформації про адмі-
ністративні послуги з використанням Інтер-
нету і є офіційним джерелом інформації про 
надання адміністративних послуг.
На цей час у світовій практиці для надан-

ня публічних послуг використовуються пе-



63

Ñìàçíà Ò.Ì. - Ìîá³ëüí³ ðåñóðñè àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³

реважно такі канали або їх комбінації: осо-
бистий прийом громадян; телефонний (го-
лосовий) сервіс та call-центри; веб-портал; 
електронна пошта; SMS і інші сервісі обміну 
повідомленнями; мобільний портал (мобіль-
ний сайт); мобільний додаток; соціальні ме-
режі; посередники на основі державно-при-
ватного партнерства.
На цей час портали публічних послуг 

створені практично у всіх країнах світу. 
Основними каналами надання публічних 
послуг стають веб-портал і мобільний ка-
нал, що включає використання мобільного 
порталу і мобільних додатків. Для надання 
електронних публічних послуг необхідно 
пройти, як мінімум, три етапи формування 
електронного уряду за методологією ООН. 
Зарубіжний досвід, зокрема Естонії, 

свідчить, що успішному запровадженню 
електронних послуг сприяють: 

– політична воля перших осіб держави; 
– належна законодавча підтримка; 
– упровадження ефективних та зручних 

для населення засобів електронної ідентифі-
кації; 

– забезпечення захисту інформації у про-
цесі надання електронних послуг; – ефек-
тивна взаємодія держави та ІТ-бізнесу у 
процесі реалізації організаційних, техноло-
гічних і технічних рішень, електронних по-
слуг.

 З 2015 року в Україні розпочато впро-
вадження окремих електронних адміністра-
тивних послуг, якими уже досить активно 
користуються українці. При наданні елек-
тронних адміністративних послуг міністер-
ствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади України в усіх випадках 
для електронної ідентифікації застосовують-
ся електронні цифрові підписи, а в окремих 
– і BankID. У липні 2015 року перші елек-
тронні послуги були запроваджені через 
веб-сайт «Державна архітектурно-будівель-
на інспекція України. Електронні адміні-
стративні послуги» (e-dabi.gov.ua). 
Через Інтернет-ресурси Держгеокада-

стру, Міністерства Юстиції України, Мі-
ністерства екології та природних ресурсів 
України, Міністерства економічного розви-
тку, Державної-архітекторної -будівельної 
інспекції, Державної фіскальної служби, 

Пенсійного фонду України, окремих міс-
цевих ЦНАПів уже надаються електронні 
адміністративні послуги або доступне їх за-
мовлення в електронному форматі. При на-
данні електронних адміністративних послуг 
міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади України в усіх 
випадках для електронної ідентифікації за-
стосовуються електронні цифрові підписи, а 
в окремих – і BankID. До важливих проблем 
надання електронних адміністративних по-
слуг в Україні належать: 

- невпровадження у промислову експлу-
атацію Єдиного державного порталу адміні-
стративних послуг; 

- відсутність законодавчих підстав таких 
видів електронної ідентифікації користува-
чів при отриманні ними електронних адмі-
ністративних послуг, як BankID, MobileID; 

- невпровадження системи електронної 
взаємодії державних інформаційних ресур-
сів, державних реєстрів, систем електро-
нного документообігу різних органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування.
Наразі потенціал «мобільного уряду» 

в Україні використовується недостатньо. 
Згідно з результатами громадського моніто-
рингу впровадження до діяльності органів 
місцевого самоврядування України техно-
логій електронного урядування, на сьогодні 
мобільна версія веб-сайту наявна лише на 
3% веб-сайтів органів місцевого самовряду-
вання. Рідко використовується при наданні 
адміністративних послуг і такий інструмент 
«мобільного уряду», як СМС повідомлення.

Висновки
 Використання таких технологій «мо-

більного уряду», як СМС повідомлення, 
мобільні портали, мобільні додатки у сфері 
надання адміністративних послуг, зокрема, 
дозволяє надавати громадянам інформа-
цію про адміністративні послуги, отримува-
ти зворотній зв’язок від споживачів послуг 
(наприклад, щодо якості обслуговування), 
надає споживачам адміністративних послуг 
можливість замовити необхідну послугу, за-
писатись на прийом, отримати бланки заяв 
для оформлення адміністративної послуги, 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто нормативно-правове 

регулювання, що впливає на розвиток систе-
ми надання електронних адміністративних 
послуг в Україні в контексті досвіду електро-
нного урядування в країнах-членах Європей-
ського Союзу. На підставі аналізу законодав-
ства України, інших нормативно-правових 
актів розкриваються сутність надання ад-
міністративної послуги в електронному виді, 
електронної взаємодії органів влади, визнача-
ються проблеми, що виникають унаслідок за-
стосування інформаційнокомунікаційних тех-
нологій. В статті розглянуті Інтернет-ресур-
си Держгеокадастру, Міністерства Юстиції 
України, Міністерства екології та природних 
ресурсів України, Міністерства економічного 
розвитку, Державної-архітекторної -будівель-
ної інспекції, Державної фіскальної служби, 
Пенсійного фонду України, окремих місцевих 
Центрах Надання Адміністративних Послуг 
в яких надаються електронні адміністратив-
ні послуги або доступне їх замовлення в елек-
тронному форматі. Проведені опитування 
громадської думки, на тему питання введень 
електронних послуг. Розглянуто досвід інших 
країн, та які переваги використання електро-
нних послуг має Україна.
Ключові слова: держава, послуги, адміні-

стративні послуги, електронні послуги

SUMMARY 
The article considers the legal regulation that 

affects the development of the system of electronic 
administrative services in Ukraine in the context of 
the experience of e-government in the member states 
of the European Union. On the basis of the analysis 
of the legislation of Ukraine, other normative-legal 
acts the essence of rendering of administrative 
service in an electronic kind, electronic interaction 
of authorities is revealed, the problems arising owing 
to application of information and communication 
technologies are defi ned. The article examines 
the Internet resources of the State Geocadastre, 
the Ministry of Justice of Ukraine, the Ministry 
of Ecology and Natural Resources of Ukraine, 
the Ministry of Economic Development, the State 
Architectural and Construction Inspectorate, the 
State Fiscal Service, the Pension Fund of Ukraine, 
and some local CNAPs. in electronic format. Public 
opinion polls were conducted on the introduction of 
electronic services. The experience of other countries 
and the advantages of using electronic services in 
Ukraine are considered.

Key words: state, services, administrative 
services, electronic services

а також інформацію про хід розгляду їхніх 
заяв.
Перевагами використання мобільно-

го зв’язку як додаткового каналу надання 
електронних адміністративних послуг є 
широке охоплення аудиторії, можливість 
надання послуг у будь-який час, незалежно 
від місцезнаходження споживача послуги, а 
також простий, зручний та зрозумілий для 
споживача спосіб надання послуги. 
Окрім цього, використання інструментів 

«мобільного уряду» сприяє популяризації 
електронних адміністративних послуг, сти-
мулює використання населенням нових ви-
дів електронних сервісів.
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Статья посвящена исследованию меха-
низма обеспечения прав детей в информаци-
онной среде. Отмечено, что под механизмом 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на, необходимо понимать установленную и 
гарантированную законом систему обеспе-
чения правового статуса личности, включа-
ющей упорядоченную деятельность органов 
публичной власти, негосударственных право-
защитных организаций, самостоятельную 
реализацию субъективных прав и свобод, 
функционирование которых направлено на 
предупреждение, пресечение и восстановление 
нарушенных прав и свобод при соблюдении 
надлежащего баланса публичных и частных 
интересов.
Ключевые слова: права ребенка, механизм 

обеспечения прав ребенка, информационная 
среда, ювенальная юстиция.
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ного партнера суспільних відносин. Над-
банням такого розуміння є те, що дитина 
стала розглядатися як особистість, яка на-
ділена гідністю, як дорослий з різницею в 
тому, що повнолітній може захищати свої 
інтереси самостійно, а дитина змушена 
звертатися за допомогою до тих, хто по-
винен забезпечувати її права. У цьому по-
лягає специфіка механізму забезпечення 
прав дітей в інформаційному середовищі.

Аналіз дослідження проблеми
Забезпечення прав дітей, у тому чис-

лі в інформаційному середовищі дослі-
джували вчені: А. Блага, Н. Бортник,-
В. Брижик, А. Волощук, В. Галунько,-
Б. Головкін, Т. Журавель, В. Копєйчиков,-
О . К о ч е м е р о в с ь к а ,
Л. Крижна, К. Левченко,-
Н. Лесько, Ю. Лисюк, О. Мартиненко, 
П. Рабінович, Ю. Приколотіна, Н. Ор-
тинська, Г. Христова, Х. Ярмакі, М. Ясе-
новська та інші. Розвиток теоретичних 
уявлень про права та свободи людини, а 
також інформаційного суспільства ставить 
перед науковою спільнотою та практи-
куючими правознавцями питання щодо 
прав дитини, які підлягають аналізу.

Метою статті є дослідження механізму 
забезпечення прав дітей в інформаційно-
му середовищі.

Постановка проблеми
Сучасний етап розвитку суспільства та 

держави найвищими цінностями проголо-
шує права людини будь-якого віку. Істо-
ричне минуле, коли вперше питання про 
права людини були підняті на державно-
му рівні, відноситься до XVIII століття. 
Проте, для виділення з-поміж них прав 
дитини знадобилось ще два століття. Про-
тягом тисячоліть діти розглядалися як 
майбутні члени суспільства. У міру станов-
лення уявлень про самоцінність людської 
особистості в дітях стали бачити не тільки 
об’єкт виховного впливу, а й рівноправ-
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Виклад основного матеріалу
Інформаційні права належать до мо-

лодого покоління прав людини. Вплив 
трансформаційних процесів соціуму вка-
зує на важливу роль інформаційних прав 
для реалізації та захисту правового стату-
су людини. 
У цьому контексті Н. Ортинська за-

значає, що право на доступ до інформації 
має для неповнолітнього свої особливос-
ті, оскільки, враховуючи його мораль-
ну незрілість, правова політика держави 
повинна бути спрямована на обмеження 
отримання неповнолітнім інформації, яка 
негативно впливатиме на емоційний чи 
фізичний стан. Проте якщо йдеться про 
неповнолітню особу, інформаційні права 
мають особливості забезпечення та реа-
лізації. Інформаційні права неповноліт-
ніх є ефективною формою соціалізації у 
демократичному суспільстві, показником 
активної громадянської позиції підроста-
ючого покоління і своєрідним показни-
ком розвитку особистості. Європейська 
конвенція про здійснення прав дітей ви-
знає, що дітям для підтримки прав та най-
вищих інтересів має надаватися відповід-
на інформація та, що думкам дитини має 
приділятися належна увага [1, c. 170-171].
Перш ніж з’ясувати юридичну при-

роду механізму забезпечення прав дітей 
в інформаційному середовищі зокрема, 
звернемося до аналізу механізму захисту 
прав людини взагалі, де цей термін у різ-
них авторів отримав різне тлумачення.
Державно-правовий механізм охоро-

ни основних прав і свобод громадян - це 
система конституційно-правових норм, 
структура державних органів, різнома-
нітні політико-правові, соціально-еконо-
мічні та соціально-психологічні чинники, 
форми та методи, способи, умови, засоби 
здійснення правових норм щодо встанов-
лених процедур і принципів [2, с. 1012].
Механізм захисту суб’єктивного права 

і законних інтересів, на нашу думку, – це 
взята в єдності система правових засобів, 
за допомогою якої забезпечується від-
новлення порушених суб’єктивних прав, 

захист охоронюваних законом інтересів, 
вирішення правових спорів і усунення ін-
ших перешкод в реалізації суб’єктивних 
прав. Механізм соціально-юридичного 
захисту прав людини – це певна система 
засобів і чинників, що забезпечують необ-
хідні умови поваги до всіх прав і основних 
свобод людини, що випливають із гіднос-
ті, властивої людській особистості, є сут-
тєвими для вільного та повного розвитку. 
Головна мета функціонування механізму 
– це захист суб’єктивних прав людини та 
громадянина. 
Як зазначає Н. Опольська, підхід щодо 

механізму дає змогу розглянути забезпе-
чення прав та свобод людини у двох ви-
мірах: статичному та динамічному. Дослі-
джуючи це поняття як статичне явище, 
можна охарактеризувати його структуру, 
сукупність складових елементів [3, с. 194].
До завдань механізму входить охоро-

на, захист, відновлення порушених прав, 
формування загальної та правової куль-
тури населення. Однак, аналізована юри-
дична категорія потребує узагальнення 
і уточнення. На нашу думку, під меха-
нізмом захисту прав і свобод людини та 
громадянина необхідно розуміти встанов-
лену та гарантовану законом систему за-
безпечення правового статусу особи, що 
включає впорядковану діяльність органів 
публічної влади, недержавних правоза-
хисних організацій, самостійну реалізацію 
суб’єктивних прав і свобод, функціонуван-
ня яких спрямоване на попередження, 
припинення та відновлення порушених 
прав і свобод при дотриманні належного 
балансу публічних і приватних інтересів.
Що стосується механізму забезпечен-

ня прав дітей в інформаційному сере-
довищі, то в цьому випадку, з погляду на 
дослідження Н. Лесько, «адміністратив-
но-правове забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сфері за-
хисту дітей від насильства та інших проти-
правних дій», – правозахисний механізм 
неповнолітніх – це система взаємодіючих 
соціальних і правових засобів, що застосо-
вуються для забезпечення прав [4].



67

Íåñòåðåíêî À.Î. - Ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ä³òåé â ³íôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³

У цьому випадку автор акцентує увагу 
на системі засобів соціального та правово-
го забезпечення прав дитини. Під соціаль-
ним забезпеченням слід розуміти систему 
економічних, організаційних, правових 
заходів, які гарантуються державою та 
забезпечують неповнолітнім громадянам 
умови для подолання важких життєвих 
ситуації. Поняття правового захисту трак-
тується як забезпечення прав і законних 
інтересів юридичними засобами. 
Варто зазначити, що дефініція «соці-

альне забезпечення» набагато ширше по-
няття «правове забезпечення», оскільки 
останнє входить у категорію першого, ви-
ходячи з того, що юридичні засоби – час-
тина соціальної системи регулювання та 
впливу на суспільні відносини, в тому чис-
лі у питаннях забезпечення прав, охорони 
та захисту особи [5].
Спеціальний механізм забезпечення 

прав дітей, у тому числі в інформаційному 
середовищі, в Україні, включає напрями:

– заходи забезпечення прав дітей в ін-
формаційному середовищі при здійснен-
ні діяльності у галузі освіти та вихован-
ня, що реалізуються шляхом створення 
з ініціативи неповнолітніх громадських 
об’єднань (організацій) за місцем навчан-
ня; проведення дисциплінарного розслі-
дування діяльності працівників закладів 
освіти, які порушують і обмежують права 
неповнолітніх учнів, проведення в поза-
урочний час зборів з питань захисту прав;

– забезпечення прав неповнолітніх на 
охорону здоров’я, які здійснюють через 
надання дітям безкоштовної медичної 
допомоги та медичної діагностики, про-
ведення лікувально-оздоровчої роботи,-
у тому числі диспансерного спостережен-
ня, медичної реабілітації дітей-інвалідів 
та дітей, які страждають хронічними за-
хворюваннями, санаторно-курортне ліку-
вання дітей, профілактичні заходи щодо 
позбавлення ігрової та Інтернет залеж-
ності;

– захист прав і законних інтересів не-
повнолітніх громадян у сфері професійної 
орієнтації, професійної підготовки та за-

йнятості. Такий вид передбачає заходи, 
пов’язані із забезпеченням професійної 
орієнтації, професійної підготовки дітей, 
які досягли 14-ти річного віку. У разі при-
йому на роботу дітей, які досягли 15-ти 
річного віку, їм гарантують винагороду за 
працю, охорону праці, скорочений робо-
чий день, відпустка, а працівникам молод-
ше 18-ти років надаються пільги при по-
єднанні роботи з навчанням, проведення 
щорічного обов’язкового медичного огля-
ду тощо;

– захист прав дітей на відпочинок і 
оздоровлення, що реалізується через збе-
реження та розвиток установ, діяльність 
яких спрямована на відпочинок і оздоров-
лення дітей;

– захист прав і законних інтересів ди-
тини при формуванні соціальної інфра-
структури для дітей, у тому числі інфор-
маційної, що здійснюється за допомогою 
експертної оцінки і обліку нормативів бу-
дівництва об’єктів соціальної інфраструк-
тури для дітей, використання цих об’єктів 
тільки за прямим призначенням;

– захист дитини від інформації, про-
паганди та агітації, що завдають шкоди 
здоров’ю, моральному та духовному роз-
витку, що реалізується шляхом вжиття за-
ходів, у тому числі захисту від національ-
ної, соціальної нетерпимості, від реклами 
алкогольної продукції та тютюнових ви-
робів, від пропаганди соціальної, расової, 
національної та релігійної нерівності, від 
поширення друкованої продукції, аудіо- 
та відеопродукції, що пропагує насиль-
ство та жорстокість, порнографію, нарко-
манію, токсикоманію, антигромадську по-
ведінку [4, c. 270];

– захист прав дітей, які перебувають у 
важкій життєвій ситуації, яка здійснюєть-
ся шляхом соціальної реабілітації, судо-
вого захисту прав, позасудових процедур 
з урахуванням забезпечення пріоритету 
особистого та соціального благополуччя 
дитини, особливостей віку та соціального 
стану неповнолітнього. 
На думку Т. Перуна, механізм є катего-

рією теорії права, яка повинна відобража-
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ти момент «руху правової форми», спосіб 
її функціонування і систему юридичних 
засобів впливу, які в сукупності складають 
правове регулювання [5, c. 90]. 
Конструкція механізму забезпечення 

прав дітей в інформаційному середовищі 
включає: нормативну визначеність (за-
кріплення в нормативно-правовому акті); 
органи (систему органів) публічної влади, 
наділені функціями забезпечення прав ді-
тей в інформаційному середовищі; систе-
му показників, звітності та централізова-
ного збору інформації, що відображає стан 
практики адміністративно-правового за-
безпечення прав дітей в інформаційному 
середовищі; спеціальні заходи адміністра-
тивно-правового забезпечення прав дітей 
в інформаційному середовищі; наявність 
норм, що передбачають юридичну відпо-
відальність за посягання на охоронюва-
ні відносини; інші заходи забезпечення 
прав дітей в інформаційному середовищі, 
пов’язані з соціальною адаптацією; спря-
мовані на інформування про негативні на-
слідки (правові, медичні, соціальні тощо), 
антисоціальні явища; спрямовані на зміц-
нення та захист інституту сім’ї; заборона 
пропаганди та реклами антисоціальних 
явищ; взаємодія органів виконавчої влади 
з громадськістю (в тому числі волонтер-
ськими організаціями); спеціалізовану со-
ціальну допомогу; психологічне забезпе-
чення прав дітей в інформаційному серед-
овищі; духовне (релігійне) забезпечення 
прав дітей в інформаційному середовищі.
Стосовно об’єктів забезпечення вчені 

виділяють різні ознаки. Об’єкт забезпе-
чення повинен володіти такими ознака-
ми: реально існувати незалежно від волі 
та свідомості громадян, становити для 
особи, суспільства та держави певну цін-
ність, благо; відчувати потребу в охороні, 
бути захищеним від протиправних та ін-
ших дій, погроз будь-якого характеру; на 
нього поширюється суверенітет держави, 
його забезпечення є внутрішньою спра-
вою держави; він повинен знаходитися у 
взаємодії з суб’єктом забезпечення і охо-
рони, який встановлює правовий режим; 

повинен передбачатися нормами права; 
забезпечення права повинно носити пред-
метний характер [6, c. 247-248].
Забезпечення прав дітей в інформа-

ційному середовищі як об’єкт має на увазі 
наявність соціальних благ, визнаних дер-
жавою та захищених органами публічної 
влади, за посягання на які передбачається 
можливість застосування заходів держав-
ного захисту. Характеризуючи елементи 
конструкції адміністративно-правового 
забезпечення прав дітей в інформаційно-
му середовищі, необхідно підкреслити, що 
одним з них є нормативна визначеність. 
Базові, вихідні положення закріплюються 
в основних законах держав, що дозволяє 
спочатку вважати права дітей в інформа-
ційному середовищі об’єктом конститу-
ційно-правового захисту.
У конституціях, передусім, знаходять 

відображення відносини, пов’язані з пра-
вами громадян, їх забезпеченням. Від-
носини встановлені на конституційно-
му рівні орієнтовані на морально-етичні 
установки суспільства і одночасно визна-
чають вектор його розвитку. Можна за-
пропонувати таку градацію груп норм, що 
регламентують забезпечення прав дітей в 
інформаційному середовищі, відповідно 
цільової спрямованості та функціям.
Групи норм, у яких права дітей сис-

темно вказується як мета забезпечення 
поряд з іншими базовими для держави 
об’єктами захисту, такими як основи кон-
ституційного ладу, здоров’я, права та за-
конні інтереси інших осіб, забезпечення 
оборони країни та безпеки держави.
Групи норм, у яких права дітей закрі-

плюються як єдиний родовий об’єкт пося-
гання при вчиненні злочинів і адміністра-
тивних правопорушень. Конкретні різно-
види посягань виражають об’єктивну сто-
рону правопорушень, відповідні суспільні 
відносини охороняють санкції.
Групи норм, спрямовані на захист мо-

ральності неповнолітніх. Відповідно до 
Закону України «Про охорону дитинства» 
до повноважень органів державної вла-
ди України на здійснення гарантій прав 
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дитини відноситься вибір пріоритетних 
напрямів діяльності щодо забезпечення 
прав і законних інтересів дитини, охо-
рони здоров’я та моральності визначеної 
Законом України «Про захист суспільної 
моралі» [7; 8]. 
У вказаних законах сформульовано по-

няття інформаційної безпеки дітей; кон-
кретизовані види інформації, що завдає 
шкоди здоров’ю та розвитку дітей; викла-
дено порядок класифікації інформацій-
ної продукції; визначені державні органи 
та громадські об’єднання, уповноважені 
здійснювати нагляд і контроль за дотри-
манням цього законодавства; встановле-
ні вимоги для експертів, які здійснюють 
проведення експертизи інформаційної 
продукції.
Групи норм, що передбачають обме-

ження в професійній діяльності у зв’язку з 
наявністю судимості за вчинення злочинів 
проти суспільної моралі. Кодекс законів 
про працю України містить заборону на 
допуск до педагогічної діяльності осіб, які 
мають або мали судимість або піддавалися 
кримінальному переслідуванню. 
У реалізації розглянутого механізму 

забезпечення прав дітей, у тому числі в 
інформаційному середовищі, існує низка 
проблем, які заслуговують уваги в контек-
сті нашого дослідження.
Перша проблема полягає в тому, що, 

незважаючи на значний масив норматив-
них актів, так чи інакше пов’язаних з ре-
гулюванням прав дитини, спеціалізоване 
законодавство, що стосується неповноліт-
ніх, не дає повного або вичерпного пере-
ліку державних органів і установ, які здій-
снюють державну політику в інтересах ді-
тей, не є можливим визначити суб’єктів, 
відповідальних за соціально-правове ста-
новище неповнолітніх в Україні.
Друга проблема полягає у відсутності 

взаємодії органів держави, покликаних за-
безпечувати права дитини. Хоча, в реаль-
ності, така взаємодія має відбуватися при 
співпраці органів управління соціальним 
захистом населення, органів управлін-
ня освітою, органів опіки та піклування, 

органів у справах молоді, органів управ-
ління охороною здоров’я, органів служби 
зайнятості, Національної поліції, інститу-
тами Уповноваженого Президента з прав 
дитини, Уповноваженого Верховної ради 
України з прав людини.
Однак, на жаль, доводиться констату-

вати, що всі ці ланки державного апарату 
та місцевого самоврядування нині не вда-
ється з’єднати в один ланцюжок, розпо-
ділити між ними компетенцію за гілками 
та рівнями влади, виключивши одночасно 
дублювання та паралелізм у роботі. 
Водночас, можна сформулювати й тре-

тю проблему, що створює труднощі для 
ефективності дії правового захисту прав 
дитини. Немає єдиної системи, орієнто-
ваної тільки на вирішення проблеми за-
хисту прав дитини. Сьогодні захист прав 
неповнолітніх громадян в Україні реалізу-
ється різними суб’єктами в різних формах, 
на різних щаблях і рівнях захисту (міжна-
родному, державному, регіональному, міс-
цевому). 
Окреслене коло проблем у галузі за-

безпечення прав дітей в інформаційному 
середовищі в Україні далеко не вичерпа-
не та може бути продовжене. Проте, пе-
рераховані вище проблеми дозволяють 
констатувати той факт, що в Україні нині 
назріла необхідність вдосконалення пра-
вового механізму забезпечення прав дітей 
в інформаційному середовищі.
Тому в цьому контексті слід звернути-

ся до позитивного зарубіжного досвіду в 
окресленій галузі, де в різних країнах іс-
нують спеціальні механізми захисту інтер-
есів дітей. Одним з інструментів захисту 
прав дитини в низці зарубіжних країн 
(США, Канаді, Великій Британії, Бельгії, 
Франції, Польщі та інших країнах Євро-
пейського Союзу) є формування особли-
вого порядку судочинства щодо неповно-
літніх, які вчинили протиправні дії – юве-
нальна юстиція, що є особливою системою 
правосуддя для неповнолітніх. 
Основною доктриною цієї системи є 

те, що держава виступає як піклувальник 
або відповідальна особа за неповнолітніх, 
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захищаючи їх від небезпечної поведінки 
і шкідливого оточення. Нині ювенальні 
суди діють більше ніж у 60 країнах світу. 
Функцію захисту дітей від сімейного 

насильства у багатьох країнах Європей-
ського Союзу виконують правоохоронні 
органи у співпраці з органами опіки, пі-
клування, місцевого самоврядування та 
фахівцями з соціальної роботи. У них є 
досвід постійної та повсякденної роботи з 
сім’ями, які потрапляють в скрутне і на-
віть небезпечне становище. Соціальний 
працівник має законне право висунути до 
винних суворі вимоги. 
У Німеччині, Голландії, Великобри-

танії фахівці із соціальної роботи наді-
лені широкими повноваженнями (щодо 
порушення кримінального провадження 
та клопотання про позбавлення батьків-
ських прав). 
Однак ідея створення ювенальних су-

дів на практиці носить суперечливий ха-
рактер. У колах ділової громадськості та 
з-поміж населення розгораються диску-
сії та суперечки з цього питання. Форму-
вання дієвого правозахисного механізму 
неповнолітніх в Україні передбачає три-
валий процес, де кінцева мета повинна 
припускати створення такої ювенальної 
системи забезпечення прав дітей, у тому 
числі в інформаційному середовищі, яка 
відповідає міжнародним стандартам.
Законодавець, встановлюючи об’єкт 

механізму забезпечення прав дітей в ін-
формаційній сфері, виходить із широти 
цього поняття, включає різні елементи, у 
тому числі ювенальну юстицію.

Висновки
Отже, узагальнюючи викладене вище, 

можемо зробити висновок, що забезпечен-
ня прав дітей в інформаційному середови-
щі як об’єкт правового захисту охоплює 
сукупність соціальних благ, визнаних дер-
жавою, які захищаються органами публіч-
ної влади, загроза яким тягне можливість 
застосування заходів державного приму-
су. Система забезпечення прав дітей в ін-
формаційному середовищі складається з 

різнорідних суб’єктів, уповноважених за-
стосовувати заходи, спрямовані на забез-
печення умов морального і духовного бла-
гополуччя дітей, заходи психічного при-
мусу, адміністративної відповідальності, 
які реалізуються через адміністративно-
правовий механізм забезпечення. Необ-
хідними умовами ефективного механізму 
забезпечення прав дітей в інформаційно-
му середовищі є закріплення в Конститу-
ції України, попередження та мінімізації 
загроз. Конституційна вимога про гаран-
тії забезпечення прав дітей, у тому числі в 
інформаційному середовищі прямо сфор-
мульована в нормах Закону України «Про 
захист дитинства». Проведений аналіз дає 
підстави стверджувати, що законодавець, 
встановлюючи права людини в інформа-
ційному середовищі як об’єкт правового 
захисту, виходить із широти цього понят-
тя. Ця обставина є суттєвою підставою ре-
алізації потенціалу застосування відповід-
ного адміністративно-правового механіз-
му забезпечення прав дітей в інформацій-
ному середовищі, але у межах обмежень, 
встановлених чинним законодавством. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню меха-

нізму забезпечення прав дітей в інформацій-
ному середовищі. Зазначено, що під механіз-
мом захисту прав і свобод людини та грома-
дянина необхідно розуміти встановлену та 
гарантовану законом систему забезпечення 
правового статусу особи, що включає впоряд-
ковану діяльність органів публічної влади, не-
державних правозахисних організацій, само-
стійну реалізацію суб’єктивних прав і свобод, 
функціонування яких спрямоване на поперед-
ження, припинення та відновлення поруше-
них прав і свобод при дотриманні належного 
балансу публічних і приватних інтересів.
Ключові слова: права дитини, механізм 

забезпечення прав дитини, інформаційне се-
редовище, ювенальна юстиція.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the mechanism 

of ensuring the rights of children in the information 
environment. It is noted that the mechanism of 
protection of human and civil rights and freedoms 
should be understood as a system of legal status of a 
person established and guaranteed by law, which 
includes orderly activities of public authorities, 
non-governmental human rights organizations, 
independent realization of subjective rights and 
freedoms. prevention, termination and restoration of 
violated rights and freedoms while maintaining the 
proper balance of public and private interests.

It is established that the design of the mechanism 
for ensuring the rights of children in the information 
environment includes: regulatory certainty (enshrined 
in the legal act); bodies (system of bodies) of public 
power, endowed with the functions of ensuring the 
rights of children in the information environment; a 
system of indicators, reporting and centralized collection 
of information that refl ects the state of practice of 
administrative and legal support of children’s rights 
in the information environment; special measures of 
administrative and legal support of children’s rights in 
the information environment; the existence of norms that 
provide for legal liability for encroachment on protected 
relations; other measures to ensure the rights of children 
in the information environment related to social 
adaptation; aimed at informing about the negative 
consequences (legal, medical, social, etc.), antisocial 
phenomena; aimed at strengthening and protecting 
the family; ban on propaganda and advertising of 
antisocial phenomena; interaction of executive bodies 
with the public (including volunteer organizations); 
specialized social assistance; psychological support 
of children’s rights in the information environment; 
spiritual (religious) provision of children’s rights in the 
information environment.

The gradation of groups of norms regulating 
the provision of children’s rights in the information 
environment, according to the target orientation and 
functions, is proposed. It was emphasized that the 
formation of an effective human rights mechanism 
for minors in Ukraine involves a long process, where 
the ultimate goal should be the creation of such a 
juvenile system for children’s rights, in particular in 
the information environment that meets international 
standards.

Key words: children’s rights, mechanism for 
ensuring children’s rights, information environment, 
juvenile justice.
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Проблема встановлення змісту мотива-
ції особи, яка стає на шлях терористичної 
діяльності є вельми актуальною на цей 
час. Сучасне суспільство, при цьому не 
тільки українське, знаходиться постійно 
під загрозою нанесення терористичних 
атак у різних сферах і з різних сторін. 
Тому отримати відповідь на питання про 
те, що виступає мотиваційною складовою 
індивідуальної злочинної поведінки, яка 
пов’язана з вчиненням терористичного 
акту, є вкрай необхідним для людства.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проблемою мотивації та обумовлення 
терористичної діяльності свого часу за-
ймались вітчизняні та зарубіжні дослідни-
ки, а саме: Ю. М. Антонян, В. С. Канцір, 
О. Ю. Конєв, І. Лєбєдєв, В. Пирожков, 
Л. М. Сукмановська тощо.
Нами, свого часу, у межах дисертацій-

ного дослідження «Тероризм: феномен, 
детермінація, протидія» також підніма-
лась проблема мотивації терористичної 
діяльності, але стрімкий розвиток суспіль-
ства постійно тягне за собою і поновлення 
механізму індивідуальної злочинної пове-
дінки, а разом з ним і змінює мотивацію 
такої поведінки. Іншими словами, моти-
вація терористичної діяльності постійно 
знаходиться в певному динамічному русі; 
постіно, певною мірою, «перероджується», 
внаслідок чого існує потреба поновлюва-

Постановка проблеми
Однією з початкових ланок механізму 

злочинної поведінки виступає період фор-
мування мотивів злочину. При цьому, як 
усі ми розуміємо, під мотивом зазвичай 
визнають внутрішнє спонукання до того 
чи іншого вчинку. Його, тобто мотив, час-
то розглядають як безпосередню причину 
вчинення злочину. Можливо наголосити 
на тому, що вивчення мотиву відповідає 
на питання, чому людина чинить так чи 
інакше. Це, так би мовити, аксіома.
Мотив злочину, як наголошує 

І. О. Бандурка, взагалі розглядається як 
безпосередня внутрішня рушійна причи-
на злочинного діяння, як-то: помста, ко-
ристь, ревнощі, конкуренція, захист тощо. 
Мотив є елементом суб’єктивної сторони 
злочину і кваліфікуючою ознакою злочи-
ну, що може бути як пом’якшуючою, так 
і обтяжуючою обставиною під час визна-
чення покарання. Термін «мотивація» 
вживається найчастіше у таких двох розу-
міннях:

• як система факторів, що спонукають 
активність людини й обумовлюють спря-
мованість її поведінки; до них належать 
такі психічні утворення, як потреби, мо-
тиви, цілі, інтереси і т. ін.;

• як характеристика процесу, який за-
безпечує поведінкову активність на пев-
ному рівні, етапі чи стадії й у відповідній 
ситуації, інакше кажучи, мотивування [1, 
с. 101-102].
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ти погляд на це питання і реалізовувати 
аналіз сучасної ситуації у сфері виникнен-
ня терористичної діяльності.

Мета статті
Метою наукової статті є з’ясування 

основного змісту мотивації індивідуальної 
злочинної поведінки, пов’язаної з теро-
ризмом, та визначення характерних мо-
тивів, які спонукають особу на вчинення 
терористичного акту.

Виклад основного матеріалу
Починаючи розгляд мотивації індиві-

дуальної злочинної поведінки пов’язаної 
з тероризмом, вважаємо за доцільне про-
аналізувати вже сучасні точки зору на цю 
проблему. 
Так, свого часу І. Лєбєдєв наголошу-

вав на тому, що основні мотиви злочин-
ної поведінки особи, яка вчинює діяння, 
пов’язане з тероризмом, напряму обумов-
лені світоглядом терориста; його інтереса-
ми, соціальними орієнтаціями; вмінням, 
навичками та звичками; наявністю стерео-
типів поведінки, установки тощо [2, с. 97]. 
Інший відомий кримінолог Ю. М. Анто-
нян, досліджуючи сутність тероризму з 
точки зору кримінологічної та криміналь-
но-правової науки, зазначив, що, як і без-
ліч інших людських вчинків, мотивація 
тероризму має складний, багаторівневий, 
неоднозначний характер, а самі мотиви 
необхідно розрізняти залежно від особи й 
видової приналежності конкретного теро-
ристичного акту [3, с. 251].
Відомий дослідник у галузі юридич-

ної психології доктор психологічних наук 
В. Ф. Пирожков під час круглого столу 
присвяченого проблемі феномену теро-
ризму наголошував на тому, що терорист 
у момент вчинення терористичного акту 
видається собі мужнім, благородним, жор-
стоким, безкомпромісним борцем за спра-
ведливість. «Політичному» терористу зда-
ється, що в ім’я досягнення справедливос-
ті в його розумінні можуть і повинні при-
носитися в жертву життя інших людей. 
«Економічний» терорист переконаний, що 

дії його конкурента є несправедливими й 
вимагають «крайніх заходів». «Психоло-
гічному» терористу здається, що суспіль-
ство не дозволило реалізувати закладені у 
ньому можливості, і він може «піти в не-
буття» невідомим, а здійснюючи терорис-
тичний акт, він не лише реалізує можли-
вості влади над людьми, а й прославиться 
навіки своїм мужнім вчинком… У який би 
одяг не одягалися терористи, яку б мету 
не переслідували (політичну – захоплення 
влади, зміну суспільного устрою; мораль-
ну – досягнення «справедливості», яка не 
завжди правильно (хибно, неадекватно) 
ними розуміється; економічну – вбивство 
конкурентів; релігійну – обстоювання чи-
стоти віри; психологічну – стати відомим, 
прославитися, залишити слід в історії 
тощо) – за всім цим стоять намагання від-
чути владу над людьми» [4, с. 33].
Один з відомих сучасних українських 

дослідників тероризму В. С. Канцір, на 
підставі аналізу суб’єктивних мотивів, 
якими, за висловлюванням самих теро-
ристів, керувались люди, які хоча б раз 
брали участь у терористичному акті, виді-
ляє такі групи мотивів:

– меркантильні – терор, як і будь-яка 
інша сфера людської діяльності, є оплачу-
ваною працею, відповідно, для певного 
кола людей це заняття – своєрідний спо-
сіб заробітку;

– ідеологічні мотиви – більш стійкі, 
що ґрунтуються на збігу власних ціннос-
тей людини та її ідейних позицій з ідеоло-
гічними цінностями групи, організації чи 
політичної партії;

– мотиви перетворення, активної 
зміни мапи світу, що пов’язано з розумін-
ням недосконалості й несправедливості 
сучасного світу та наполегливим намаган-
ням покращити, перетворити його;

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

– мотив зацікавленості та привабли-
вості терору як сфери діяльності; для пев-
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ного кола осіб, особливо забезпечених і 
достатньо освічених, терор стає цікавим 
просто як нова, незвична сфера занять, їм 
до вподоби пов’язаний із тероризмом ри-
зик розроблення планів, можливі деталі 
підготовки, тонкощі його здійснення;

– «товариські» мотиви емоційної 
прив’язаності в різних варіантах – від мо-
тиву помсти за шкоду чи образу, завдану 
товаришам по боротьбі, одновірцям, ро-
дичам, соратникам у політичній діяльнос-
ті тощо, до традиційної участі в терорі, 
тому що ним займається хтось із друзів, 
родичів, соратників тощо;

– мотив самореалізації (парадок-
сальний мотив); самореалізація, з одного 
боку, прерогатива сильних духом людей, 
найповніше розкриття особистості, її по-
вна самовіддача, розчинення людини в те-
рористичному акті, аж до самопожертви, 
однак, з іншого боку, така самореалізація 
– визнання обмеженості можливостей і 
констатація неспроможності людини, яка 
не знаходить інших способів вплинути на 
світ, окрім насильства та деструкції, така 
самореалізація призводить, як правило, 
до самознищення й означає насамперед 
визнання факту психологічної деструкції 
особистості [5, с. 298-299].

Graeme R. Newman та Ronald V. Clarke 
у своєму науковому дослідженні «Policing 
terrorism: an executive’s guide» («Полі-
тика тероризму: посібник для керівників») 
виділили три основних мотиви терорис-
тичної діяльності. Перший визначається 
ними як культурологічний. Сутність цьо-
го мотиву полягає в тому, що за логікою 
терористів, будь-яке суспільство необ-
хідно час від часу «збуджувати», тобто 
турбувати його. При цьому, найкращим 
шляхом такої турботи є кровопролиття. 
Другий – раціональний. Мова йде про те, 
що терор, як форма злочинної діяльнос-
ті, трактується як ефективний інстру-
мент політичної діяльності. Третій – іде-
ологічний. Сутність цього мотиву поля-
гає в тому, що він передбачає терор як 
зброю регуляції соціальних процесів у 
суспільстві. 

При цьому, вчені підкреслюють той факт, 
що теорія і практика тероризму кардинально 
різняться між собою. Теоретично тероризм 
«зрівнює» людей і групи, а в соціальній прак-
тиці протиставляє їх один одному, вибудову-
ючи між ними стіну страху [6]. 
Дослідниками помічено, що в осіб, які ско-

юють терористичні злочини, мотиви акуму-
люються у двох напрямах. У першому випадку 
мова йде про те, що всі його дії прагнуть до ре-
алізації власних помислів і думок, які пов’язані 
з метою його діяння, а саме – реалізація те-
рористичного акту. У другому випадку, мова 
йде про задоволення потреби такої особи в 
насильстві, яке, у свою чергу, є невіддільною 
від агресії та жорстокості особи терориста. 
Аналіз мотивів злочинної поведінки особи-те-
рориста потрібен не тільки для усвідомлен-
ня змісту конкретного терористичного акту 
та факторів, що його обумовлюють, але і для 
розкриття сутності всього явища тероризму 
в цілому. Розуміння психології тероризму до-
зволяє нам чітко акцентувати власну увагу 
на тому, що нам потрібно для розуміня того, 
від кого можливо чекати відповідних дій, хто 
є терорист як особистість, як попередити та 
розслідувати злочини, пов’язані з терором і як 
притягувати до відповідальності винних осіб.
Під час нашого дослідження проблеми мо-

тивації індивідуальної злочинної поведінки, 
пов’язаної з тероритичною діяльністю, нас не 
залишало певне питання: яку вигоду отримує 
терорист від здійснення відповідного акту, в 
тому числі й у випадку, коли він робить це 
за матеріальну винагороду? Адже корисливі 
стимули, на нашу думку, тільки зовні вигля-
дають природними мотивами, а під ними, в 
глибині, на підсвідомому рівні, функціонують 
ще інші, не менш потужні спонукання, які 
часто є головними.
Намагаючись дати відповідь на це запи-

тання, ми логічно зіштовхувались з іншим. 
При аналізі мотиваційної основи терорис-
тичної діяльності завжди виникає запитан-
ня: які фактори, явища або події лягають в 
основу тих мотивів, що спонукають особу до 
вчинення терористичного акту. У цій ситу-
ації можливо виділити найбільш характерні:
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• чинники психопатологічного характе-
ру. Про що йдеться мова? Серед дослідників 
сутності тероризму як явища та механізму 
його окремих проявів постійно виникає дис-
кусія з приводу того, які особи-терористи за 
своїм психічним станом домінують в загаль-
ній сукупності. Тобто, терорист – це психіч-
но здорова людина чи з певними психічними 
відхиленнями чи то аномаліями? У цій си-
туації, на нашу думку, необхідно розуміти те, 
що взагалі в межах терористичної діяльності 
присутні обидві категорії осіб, але перша ка-
тегорія, тобто здорова людина, зустрічаєть-
ся нам набагато частіше, ніж особа з психіч-
ними розладами;

• мотиви самоутвердження, молодіжної 
романтики та героїки, надання своїй діяль-
ності особливої значимості, подолання відчу-
ження, стандартизації. Дуже часто, особли-
во серед молоді, яка з певних причин опини-
лась у сфері розповсюдження терористичної 
діяльності, існує бажання тим чи іншим 
чином виділитись серед однолітків, перевіри-
ти власні можливості. У цьому випадку зга-
дується внутрішня боротьба, яка точилась 
у свідомості Родіона Раскольнікова – героя 
всесвітньо відомого соціально-психологічного 
та соціально-філософского роману Ф. М. До-
стоєвського «Престуление и наказание». Тіль-
ки одне питання було в голові цієї людини, а 
саме: «Тварь я дрожащая, или право имею?». 
Яке, у свою чергу, і привело його до злочину – 
убивства;

• корисливі мотиви, які можуть витісни-
ти ідейне підгрунтя терористичної діяльнос-
ті або тісно переплестися з ними. Як це не 
прикро чути особам, які базують свою діяль-
ність на тих чи інших ідеологічних постула-
тах, дуже часто в поведінці, яку вони пропагу-
ють, знаходить своє місце і корисна складова. 
Іншими словами, поряд з тією чи іншою ідеєю 
дуже часто виникає бажання в осіб задоволь-
няти свої власні потреби за рахунок цієї іде-
олгії. Терористична діяльність, яка має ідео-
логічне обгрунтування, також «хворіє таким 
недугом». Дуже часто мотиваційна основа те-
рористичного прояву пов’язана з бажанням 
отримати винагороду в тій чи іншій формі;

• ідеологічні мотиви. Дуже часто теро-
ризм є результатом «твердого» переконання 
у володінні природною, вищою, кінцевою істи-
ною, унікальним рецептом урятування свого 
народу або навіть усього людства (ідейний аб-
солютизм) від певної загрози. Дуже часто в 
свідомості особи-терориста формується дум-
ка про факт існування певної загрози своєму 
народові або навіть людству. При цьому, єди-
ним спасінням від цієї небезпеки доля обирає 
його як єдиного рятівника людства.
При цьому, необхідно наголосити на 

тому, що чітко обумовлюваних факторів 
однієї спрямованості в процесі формуван-
ня мотивів індивідуальної злочинної по-
ведінки, яка пов’язана з терористичною 
діяльністю, в об’єктивній реальності не іс-
нує. Усі вони тим чи іншим чином перети-
наються один з одним і утворюють комп-
лекс явищ, що формують мотиваційну 
складову такого механізму індивідуальної 
злочинної поведінки. Безумовно, залеж-
ності від кожного окремого випадку, та чи 
інша група вищезазначених нами явищ 
набуває відповідного пріоритету для осо-
би, яка вчиняє терористичний акт. 
Якщо наголошувати на значенні моти-

вів для інших складових елементів меха-
нізму індивідуальної злочинної поведінки, 
то без будь-яких сумнівів вони, тобто мо-
тиви, тісно пов’язані зі способом учинен-
ня діяння або із засобом досягнення кри-
мінальної мети. Як наголошує В. С. Кан-
цір, існує безпосередній зв’язок між моти-
вом і спрямованістю наміру. Насильство 
у вигляді тероризму може виступати і як 
спосіб, і як засіб досягнення криміналь-
ної мети. Характер такого насильства ви-
значається з урахуванням його мотиву. У 
цьому проявляється особлива специфіка 
тероризму, якщо простежити зв’язок саме 
способу діяння й мотиву [5, с. 302].
У свою чергу, морально-прикладний 

аспект тероризму як явища полягає у 
тому, що він відрізняється від інших видів 
насильства не просто жорстокістю, а ви-
щим ступенем аморальності, нерозбірли-
вості у засобах, некерованістю. Якщо те-
рорист вважає, що треба знищити обрану 
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жертву, то це слід зробити так, щоб убив-
ство справило певне враження на оточен-
ня та залякало його. Нерідко великий ре-
зонанс після терористичного акту буває 
важливішим за сам акт. Будь-яка особа, 
що безпосередньо зіштовхнулася з наслід-
ками теракту, мимоволі може уявити себе 
на місці жертви, звісно, це матиме силь-
ний психологічний ефект, тим більше, що 
часто жертвами стають випадкові люди [7, 
с. 52].
Найбільшу цікавість викликає питан-

ня про те, чи є терористична поведінка 
результатом раціонального вибору, зро-
бленого на підставі ретельного аналізу 
співвідношення витрат і вигоди, або ж її 
викликано психічними силами, над якими 
сам терорист не владний. Останнє може 
охоплювати емоційне потрясіння, якого 
він зазнав у дитинстві, нічим не стримува-
не бажання діяти, фрустрацію з приводу 
питань ідентичності тощо. Цілком зрозумі-
лим є прагнення відокремити терористів 
від «нормальної» частини людства, проте, 
незважаючи на значне поширення розмов 
про «безглузде» насильство, яке вчиняєть-
ся «божевільними» терористами, існують 
переконливі наукові свідчення того, що 
вони «нормальні» за своїми психологічни-
ми характеристиками й поведінкою, яка 
передувала вчиненню актів насильства. 
Навіть терористи-смертники, щодо яких 
проведено численні дослідження, загалом 
мали нормальну психіку [8, с. 224].

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, хотілось 

наголосити на наступному:
• мотивація як психофізіологічний 

процес, що керує поведінкою людини; що 
задає його спрямованість, організацію, 
активність і стійкість; що створює здат-
ність людини активно задовольняти свої 
потреби виступає невід’ємною частиною 
механізму індивідуальної злочинної пове-
дінки;

• мотивація індивідуальної злочинної по-
ведінки, пов’язаної з тероризмом базується 
на загальновизнаних постулатах теорії обу-

мовлення окремого злочину та розглядається 
як окремий елемент відповідного механізму 
індивідуальної злочинної поведінки;

• мотивація індивідуальної злочинної по-
ведінки, пов’язаної з тероризмом базується 
та формується на обумовлюваних чинниках 
психопатологічного характеру; мотивах са-
моутвердження, молодіжної романтики та 
героїки, надання своїй діяльності особливої 
значимості, подолання відчуження, стан-
дартизації; корисливих мотивах; ідеологічних 
мотивах; 

• усе підгрунтя мотивації індивідуальної 
злочинної поведінки, пов’язаної з тероризмом, 
носить комплексний характер та демонструє 
взаємозв’язок однієї групи факторів з іншою, 
але, при цьому, зберігається пріоритетність 
таких груп для кожного випадку окремо, в 
межах якого та чи інша група вищезазначе-
них нами явищ набуває відповідного пріорите-
ту для особи, яка вчиняє терористичний акт.
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SUMMARY 
The problem of establishing the content of the 

motivation of a person who embarks on the path 
of terrorist activity is very relevant at this time. 
Modern society, not only Ukrainian, is constantly 
under threat of terrorist attacks in various spheres 
and from different directions. Therefore, to answer 
the question of what is the motivating component 
of individual criminal behavior, which is associated 
with the commission of a terrorist act, is a must for 
humanity.

The purpose of the scientifi c article is to clarify 
the main content of the motivation of individual 
criminal behavior related to terrorism and to 
determine the characteristic motives that motivate a 
person to commit a terrorist act.

The main content of the article emphasizes 
that motivation, as a psychophysiological process 
that controls human behavior; that sets its focus, 
organization, activity and stability; which creates the 
ability of a person to actively meet their needs is an 
integral part of the mechanism of individual criminal 
behavior. In this case, the motivation of individual 
criminal behavior related to terrorism is based on 
the generally accepted postulates of the theory of 
conditioning a particular crime and is considered 
as a separate element of the relevant mechanism of 
individual criminal behavior. In addition, it is based 
and formed on the causes of psychopathological 
nature; motives of self-affi rmation, youth romance 
and heroism, giving special signifi cance to their 
activity, overcoming alienation, standardization; 
selfi sh and ideological motives.

It is concluded that all the grounds for the 
motivation of individual criminal behavior related 
to terrorism is complex and demonstrates the 
relationship of one group of factors with another, 
but, while maintaining the priority of such groups 
for each case separately within which one or another 
the group of phenomena mentioned above acquires 
the appropriate priority for the person who commits 
a terrorist act.

Keywords: motive, motivation, terrorism, 
individual criminal behavior

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено проблемі встанов-

лення змісту мотивації індивідуальної злочин-
ної поведінки, пов’язаної з тероризмом. Наго-
лошується на важливості базування процесу 
формування мотивації даного виду злочинної 
діяльності на чинниках психопатологічно-
го характеру; мотивах самоутвердження та 
молодіжної романтики та героїки; корисли-
вих мотивах; ідеологічних мотивах. Робиться 
висновок про те, що мотивація індивідуальної 
злочинної поведінки пов’язаної з тероризмом, 
носить комплексний характер та демонструє 
взаємозв’язок однієї групи факторів з іншою.
Ключові слова: мотив, мотивація, теро-

ризм, індивідуальна злочинна поведінка
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ÌÀÉÁÓÒÍ²É ÏÎÃËßÄ ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ ÁÅÇÏÅÊÈ: 
ÔÎÐÑÀÉÒ ÁÅÇÏÅÊÈ ² ßÊ ÍÈÌ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÒÈÑß

Статья посвящена новому взгляду на со-
временный метод реконструкции модели без-
опасности организации, который основан на 
активном использовании форсайта безопас-
ности. Рассмотрены генезис формирования 
форсайта безопасности и особенности его 
применения в современных условиях.
Форсайт безопасности рассматрива-

ется как инструмент прогнозирования и 
формирования будущей модели безопасности 
организации, позволяющий в короткие сро-
ки получить достаточно точные прогнозы 
возможных рисков и недостатков в развитии 
организации в долгосрочной перспективе.
Было заявлено, что форсайт безопас-

ности позволяет не только прогнозировать 
возможные угрозы и положительные послед-
ствия, но и выявлять различные сценарии 
будущего. Определено, что главным преиму-
ществом форсайта, как инструмента без-
опасности, является способность осознать, 
что именно нужно делать сейчас, чтобы бу-
дущий мир соответствовал самым оптими-
стичным прогнозам.
Акцент делается на существовании в 

современной практике безопасности двух 
форматов форсайта безопасности, разли-
чающихся по масштабу. Формат меньшего 
масштаба, или «локальный форсайт», пред-
полагает отдельную форсайт-сессию для 
прогнозирования явления. Более крупный 
формат, предполагающий большое количе-
ство специалистов, проводящих серию фор-
сайт-сессий, требует надлежащего админи-
стративно-правового регулирования, что 
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Актуальність теми дослідження
Наше уявлення про майбутнє постій-

но змінюється  залежно від прогресу, що 
обумовлює не лише розвиток технологій, 
але й еволюцію свідомості та світосприй-
няття сучасної людини. Стрімкі зміни 
інформаційно-комп’ютерних систем по-
єднуються з глобалізаційними процесами, 
що породжує справжній вир подій, які, на 
перший погляд, можуть видаватися непе-
редбачуваними. Водночас, разом із цим 
реально змінюється рівень загроз у дію-

определяет одно из важных направлений 
дальнейших исследований в этой области.
Автор анализирует особенности исполь-

зования форсайта на примере карантинных 
мер, направленных на противодействие пан-
демии COVID-19 и прогнозирования угроз, 
исходящих как от самой эпидемии, так и от 
мер по борьбе с ней.
Особое внимание уделяется описанию 

новой профессии – «посредника по безопас-
ности», как лица, работающего в службах 
безопасности или отдельной фирме, которое 
вместо основных лиц, находящихся в само-
изоляции, будет присутствовать при подпи-
сании международных соглашений по вопро-
сам безопасности, связанных, в том числе, с 
культурными особенностями участников.
Ключевые слова: форсайт; форсайт без-

опасности; прогнозирование угроз; будущее; 
экспертная деятельность; административ-
но-правовое регулирование; COVID-19; по-
средник по безопасности.
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чих організаціях, що обумовлює потребу 
розробки та впровадження нових мето-
дів прогнозування, виявлення та протидії 
цим загрозам.
Наявний наразі перелік методик для 

аналізу та виявлення загроз безпеці є до-
волі різноманітним. Автором неодноразо-
во висвітлювались адміністративно-право-
ві особливості реконструкції як одного із 
таких заходів. Однак останнім часом мето-
дика реконструкції знайшла своє продо-
вження та вдосконалення. Очевидно, що 
в провідних країнах цю думку розвинули 
дуже якісно та ґрунтовно, навіть надали 
цьому заходу оригінальну назву – форсайт 
безпеки.

Аналіз попередніх досліджень               
даної тематики

На пострадянському просторі форсайт, 
як явище та інструмент прогнозування, 
досліджували І. Баришев, Р. Кравець,-
І. Кірнос, С. Кукушкіна, С. Серьогіна, Осо-
бливої ж уваги проблематика форсайту на-
була у працях таких західних дослідників, 
як A. Clayton, G. Muller, R. Phaal, N. Taleb. 
Водночас, проблематика форсайту безпе-
ки лишається малодослідженою та потре-
бує уваги науковців, які представляють 
різні галузі знань.

Метою дослідження є висвітлення но-
вого погляду на сучасну методику рекон-
струкції моделі безпеки організації, яка 
базується на активному застосуванні фор-
сайту безпеки.

Основний зміст дослідження
Сьогодні для визначення гіпотетичних 

позитивних і негативних сценаріїв розви-
тку в організаціях спеціалісти дедалі часті-
ше вдаються до так званого «форсайту без-
пеки». Форсайт (англ. Foresight – «передба-
чення») – це технологія і формат комуніка-
ції, що дозволяють учасникам домовитися 
з приводу образів майбутнього, а також, 
визначивши бажаний образ, узгодити дії в 
його контексті [1, 2]. Автор у своїх попе-
редніх публікаціях розкривав особливості 
адміністративно-правових та стратегічних 
умов використання перспективної рекон-

струкції для забезпечення безпеки органі-
зацій [3]. Але в даному випадку мова йде 
про більш досконалу версію авторської 
перспективної реконструкції, яку вже за-
раз активно використовують західні фахів-
ці у галузі безпеки.
Історично, вперше термін «foresight» 

запропонував відомий письменник-фан-
таст Герберт Уеллс. Ще у 1930 р., виступа-
ючи на BBC, він запропонував впровадити 
особливу спеціальність – «професор перед-
бачення», який, подібно до історика, буде 
аналізувати і знаходити застосування май-
бутнім технологічним відкриттям [2]. Як 
і чимало інших передбачень, зроблених 
письменниками-фантастами початку ХХ 
століття, це стало значною мірою проро-
чим. Якщо говорити про Форсайт безпеки, 
як про глобальний дослідницький про-
ект закордонних (переважно – західних) 
фахівців з безпеки, то ця методика сягає 
своїм корінням у 50-ті роки ХХ століття. 
Вперше її прототип було впроваджено в 
США корпорацією RAND, яка була стра-
тегічним дослідницьким центром, що пра-
цював на замовлення уряду і збройних сил 
США. У подальшому технологія набула по-
ширення у Південній Кореї, Японії та ряді 
країн НАТО. Спочатку це була важка і до-
сить дорога технологія прогнозування у 
сфері безпеки, у рамках якої протягом мі-
сяців працювала величезна кількість екс-
пертів [4].
Наразі можна уявити чимало різних 

модифікацій форсайту безпеки. Так швид-
кий Форсайт безпеки (англ. Rapid Foresight 
sequrity) – це інструмент для прогнозування 
і формування майбутньої моделі безпеки 
організації, що дозволяє не лише за ко-
роткий період часу отримати доволі точні 
прогнози про можливі ризики та недоліки 
в розвитку організації, але й об’єднати лю-
дей, скоординувавши їх діяльність для ре-
алізації отриманих уявлень про бажаний 
сценарій розвитку подій [4]. 
У попередніх дослідженнях, у процесі 

аналізу інформації в рамках перспектив-
ної реконструкції, автором виокремлю-
валося кілька способів (підходів) до ор-
ганізації мислення, такі як: екстраполя-
ція; моделювання; форсайт; футурологія 
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тощо [5]. Проте із усіх перелічених саме 
«форсайт-сесії» із залученням експертів з 
безпеки часто виявляються незрівнянно 
більш ефективним інструментом, ніж, на-
приклад, просте екстраполювання на май-
бутнє вже наявних даних про минулі за-
грози та ризики. Отож, форсайт безпеки 
пов’язаний не стільки з прогнозуванням, 
скільки з проєктуванням певної моделі 
безпеки організації. В його основі лежить 
розуміння того, що майбутня безпека варі-
ативна і безпосередньо залежить від впро-
ваджених заходів. Тому головне завдання, 
яке варто вирішити суб’єктам безпеки, 
можна сформулювати як: встановлення 
певного алгоритму заходів, які спільни-
ми зусиллями слід зробити вже зараз для 
того, щоб прийти до бажаного результату 
в майбутньому. Автор упевнений у тому, 
що форсайт безпеки може допомогти під-
готувати суспільство для безпечного жит-
тя прийдешніх поколінь.
Окрім зазначеного, у форсайті безпе-

ки важливу роль відіграє оцінка загроз, 
що характеризуються низькою ймовірніс-
тю виникнення, але при цьому мають ве-
ликий потенціал негативного впливу на 
майбутнє досліджуваної організації. За-
гальносвітова пандемія COVID-19 – яскра-
вий приклад подібної події. Такі загрози 
називають «чорними лебедями», за визна-
ченням одного з найвідоміших філософів 
сучасності Нассіма Талеба [6]. «Чорні ле-
беді» – це точки біфуркації, які є настіль-
ки прихованими від поверхневого аналізу, 
що їх можливо виявити лише на обгово-
реннях на кшталт форсайт-сесій з безпеки, 
при чому лише за умови залучення до цієї 
проблеми достатньої уяви.
Про те, що в сучасному світі людям де-

далі частіше загрожуватимуть не світові 
війни, а саме епідемії, свого часу поперед-
жали багато футурологів. Зрозуміло, що 
вони не говорили саме про 2020 рік і саме 
про групу «корона вірусів», а тим більш 
– про COVID-19. Але вони неодноразово 
підкреслювали, що ми вступаємо в такий 
світ, у якому інфекції можуть стати більш 
небезпечною загрозою, ніж раніше. Це ви-
давалося парадоксальним, оскільки в ХХ 
столітті впровадженням санітарних захо-

дів, щеплень і антибіотиків нібито вдало-
ся подолати, або принаймні – взяти під 
контроль більшість небезпечних хвороб. 
Але водночас, саме на початку ХХІ століт-
тя ми, як ніколи раніше, живемо скупчено, 
багато подорожуємо. До того ж, наш світ 
є ще більш неоднорідним, ніж будь-коли, 
адже поруч з високорозвиненими існують 
слаборозвинені країни.
Важливо розуміти, що такі події, які 

можна віднести до категорії «чорних ле-
бедів», дуже рідко відбуваються всупереч 
наявним глобальним загрозам або ж кар-
динально змінюють їх. Найчастіше – вони 
їх посилюють. Наприклад, якщо говорити 
про тотальний перехід різних сфер діяль-
ності організації в онлайн площину, який 
набув поширення саме в процесі проти-
епідемічних ізоляційних заходів протягом 
2020 року, то люди так чи інакше до цього 
йшли і до появи епідемії COVID-19. Поява 
та поширення нових телекомунікаційних 
технологій дедалі більше підвищували для 
організацій загрозу викрадення або по-
шкодження конфіденційної чи службової 
інформації, шляхом впливу з мережевого 
простору. Багато завдань з безпеки відхо-
дили на аутсорсинг, фріланс, і дедалі біль-
ше організацій віддавали перевагу оренді 
офісів на короткий час замість облашту-
вання постійного місця для своєї діяльнос-
ті, що теж негативно позначалося на рівні 
безпеки таких організацій. Усі перелічені 
загрози не виникли внаслідок пандемії 
COVID-19. Але саме завдяки пандемії ці 
загрози раптово посилилися. 
Вже сьогодні зрозуміло, що коли ка-

рантин закінчиться, вийдуть з нього не всі. 
Адже багато людей по всьому світу продо-
вжать працювати з домівок, тому що вони 
вже налагодили собі повноцінне робоче 
місце. І якщо бути чесними, то так і зруч-
ніше, і дешевше. Це може не подобатися 
деяким керівникам, для яких притаман-
ний консервативний підхід до організації 
праці, і прагнення до візуального конт-
ролю. Але реальність диктує свої умови, 
і ті, хто не вміє їх розуміти, програють 
конкурентну боротьбу. За великим рахун-
ком, саме карантин протидії COVID-19 
став своєрідним заходом тотальної сегре-
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гації видів діяльності на такі, які можливі 
в дистанційному режимі, і такі, які потре-
бують фізичної присутності працівників/
службовців. І в такому, несподівано ново-
му суспільстві способи та методи роботи 
суб’єктів з безпеки зміняться докорінно.
Тут важливо розділяти кілька прин-

ципово важливих моментів. Говорячи 
про форсайт безпеки, часто мають на ува-
зі трохи різні речі. Найчастіше під цими 
словами мають на увазі саме форсайт-сесії 
фахівців з безпеки. Зазвичай у таких за-
ходах беруть участь експерти, модератор, 
який веде процес і секретар, який стежить 
за ходом дискусії і веде всі записи. Опти-
мальне число учасників – від 7 до 15 осіб, 
а час на обговорення зазвичай не переви-
щує кількох днів [7]. 
Натомість, форсайт безпеки, як гло-

бальний дослідний проєкт, будується 
складнішими адміністративно-правови-
ми засобами, завдяки яким стає можли-
во організувати такий складний процес.-
У його рамках спочатку, як правило, про-
водяться попередні дослідження і моніто-
ринги, на основі яких будуються гіпотези, 
і тільки після цього організовуються об-
говорення групами експертів з безпеки. 
Такі фахівці починають вибудовувати на 
основі попередніх висновків та фактів 
шлях до майбутньої моделі безпеки, про-
гнозувати, проєктувати дорожні карти і 
домовлятися. При цьому однієї форсайт-
сесії з безпеки може виявитися недостат-
ньо, і в такому разі планується ряд додат-
кових. Такі дослідження можуть трива-
ти досить довго і включати в себе участь 
дуже великого числа фахівців, навіть – з 
кількох країн [8]. Зрозуміло, що без на-
лежного адміністративно-правового регу-
лювання, буде доволі складно забезпечи-
ти такий масштабний та тривалий процес. 
Крім цього, важливу роль у форсайті без-
пеки відіграє підбір експертів, до яких ви-
суваються певні адміністративно-правові 
вимоги. У першу чергу, фахівці самі пови-
нні бути зацікавлені в дослідженні і гото-
ві до подальших конкретних дій, а голо-
вне, в межах конкретної організації пови-
нен підтримуватись режим конфіденцій-
ності.

Таким чином, можна вести мову про 
два формати форсайту безпеки, які від-
різняються масштабністю. Але в рамках 
будь-якого форсайту безпеки проводиться 
аналіз тенденцій виникнення загроз, тех-
нологій їх створення і методів їх запобі-
гання, які можуть розвинутися в даний час 
у певній галузі. Наприклад – зростає кіль-
кість безробітних громадян, усе більше 
людей працюють з дому або з’являється 
все більше систем, заснованих на великих 
базах даних. Усе залежить від того, що 
конкретно аналізують фахівці. Коли по-
чинає вимальовуватися карта змін, група 
прогнозує, до чого саме може призвести у 
майбутньому розвиток визначених загроз. 
Тут завжди і вимальовується найцінніший 
продукт форсайту: одні й ті самі прогно-
зовані процеси комусь можуть принести 
користь, а комусь – саме очікувану загрозу.
Використовуючи попередній приклад, 

уявімо, що збільшення числа безробітних 
загрожує роботі торгових підприємств, які 
завжди розраховують на купівельну спро-
можність населення. Проте, в той же час, 
ця ситуація дає нові можливості робото-
давцям, здешевлюючи робочу силу. Також 
це може спричинити за собою появу нових 
сфер діяльності або популяризації вже на-
явних, але раніше не настільки затребува-
них,  які стануть активно освоювати без-
робітні і власники застарілих професій. 
Звичайно, це буде також корисним всіля-
кого роду навчальним закладам та бізнес-
тренерам. І, таким чином, перебираючи 
можливі загрози і методики, аналітична 
група приходить до певного образу май-
бутнього, де виокремлено як загрози, так 
і потенціал.
Після цього робляться так звані «став-

ки» на те, що кожен з учасників готовий 
почати робити прямо зараз. Це може бути 
залучення інших фахівців, застосовуван-
ня запланованих раніше методів бороть-
би або залучення силових органів влади. 
Тобто використання будь-яких ресурсів, 
щоб прийти до потрібного варіанту май-
бутнього. Наприклад, якщо ми хочемо, 
щоб у 2030 році всі країни перестали добу-
вати нафту, потрібно вже зараз думати над 
впровадженням зелених джерел енергії, 
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тому що їх впровадження потребує зна-
чного часу. І якщо цього не почати робити 
прямо сьогодні, то за кілька років настане 
вже інший варіант майбутнього.
У кожній сфері людської діяльності, і 

навіть у кожній окремій організації існує 
свій спектр прогнозування і життєвий 
цикл. В індустрії моди, наприклад, він від-
носно короткий, і будувати перспективну 
реконструкцію (тобто – форсайт безпеки) 
далеко вперед просто не має сенсу, тому 
що все може швидко змінитися. Те ж саме 
стосується мобільних додатків або ігрової 
індустрії.
Протилежною виглядає ситуація в 

атомній енергетиці, де керівники галу-
зі мають мислити поняттями на кшталт 
«п’ятдесят років і більше». І говорити там 
в межах річного і навіть десятирічного 
прогнозу безглуздо, тому що за цей час ні-
чого важливого та нового не відбудеться, а 
те, що зміниться, швидше за все, вже було 
раніше сплановано чи спрогнозовано.
Необхідно розуміти, що створений 

форсайтом безпеки перспективний план 
не є статичною догмою, до нього потрібно 
постійно повертатися і робити його корек-
цію з урахуванням того, що вже сталося. 
При цьому, ретельно і в точності вгадува-
ти всі загрози, завдання не стоїть [7, 8].
Наприклад, якщо говорити про освіту, 

то вже кілька років тому під час форсайту 
безпеки можна було спрогнозувати бага-
то з тих загроз, з якими люди зіткнулися 
зараз. До таких можна віднести необхід-
ність цифровізації та онлайнізації навчан-
ня, важливість якої усвідомили у зв’язку з 
карантином та ізоляцією населення через 
загрозу світової пандемії.
У межах адміністративно-правових за-

сад, під час форсайту безпеки не може і 
не повинно ставитися завдання точно пе-
редбачити всі можливі загрози або точно 
їх описати. Такий абсолютистський підхід 
є тупиковим. Цілком зрозуміло, що біль-
шість загроз так чи інакше дійсно може 
виникнути. Звичайно, адміністративно-
правові засади повинні бути максимально 
гнучкими, тому що загрози можуть вини-
кати трохи не в тому вигляді, в якому були 
б описані під час Форсайту безпеки. Проте 

вже точно буде відомо, що вони будуть  со-
бою представляти, а завдяки прийнятим 
засадам буде реально перебудувати стра-
тегію захисту та модель безпеки організа-
ції для ефективної відсічі цим загрозам та 
ймовірним агресорам.
Іншим цікавим прикладом може слу-

жити поява спеціальності посередника, 
який може забезпечити безпеку при здій-
сненні угод немайнового та міжкультур-
ного характеру. Його можна визначити 
адміністративно-правовими засадами як 
людину, що працює в штаті служб безпе-
ки та буде, замість основних сторін, які 
знаходяться на самоізоляції, присутня 
при підписанні міжнародних договорів 
для консультування в питаннях безпеки, 
пов’язаних з культурними особливостями 
учасників. Відомо, що досі така спеціаліза-
ція всередині корпорацій відсутня, але вже 
з’явилися окремі компанії, які саме цим і 
займаються. Тобто така задача в основно-
му пішла на аутсорс, або цим займаються 
фахівці з безпеки, яких, коли необхідно, 
залучають до окремих переговорів як до-
повнення до звичайної роботи.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень

Автор поставив перед собою завдан-
ня донести до широкого загалу наукової 
спільноти новий погляд на сучасну мето-
дику реконструкції моделі безпеки органі-
зації, яка базується на активному застосу-
ванні форсайту безпеки.
Ефективне застосування інструменту, 

який на заході називають форсайтом без-
пеки, дозволить уявити світ, яким він буде 
через десять років, спрогнозувати ризи-
ки та позитивний потенціал подій, ймо-
вірність яких сьогодні може видаватися 
надзвичайно малою.  Наглядність варіа-
тивності майбутнього, яку демонструє по-
вноцінний форсайт, дає змогу виокремити 
як вкрай небажані, так і найбільш бажані 
варіанти розвитку подій. Але головною 
перевагою форсайту, як інструменту без-
пеки, є можливість усвідомити, що саме 
варто робити вже зараз, щоб майбутній 
світ відповідав найбільш оптимістичному 
прогнозу. 
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Особливості форсайту, як інструменту 
безпеки, проаналізовано на прикладі ка-
рантинних заходів, спрямованих на про-
тидію пандемії COVID-19. Уже сьогодні 
можна спостерігати появу нової професії 
– безпекового посередника – як особи, що 
працює в штаті служб безпеки або окремої 
фірми та буде, замість основних сторін, 
які знаходяться на самоізоляції, присут-
ня при підписанні міжнародних договорів 
для консультування в питаннях безпеки, 
пов’язаних з культурними особливостями 
учасників
Наголошено на існуванні в сучасній 

безпековій практиці двох форматів фор-
сайту безпеки, які відрізняються масш-
табністю. При цьому більш масштабний 
формат, який передбачає залучення вели-
кої кількості фахівців, проведення циклу 
форсайт-сесій, потребує належного адмі-
ністративно-правового регулювання, що 
обумовлює один з вагомих напрямів по-
дальших досліджень у цій сфері.
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FUTURE VIEW ON SECURITY 
ORGANIZATION: SECURITY 

FORESIGHT AND HOW TO USE IT
The article is devoted to a new look at 

the modern method of reconstruction of the 
security model of the organization, which is 
based on the active use of security foresight. 
The genesis of security foresight formation 
and peculiarities of its application in modern 
conditions are considered.

Security foresight is seen as a tool for 
forecasting and shaping the future security 
model of the organization, which allows in a 
short period of time to obtain fairly accurate 
forecasts of possible risks and shortcomings 
in the development of the organization in the 
long run.

It was stated that security foresight allows 
not only to predict probable threats and posi-
tive consequences, but also to identify differ-
ent future scenarios. It is determined that the 
main advantage of foresight as a security tool 
is the ability to realize what exactly should be 
done now to make the future world meet the 
most optimistic forecast.

Emphasis is placed on the existence in 
modern security practice of two formats of se-
curity foresight, which differ in scale. A small-
er scale format, or “local foresight”, involves 
a separate foresight session to predict a phe-
nomenon. A larger format, which involves 
a large number of specialists, conducting a 
series of foresight sessions, requires proper 
administrative and legal regulation, which 
determines one of the important areas of fur-
ther research in this area.

The author analyzes the peculiarities of 
the use of foresight on the example of quar-
antine measures aimed at counteracting the 
COVID-19 pandemic and predicting the 
threats posed by both the epidemic itself and 
measures to combat it.

Particular attention is paid to the descrip-
tion of a new profession - “security media-
tor”, as a person working in the security ser-
vices, or a separate fi rm and will, instead of 
the main parties in self-isolation, be present 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено новому погляду на су-

часну методику реконструкції моделі безпеки 
організації, яка базується на активному засто-
суванні форсайту безпеки. Розглянуто генезу 
становлення форсайту безпеки та особливості 
його застосування в сучасних умовах.
Форсайт безпеки розглядається як інстру-

мент для прогнозування і формування май-
бутньої моделі безпеки організації, що дозволяє 
за короткий період часу отримати доволі точні 
прогнози про можливі ризики та недоліки в роз-
витку організації у довготривалій перспективі.
Констатовано, що форсайт безпеки дозво-

ляє не просто спрогнозувати ймовірні загрози 
та позитивні наслідки, але й визначити різні 
сценарії майбутнього. Визначено, що головною 
перевагою форсайту, як інструменту безпеки, є 
можливість усвідомити, що саме варто роби-
ти вже зараз, щоб майбутній світ відповідав 
найбільш оптимістичному прогнозу. 
Наголошено на існуванні в сучасній безпе-

ковій практиці двох форматів форсайту без-
пеки, які відрізняються масштабністю. Менш 
масштабний формат, або «локальний фор-
сайт», передбачає проведення окремої форсайт-
сесії для прогнозування того чи іншого явища. 
Більш масштабний формат, який передбачає 
залучення великої кількості фахівців, проведен-
ня циклу форсайт-сесій, потребує належного 
адміністративно-правового регулювання, що 
обумовлює один з вагомих напрямів подальших 
досліджень у цій сфері.
Автор аналізує особливості застосування 

форсайту на прикладі карантинних заходів, 
спрямованих на протидію пандемії COVID-19 
та прогнозування тих загроз, які несе за собою 
як сама епідемія, так і заходи протидії їй.
Окрему увагу присвячено опису нової про-

фесії – «безпекового посередника», як особи, яка 
працює в штаті служб безпеки, або окремої орга-
нізації та буде, замість основних сторін, які зна-
ходяться на самоізоляції, присутня при підпи-
санні міжнародних договорів для консультуван-
ня з питань безпеки, пов’язаних, серед іншого, з 
культурними особливостями учасників.
Ключові слова: форсайт; форсайт безпеки; 

прогнозування загроз; майбутнє; експертна ді-
яльність; адміністративно-правове регулюван-
ня; COVID-19; безпековий посередник.

at the signing of international agreements for 
security advice. related to the cultural charac-
teristics of the participants.

Keywords: foresight; safety foresight; threat 
forecasting; future; expert activity; administrative 
and legal regulation; COVID-19; security broker.
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Рассмотрена правовая природа термина 
«насилие» как асоциальное явление. Проана-
лизированы понятия «насилие в семье» и «до-
машнее насилие» как в международно-право-
вых актах, так и на уровне национального 
законодательства. Акцентировано внимание 
на определении понятия «семья» и «члены 
семьи». На основе мнений и взглядов ученых, 
исследовавших указанную проблематику, 
предложено собственное определение терми-
на «домашнее насилие»
Ключевые слова: домашнее насилие, на-

силие в семье, семья, член семьи, насилие по 
половому признаку, супруги.
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на значну кількість наукових праць, при-
свячених різним аспектам у цій сфері, про-
блема домашнього насильства не втрачає 
своєї актуальності. І, у першу чергу, потре-
бує теоретичного осмислення й уточнення 
та належного обґрунтування категоріаль-
ного апарату з означеної тематики, зокре-
ма з огляду на неоднозначність термінів 
«домашнє насильство» та «насильство в 
сім’ї». 
У науковій статті розглянуто змістовну 

природу терміна «насильство» як асоціаль-
ного явища. Проаналізовані поняття «на-
сильство в сім’ї» та «домашнє насильство» 
як в міжнародно-правових актах, так і на 
рівні національного законодавства. Акцен-
товано увагу на визначенні поняття «сім’я» 
та «члени сім’ї». На основі думок та поглядів 
учених, які досліджували означену пробле-
матику запропоновано власне визначення 
терміна «домашнє насилля».

Постановка проблеми
Останніми роками в Україні приділяєть-

ся велика увага проблемам запобіганню та 
протидії домашньому насильству, яке при-
зводить не тільки до втрати найдорожчого 
для людини – життя та здоров’я, а також за-
вдає великої соціальної та моральної шкоди 
суспільству. 
Сучасний підхід до проблеми домашньо-

го насильства включає, з одного боку, укорі-
неність цієї проблеми в суспільній свідомос-
ті як міжособистісної, а з іншої – виходить 
з обов’язків держави гарантувати права лю-

Вступ
Проблема домашнього насильства над-

звичайно важлива передусім тому, що сім’я 
є основною суспільства і має перебувати під 
особливим захистом держави. Насильство і 
жорстокість в сім’ї не лише руйнують гармо-
нію і злагоду в ній, а й виступають однією 
з передумов злочинності в суспільстві зага-
лом. 
Держава – основний суб’єкт протидії на-

сильству, оскільки органи державної влади 
повинні сприяти створенню обстановки не-
прийняття насильства, вживаючи необхід-
них заходів та створюючи систему захисту 
жертв, покарання кривдників і запобігання 
насильству.
Незважаючи на сучасне нормативно-

правове забезпечення у сфері протидії та 
захисту прав і інтересів осіб, що постраж-
дали від домашнього насильства, а також 
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дини в усіх сферах життя, у тому числі й у 
сфері сімейних відносин. 
Причини насильства, перш за все, 

пов’язані з економічною ситуацією, падін-
ням моралі та байдужим ставленням до 
насильства. Насильство найчастіше вважа-
ється приватною справою, і багато жертв 
не повідомляють про такі випадки до пра-
воохоронних органів. Неповідомлення про 
факти насильства, у свою чергу, не дозволяє 
провести розслідування, притягти до відпо-
відальності та покарати кривдника так, як 
цього вимагає закон. Більшість випадків не 
доходять до суду, а коли доходять, то зло-
чинці, як правило, отримують мінімальне 
покарання [1, c.13]. Вдосконалення право-
вої оцінки домашнього насильства багато 
в чому залежить від усвідомлення громад-
ськістю та самими потерпілими того, що на-
сильство є протиправним явищем, а часто і 
злочином.
Насильство як асоціальне явище не тіль-

ки формує трагічні обставини для багатьох 
людей, але й створює криміногенні ситуації, 
які передують кримінальним злочинам про-
ти безпеки, здоров’я і життя людини, що в 
цілому руйнує фундамент стабільності сус-
пільства. 
Для підвищення запобігання домаш-

ньому насильству потребує окремого дослі-
дження природа терміна «насильства». Як 
зауважує А. Блага, «…при розробці основних 
теоретичних засад запобігання насильству в 
цілому, та насильству в сім’ї, зокрема, слід ви-
ходити з багатовимірного пояснення цього 
феномену, у якому немає провідної ролі яко-
гось одного чинника чи складника» [2, c. 250].

Стан дослідження
Проблеми попередження домашньо-

го насильства у значній мірі досліджували 
вчені О. Бандурка, А. Блага, В. Вітвицька,-
О. Джужа, Л. Завадська, Л. Кормич,-
Л. Крижна, Н. Лавриненко, І. Лавринчук, 
К. Левченко, Л. Леонтьєва, Л. Левицький 
О. Матвієнко, Т. Мельник, Т. Мінка та інші, 
однак попри широке коло наукових дослі-
джень у сфері захисту прав людини від на-
сильницьких злочинів, питання термінів 
«насильство в сім’ї» та «домашнє насилля» 
залишається дискусійним.

Метою та завданням статті розроблен-
ня власного визначення терміна «домашнє 
насилля». Завданням є аналіз та порівняння 
термінів «насильство в сім’ї» та «домашнього 
насильства» в нормативно-правовому визна-
ченні. 

Наукова новизна дослідження полягає 
в обґрунтуванні власного бачення змістовного 
наповнення терміна «домашнє насилля» на 
основі думок та поглядів учених, які дослі-
джували означену проблематику.

Виклад основного матеріалу
Поняття «насильство в сім’ї» «домашнє 

насильство» використовуються в міжнарод-
но-правових актах зобов’язального й реко-
мендаційного характеру, що існують як на 
рівні ООН, так і Ради Європи та Європей-
ського Союзу. Серед них необхідно визначи-
ти Загальну декларацію прав людини 1948 р. 
[3], яка вважається головним документом 
у галузі захисту прав людини. Декларація 
проголосила принципи юридичної рівно-
сті, а також заборону дискримінації за будь-
якими ознаками, у т.ч. за ознаками статі.-
У Декларації про ліквідацію дискримінації 
щодо жінок 1967 р., яка пізніше, у 1979 р., 
була замінена однойменною Конвенцією, за-
значається, що мають бути вжиті всі належ-
ні заходи з метою підготовки громадської 
думки на напрямки національних прагнень 
до викоренення забобонів, звичаїв та всіх 
інших проявів, заснованих на ідеї неповно-
цінності жінок [4]. Декларація про викорі-
нювання насильства щодо жінок 1993р., де 
визнала насильством до жінок будь який акт 
насильства, здійснений на підставі статевої 
ознаки, який спричиняє або може заподіяти 
фізичний, статевий чи психологічний зби-
ток або страждання жінкам, а також загрози 
вчинення таких актів, примус або довільне 
позбавлення свободи, чи то в суспільному, 
чи в особистому житті. Також у Декларації 
зазначено, що насильство до жінок охоплює 
випадки фізичного, статевого та психологіч-
ного насильства, яке має місце в сім’ї [5]. 
Комітет ООН з ліквідації дискримінації 

щодо жінок під час 11 сесії прийняв Загаль-
ну рекомендацію № 19 «Насильство щодо 
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жінок», у якій чітко визначив, що «насиль-
ство стосовно жінок – одна з форм дискри-
мінації, що серйозно обмежує можливості 
жінок щодо користування правами та сво-
бодами на основі рівності з чоловіками». 
Насильство в сім’ї розглядається як прояв 
насильства щодо жінок, оскільки непро-
порційно впливає на жінок, і саме жінки в 
переважній більшості страждають від цього 
порушення прав людини [6, с.11]. 
Організація Об’єднаних Націй визначає, 

що насильницькі дії в сім’ї представляють усі 
насильницькі дії фізичного, психологічного 
і сексуального характеру відносно жінок, 
здійснені на підставі статевої ознаки особою 
або особами, які пов’язані з ними родинни-
ми і близькими стосунками, від словесних 
образ і погроз до важких фізичних побоїв, 
викрадання, загрози каліцтвами, залякуван-
ня, примус, переслідування, словесні обра-
зи, насильницьке або незаконне вторгнення 
в житло, підпал, знищення власності, сексу-
альне насильство, зґвалтування в шлюбі, на-
сильство, пов’язане з посагом або викупом 
нареченої, каліцтва геніталій, насильство, 
пов’язане з експлуатацією через проститу-
цію, насильство відносно хатніх робітниць 
та спроби здійснити такі акти повинні роз-
глядатися як «насильство в сім’ї» [6, c.12]. 
Саме Модельне законодавство ООН 

покладено в основу Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї», який 
був ухвалений Верховною Радою України 
15.11.2001 р. (втрата чинності 07.01.2018). 
Цей Закон гарантував охорону прав членів 
сім’ї при здійсненні заходів з попередження 
насильства в сім’ї та визначав організаційно-
правові основи попередження насильства в 
сім’ї; підстави для вжиття заходів з попе-
редження насильства в сім’ї; повноваження 
органів та установ, на які покладається здій-
снення заходів з попередження насильства 
в сім’ї, і джерела їх фінансування; спеціальні 
заходи попередження насильства в сім’ї; від-
повідальність за вчинення насильства в сім’ї 
тощо [7, с.36]. У Законі було надано визна-
чення насильству в сім’ї як будь-які умисні 
дії фізичного, сексуального, психологічного 
чи економічного спрямування одного члена 
сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, 
якщо ці дії порушують конституційні права 

і свободи члена сім’ї як людини та громадя-
нина і наносять йому моральну шкоду, шко-
ду його фізичному чи психічному здоров’ю.
Слід зауважити, що при встановленні 

змістовного наповнення поняття «насиль-
ство в сім’ї» концептуально важливими є по-
няття «сім’я», «члени сім’ї». 
Визначення сім’ї надається у ст. 3 Сімей-

ного кодексу України, де сказано: «Сім`ю 
складають особи, які спільно проживають, 
пов`язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов`язки. Подружжя вважаєть-
ся сім`єю і тоді, коли дружина та чоловік у 
зв`язку з навчанням, роботою, лікуванням, 
необхідністю догляду за батьками, дітьми 
та з інших поважних причин не прожива-
ють спільно. Дитина належить до сім`ї своїх 
батьків і тоді, коли спільно з ними не про-
живає. Сім`я створюється на підставі шлю-
бу, кровного споріднення, усиновлення, а 
також на інших підставах, не заборонених 
законом і таких, що не суперечать мораль-
ним засадам суспільства» [8]. І. Тімуш при 
дослідженні в правовому та соціальному ас-
пекті терміна «сім’я» розглядає його у двох 
напрямках. Перший напрям правових до-
сліджень полягає у тому, що сім’я не роз-
глядається в юридичному аспекті, «оскільки 
суб’єктом сімейного права є не сім’я, а кон-
кретні особи (подружжя, діти, батьки)». Со-
ціальна складова підкреслюється широтою 
критеріїв, що характеризують сім’ю та від-
мінністю умов існування сімей. Другий на-
прям правових досліджень полягає у тому, 
що соціальні відносини регулює саме право, 
незважаючи на те, що сім’я є соціальною ка-
тегорією. Тому сімейні відносини набувають 
правового змісту та стають правовідносина-
ми, що надає сім’ї правового статусу. 
І. Тімуш зазначає, що сім’ю у правовому 

розумінні доцільно розглядати як юридич-
ний зв’язок між фізичними особами. Засто-
сування поняття юридичний зв’язок чітко 
підкреслює те змістове навантаження, яке 
вказує на сім’ю як правову категорію та чіт-
ко відмежовує юридичне визначення сім’ї 
від соціологічного. Юридичний зв’язок є ні-
чим іншим як правовідносинами, що вини-
кають між членами сім’ї на визначених зако-
ном підставах. Такий зв’язок полягає у на-
діленні фізичних осіб, які складають сім’ю, 
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взаємними правами та обов’язками, якими 
пов’язує (зв’язує) їх закон [9, с.111].
Отже, членами сім’ї можуть бути: по-

дружжя; батьки (мати, батько) й дитина 
(діти); усиновителі (усиновитель) і усиновле-
ний (удочерена); дід (бабуся) і онук (онука); 
вітчим (мачуха) і пасинок (падчерка); брати 
і сестри; фактичні вихователі і вихованці. 
Членами сім’ї можуть бути визнані також і 
інші особи, які є родичами і разом прожи-
вають. Підкреслимо, що сини і доньки нале-
жать до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно 
з ними не проживають. Відповідно до Зако-
ну України «Про попередження насильства 
в сім’ї» визначено, що члени сім’ї – це осо-
би, які перебувають у шлюбі; проживають 
однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою; їхні діти; особи, які перебувають 
під опікою чи піклуванням; є родичами пря-
мої або непрямої лінії споріднення за умови 
спільного проживання [10, с. 149].
Тлумачення поняття «член сім’ї» даєть-

ся в п. 6 Рішення Конституційного Суду 
України від 03.06.1999 р., №5-рп/99, у яко-
му міститься роз’яснення з цього приводу. 
Конституційний Суд України виходить з 
об’єктивної відмінності його змісту залеж-
но від галузі законодавства (п.6). Таким 
чином, на думку Конституційного Суду, ви-
значити єдине поняття «член сім’ї», яке б 
мало застосовуватися в праві, неможливо, 
бо кожна галузь права тлумачить це по-
няття по-своєму, підкреслюючи ті чи інші 
ознаки сім’ї, які набувають певного значен-
ня для інших відносин. На думку І.В. Жи-
лінкової, в основу визначення сім’ї повинні 
бути покладені лише головні ознаки, через 
які сім’я розглядалась б саме як юридичний 
феномен, надає таке визначення «в юри-
дичному визначенні сім’я – це об’єднання 
осіб, пов’язаних між собою спільністю жит-
тя та взаємними правами і обов’язками, що 
виникають за підстав, передбачених у зако-
ні» [11, с. 51]. Дослідниця визначає, що чле-
ном сім’ї необхідно вважати як найближчу 
особу, так і іншу людину, з якою разом жи-
вуть або ведуть господарство. Разом з тим, 
Сімейний кодекс України не включає до 
членів сім’ї колишнє подружжя, навіть за 
умови спільного проживання. 

Термін «домашнє насилля» вживається 
в Європейській Конвенції про запобігання 
та боротьбу з насильством стосовно жінок 
та домашнім насильством, що була відкрита 
для підписання 11 квітня 2011 року та під-
писана від імені України, під домашнім на-
силлям в якій розуміються всі акти фізично-
го, сексуального, психологічного чи еконо-
мічного насильства, що здійснюється у сім’ї 
або на побутовому рівні або між колишнім 
чи теперішнім подружжям, партнерами, не-
зважаючи на те, чи проживає правопоруш-
ник із жертвою або окремо від неї [12].
Постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни «Про внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 5.09.2007 № 
1087 «Про консультативно-дорадчі органи 
з питань сім’ї, ґендерної рівності, демогра-
фічного розвитку, запобігання насильству 
в сім’ї та протидії торгівлі людьми», термін 
«насильство в сім’ї» було замінено на «до-
машнє насильство». На законодавчому рів-
ні термін був введений Верховною Радою 
України 07.12.2017 р. при прийнятті Зако-
ну України № 2229-VIII «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», який 
спрямований на реформування вітчизняної 
системи запобігання та протидії домашньо-
му насильству та насильству за ознакою ста-
ті. Цим Законом домашнє насильство ви-
знається як діяння (дії або бездіяльність) фі-
зичного, сексуального, психологічного або 
економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які 
спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) 
у родинних відносинах чи у шлюбі між со-
бою, незалежно від місця, що й постраждала 
особа, а також погрози вчинення таких ді-
янь [13]. 
При цьому діяння визнається насиль-

ством лише тоді, коли воно порушує вимо-
ги чинного законодавства і призводить чи 
може призводити до порушення конститу-
ційних прав і свобод члена сім’ї. Домашнє 
насильство може мати форму як активних 
дій (нанесення побоїв, знищення майна 
тощо), так і бездіяльності, тобто пасивної 
поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, 
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які могла та повинна була вчинити, щоб за-
побігти настанню шкідливих наслідків (на-
приклад, ненадання допомоги члену сім’ї, 
який перебуває у небезпечному для життя 
становищі). 
Зауважимо, що при визначенні домаш-

нього насильства як соціального явища за-
звичай вживаються такі терміни: насиль-
ство в сім’ї, сімейне насильство, насильство 
за ознакою статі, домашнє насильство, вну-
трішньосімейне насильство як еквіваленті, а 
в ряді випадків поєднуються з поняттям по-
бутового насильства. Саме тому й виникає 
питання про смислову змістовність і співвід-
ношення зазначених термінів. 
На перший погляд, дійсно принципо-

вих відмінностей між змістовним наванта-
женням цих термінів не існує. Однак більш 
детальний аналіз дозволяє виділити ряд 
відмінностей. Так, С. Максімов і В. Ревін ви-
значали «побутове насильство» як злочини 
«на ґрунті конкретно-особистісних, неви-
робничих відносин, конфліктів, мотивова-
них неприязню, заздрістю, ревнощами або 
хуліганськими діями винного, пов’язаного 
з потерпілим сімейним, або сусідським спіл-
куванням» [14, с. 27]. З цього ствердження, 
зрозуміло, що взаємозв’язок «злочинець-
жертва» тут не обов’язково передбачає на-
явність сімейних відносин. Більше того, ми 
б доповнили це визначення тим, що для 
оцінки злочину як побутового не потрібно 
тривалого і стійкого міжособистісного спіл-
кування, як це передбачається при кваліфі-
куванні домашнього насильства. 
Як визначає Ф. Меліков, ключовим сло-

вом терміну «домашнє насильство» є слово 
«домашнє», що відноситься до будинку, тоб-
то його етимологічна суть означає «житло і 
людей, що живуть у ньому», це можуть бути 
як члени сім’ї, так і інші особи, стосунки, які 
склалися у будинку, що означає, територі-
альна ознака цього поняття є визначальною 
[15, с. 29-30]. 
На погляд автора цієї статті, визначаль-

ним словом терміна «домашнє насилля» є не 
обмежене місце здійснення насильницьких 
дій (будівля чи інша домашня територія), а 
суб’єкти таких посягань. У цьому випадку 
«домашнє» – прикметник, який стосується 
дому, а в цьому аспекті предметом є відно-

сини і юридичний статус осіб, які повніше 
описуються поняттям сім’ї. Враховуючи, 
що на одній території можуть проживати 
декілька сімей і, наприклад, може бути ско-
єний насильницький злочин між сусідами, 
але такий злочин не буде розглянуто як до-
машнє насилля. О. Гумін визначає, що тер-
мін «домашнє насильство» дещо нечіткий і 
не вказує учасників такого насильства, об-
межуючи насильницький акт домашньою 
територією. Поняття «насильство в сім’ї» та 
«сімейне насильство», що приймаються як 
синоніми, є розширеними, що містять усі ас-
пекти агресивного примусового впливу, що 
завдає різні збитки члену сім’ї, і поширені в 
міжнародних актах [16, с. 496].
Т. Мінка визначає, що для кваліфікації 

ст. 126-1 Кримінального Кодексу України не 
має значення, чи проживає правопорушник 
у момент вчинення діяння в тому самому 
місці, що й потерпілий. Дуже часто домаш-
нє насилля може відбуватися й після роз-
риву сімейних відносин чи інших стосунків, 
тому спільне проживання жертви і правопо-
рушника не вимагається [17, c.100]. 
Саме тому імплементація в масив кримі-

нального закону України поняття «домаш-
нього насильства» як окремого виду кримі-
нального правопорушення викликає чима-
ло наукових дискусій. Насамперед, це стосу-
ється дублювання одного і того ж поняття 
«домашнє насильство» у дещо відмінних ін-
терпретаціях у положеннях Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству» та, зокрема, у КК України. 
Такий підхід законодавця, з одного боку, 
видається виправданим, адже має на меті 
підкреслити особливості домашнього на-
сильства саме як кримінального правопору-
шення. Хоча, з іншого боку, наявність двох 
різних законодавчих дефініцій щодо одного 
й того ж поняття видається таким, що, по-
перше, суперечить правилам законодавчої 
техніки; по-друге, певною мірою ускладнює 
практику застосування відповідних поло-
жень КК України; по-третє, не сприяє чіт-
кості ведення статистичного обліку задля 
кількісної оцінки вчинених кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з домашнім на-
сильством, що, зрештою, не сприяє адекват-
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ному плануванню заходів у такому напрямі 
протидії. 
Підводячи підсумок, слід вказати, що 

зміст домашнього насильства опосередкову-
ється через тривалі відносини між близьки-
ми людьми, пов’язаними спільним побутом 
чи родинними зв’язками.
На відміну від злочину, здійсненого не-

знайомою людиною, домашнє насильство 
виходить від чоловіка або партнера, дружи-
ни, колишнього чоловіка, колишньої дру-
жини, батьків, дітей, інших родичів. 
З урахуванням вищевикладеного, мож-

на запропонувати наступне визначення  
домашнє насильство – це акти умисного 
систематичного вчинення протиправного 
фізичного, психологічного, сексуального, 
економічного впливу на близьких людей, 
які здійснюються проти їх волі з метою над-
бання влади і контролю над ними, що при-
зводить до різного роду страждань, розладів 
здоров’я, емоційної залежності чи погір-
шення якості життя потерпілої особи.
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АНОТАЦІЯ 
Домашнє насильство є однією з розповсю-

джених форм порушення прав людини. У біль-
шості випадків протиправні дії проти когось 
із членів родини супроводжуються актами 
агресії, приниження та жорстокої поведінки. 
Подібні дії з боку насильника приводять до не-
гативного фізичного, психічного та соціального 
стану здоров’я постраждалої особи чи кількох 
осіб, членів цієї родини. Як правило, найбільше 
страждають від домашнього насильства жін-
ки, діти та люди похилого віку.
Держава – основний суб’єкт протидії на-

сильству, оскільки органи державної влади по-
винні сприяти створенню обстановки непри-
йняття насильства, вживаючи необхідних 
заходів та створюючи систему захисту жертв, 
покарання кривдників і запобігання насиль-
ству.
Незважаючи на існуюче нормативно-пра-

вове забезпечення в сфері протидії та захис-
ту прав і інтересів осіб, що постраждали від 
домашнього насильства, а також на широку 
кількість наукових праць, присвячених різним 
аспектам в цій сфері, проблема домашнього на-
сильства не втрачає своєї актуальності. І, у 
першу чергу, потребує теоретичного осмислен-
ня й уточнення та належного обґрунтування 
категоріальний апарат з означеної тематики, 
зокрема з огляду на неоднозначність термінів 
«домашнє насильство» та «насильство в сім’ї». 
Метою статті є проведення порівняльно-

го дослідження понять «насильство в сім’ї» та 
«домашнє насильство», яке використовуєть-
ся як в міжнародно-правових актах, так і на 
рівні національного законодавства. Здійснити 
аналіз різних точок зору вчених щодо змістов-
ного визначення понять «насильство в сім’ї» 
та «домашнє насильство». На основі поглядів 
вчених, які досліджували означену проблемати-
ку, запропоновати власне визначення терміну 
«домашнє насилля».
Ключові слова: домашнє насилля, насиль-

ство в сім’ї, сім’я, член сім’ї, насильство за 
ознакою статті, подружжя. 

17.  Мінка Т. Розмежуван-
ня адміністративної та кримінальної 
відповідальності за вчинення домашнього 
насильства Нац. юрид. журнал теорія та 
практика 2019 с. 98-101

 Malynovska Tatyana
Domestic Violence: Regarding the 

Content of the Term
Domestic violence is one of the most 

common forms of human rights violations. 
Illegal actions against a family member are in 
most cases accompanied by acts of aggression, 
humiliation and abuse. Such actions by the 
abuser lead to a negative physical, mental and 
social state of health of the victim or several 
members of this family. As a rule, women, 
children and the elderly suffer the most from 
domestic violence.

The state is the main subject of combating 
the violence, since the public authorities should 
assist in creating the environment of non-
acceptance of violence, taking the necessary 
measures and creating the system of protection 
of victims, punishment of perpetrators and 
prevention of violence.

Despite the existing regulatory provision in 
the fi eld of combating and protecting the rights 
and interests of victims of domestic violence, as 
well as a wide range of scientifi c papers focused 
on various aspects in this area, the problem of 
domestic violence remains relevant. And, fi rst 
of all, the categorical apparatus on this topic 
needs theoretical comprehension, clarifi cation 
and proper substantiation, in particular, 
considering the ambiguity of the terms of 
“domestic violence” and “violence within the 
family”.

The purpose of the article is to conduct a 
comparative study of the concepts of “domestic 
violence” and “violence within the family”, 
which are both used in international legal acts 
and at the level of national legislation; to analyze 
different points of view of scholars in regard to 
the content of the notions of “domestic violence” 
and “violence within the family”. Based on the 
views of scholars who studied those issues, the 
author has suggested own defi nition of the 
term of “domestic violence”.

Keywords: domestic violence, domestic 
violence, family, family member, gender-based 
violence, spouses.



92

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2020

ÀÓÄÈÒ ßÊ ÍÅÂ²Ä’ªÌÍÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ 
ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÎ¯ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß 
ÇËÎ×ÈÍ²Â Ó ÑÔÅÐ² ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

Излагаются правовые основы и перспек-
тивы развития криминалистики в свете но-
вых криминальных угроз при стремительном 
развитии совершения преступлений в сфере 
хозяйственной деятельности. Рассмотрено  
процессуально-правовые и экспертно-крими-
налистические вопросы по возможности вы-
явления, фиксации и собирании следовой кар-
тины и формировании доказательной базы 
в совершении преступлений в сфере хозяй-
ственной деятельности, а также обоснована 
необходимость эффективного содействия ра-
ботников следственных органов, суда и про-
фильных специалистов Государственной ау-
диторской службы, а также государственной 
контрольно-ревизионной службы Украины 
для качественного и объективного выполне-
ния заданий уголовного производства и улуч-
шение инновационной политики Украины. 
Приведены конкретные примеры вопросов, 
которые ставились на рассмотрение про-
фильных специалистов в области проведения 
аудита хозяйственной деятельности субъ-
екта правоотношений, что имело место на 
практике.  Сделаны выводы и предоставлены 
рекомендации по согласованному использова-
нию норм действующего законодательства  в 
практической деятельности специалиста-
аудитора и следователя. Обращено внимание 
на необходимости дальнейшего научного со-
трудничества ученых, специалистов в обла-
сти материального и процессуального права. 
Ключевые слова: криминалистика, пре-

ступление, метод, аудит, хозяйственная 
деятельность, информация, правоохрани-
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тельные органы, досудебное расследование, 
уголовное производство, экспертиза, эксперт, 
специалист.

Постановка проблеми
Злочини у сфері господарської діяльнос-

ті є специфічним явищем злочинної діяль-
ності, яке постійно розвивається з немину-
чим розвитком та удосконаленням технічно-
го прогресу, а також нерозривно поєднане 
із економічною ситуацією та господарською 
діяльністю країни в цілому. Саме ця новизна 
та специфічність, неухильний та постійний 
розвиток вказаного виду злочину вимага-
ють від судових та правоохоронних органів, 
криміналістів удосконалення вже cучасних, 
розроблення та застосування нових кримі-
налістичних засобів та методів у їх виявлен-
ні та фіксації для подальшого невід’ємного 
використання у проведенні ефективного 
розслідування, встановленні та притягненні 
винних осіб до відповідальності.
Це покладає особливу відповідальність на 

правоохоронні органи щодо проведення якіс-
ного та легітимного досудового розслідування 
у кримінальних провадженнях зазначеної ка-
тегорії, повного та неупередженого збору до-
казової бази, що не уявляється можливим без 
суворого дотримання процедури законності. 
У цьому і полягає актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проведений аналіз [1–7] показав, що 
вчені неодноразово досліджували діяльність 
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правоохоронних органів по збиранні дока-
зової бази, проведенні криміналістичних 
дій у цілому та її окремі аспекти зокрема. 
Проте розгляд процесуально-правових та 
експертно- криміналістичних питань щодо 
нових можливостей виявлення, фіксації та 
збирання слідової картини та формування 
в подальшому доказової бази вчинення зло-
чинів у сфері господарської діяльності вима-
гає детального дослідження та аналізу.

Мета статті — на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглянути процесуально-пра-
вові та експертно-криміналістичні питання 
нових можливостей у виявленні, фіксації та 
збиранні слідової картини та формуванні 
доказової бази вчинення злочинів у сфері 
господарської діяльності, а також обґрунту-
вати необхідність ефективної співпраці пра-
цівників слідчих органів, прокуратури, суду 
та Державної аудиторської служби, а також 
державної контрольно-ревізійної служби 
України для якісного та об’єктивного вико-
нання завдань кримінального проваджен-
ня та покращення інноваційної політики 
України взагалі.

Виклад основного матеріалу
Будівництво в Україні правової держави 

та європейсько-демократичного суспільства 
передбачає якісне зменшення порушень 
правопорядку, суттєве зменшення рівня 
злочинності, по можливості зменшення 
причин, що її породжують.
Методика розслідування окремих видів 

злочинів як невід’ємний розділ сучасної сис-
теми криміналістики складається з системи 
наукових положень та розроблених на їх 
основі рекомендацій щодо процесу розкрит-
тя та розслідування злочинів.
З урахуванням специфіки вчинення різ-

ного виду злочинів, вичерпний перелік яких 
надано законодавцем в Особливій частині 
Кримінального кодексу України [1], право-
охоронцями та криміналістиками-практи-
ками вироблені та напрацьовані методичні 
рекомендації щодо специфіки розслідуван-
ня певних категорій злочинів. 
Проте, з неухильним розвитком техніч-

ного прогресу, який нерозривно поєднаний 

із економічною ситуацією та господарською 
діяльністю країни в цілому, неминуче «удо-
сконалюються» способи вчинення злочинів 
у сфері господарської діяльності, що, у свою 
чергу, постає причиною удосконалення ме-
тодики розслідування злочинів вказаної ка-
тегорії, каталізує пошук інновацій у цьому 
розділі загальної системи криміналістики.
Безсумнівною інновацією у методиці 

розслідування злочинів у сфері господар-
ської діяльності є залучення слідчим саме на 
етапі проведення першопочаткових слідчих 
дій як профільних спеціалістів представни-
ків Державної аудиторської служби, а також 
державної контрольно-ревізійної служби 
України з метою виявлення та документу-
вання злочинної діяльності на вказаній ді-
лянці правового поля, що, у свою чергу, є 
гарантом якісного та об’єктивного виконан-
ня завдань Кримінального процесуального 
кодексу України [2].
Так, участь спеціаліста у досудовому 

розслідуванні в межах кримінального про-
вадження регламентована статтями 71, 79 
Кримінального процесуального кодексу 
України [2] та розділом 3 Порядку взаємо-
дії між органами державної контрольно-
ревізійної служби та органами прокура-
тури, внутрішніх справ і Служби безпеки 
України, затвердженим спільним наказом 
від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, зареєстро-
ваним у Мін’юсті 25 жовтня 2006 року за-
№ 1166/13040 (далі – Порядок взаємодії)[3].
Необхідно зазначити, що виділення про-

фільного спеціаліста можливе в разі: наяв-
ності у правоохоронного органу відкритого 
кримінального провадження  (виключення 
ст. 25 Закону України «Про службу безпеки 
України»[4], статті 12 Закону України «Про 
організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю»[5] та статті 26 
Закону України «Про  прокуратуру»[6]), від-
повідності звернення правоохоронного ор-
гану вимогам п. 3.2. Порядку взаємодії [3].
З метою виявлення, фіксації слідів пору-

шень вимог законодавства та встановлення 
наявності ознак злочинів у сфері господар-
ської діяльності, що має місце в діяльності 
суб’єкта господарювання, правоохоронни-
ми органами призначається фінансовий ау-
дит його діяльності.
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Так, аудит – це перевірка даних бухгал-
терського обліку і показників фінансової 
звітності суб’єкта господарювання з метою 
висловлення незалежної думки аудитора 
про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 
та відповідність вимогам законів України, 
положень (стандартів) бухгалтерського облі-
ку або інших правил (внутрішніх положень 
суб’єктів господарювання) згідно із вимога-
ми користувачів [7, с.17].
Зокрема, під час залучення профільних 

спеціалістів -  представників Державної ау-
диторської служби та державної контроль-
но-ревізійної служби України для здійснен-
ня ревізії суб’єкта господарювання (небю-
джетної установи) слідчим має бути визначе-
но та надано останнім перелік обов’язкових 
для перевірки напрямів:

1. Стан усунення порушень, недолі-
ків, виявлених попередніми ревізіями. 
Під час документування результатів пе-

ревірки цього питання зазначається : 
– інформація щодо останньої плано-

вої ревізії, проведеної у суб’єкта господа-
рювання органами Держфінінспекції або 
державної контрольно-ревізійної служби, 
а також усіх інших проведених органами 
Держфінінспекції або державної контроль-
но-ревізійної служби ревізій (перевірок) за 
період, що підлягав ревізії (реквізити ак-
тів чи інших документів про результати 
контрольних заходів; періоди, що підляга-
ли контролю; назви органів, які проводили 
контрольні заходи; питання, що підлягали 
контролю (в разі, коли контрольні заходи 
проводились з окремих питань);

- інформація щодо усунення виявлених 
попередніми ревізіями (перевірками) пору-
шень та недоліків.

2. Відповідність фактичної діяльності 
підприємства видам діяльності, передбаче-
ним статутом зазначеної юридичної особи, 
регуляторними актами та дозвільними до-
кументами останньої.
У ході документування результатів пере-

вірки  цього питання зазначається:
- наявність документів про реєстрацію 

суб’єкта господарювання в органах держав-
ної влади;

- відповідність видів діяльності, що пе-
редбачені статутом суб’єкта господарюван-

ня, видам діяльності, на які видані ліцензії, 
сертифікати, квоти, дозволи тощо;

- відповідність видів діяльності, що пе-
редбачені статутом суб’єкта господарюван-
ня, фактичній діяльності останнього протя-
гом періоду, який підлягає ревізії.

3. Перевірка фінансових планів, стану їх 
виконання.
Під час документування результатів пе-

ревірки цього питання зазначається:
- дотримання встановленої законодав-

ством процедури складання, затвердження 
(погодження) фінансового плану та внесен-
ня змін до нього;

- обґрунтованість показників фінансо-
вого плану; дотримання граничного обсягу 
встановлених законодавством витрат;

- стан виконання фінансового плану.
4. Проведення безготівкових операцій у 

національній та іноземній валюті.
У ході документування результатів пере-

вірки цього питання зазначається:
- інформація про всі рахунки, які було 

відкрито суб’єктом господарювання в уста-
новах банків, органах Державної казначей-
ської служби у період, що підлягав ревізії, а 
саме: номери рахунків, у яких установах їх 
відкрито, дати їх відкриття та закриття у пе-
ріод, що підлягав ревізії;

- дотримання законодавства при від-
критті, використанні і закритті рахунків 
суб’єкта господарювання;

- дотримання законодавства під час спи-
сання коштів з рахунків суб’єкта господарю-
вання;

- дотримання законодавства при здій-
сненні операцій по зарахуванню коштів на 
рахунки суб’єкта господарювання.

5. Проведення безготівкових операцій у 
національній та іноземній валюті.
Під час документування результатів пе-

ревірки цього питання зазначається:
- наявність договору про повну матері-

альну відповідальність за збереження цін-
ностей в касі суб’єкта господарювання;

- організація фактичного контролю за 
збереженням наявних у касі суб’єкта госпо-
дарювання коштів, у тому числі результати 
інвентаризації наявних коштів у касі, прове-
деної в ході ревізії із зазначенням підстави 
на проведення інвентаризації, дотримання 
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строків, порядку та обов’язковості у перед-
бачених випадках проведення інвентариза-
ції каси;

- дотримання порядку обліку інших гро-
шових коштів (документів та грошових ко-
штів у дорозі);

- наявність та правильність оформлення 
касових документів;

- дотримання встановлених законодав-
ством вимог щодо роботи з готівкою в касі, 
в тому числі: ліміту готівки в касі; своєчас-
ності та повноти оприбуткування готівки в 
касу, видачі готівки на виплати, зарахуван-
ня отриманих та списаних з каси грошових 
коштів на рахунки в установах банків; по-
рядку списання готівки з каси;

- дотримання законодавства під час здій-
снення під час здійснення розрахунків з під-
звітними особами, в тому числі : в частині 
відшкодування витрат на відрядження та 
інших витрат, проведених за рахунок під-
звітних коштів; під час здійснення розра-
хунків з підзвітними особами, в тому числі 
своєчасність звітування про використання 
коштів, виданих у підзвіт, та повернення 
підзвітними особами сум невикористаної го-
тівки в касу.

6. Повнота надходження, достовірність і 
правильність визначення доходів.
У ході документування результатів пере-

вірки цього питання зазначається:
- правильність визнання доходів суб’єкта 

господарювання;
- законність та правильність визначення 

доходу (виручки) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг);

- законність та правильність визначення 
інших операційних, фінансових, надзвичай-
них та інших доходів;

- результати перевірки ціноутворення;
- законність та повнота отримання дохо-

дів;
Вплив фактів неврахування доходів 

на формування чистого прибутку (збитку) 
суб’єкта господарювання та перерахування 
до бюджету частини чистого прибутку (до-
ходу) або дивідендів.

7. Законність здійснення та достовір-
ність відображення витрат.
Під час документування результатів пе-

ревірки цього питання зазначається:

- аналізи витрат у розрізі їх видів та років 
здійснення;

- правомірність віднесення витрат до со-
бівартості реалізованої продукції;

- правомірність, здійснення витрат опе-
раційної діяльності, які не включаються до 
собівартості реалізованої продукції;

- правильність формування витрат опе-
раційної діяльності за  економічними еле-
ментами витрат;

- правомірність здійснення фінансових 
витрат;

- результати перевірки втрат від участі в 
капіталі;

- правомірність здійснення інших ви-
трат, які виникають під час звичайної ді-
яльності, але не пов’язані безпосередньо з 
виробництвом та/або реалізацією продукції 
(товарів, робіт, послуг).

8. Правильність відображення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості. Стан 
претензійно-позовної роботи.
У ході документування результатів пере-

вірки цього питання зазначається:
- наявність та реєстрація договорів;
- дотримання строків та порядку прове-

дення інвентаризації розрахунків;
- наявність дебіторської і кредиторської 

заборгованості (в межах терміну позовної 
давності), достовірність її виникнення, в 
тому числі:

1) стан нарахування можливих санкцій 
за несвоєчасне погашення простроченої де-
біторської заборгованості;

2) причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості та можливі на-
слідки не погашення такої заборгованості;

3) достовірність заборгованості за наяв-
ними у суб’єкта господарювання докумен-
тами, результати зустрічних звірок з питань 
підтвердження заборгованості;

- правильність визнання зобов’язань;
- наявність в обліку безнадійної дебі-

торської та кредиторської заборгованості, 
в тому числі заборгованості, за якою минув 
термін позовної давності, причини виник-
нення безнадійної заборгованості;

- забезпечення зобов’язань та резерв 
сумнівних боргів;

- перевірка розрахунків за товарообмін-
ними операціями;
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- перевірка розрахунків за претензіями 
та відшкодування збитків;

- перевірка розрахунків щодо зовніш-
ньоекономічної діяльності;

- відповідність сплаченої вартості това-
рів, робіт та послуг умовам укладених дого-
ворів; 

- відповідність кількості та асортименту 
отриманих товарів, робіт та послуг умовам 
договорів;

- стан проведення претензійно-позовної 
роботи.

9. Дотримання законодавства при здій-
сненні державних закупівель.
Під час документування  результатів пе-

ревірки цього питання зазначається:
- дотримання законодавства при ство-

ренні комітету з конкурсних торгів;
- наявність річного плану закупівель, об-

ґрунтованість його показників та правомір-
ність внесення змін до нього;

- дотримання порядку вибору процедур 
закупівель;

- прозорість здійснення державних заку-
півель:

- відповідність документації конкурсних 
торгів,  кваліфікаційної документації та за-
питу для участі у процедурі цінових пропо-
зицій вимогам законодавства;

- дотримання порядку надання коміте-
том з конкурсних торгів роз’яснень у зв’язку 
із унесенням змін до документації конкурс-
них торгів або на запити учасників;

- відповідність конкурсних пропозицій 
(цінових пропозицій) вимогам документації 
конкурсних торгів (запрошення до участі в 
торгах) та законодавству;

- дотримання порядку розгляду та оцін-
ки конкурсних пропозицій, визначення пе-
реможця, акцепту конкурсної пропозиції 
переможця торгів;

- дотримання законодавства при застосу-
ванні процедури закупівлі в одного учасни-
ка;

- відповідність умов укладених договорів 
вимогам документації конкурсних торгів, 
умовам конкурсної пропозиції; виконання 
умов укладених договорів;

- достовірність звітів про результати про-
цедури закупівлі;

- аналіз закупівельних цін на товари, ро-
боти і послуги.

10. Стан збереження державного майна, 
використання оборотних та необоротних 
активів.
У ході документування результатів пере-

вірки цього питання зазначається:
- стан закріплення всіх необоротних ак-

тивів та запасів за матеріально-відповідаль-
ними особами; наявність договорів про ма-
теріальну відповідальність;

- дотримання періодичності та порядку 
проведення інвентаризації необоротних ак-
тивів та запасів, правильність оформлення 
та відображення в бухгалтерському обліку її 
результатів;

- результати проведеної під час ревізії ін-
вентаризації необоротних активів, запасів, 
незавершеного будівництва;

- обґрунтованість придбання, рух та по-
внота відображення запасів суб’єкта госпо-
дарювання;

- обґрунтованість придбання, рух та 
повнота відображення основних засобів 
суб’єкта господарювання;

- обґрунтованість придбання, рух та по-
внота відображення нематеріальних акти-
вів;

- дотримання законодавства при наданні 
в оренду оборотних та необоротних активів 
суб’єкта господарювання та оренді оборот-
них та необоротних активів;

- результати перевірки здійснення капі-
тальних інвестицій.

11.Дотримання законодавства при отри-
манні та використанні бюджетних коштів 
(за наявністю)
Під час документування результатів пе-

ревірки цього питання зазначається:
- наявність затвердженого плану вико-

ристання бюджетних коштів у разі отри-
мання коштів за бюджетною програмою та 
включення суб’єкта господарювання до ме-
режі одержувачів бюджетних коштів;

- відповідальність суб’єкта господарю-
вання встановленим законодавством крите-
ріям одержувача бюджетних коштів;

- аналіз економічного обґрунтування об-
сягу та доцільності отримання суб’єктом гос-
подарювання коштів;
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- законність отримання та використання 
коштів дотацій, субвенцій, субсидій тощо;

- результати перевірки цільового вико-
ристання бюджетних коштів;

- законність укладання договорів щодо 
освоєння бюджетних коштів, дотримання 
термінів виконання робіт, доцільність при-
дбання основних засобів, обладнання, офіс-
ної техніки, інвентарю та інших матеріаль-
них цінностей для виконання робіт;

- стан досягнення мети, на яку виділя-
лись бюджетні кошти.

12. Фінансові результати та власний ка-
пітал.
У ході документування результатів пере-

вірки цього питання зазначається:
- правильність визначення фінансових 

результатів, вплив встановлених порушень 
на визначення фінансових результатів;

- правомірність розподілу прибутку;
- правильність визначення розміру час-

тини прибутку (доходу) , який спрямовуєть-
ся до бюджету;

- правильність формування статутного 
капіталу, відповідність даних про розмір 
статутного капіталу, визначених в установ-
чих документах, даним бухгалтерського об-
ліку, правомірність змін статутного капіталу;

- правильність формування додаткового 
капіталу і законність його використання;

- правильність формування резервного 
капіталу і законність його використання;

- правомірність формування інших фон-
дів, створених за рахунок чистого прибутку 
та законність їх використання.

13. Стан бухгалтерського обліку та до-
стовірність фінансової звітності.
Під час документування результатів 

перевірки цього питання зазначається до-
тримання порядку організації ведення бух-
галтерського обліку, складання фінансової 
звітності та її достовірність (крім фактів по-
рушень, зазначених у ході документування 
інших питань ревізії).
Як висновок до статті зазначимо, що, 

на нашу думку, злочини у сфері госпо-
дарської діяльності є досить специфічним 
явищем злочинної діяльності, яка постій-
но розвивається з неминучим розвитком 
технічного прогресу та господарської ді-
яльності держави. Саме ця новизна та 

специфічність, неухильний та постійний 
розвиток вказаного виду злочину вимага-
ють від судових та правоохоронних орга-
нів, криміналістів розроблення та засто-
сування нових криміналістичних засобів 
та методів у їх виявленні та фіксації для 
подальшого невід’ємного використання 
у проведенні ефективного розслідування, 
встановленні та притягненні винних осіб 
до відповідальності.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері процесуально-правової та експерт-
но-криміналістичної діяльності, вважаємо 
за актуальні подальші дослідження відпо-
відної спрямованості, адже останні ство-
рюватимуть перспективи теоретичних та 
практичних напрацювань та сприятимуть 
розв’язанню проблемних питань на цьому 
напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Викладаються правові основи та перспек-

тиви розвитку криміналістики в світлі нових 
кримінальних загроз при стрімкому поширен-
ні вчинення злочинів у сфері господарської ді-
яльності. Розглянуто процесуально-правові 
та експертно-криміналістичні питання щодо 
можливості виявлення, фіксації та збирання 
слідової картини та формуванні доказової бази 
у вчиненні злочинів у сфері господарської ді-
яльності, а також обґрунтовано необхідність 
ефективної співпраці працівників слідчих орга-
нів, суду та профільних спеціалістів Держав-
ної аудиторської служби, а також державної 
контрольно-ревізійної служби України для якіс-
ного та об’єктивного виконання завдань кри-
мінального провадження та покращення інно-
ваційної політики України. Наведені конкретні 
приклади завдань, які ставились на вирішення 
профільних спеціалістів у галузі проведення ау-
диту господарської діяльності суб’єкта право-
відносин, що мало місце на практиці. Зроблені 
висновки та надані рекомендації щодо узгодже-
ного застосування норм діючого законодавства 
у практичній діяльності спеціаліста-аудитора 
та слідчого. Привернуто увагу на необхідність 
подальшої наукової співпраці вчених, спеціаліс-
тів у галузі матеріального та процесуального 
права.
Ключові слова: криміналістика, злочин, 

метод, аудит, господарська діяльність, інфор-
мація, правоохоронні органи, досудове розсліду-
вання,  кримінальне провадження, експертиза, 
експерт, спеціаліст.
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Osmolian, V. A. 
AUDIT AS AN INTEGRAL PART OF 

THE FORENSIC METHODOLOGY OF 
INVESTIGATION OF CRIMES IN THE 

SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
In the article the author lays out the basics and 

prospects for the development of criminology in the 
light of new criminal threats with the rapid spread of 
crimes in the sphere of economic activity. Procedural-
legal and expert-criminological issues concerning the 
possibility of detection, fi xation and collection of a 
trace picture and formation of an evidence base in 
commission of crimes in the sphere of economic activ-
ity are considered. And also the necessity of effective 
cooperation of employees of investigative bodies of 
court and profi le specialists of the State Audit Service 
and the state control and audit service of Ukraine 
for qualitative and objective performance of tasks of 
criminal proceedings and improvement of innovation 
policy of Ukraine is substantiated. Specifi c examples 
of tasks set for the solution of specialized specialists 
in the fi eld of auditing the economic activity of the 
subject of legal relations, witch took place in prac-
tice. Conclusions are made and recommendations are 
given on the coordinated application of the current 
legislation in the practice of a specialist auditor and 
investigator. Attention is drawn to the need for fur-
ther scientifi c cooperation of scientists, specialists in 
the fi eld of substantive and procedural law.

Keywords: criminalistics (criminology), crime, 
method, audit, economic activity,  information, crimi-
nal proceedings, police, pre-trial investigation, exper-
tise, expert, specialist.
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Проведение реформы уголовного процес-
суального законодательства предоставила 
новые элементы построения уголовного про-
цесса. Определено, что пределы судебного раз-
бирательства связаны предварительным 
судебным производством. Процессуальные 
полномочия судьи, установленные действу-
ющим законодательством, соответствуют 
международным правовым нормам и обеспе-
чивают выполнение прав, свобод и гарантий 
участников уголовного производства. Преде-
лы судебного разбирательства уголовного про-
изводства проводится в отношении обвиняе-
мого в соответствии с обвинительного акта. 
Изменение обвинения может осуществлять-
ся публичным обвинителем.
Предложены теоретические аспекты 

и практическое решение данных вопросов и 
внесения изменений в действующее законода-
тельство.
Ключевые слова: границы, механизм, 

статус, следователь, прокурор, судья, обвиня-
емый, судебное разбирательство, приговор.
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розумними строками кримінального проце-
су. Тому суддя має право розглядати кримі-
нальну справу до встановлення об’єктивної 
істини. 
КПК України 1961 року встановлював 

аспекти повернення кримінальної справи 
для проведення додаткового розслідування, 
усунення прогалин досудового розслідуван-
ня не на судових стадіях процесу, а на стадії 
досудового провадження. Прокурор під час 
додаткового досудового розслідування при-
ймав рішення щодо закриття кримінально-
го провадження. 
Чинний КПК України скасував методи-

ку повернення кримінальної справи проку-
рору, суддя повинен на підставі судових до-
казів встановити обставини кримінального 
правопорушення. Він встановлює вину об-
винуваченого та відповідає за вирок. 
Ст. 337 КПК України встановила загаль-

ні положення визначення межі доказування 
судового розгляду кримінального прова-
дження, а саме судовий розгляд проводить-
ся стосовно обвинуваченого відповідно до 
обвинувального акту. Однак, до кінця не 
визначено процедуру та механізм меж судо-
вого розгляду.

Мета статі полягає у визначенні межі су-
дового розгляду, розкрити процедуру та ме-
ханізм перевірки доказів, які знайшли свій 
вираз під час судового розгляду. Суддя по-
винен визначити межі обставин криміналь-
ного правопорушення, встановити вину 
обвинуваченого на підставі його показань, 

Актуальність статті полягає в тому, що 
за чинним КПК України слідчий складає 
обвинувальний акт, який затверджує про-
курор та направляє його до суду. Суддя, 
отримавши обвинувальний акт повинен 
розглянути його у підготовчому судовому 
провадженні та призначити судовий роз-
гляд кримінального провадження. Межі 
підготовчого судового провадження визна-
чені ст. 314 КПК України, однак подальший 
термін судового розгляду встановлений за 
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скласти обвинувальний вирок, а саме вико-
нати завдання кримінального процесу. 

Теоретичні положення можна вста-
новити на підставі процесуальної діяль-
ності суду у кримінальному процесі, яка 
була предметом наукових дискусій вче-
них, що визначали процесуальний статус 
судді, законність процесуальних рішень 
суду, встановили межі судового розгляду. 
Основні теоретичні розробки були надані-
Ю.П. Аленіним, М.І. Бажановим, Л.О. Бо-
гословською, В.Д. Бринцевим, Е.Г. Верете-
хіним, Ю.М. Грошевим, О.М. Дроздовим, 
О.В. Капліною, В.Т. Маляренко, Д.В. Філі-
ним, О.Г. Шило, О.Г. Яновською та ін. [1; 3; 
4, с. 206-209; 5, с. 100; 8; 9; 12;15; 16, с. 15; 
19, с. 129; 20].
Перші положення процесуальної діяль-

ності суду були розроблені у 1879 р. К.Д. Ан-
ціферовим, у 1898 р. В .Ф. Дерюжинським 
та ін., які встановили межі судового розгля-
ду на підставі функції справедливості щодо 
обвинуваченого під час судового розгляду. 
У такому разі, якщо вирок суду відповідав 
наслідкам вчиненого кримінального право-
порушення, то функція суду була виконана 
[2 ]. 
На підставі розподілу функцій у кримі-

нальному процесі функція суду була від-
окремлена від процесуальної діяльності ор-
гану досудового розслідування. Суддя став 
самостійним під час судового розгляду та 
незалежним від впливу інших гілок влади. 
І.В. Гловюк, Т.Н. Добровольская та ін. 

надали аналіз процесуальних функцій суду, 
на підставі яких було визначено межі судо-
вого розгляду. Вони вважали, що суддя під 
час судового розгляду встановлює обстави-
ни кримінального правопорушення та до-
кази вини обвинуваченого. Чинний КПК 
України встановив участь сторін під час су-
дового розгляду кримінальної справи тому 
процесуальна діяльність суду є статус арбі-
тра, який слухає висновки сторін та оцінює 
надані фактичні дані, що свідчать про вину, 
або невинуватість обвинуваченого. Межі су-
дового розгляду встановлені обставинами 
кримінального правопорушення та доказа-
ми, що вказують на вину обвинуваченого 
[10; 11].

М.І. Бажанов, Ю.М. Грошевой, Л.Д. Зусь 
та ін. розглядали процесуальні межі право-
вої діяльності суду та визначили елементи 
правотворчості. Окремі положення вста-
новлення обставин кримінального право-
порушення суддя повинен використовувати 
на підставі рішень Конституційного, Верхо-
вного, Європейського Суду з прав людини. 
Вирок суду повинен відповідати не тільки 
обставинам кримінального злочину, з точки 
зору матеріального права, а також основної 
концепції Європейської судової практики 
[3; 9; 13].
На підтвердження цієї позиції Д.П. Ве-

ликий, О.М. Овчаренко та ін. вважали, що 
диспозиція процесуальних норм повинна 
бути забезпечена примусовою силою дер-
жави. Вони вважали, що публічне та при-
ватне право присутнє у кримінальному про-
цесі. Публічне право захищає інтереси осо-
би, суспільства, держави від кримінального 
правопорушення. Приватне право включає 
до себе елементи позовної заяви, яка пода-
ється учасником кримінального проваджен-
ня та спрямована на захист прав, свобод, ін-
тересів та відшкодування матеріальної шко-
ди [7, с. 10; 17].
В.Т. Маляренко надав положення юри-

дичної практики суду та вказував, що вона 
має наступні напрямки, зокрема орієнтує 
суддю для прийняття процесуального рі-
шення та ухвалення вироку; конкретизує 
права та обов’язки судді для встановлення 
меж оцінки доказів, встановлення обставин 
кримінального правопорушення, визна-
чення кваліфікації за КК України відносно 
обвинуваченого; інформаційні результати 
розгляду кримінальних проваджень Вищим 
Судом, отримання ухвали, рішення Верхо-
вного суду для орієнтації визначення квалі-
фікаційних положень вчинення криміналь-
ного правопорушення [16, с. 15]. 
Опоненти вважали, що процесуальна 

діяльність суду пов’язана не тільки обвину-
вальним актом, а також результатом судово-
го розгляду клопотання слідчого, прокуро-
ра на стадії досудового розслідування. Вони 
звертали увагу на те, що процедура отри-
мання ухвали слідчого судді на стадії досу-
дового розслідування має ознаки церемонії, 
ніж процесуального визначення. Суддя не 
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знайомиться з матеріалами справи, оскільки 
досудове розслідування має тільки почат-
ковий період, зміна обвинувачення може 
здійснюватися протягом усього досудового 
провадження. Крім того, суддя не має ме-
ханізму перевірки наданої ухвали, оскільки 
слідчий не повідомляє судді про результати 
її виконання. 
С.Б. Росінський, Д.В. Філін та ін. вважа-

ли, що слідчий суддя на стадії досудового 
розслідування повинен здійснювати судо-
вий контроль за процесуальною діяльністю 
слідчого, прокурора. Результати виконання 
ухвали слідчого судді під час судового роз-
гляду кримінального провадження повинні 
бути перевірені [18, с. 17; 19, с. 129]. 
З даних теоретичних аспектів можна на-

дати приклад. На підставі ст.225 КПК Укра-
їни, проведення допиту слідчим суддею на 
стадії досудового провадження. Якщо про-
токол допиту учасника кримінального про-
вадження на стадії судового розгляду підля-
гає перевірки, то протокол допиту слідчим 
суддею є судовим доказом, який може бути 
покладений у вирок. Однак, механізм про-
ведення даного допиту до кінця не визначе-
но. Слідчий не може знати у який термін він 
повинен надати клопотання слідчому судді 
для проведення допиту учасника процесу. 
Необхідно забезпечення охорони учасни-
ку процесу. Які межі допиту повинні бути 
встановлені слідчим суддею, оскільки він не 
володіє матеріалами кримінального прова-
дження в повному обсягу.

Виклад загального матеріалу
Встановлення межі судового розгляду 

необхідно визначити на підставі загальних 
положень кримінального процесу. Пропо-
нуємо наступні форми встановлення межі 
судового провадження. Перша форма пе-
редбачає судовий розгляд кримінальної 
справи, встановлення обставин криміналь-
ного правопорушення, складання вироку. 
Друга – зміна обвинувачення під час судово-
го розгляду прокурором; визначення додат-
кового обвинувачення стороною обвинува-
чення; відмова від підтримання державного 
обвинувачення прокурором. Третя форма – 
встановлення неповноти судового розгляду; 
невідповідність висновків суду, викладених 

у судовому рішенні, фактичним обставинам 
кримінального провадження; істотне пору-
шення вимог кримінального процесуально-
го закону; неправильне застосування закону 
України про кримінальну відповідальність; 
невідповідність призначеного покарання 
тяжкості кримінального правопорушення 
та особі обвинуваченого.
На підставі цих форм можна надати те-

оретичну модель статусу судді на стадії су-
дового розгляду. Основний елемент статусу 
судді встановлений Конституцією України, 
як гілки судової, державної влади. Суддя 
є незалежним у своїй процесуальної діяль-
ності та підкоряється тільки закону та ви-
конує його. Друга конструкція статусу судді 
включає процесуальні аспекти, які визна-
чені та закріплені у чинному КПК України. 
Процесуальні права, обов’язки судді є фун-
даментом для законного, неупередженого 
ухвалення вироку. На підставі завдань, мети 
кримінального процесу, які встановлені су-
купністю правових елементів вини обвину-
ваченого, суддя повинен визначити межі об-
винувачення та встановити істину. 
Теоретичні та практичні проблеми кри-

мінального процесу включають аспекти 
процесуальної діяльності суду під час оцін-
ки доказів, що надані органом досудового 
розслідування та прокурором. Незважаючи 
на те, що суддя бере участь у встановленні 
обставин кримінального правопорушення, 
проводить допит учасників судового роз-
гляду, перевіряє докази, заслуховує доводи 
обвинувачення з боку публічного обвинува-
ча та доводи сторони захисту щодо оцінки 
доказів, які вказують на вину обвинувачено-
го, він пов’язаний обвинувальним актом та 
матеріалами кримінального провадження. 
Статистичні дані Верховного Суду Укра-

їни вказують, що 65% органи досудового 
розслідування надають матеріали кримі-
нального провадження, а під час судового 
розгляду суддя встановлює порушення про-
цесуальних норм. 35% під час судового роз-
гляду кримінального провадження суддя 
встановлює неправильну кваліфікацію про 
кримінальну відповідальність [21]. 
Основна тенденція процесуальної діяль-

ності судді полягає в тому, щоб диференцію-
вати кримінальну відповідальність, звузити 
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застосування репресивних заходів впливу 
до обвинуваченого. Тільки після ретельної 
перевірки обставин кримінального право-
порушення суддя має право проголосити 
вирок. Норми чинного КПК України вста-
новлюють предмет доказування, його межі, 
які є однакові для досудового та судового 
провадження. 
Межі судового розгляду, за чинним КПК 

України, мають нові правові конструкції. 
Перша включає зміну обвинувачення під час 
судового розгляду прокурором, визначення 
додаткового обвинувачення стороною обви-
нувачення. Друга – відмова від підтриман-
ня публічного обвинувачення прокурором. 
Суддя під час судового розгляду повинен 
встановити два взаємопов’язані аспекти, зо-
крема визначити обвинувачення в цілому та 
визначити окремі його епізоди. Тим самим 
він повинен або підтвердити обвинувачен-
ня, або визначити обставини, які вказують 
на зміну обвинувачення прокурором. 
Аналіз практики, перевірка 400 кримі-

нальних проваджень у судах Волинської, 
Київської, Харківської областях свідчить 
про недоліки процесуальної діяльності слід-
чого під час складання обвинувального акту. 
У цьому разі можна зазначити, що у 50% ви-
падків є порушення процедури та відсут-
ність єдиного визначення обвинувачення, 
зокрема: неконкретність формулювання. 
25% можна відзначити неточність кваліфі-
кації кримінального правопорушення. 15% 
– формулювання обвинувачення за обсягом 
і змістом відрізняється від описової частини. 
10% – слідчий неправильно визначає мате-
ріальний склад вини підозрюваного. 
Практика вказує на проблеми форму-

лювання обвинувачення з «деяким запасом 
кримінального правопорушення». Суддя 
змушений змінити кваліфікацію під час про-
голошення вироку. 

Висновок
Межі судового розгляду повинні про-

водиться відносно обвинуваченого та на 
підставі обвинувачення відповідно до об-
винувального акту. Зміна обвинувачення 
повинна мати випадковий зміст. Публічний 
обвинувач має право змінити обвинувачен-

ня тільки, якщо воно не погіршує процесу-
ального статусу обвинуваченого. 
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SUMMARY 
The reform of the criminal procedural legislation 

is provided new elements of the construction of the 
criminal process. It is determined that the scope 
of the trial is related to the preliminary trial. The 
procedural powers of a judge is established by the 
current legislation comply with international legal 
norms and ensure the implementation of the rights, 
freedoms and guarantees of participants in criminal 
proceedings. Limits of trial Criminal proceedings are 
conducted against the accused in accordance with 
the indictment. A change in charge can be carried 
out by a public prosecutor.

Theoretical aspects and practical solution of 
these issues and amendments to current legislation 
are proposed.

Key words: boundaries, mechanism, status, 
investigator, prosecutor, judge, accused, trial, 
sentence.

АНОТАЦІЯ 
Проведення реформи кримінального проце-

суального законодавства надала нові елементи 
побудови кримінального процесу. Визначено, що 
межі судового розгляду пов’язані підготовчим 
судовим провадженням. Процесуальні повно-
важення судді, встановлені чинним законодав-
ством відповідають міжнародним правовим 
нормам та забезпечують виконання прав, сво-
бод та гарантій учасників кримінального про-
вадження. Межі судового розгляду криміналь-
ного провадження проводиться стосовно обви-
нуваченого відповідно до обвинувального акту. 
Зміна обвинувачення може здійснюватися 
публічним обвинувачем.
Запропоновано теоретичні аспекти та 

практичне вирішення даних питань та вне-
сення змін до чинного законодавства. 
Ключові слова: межі, механізм, статус, 

слідчий, прокурор, суддя, обвинувачений, судо-
вий розгляд, вирок. 
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України, неузгодженістю окремих норм, а 
також необхідністю адаптації національно-
го законодавства до світових стандартів у 
цій сфері.
Проблематика кримінально-правової 

характеристики таких діянь висвітлюва-
лась у наукових працях таких учених, як: 
Ашина Д.А., Бадзана М.І., Бажанова М.І., 
Бауліна Ю.В., Борисова В.І., Будзана М.І., 
Галочки Г.В., Киричко В.М., Кухаря В.В., 
Мельника М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я., 
Чаричанського О.О., Тулякова В.О., Тю-
тюгіна В.І., Ховранюка М.І. та багатьох 
інших. Однак, більшість фахівців, дослі-
джуючи теоретичні та прикладні аспекти 
кримінальної відповідальності за злочин, 
передбачений ст. 209 КК України, лишили 
поза увагою проблематику нормативного 
закріплення категорії «предикатне кримі-
нальне правопорушення (злочин)», а також 
їх видів. Зазначене обумовлює актуальність 
та вибір теми наукової праці.

Метою статті є визначення кола пре-
дикатних кримінальних правопорушень та 
формування авторського підходу до їх кла-
сифікації.

Виклад основного матеріалу
Попередньо отримані результати до-

слідження дають можливість зазначити, 
що чинна редакція ст. 209 КК України за-
кріплює саме юридичну конструкцію, сут-
нісна характеристика якої вказує на те, що 
вчиненню легалізації (відмиванню) майна, 

Постановка проблеми
Особливості легалізації (відмиванню) 

майна, одержаному злочинним шляхом ви-
ражаються у прямій залежності від інших 
кримінально караних діянь. У першу чер-
гу, це пов’язано з тим, що саме сукупність 
злочинних дій, охоплених категорією «ле-
галізація (відмивання) майна», є тим за-
собом, який дозволяє придати відносно 
законного вигляду активам, попередньо 
одержаних у результаті вчинення інших 
суспільно небезпечних дій, які як у теорії, 
так і на практиці визначаються умовною 
категорією «предикатні кримінальні пра-
вопорушення»
Такий інструмент уже досить тривалий 

час є одним із найпоширеніших криміналь-
них правопорушень у силу високого рівня 
запиту «злочинного світу» на його викорис-
тання, який фактично не обмежується те-
ренами нашої держави.
Саме поєднання «легалізації (від-

мивання) майна, одержаного злочин-
ним шляхом», яка згідно з Криміналь-
ним кодексом України визначна у ст. 209, 
з іншими злочинними діями зумовлює його 
особливу суспільну небезпечність.

Аналіз останніх наукових публікацій
Проблеми кримінальної відповідаль-

ності за легалізацію (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, завжди 
була у центрі уваги науковців. Такий інте-
рес, перш за все, зумовлений наявністю про-
галин у чинному Кримінальному кодексі 
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мають передувати будь-які кримінально 
карані дії, котрі прямо або опосередковано 
призводять на незаконного його надбання. 
Саме під такою конструкцією ми розуміємо 
дефініцію «предикатний злочин».
Слід погодитися з думкою вчених тео-

ретиків кримінального права про те, що 
така законодавча конструкція не повязана 
з окремим «пам’ятником кримінального 
права» та є продуктом достатньо довгого 
періоду еволюції законодавства [1].
Аналізуючи вітчизняний закон про 

кримінальну відповідальність слід зазна-
чити, що його положеннями закріплені 
достатньо велика кількість різних складів 
кримінальних правопорушень, котрі, на 
нашу думку, так чи інакше можуть прямо 
чи опосередковано призвести до повного 
або частково незаконного набуття майна. 
Звідси постає питання, у яких саме з кримі-
налізованих чинним законодавством діянь 
зустрічається така юридична конструкція, 
а також чи всі такі злочинні дії є предикат-
ними у розумінні чинного Кримінального 
кодексу України.
У наукових колах до переліку складів 

кримінального правопорушення (злочи-
ну), який містить конструкцію предикат-
ного злочину цілком правильно віднесено 
умисне вбивство [2]. Зазначена теза, на 
наш погляд, підтверджується на прикладі 
двох його кваліфікуючих ознак: по-перше, 
це вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 
ст. 115 ККУ), а по-друге, це вбивство з ме-
тою приховати інше кримінальне право-
порушення або полегшити його вчинення 
(п. 9 ч. 2 ст. 115 ККУ). 
Оцінюючи їх за об’єктивною сторо-

ною, вважаємо за доцільне одразу вказати 
на наявність принципової розбіжності між 
ними. Якщо така суспільно небезпечна дія 
як вбивство з корисливих мотивів, з одного 
боку, закріплене в положеннях законодав-
ства як окремих склад злочину, з другого 
боку, передбачає наявність кількох зло-
чинних дій, одне з яких передує іншому, 
а з третього – зв’язок цих дій передбачає 
економічну вигоду у формі набуття майна, 
то другому злочину (п. 9 ч. 2 ст. 115 ККУ) із 
перерахованих властивостей остання скла-
дова не властива. 

На наше переконання, фактичні обста-
вини вчинення вбивства на замовлення 
(п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ) також дають можли-
вість розглядати в його змісті конструкцію 
предикатного злочину. Разом з тим, вважа-
ємо, що особливістю даного кримінального 
правопорушення є те, що воно може перед-
бачати отримання економічної вигоди за 
виконання такого замовлення, однак така 
винагорода має необов’язковий характер, 
адже її може і не бути.
Вважаємо, що наведені вище приклади 

засвідчують те, що фактор набуття еконо-
мічної вигоди в результаті вчинення сус-
пільно небезпечної дії, яка є злочином, є 
визначальним для розмежування цих груп 
предикатних конструкцій, які за законами 
формальної логіки співвідносяться як за-
гальне та часткове.
Не відносяться до конструкції преди-

катних злочинів склади кримінальних пра-
вопорушень умисного вбивства при пере-
вищенні меж необхідної оборони та у разі 
перевищення заходів, необхідних для за-
тримання особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення (ст. 118 ККУ). Ашин Д.А. 
досліджуючи аналогічні групи складів зло-
чину, цілком слушно вказав, що в цьому ви-
падку хоча закон і має вказівку на іншу не-
безпечну дію, однак така поведінка не має 
жодного стосунку до основного криміналь-
ного правопорушення та є протилежним 
йому [2]. Більше того, на підтвердження 
цієї тези зазначимо, що такі дії з точки зору 
вітчизняного кримінального законодавства 
розглядаються як обставини, що виключа-
ють кримінальну протиправність діяння 
(ст. 43 ККУ), а відтак їх необхідно розгля-
дати саме як суспільно небезпечні дії.
Очевидним є те, що з конструкцією 

предикатного злочину пов’язані кримі-
нальні правопорушення у сфері господар-
ської діяльності (Розділ VII ККУ). 
У контексті кримінально-правової 

оцінки цієї групи злочинних дій розпо-
чнемо зі складу злочину, передбаченого 
ст. 209 КК України «Легалізація (відмиван-
ня) майна, одержаного злочинним шля-
хом». У межах предмету дослідження за-
значимо, що у теорії кримінального права 
обґрунтовано положення, згідно з яким 
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конкретний злочинний спосіб, за допомо-
гою якого незаконно одержано майно може 
виражатися у тому чи іншому криміналь-
ному правопорушенні проти власності, 
одержання хабаря, вбивство з корисливих 
мотивів, незаконне виготовлення підакциз-
них товарів тощо [3]. 
У доповнення до зазначеного окремі 

фахівці до такого переліку також відносять 
контрабанду, шахрайство з фінансовими 
ресурсами, ухилення від сплати податків, 
незаконне полювання, незаконне викорис-
тання товарного знака, ввезення, виготов-
лення, збут і розповсюдження порногра-
фічних предметів тощо, у цілому резюму-
ючи, що конкретний злочинний спосіб, за 
допомогою якого здобуто таке майно, на 
кваліфікацію злочину за ст. 209 КК Украї-
ни не впливає [4].
Разом з тим, у 2010 році на підставі змін 

Закону України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом» [5] у ре-
дакції ст. 209 КК України було реалізовано, 
на нашу думку, достатньо дискусійну ідею 
обмеження кола діянь як джерела «бруд-
них» доходів, а саме: 1) з кола предикат-
них були виключені діяння, за які згідно 
з ККУ передбачено основне покарання, 
менш суворе, ніж позбавлення волі, крім 
основного покарання у вигляді штрафу, 
розмір якого дорівнює або є меншим ніж 
три тисячі «нмдг»; 2) як предикатні зло-
чини не визначалися ухилення від сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів ) 
(ст. 212 ККУ) і ухилення від сплати єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування (ст. 212-1) – незалежно від 
того, за якою частиною цих статей кваліфі-
коване те чи інше діяння та яке покарання 
встановлено за його вчинення [3]. 
Опрацьовуючи цю тематику саме такого 

висновку дійшли у своїх працях В.М. Ки-
ричко, В.Я. Тацій, О.І. Перепелиця [6]. 
О.О. Чаричанський, розвиваючи ці по-
ложення, вказав також на те, що оскільки 
при легалізації особа намагається надати 
злочинним доходам правомірного вигляду, 
а при вчиненні діянь, передбачених ст. ст. 

207 (від Авт. – нині декриміналізоване), 212 
КК України, їх предмети мають абсолютно 
законне походження, і тому об’єктивно не 
можуть бути одержаними злочинним шля-
хом [7, c. 67]. 
Хоча вищевказаний підхід відповідав 

чинній редакції закону на той час, однак 
з таким висновком ми категорично не по-
годжуємось, зважаючи на кілька аспектів. 
По-перше, ці суспільно небезпечні дії є зло-
чинами, а по-друге, вчинення таких зло-
чинних дій, врешті-решт, дає можливість 
отримати економічну вигоду в порушення 
встановленого законом порядку, який згід-
но із законодавством є злочинним. Саме 
тому ми вважаємо безпідставним невизна-
ння предикатними злочинами кримінальні 
правопорушення, відповідальність за які 
передбачена ст. 212 та ст. 212-1 КК Украї-
ни.
Що стосується решти діянь, виключе-

них з кола предикатних злочинів, зазна-
чимо, що частину національного законо-
давства складають такі міжнародні акти як: 
Конвенція про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних злочин-
ним шляхом [8], Конвенція Ради Європи 
про відмивання, пошук, арешт та конфіс-
кацію доходів, одержаних злочинним шля-
хом, та про фінансування тероризму [9], ра-
тифікована Верховною Радою України [10], 
аналіз яких дає можливість дійти висновку, 
що нормативні положення зазначених до-
кументів складають головну джерельну 
базу впровадження світових стандартів у 
сфері боротьби з відмиванням «брудних» 
доходів та фінансування тероризму, котрі 
спрямовані на попередження, недопущен-
ня й припинення використання фінансо-
вих систем світу для відмивання таких до-
ходів у межах взятих Україною на себе між-
народних зобов’язань. 
Саме в положеннях цих нормативних 

актів, вважаємо цілком правильно, визна-
чено єдиний підхід до визначення понят-
тя «предикатний злочин», який означає саме 
будь-який злочин, у результаті якого вини-
кли доходи, що можуть стати предметом 
злочину, зазначених у статтях цих Конвенцій 
(Злочин з відмивання грошей).
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У цьому контексті слід також відзначи-
ти Постанову Пленуму Верховного Суду 
України [11], яка винесена була саме з ме-
тою правильного й однакового застосуван-
ня судами законодавства про відповідаль-
ність за легалізацію (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та у зв’язку 
з питаннями, що виникали у судовій прак-
тиці під час розгляду цієї категорії справ, 
положення якої, на наше переконання, не 
втратили своєї актуальності в силу того, 
що нею було визначено саме загальні під-
ходи до розуміння категорії предикатно-
го злочину. По-перше, цією постановою 
роз’яснено, що таким злочином може бути 
діяння, яке згідно з Кримінальним кодек-
сом є злочином і за яке відповідною стат-
тею (частиною статті) цього Кодексу пе-
редбачено покарання у виді позбавлення 
волі на строк не менше трьох років [11], з 
чим ми цілком погоджуємось, адже санкція 
статті 209 КК України передбачає як міні-
мальне покарання – позбавлення волі на 
строк від трьох років. По-друге, діяння, яке 
визначається злочином згідно з криміналь-
ним законодавством іншої держави, якщо 
й КК України за таке саме діяння перед-
бачена кримінальна відповідальність у виді 
позбавлення волі на строк не менше трьох 
років [11], з чим ми також згодні, адже вка-
зане цілком відповідає законодавчим по-
ложенням про підстави кримінальної від-
повідальності (ст. 2 ККУ) та законодавству 
України про кримінальну відповідальність 
(ст. 3 ККУ).
Як підтвердження правильності отри-

маних результатів аналізу, слід вказати, що 
саме такий підхід був реалізований із при-
йняттям Закону України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» [12], 
який діяв до прийняття нової редакції За-
кону від 06.12.2019 № 361-IX [13], саме по-
ложеннями якого було впроваджено нові 
стандарти FATF, які у порівнянні з попере-
дніми Рекомендаціями [14] посилили вимо-
ги до національних систем протидії відми-
ванню коштів та фінансуванню тероризму.

Досліджуючи цю проблематику, 
М.І. Бадзан в цілому підкреслив, що вказа-
ними законодавчими змінами було розши-
рено перелік предикатних злочинів [15]. 
Погоджуючись з цим, слід додати, що впро-
вадження міжнародних положень щодо 
визначення категорії «предикатний зло-
чин» дозволили відійти від раніше чинного 
дискусійного положення щодо обмеження 
кола діянь як джерела злочинного способу 
отримання майна.
Незважаючи на те, що чинні редакції 

ст. 209 КК України, а також Закону Укра-
їни «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдженню 
зброї масового знищення» [16] не дають 
законодавчого визначення поняття «пре-
дикатний злочин», чинна редакція складу 
злочину «легалізація (відмивання) майна, 
одержаного злочинним шляхом» не містить 
жодного посилання на будь-які винятки із 
загальної юридичної конструкції предикат-
ного кримінального правопорушення.
Вбачаємо за можливе зазначити, що 

кримінальні правопорушення у сфері гос-
подарської діяльності, як правило, є осно-
вними джерелами злочинного походження 
майна. Утім, особливості реалізації держав-
ної політики щодо гуманізації відповідаль-
ності в цій сфері [17] спонукають звернути 
увагу на ті з них, котрі пов’язані з перемі-
щенням через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням 
від нього певних предметів, насамперед 
визначених родовими ознаками у положен-
нях ст. 201КК України. Справа в тому, що 
із набуттям чинності Закону України від 
15.11.2011 № 4025-VI відбулася частокова 
декриміналізація такого предмета конт-
рабанди, як товар.
Г.В. Галочка вважає, що зазначена част-

кова декриміналізація діяння, передбаче-
ного ст. 201 КК України, суттєво спростила 
процедуру притягнення до відповідаль-
ності винних осіб та конфіскації предме-
тів правопорушення в дохід держави [18]. 
Вважаємо, що з таким висновком можливо 
погодитися лише частково. З одного боку, 
декриміналізація «товарної» контрабанди, 
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на наш погляд, дійсно можна розглядати 
як дієвий інструмент достатньо швидкого 
наповнення Державного бюджету від над-
ходжень з реалізації предметів правопору-
шення за результатами розгляду судами 
в адміністративному порядку протоколів 
про порушення митних правил порушень 
(ст. 482 МК України) [19]. 
Однак, з іншого боку, теза науковця 

про спрощення процедури притягнення 
винних осіб за вчинення таких дій до від-
повідальності є достатньо дискусійною з 
кількох причин. 
По-перше, адміністративну відпові-

дальність не можна вважати тотожною 
кримінальній з огляду на ступінь негатив-
них наслідків, які винна особа зобов’язана 
понести за вчинені умисні дії, заборонені 
законом. 
По-друге, здійснення кримінального 

судочинства передбачає втілення держав-
ної політики у сфері суспільних відносин 
щодо забезпечення охорони прав і свобод 
людини і громадянина, власності, громад-
ського порядку та громадської безпеки, до-
вкілля, конституційного устрою України 
від кримінально-протиправних посягань 
(ст. 1) [20]. Саме для забезпечення реаліза-
ції цього завдання вітчизняне кримінальне 
законодавство визначає, які суспільно не-
безпечні дії є кримінальними правопору-
шеннями (злочинами). Адміністративне ж 
судочинство покликане реалізовувати таку 
державну політику щодо правопорушень, 
які за своїм характером не тягнуть за собою 
відповідальність відповідно до КК України 
(ст. 9 КУпАП) [21], інакше кажучи, проти-
правних діянь, рівень суспільної небезпеки 
яких менший. 
По-третє, критика строків досудового 

розслідування, яка власне і стала рушій-
ною силою для прийняття рішення щодо 
декриміналізації «товарної контрабанди», 
на наше переконання, не в повній мірі вра-
хує комплексний характер завдань кримі-
нального судочинства щодо забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування і судового розгляду криміналь-
них проваджень з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру 

своєї вини, жоден невинуватий не був об-
винувачений або засуджений, жодна особа 
не була піддана необґрунтованому проце-
суальному примусу і щоб до кожного учас-
ника кримінального провадження була 
застосована належна правова процедура 
(ст. 2) [22]. Завдання провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
дещо схожі і полягають у своєчасному, все-
бічному, повному і об’єктивному з’ясуванні 
обставин кожної справи, вирішенні її в точ-
ній відповідності з законом, забезпеченні 
виконання винесеної постанови, а також 
виявленні причин та умов, що сприяють 
вчиненню адміністративних правопору-
шень, запобіганні правопорушенням, ви-
хованні громадян у дусі додержання зако-
нів, зміцнення законності (ст. 245 КУпАП) 
[23]. Однак санкція статті ст. 482 МК Укра-
їни, як і інших правопорушень, визначених 
Главою 68 МК України, передбачає лише 
накладення штрафу, конфіскацію товарів, 
безпосередніх предметів порушення мит-
них правил та лишає поза увагою заходи 
дієвого впливу на осіб, які вчинили сус-
пільно небезпечну дію, обов’язок зазнати 
негативні наслідки, які відповідали б рівню 
суспільної небезпеки та в міру своєї вини. 
В.В. Кухар, предметно досліджуючи цю 
проблематику цілком слушно вказав, що 
негативними наслідками декриміналізації 
діяння щодо переміщення товарів через 
кордон призвели, з одного боку, до збіль-
шення чисельності та активації угруповань 
та окремих осіб, які спеціалізуються на цьо-
му виді протиправної діяльності, а з іншого 
– до зниження рівня протидії зазначеним 
діянням, оскільки проведення оперативно-
розшукової діяльності в такому разі Зако-
ном заборонено [24]. Підтримуючи висно-
вки автора, вважаємо, що заходи кримі-
нально правового впливу відповідатимуть 
рівню суспільної небезпеки вищевказаного 
діяння та сприятимуть підвищенню ре-
зультативності в протидії цьому негативно-
му явищу.
По-четверте, загальновідомим є те, що 

саме рівень суспільної небезпеки є тим кри-
терієм оцінки протиправних дій для їх роз-
межування за видами відповідальності. Зва-
жаючи на те, що рівень суспільної небезпе-
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ки т.зв. «товарної» контрабанди лишається 
достатньо високим, а в основу законодавчої 
ініціативи її декриміналізації було покла-
дено державно-політичне рішення щодо 
забезпечення можливості отримання по-
зитивного економічного ефекту від додат-
кових грошових надходжень до Держав-
ного бюджету України в межах заходів із 
гуманізації відповідальності за правопору-
шення у сфері господарської діяльності, на 
хибність чого у своєму дослідженні також 
вказав В.В. Кухар, який у своєму науковому 
доробку врахував також і іноземний досвід 
країн ЄС [24].
Розгляд цього питання в межах нашо-

го предмету дослідження, а також отри-
мані результати дають підстави говорити 
про доцільність відновлення кримінальної 
відповідальності за вищевказане діяння, 
наразі, з урахуванням рівня суспільної не-
безпечності воно не належить до категорії 
предикатних злочинів лише з формальних 
підстав, адже саме кримінальні правопору-
шення можуть розглядатися в межах даної 
дефініції.
Продовжуючи розгляд питання щодо 

віднесення кримінальних правопору-
шень до категорії предикатних злочинів, 
пов’язаних з отриманням економічної ви-
годи, інакше кажучи, вчинення яких є або 
може стати джерелом незаконного отри-
мання майна, беручи за основу саме цей 
критерії розподілу, в першу чергу, до його 
кола ми відносимо наступні злочинні діян-
ня, не відступаючи від законодавчого під-
ходу їх класифікації за родовим об’єктом:

1) кримінальні правопорушення проти 
власності (Розділ VI ККУ);

2) кримінальні правопорушення у сфері 
службової діяльності та професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публічних по-
слуг (Розділ ХVІІ ККУ);

3) кримінальні правопорушення проти 
основ національної безпеки України (Роз-
діл I ККУ), зокрема: «Фінансування дій, 
вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або за-
хоплення державної влади, зміни меж те-
риторії або державного кордону України» 
(ст. 110-2 ККУ);

4) кримінальні правопорушення у сфері 
господарської діяльності (Розділ VII ККУ);

5) кримінальні правопорушення проти 
громадської безпеки (Розділ ІХ ККУ), зо-
крема: «Створення, керівництво злочин-
ною спільнотою або злочинною організа-
цією, а також участь у ній» (ст. 255 ККУ), 
«Встановлення або поширення злочинного 
впливу» (ст. 255-1 ККУ), «Сприяння учас-
никам злочинних організацій та укриття їх 
злочинної діяльності» (ст. 256 ККУ), «Бан-
дитизм» (ст. 257 ККУ), «Терористичний 
акт» (ст. 258 ККУ), «Створення терорис-
тичної групи чи терористичної організації» 
(ст. 258-3 ККУ), «Сприяння терористично-
му акту» (ст. 258-4 ККУ), «Фінансування те-
роризму» (ст. 258-5 ККУ) та ін.;

6) кримінальні правопорушення у 
сфері обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів або прекур-
сорів (Розділ ХІІІ ККУ), а саме: «Конт-
рабанда наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогі в чи прекурсорів 
або фальсифікованих лікарських засобів» 
(ст. 305 ККУ), «Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут нар-
котичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів» (ст. 307 ККУ), «Викраден-
ня, привласнення, вимагання прекурсорів 
або заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем» 
(ст. 312 ККУ), «Викрадення, привласнен-
ня, вимагання обладнання, призначеного 
для виготовлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем та 
інші незаконні дії з таким обладнанням» 
(ст. 313 ККУ), «Незаконне виготовлення, 
підроблення, використання чи збут під-
роблених документів на отримання нар-
котичних засобів, психотропних речовин 
або прекурсорів» (ст. 318 ККУ), «Пору-
шення встановлених правил обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів» (ст. 320 ККУ), 
«Незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, перевезення, пересилання, 
зберігання з метою збуту або збут отруй-
них чи сильнодіючих речовин або отруй-
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них чи сильнодіючих лікарських засобів» 
(ст. 321 ККУ), «Фальсифікація лікарських 
засобів або обіг фальсифікованих лікар-
ських засобів» (ст. 321-1).
Не вдаючись до загальної кримінально-

правової оцінки перерахованих криміналь-
них правопорушень, з огляду на предмет 
нашого дослідження зазначимо лише те, 
що згрупувати їх за даним критерієм роз-
поділу, а також викласти дані в такому по-
рядку стало можливим, зважаючи на отри-
мані результати опитування, а також на 
пряму вказівку закону на можливість збуту 
як складової об’єктивної сторони злочину, 
а також сутнісна їх характеристика, яка пе-
редбачає корисливий мотив та можливість 
отримання злочинної економічної вигоди 
як суспільно небезпечний наслідок вчинен-
ня таких діянь.
Застосовуючи аналогічний підхід умов-

ного групування до їх кола можуть бути 
віднесені і інші злочинні дій, родовим 
об’єктом посягання яких є: основи націо-
нальної безпеки (Розділ І ККУ), життя та 
здоров’я особи (Розділ ІІ ККУ), воля, честь 
та гідність (Розділ ІІІ ККУ), виборчі, тру-
дові та інші особистісні права і свободи 
людини і громадянина (Розділ V ККУ), до-
вкілля (Розділ VІІІ ККУ), безпека руху та 
експлуатація транспорту (Розділ ХI ККУ), 
сфера охорони державної таємниці та не-
доторканість державних кордонів (Розділ 
XIV ККУ), авторитет органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня (Розділ XV ККУ), сфера використання 
комп’ютерів, систем та комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку (Розділ XVI 
ККУ), правосуддя (Розділ ХVIII ККУ), 
встановлений порядок несення військової 
служби (Розділ ХІХ ККУ), мир, безпека 
людства та міжнародний правопорядок 
(Розділ ХХ ККУ).
Зазначимо також, що отримані резуль-

тати анкетування дали можливість визна-
чити, що за безпосереднім об’єктом зло-
чинного посягання, вищевказаний пере-
лік може бути доповнений кримінальними 
правопорушеннями, пов’язаними і з не-
законним обігом зброї, наприклад, конт-
рабанда зброї (ст. 201 ККУ), фінансування 
не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань, постачання їм зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин чи вій-
ськової техніки» (ч. 3 ст. 260 ККУ) тощо. 
Зважаючи на те, що чинний КК України не 
визначає його як окремий родовий об’єкт 
злочинного діяння, тому групу цих кримі-
нальних правопорушень ми розглядаємо 
відокремлено умовно. Разом з цим, наукове 
дослідження питання доцільності внесення 
відповідних змін до кримінального законо-
давства виходить за межі предмету нашого 
дослідження.
Отримані результати, на нашу думку, 

дають можливість з’ясувати, які саме зло-
чинні діяння зумовлюють отримання неза-
конної економічної вигоди у формі певного 
майна. Тому дії з подальшого імітування за-
конності джерел походження таких активів 
й подальше використання в цивільно-пра-
вових відносинах необхідно кваліфікувати 
за ст. 209 КК України.
З’ясовуючи питання про можливості 

віднесення до категорії «предикатний зло-
чин» або «предикатне кримінальне право-
порушення», які ми у своєму дослідженні ми 
розглядаємо як тотожні, інших злочинних 
діянь, юридична техніка закріплення яких 
у кримінальному законодавстві передбачає 
використання конструкцію предикатного 
діяння (наприклад п. 9 ч. 2 ст. 115 ККУ), 
варто зазначити наступне.
Редакція диспозиції ст. 209 КК Украї-

ни містить пряму вказівку на конкретний 
предмет злочину, під яким у теорії кримі-
нального права розуміють «будь-які речі 
матеріального світу, із певними властивос-
тями яких кримінальний закон пов’язує на-
явність у діях особи конкретного злочину» 
[25]. Саме такі властивості й визначатимуть 
його фізичні (майно) та юридичні ознаки 
(злочинний спосіб його отримання) [7, c. 53]. 
Ми вбачаємо за можливе погодитись із 

вищевказаним, а тому слід дійти висновку, 
що фактична відсутність, по-перше, дій, 
спрямованих за метою на незаконне отри-
мання економічної вигоди, а по-друге, ознак 
у закріплених конструкціях предикатних 
діянь у диспозиціях статей КК України, не 
дозволяє розглядати такі кримінальні пра-
вопорушення як предикатні.
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Достатньо великий перелік визначено-
го нами кола предикатних кримінальних 
правопорушень спонукає до їх класифікації 
для зручності в подальшому науковому до-
слідженні.
Отримані результати аналізу дають 

можливість формалізувати їх види за на-
ступними критеріями розподілу:

- за зв’язком предикатного кримінального 
правопорушення з основним складом злочинної 
дії: злочинні діяння, спрямовані на виник-
нення незаконного майна (наприклад ст.ст. 
201, 204, 257, 258, ч. 3 ст. 267-1, Розділ ХVІІ 
ККУ та ін.); ті, які описують предмет злочи-
ну (наприклад ст. 198 ККУ);

- за зв’яком суспільно небезпечного наслід-
ку вчиненого кримінального правопорушення 
з виникненням майна, що може стати пред-
метом злочину: предикатні кримінальні 
правопорушення (наприклад, ст. 258-4 , 
Розділ ХVІІ ККУ та ін.) та злочини з пред-
икатною конструкцією об’єктивної сторони 
складу злочину (наприклад, п. 9 ч. 2 ст. 115, 
ст.ст. 345, 345-1, 350 ККУ та ін.);

- за об’єктом кримінального правопорушен-
ня: злочинні діяння, які посягають на со-
ціальні цінності (родовий об’єкт) (напри-
клад, ст. 110-2, 201, 305 ККУ та ін.) та ті, що 
посягають на соціальні цінності, визначені 
індивідуальними ознаками (безпосередній 
об’єкт) (наприклад, ч. 3 ст. 260 ККУ та ін.);

- за спрямованістю злочинного умислу: 
кримінальні правопорушення з корисли-
вою метою (наприклад, Розділи VII, ХVІІ 
ККУ та ін.) та ті, які спрямовані на прихо-
вування інших злочинних дій або полег-
шення його вчинення (наприклад, п. 9 ч. 2 
ст. 115 ККУ);

- за ступенем зв’язку з предметом кримі-
нального правопорушення: ті, які описують 
предмет злочинного діяння (наприклад, 
ст.ст. 198, 204, 307 ККУ та ін.), а також зло-
чинні діяння, які характеризують рівень 
його суспільної небезпеки (наприклад, ч. 3 
ст. 267-1, ч. 2 ст. 310, ч.2 ст. 311 ККУ та ін).

Висновки
Проведеним дослідженням з’ясовано, 

що Кримінальний кодекс України закрі-
плює склади кримінальних правопору-
шень, об’єктивна сторона вчинення яких 

передбачає посилання на конструкцію 
предикатного діяння. З точки зору норма-
тивно закріплених підходів у вітчизняному 
кримінальному законодавстві, дефініція 
«предикатне кримінальне правопорушен-
ня» охоплює відносну частину з їх сукуп-
ності, яка закріплена саме у кримінальному 
законодавстві держави. Інші суспільно не-
безпечні дії можуть бути віднесені до ка-
тегорії предикатних кримінальних право-
порушень лише після криміналізації таких 
діянь.
Згідно з визначеним вітчизняним за-

коном про кримінальну відповідальність 
групування злочинних діянь, предикат-
ні кримінальні правопорушення можуть 
бути розмежовані за родовим та безпо-
середнім об’єктом злочинного посяган-
ня. Згідно з авторським підходом до їх 
класифікації, до їх кола не відноситимуть-
ся злочини з предикатною конструкці-
єю об’єктивної сторони складу злочину, 
а також ті, котрі спрямовані на прихову-
вання інших злочинних дій або полегшен-
ня його вчинення. В основі відмежування 
злочинних діянь від категорії «предикатне 
кримінальне правопорушення» лежить від-
сутність обов’язкових ознак предмету зло-
чинного діяння, а саме: речі матеріального 
світу, із властивостями яких КК України 
пов’язує наявність у діях особи конкретно-
го складу кримінального правопорушення. 
Зазначене положення пов’язано також і з 
фактичною відсутністю дій, спрямованих за 
метою на незаконне отримання економіч-
ної вигоди, а також посилань на необхідні 
ознаки у закріплених конструкціях пре-
дикатних діянь.
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Недоліки функціонування кримінально-
правового регулювання суспільних відносин 
щодо притягнення до відповідальності за вчи-
нення кримінальних правопорушень у сфері гос-
подарської діяльності, а також інших такого 
роду суспільно небезпечних діянь, пов’язаних з 
легалізацією (відмиванням) майна, одержано-
го внаслідок злочинним шляхом, в достатній 

мірі ускладнюють діяльність компетентних 
органів з виконання завдань кримінального 
судочинства. Саме такий зв’язок легалізації 
(відмивання) майна з іншими предикатними 
кримінальними правопорушеннями значною 
мірою зумовлює її суспільну небезпечність. Від-
повідно, наукове дослідження сукупності таких 
діянь вимагає пошуку підходів до їх типізації 
для напрацювання пропозицій для норматив-
ного закріплення категорії «предикатний зло-
чин» у вітчизняному кримінальному законо-
давстві.
Метою статті є вироблення наукового об-

ґрунтування до визначення кола предикатних 
кримінальних правопорушень, а також підходу 
до їх класифікації.
Наукова новизна дослідження пов’язана 

із подальшим розвитком наукової думки щодо 
дефініції «предикатне кримінальне правопору-
шення» та типізації діянь, віднесених до цієї 
категорії.
На підставі критичного аналізу норм ві-

тчизняного кримінального законодавства на-
були розвитку нормативно-правові положення 
щодо злочинних діянь у сфері господарської ді-
яльності. Сформовано авторське бачення до 
наукового доробку в цій сфері, а також щодо 
визначення кола предикатних кримінальних 
правопорушень, критеріїв їх розмежування на 
види, у тому числі й щодо відмежування пре-
дикатних злочинів від інших протиправних дій.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що су-

часні світові підходи з питань регулювання сус-
пільних відносин з притягнення до криміналь-
ної відповідальності за легалізацію (відмиван-
ня) майна, одержаного злочинним шляхом, у 
зв’язку із внесенням відповідних змін до вітчиз-
няного законодавства в цій сфері, вплинули на 
зміну раніше наявних підходів як до тлумачен-
ня самої категорії «предикатний злочин», так і 
визначення кола кримінальних правопорушень, 
які можуть бути віднесені до цієї дефініції. Од-
нак питання класифікації таких діянь поки що 
не знайшло достатнього висвітлення в сучасно-
му науковому доробку.
Подальше вдосконалення вітчизняного кри-

мінального законодавства в цій сфері має врахо-
вувати чинний Кримінальний кодекс України, 
закріплювати достатньо велику кількість скла-
дів кримінальних правопорушень, об’єктивна 
сторона вчинення яких передбачає посилання 
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на конструкцію предикатного діяння. З точки 
зору нормативно закріплених підходів у вітчиз-
няному кримінальному законодавстві, дефіні-
ція «предикатне кримінальне правопорушення» 
охоплює лише відносну частину з їх сукупності, 
за умови їх криміналізації. Предикатні кримі-
нальні правопорушення можуть бути розмеж-
овані за родовим та безпосереднім об’єктом 
злочинного посягання. Авторський підхід до їх 
класифікації ґрунтується на співвідношенні фі-
зичних і юридичних ознак предмету злочину за 
ст. 209 КК України зі складами інших кримі-
нальних правопорушень, які або закріплюють 
конструкцію предикатного діяння у диспозиції 
статті КК України, або ж спрямовані на неза-
конне отримання економічної вигоди.
Ключові слова: предикатний злочин, ле-

галізація (відмивання) майна, суспільно небез-
печні дії, види, класифікація.

TYPES OF PREDICATE CRIMES
IN THE DOMESTIC IN CRIMINAL 

LEGISLATION
Disadvantages of the functioning of criminal 

law regulation of public relations to prosecute for 
criminal offenses in the fi eld of economic activity, 
as well as other such socially dangerous acts related 
to the legalization (laundering) of property obtained 
as a result of criminal proceedings, suffi ciently 
complicate activities competent authorities for the 
performance of criminal proceedings. It is this 
connection of legalization (laundering) of property 
with other predicate criminal offenses that largely 
determines its social danger. Accordingly, the 
scientifi c study of the totality of such acts requires 
the search for approaches to their typifi cation for 
developing proposals for the normative consolidation 
of the category of «predicate crime» in the domestic 
criminal law.

The purpose of the article is to develop a 
scientifi c justifi cation for determining the range of 
predicate criminal offenses, as well as an approach 
to their classifi cation.

The scientifi c novelty of the study is related to 
the further development of scientifi c thought on the 
defi nition of «predicate criminal offense» and the 
typifi cation of acts belonging to this category.

Moreover the normative-legal provisions 
concerning criminal acts in the fi eld of economic 
activity have been developed based on the basis of the 
critical analysis of norms of the domestic criminal 
legislation. The author’s vision to the scientifi c 
achievements in this area has been formed, as well 
as to determine the range of predicate criminal 
offenses, the criteria for their differentiation into 
types, including the separation of predicate crimes 
from other illegal actions.

Conclusions. Summing up, we note that 
modern global approaches to the regulation of public 
relations to prosecute for legalization (laundering) of 
property obtained by criminal means, in connection 
with the relevant changes in domestic legislation in 
this area, have infl uenced the change of existing 
approaches as to the interpretation of the category 
of «predicate crime» and the defi nition of the range 
of criminal offenses that can be attributed to this 
defi nition. However, the question of classifi cation of 
such acts has not yet found suffi cient coverage in the 
existing scientifi c achievements.

Further improvement of domestic criminal 
legislation in this area should take into account 
the current Criminal Code of Ukraine establishes 
a large number of criminal offenses, the objective 
side of which involves reference to the construction 
of the predicate act. From the point of view of 
normatively fi xed approaches in the domestic 
criminal legislation, the defi nition of «predicate 
criminal offense» covers only a relative part of their 
totality if they are criminalized. Predicate criminal 
offenses can be distinguished by generic and direct 
object of criminal encroachment. The author’s 
approach to their classifi cation is based on the ratio 
of physical and legal characteristics of the subject 
of the crime under Art. 209 of the Criminal Code 
of Ukraine with the composition of other criminal 
offenses, which either enshrine the construction of 
the predicate act in the disposition of the article 
of the Criminal Code of Ukraine or are aimed at 
illegally obtaining economic benefi ts.

Key words: predicate crime, legalization 
(laundering) of property, socially dangerous actions, 
types, classifi cation.
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Постановка проблеми
Сучасне українське правознавство роз-

вивається під впливом радикальних ре-
форм, докорінних перебудов українського 
суспільства. Впровадження інституту кримі-
нальних проступків є одним із напрямів ре-
формування кримінального законодавства 
України. Змінами до Кримінального Кодек-
су України стосовно кримінальних проступ-
ків запроваджено нове кримінально-право-
ве регулювання значної частини криміналь-
них правопорушень, відповідальність за які 
не тягне позбавлення волі.
Класифікація кримінальних правопору-

шень змінилася на: а) кримінальні проступ-
ки; б) злочин невеликої тяжкості; в) тяжкі 
злочини; г) особливо тяжкі злочини, що обу-
мовлює необхідність додаткового вивчення 
їх класифікацій та удосконалення методоло-
гії їх дослідження.

Метою статті є аналіз методології дослі-
дження правових ознак кримінальних про-
ступків.

Стан наукової розробленості 
теми дослідження

Методологію дослідження як наукове 
пізнання розглядали М. Кельман і І. Кова-
лов у статті «Методологія дослідження як 
наука пізнання», І.А. Міщенко в статті «Ме-
тодологія дослідження в контексті дисер-
таційних і дипломних робіт з економіки»,-
А. Благодарний у статті «Методологія дослі-
дження правової регламентації», П.Ю Саух - 

«Основи методології та організації наукових 
досліджень» та інші.
На монографічному рівні методологія 

дослідження кримінально-правових явищ 
представлена в працях А.М. Васильєва, 
М.І. Козюбри, П.М. Рабіновича, О.М. Лит-
винова, В.Б Харченко, Р.С. Веприцького, 
І.О. Бандурки.

Виклад основного матеріалу
Методологія дослідження кримінально-

го правопорушення здійснюється з метою 
правової оцінки діяння та поділу злочинів 
на певні групи, залежно від передбачених 
у кримінальному законодавстві ознак, які 
впливають на покарання особи, визнаною 
винною у вчиненні кримінального правопо-
рушення.
Методологія (гр. «mothodos» - спосіб, ме-

тод і logos - наука, знання) дослідження кри-
мінальних проступків є сукупністю методів 
дослідження, що застосовується при вивчен-
ні причин і умов кримінальних проступків, 
причинного зв’язку вчинення проступку з 
його наслідками, ознак класифікацій кри-
мінального проступку, розроблення заходів 
запобігання кримінальних проступків.
В основі дослідження кримінальних 

проступків лежить, на думку автора, струк-
турно-функціональний метод, який полягає 
у виділенні в складі досліджуваного кри-
мінального правопорушення структурних 
елементів, а саме: суб’єкта посягання, об’єкт 
посягання, суб’єктивної і об’єктивної сторін 
проступку та залежність між ними. Кожний 
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елемент складу кримінального проступку 
виконує свої специфічні функції, які в тій чи 
іншій мірі характеризують кримінальний 
проступок у цілому.
Системно-діяльний метод створює мож-

ливість комплексно дослідити будь-яку сфе-
ру людської діяльності, у т.ч. протиправну 
антисуспільну діяльність. 
Людську діяльність розділяють на 

окремі компоненти, серед яких найбільш 
суб’єктивними будуть: потреба, суб’єкт, 
об’єкт, умови, процес, зв’язок, результат.
При дослідженні кримінальних проступ-

ків важливо виявити умови і причини, які 
спонукали особу на вчинення кримінально-
го правопорушення, спосіб її життєдіяль-
ності, вплив навколишнього середовища та 
інші обставини. 
Системно-генетичний метод дозволить 

прослідкувати весь процес зародження, роз-
виток і вчинення протиправного діяння, зо-
крема, кримінального проступку.
Статичний метод доцільним буде при 

вивченні всієї сукупності кримінальних про-
ступків у цілому в Україні, в окремих містах 
чи в областях, на територіях об’єднаних те-
риторіальних громад, а порівняльно-право-
вий метод дозволить дослідити кримінальні 
проступки у порівнянні з іншими видами 
кримінальних правопорушень за різні пері-
оди часу в різних регіонах.
Історико-порівняльний метод дослі-

дження кримінальних проступків перед-
бачає вивчення цього правового явища в 
хронологічній послідовності. За допомогою 
цього методу шляхом порівняння виявля-
ють окремі етапи розвитку правового регу-
лювання кримінальних проступків, виявля-
ють загальні і особливі ознаки цих подібнос-
тей та відмінностей, зміни, що відбулися, 
зіставляють різні рівні розвитку досліджува-
ного об’єкта, визначають тенденції розвитку 
інституту кримінальних проступків. 
Кримінальний проступок, як кримі-

нально-правове явище, було передбачено 
в Кримінальному-процесуальному кодексі 
України, який прийнятий у 2013 році, «За-
кон України про кримінальні проступки» був 
введений в дію 1 липня 2020 року. З моменту 
впровадження кримінального проступку, як 
кримінально-караного діяння, застосування 

його, як кримінального правопорушення в 
дію, пройшло сім років, впродовж яких на 
тему кримінальних проступків було опубліко-
вано багато наукових статей та видано кілька 
нормативних актів, але після впровадження 
кримінальних проступків у правове русло, їх 
дослідження фактично припинилось.
При дослідженні окремих кримінальних 

проступків, як кримінальних правопору-
шень у сфері підприємства, господарсько-
фінансової діяльності, особливого значення 
набувають метода аналізу документальної 
інформації (банківські рахунки, заяви, дого-
вори, протоколи засідань тендерних коміте-
тів, чеки на оплату та інші документи).
Досліджуючи письмові документи до-

цільно використовувати і метод контент-
аналізу, який передбачає збирання кількіс-
них даних про кримінальні проступки, які 
містяться у документах, у юридичних звітах 
і повідомленнях, у наукових джерелах, у за-
собах масової інформації.
Серед методів дослідження криміналь-

них проступків вирізняються методи опиту-
вання, які мають усну та писемну форму.
Опитування може здійснюватися серед 

потерпілих від кримінальних проступків, 
серед осіб, які їх вчинили, опитування ін-
ших осіб, посадових осіб, уповноважених 
здійснювати кримінальні провадження.
Опитування може здійснюватися за до-

вільною схемою або за структурованою ан-
кетною формою. Опитування може мати 
різні завдання: кримінологічні, з метою зі-
брання інформацій про певні види кримі-
нальних проступків, або їх виконавців, для 
отримання статистичної інформації, або 
отримання інформації про конкретні обста-
вини вчинення кримінальних проступків. 
Методологія дослідження кримінальних 

проступків допускає застосування і інших 
методів дослідження як спосіб пізнання , 
дослідження явища правового характеру. 
Серед методів дослідження кримінальних 
проступків особливе місце займає метод 
критичного аналізу статистичних даних, 
інформації і відомостей про різні види кри-
мінальних проваджень, узагальнення прак-
тичного досвіду, наукової і методичної літе-
ратури з питань кримінальних проступків.
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У правознавстві при вивченні кримі-
нальних явищ, зокрема кримінальних про-
ступків, доцільно використовувати і матема-
тичні методи, які дають можливість вивчити 
масові явища правового характеру в їх кіль-
кісному і якісному вираженні.
Метод дослідження не є щось 

підсуб’єктивне, кожний метод реалізується 
певним суб’єктом: ученим-кримінологом, 
прокурором, суддею чи іншим суб’єктом 
права. Будь-який метод є засобом досягнен-
ня мети дослідження і вибір методу зале-
жить від мети дослідження, а сутність мето-
ду, насамперед, змістом об’єкта, предметом 
дослідження.
Методологія дослідження кримінальних 

проступків забезпечує пізнання правових 
відносин які виникають у процесі реалізацій 
кримінального законодавства, стосовно тих 
кримінальних правопорушень, які мають 
ознаки кримінальних проступків. Методо-
логія прагне дати відповідь на ті питання, 
що обумовлені вчиненням кримінальних 
проступків, а саме на причини і умови, ха-
рактер, класифікацію об’єкта і суб’єкта про-
ступку, причинний зв’язок між діянням і на-
слідками.

Висновки
При науковому дослідженні криміналь-

них проступків, як кримінальних проти-
правних явищ, важливо все, які причини 

і умови, як сприяли їх вчиненню, дані про 
суб’єктів проступків, об’єкта кримінально-
го посягання та їх наслідки. З метою дослі-
дження використовуються різні методи, зо-
крема, структурно-функціональний, систем-
но-генетичний, порівняльно- історичний, 
статистичний метод та метод аналізу доку-
ментальної інформації, метод опитування 
та інші. Накопичення наукових фактів, здо-
бутих у процесі дослідження та результати 
дослідження дають можливість розробити 
заходи, протидії вчинення кримінальних 
проступків, усунення причин і умов їх звер-
шення, удосконалення їх правового регулю-
вання.
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SUMMARY 
The article considers the notion and content 

of the research methodology and the content of 
criminal delicts as criminal proceedings. The 
objectives and aim of investigating the reasons 
and conditions of committing criminal delicts 
are determined, the main methods of research are 
characterized. It is proved that the methodology 
of researching criminal delicts is a combination 
of methods, means, and acts, scientifi c cognition 
of the criminal delicts institution as an illegal 
phenomenon Each method is applied according 
to the set aim of the research The methods allow 
obtaining high quality performance related to the 
object of research.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто поняття та зміст 

методології дослідження та зміст криміналь-
них проступків як кримінальних правопору-
шень. Визначено цілі і мету дослідження при-
чин і умов вчинення кримінальних проступків, 
охарактеризовані основні методи дослідження, 
Вказано, що методологія дослідження кримі-
нальних проступків-це сукупність методів, 
способів та дій наукового пізнання інституту 
кримінальних проступків як протиправного 
явища. Кожний метод застосовувати відповід-
но до поставленої мети дослідження. Методи 
дозволяють отримати якісні показники сто-
совно об’єкта дослідження.
Ключові слова: кримінальні проступки, ме-

тодологія, дослідження, методи, наслідки, за-
конодавство, діяльність.
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В умовах реформування кримінального 
процесуального провадження загалом та ад-
вокатури, зокрема, пріоритетність захисту 
як правового інституту важко перебільшити, 
адже саме завдяки його реалізації забезпе-
чується всебічний розвиток демократії, до-
тримання прав та свобод особи, рівноправ-
ність, змагальність, справедливе правосуддя 
та досягнення істини у справі. На сьогодні 
триває процес формування правового та ор-
ганізаційного забезпечення засади забезпе-
чення права на захист, який є пріоритетним 
напрямком державної політики України. 
В умовах побудови правової держави ак-

туальною для науки кримінального проце-
су і практики законотворення є захист прав 
потерпілого, процесуальний статус якого в 
умовах чинного законодавства менш доско-
налий, ніж підозрюваного, обвинуваченого. 
Декларуючи те, що призначення криміналь-
ного процесуального законодавства, перш 
за все, полягає у захисті потерпілих від кри-
мінального правопорушення, законодавець, 
e дійсності, на перше місце ставить захист 
інтересів підозрюваного та обвинуваченого.
Однак, на ефективне поновлення прав 

та законних інтересів осіб, потерпілих від 
злочину орієнтують і сучасні міжнародні до-
кументи. Це зумовлює необхідність рефор-
мування національного законодавства, що 
стосується потерпілого та його представни-
ка, з метою приведення його у відповідність 
зі світовими стандартами в галузі прав люди-
ни і громадянина. Слід відмітити, що діяль-
ність адвоката-представника потерпілого 

у кримінальному процесі визначена тільки 
в найзагальніших рисах, без конкретизації 
прав та обов’язків. Далеко не всі проблемні 
питання у цьому напрямі належним чином 
вивчені, а деякі базуються на застарілому за-
конодавстві й узагальненні слідчої та судової 
практики минулих років; не проаналізовані 
особливості зарубіжного досвіду участі ад-
воката-представника потерпілого на різних 
стадіях кримінального процесу.
Так, у ст. 1 Закону України «Про адво-

катуру та адвокатську діяльність» зазначено, 
що адвокатом є фізична особа, яка здійснює 
адвокатську діяльність на підставах і в по-
рядку, що передбачені законом. Адвокат-
ська діяльність – це незалежна професійна 
діяльність адвоката щодо здійснення захис-
ту, представництва та надання інших видів 
правової допомоги клієнту. Термін «пред-
ставництво» визначено як вид адвокатської 
діяльності, що полягає в забезпеченні реалі-
зації прав і обов’язків клієнта в цивільному, 
господарському, адміністративному та кон-
ституційному судочинстві, в інших держав-
них органах, перед фізичними та юридич-
ними особами, прав і обов’язків потерпілого 
під час розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, а також прав і обов’язків 
потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача у кримінальному про-
вадженні [1]. Представництво адвокатом 
інтересів потерпілого у кримінальному су-
дочинстві є основним засобом захисту його 
прав та законних інтересів. 
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Системи кримінального судочинства 
більшості країн Європи і Північної Америки 
стосовно ролі і обсягу процесуальних прав 
потерпілого можна поділити на дві основні 
групи.
До першої групи відносяться країни, що 

використовують англосаксонську модель 
кримінального судочинства (Великобрита-
нія, Ірландія, США, Канада), законодавство 
яких не знає такої кримінально-процесуаль-
ної фігури як потерпілий. Наслідком цього є 
практично повна відсутність норм, регулю-
ючих положення потерпілого у криміналь-
ному процесі. У той же час, у цих країнах 
приділяється значна увага створенню ефек-
тивної системи соціального захисту і допо-
моги жертвам злочинів, а в останні два деся-
тиліття в наявності і тенденція до помітного 
підвищення правового статусу жертв злочи-
нів, до визнання необґрунтованої орієнтації 
на пріоритетну увагу до прав обвинуваче-
них за рахунок збитків інтересам жертв [2, 
с. 96; 3].
До другої групи відносяться держави 

континентальної системи кримінального 
судочинства, де законодавство традиційно 
дає потерпілому право брати участь у кри-
мінальному переслідуванні винного.
Розгляд правового статусу жертви зло-

чину почнемо з Великобританії, оскільки її 
кримінально-процесуальне право є найста-
рішою процесуальною системою світу. Дій-
сно, потерпілі в цій країні не мають жодного 
особливого статусу в системі кримінального 
правосуддя. До недавнього часу їх навіть 
не інформували про порушення кримі-
нального переслідування. Жертва злочину 
розглядається як звичайний громадянин, 
зобов’язаний свідчити, сприяти поліції. 
Свідчення потерпілого потрібні лише в тих 
випадках, коли за наявності спірних момен-
тів вони можуть сприяти судовому розгляду. 
У цьому випадку потерпілий зобов’язаний 
як свідок звинувачення відповідати на пи-
тання звинувачення і захисту. Тому систему 
правосуддя у Великобританії часто назива-
ють несприятливою для потерпілого.
У Англії і Уельсі представниками про-

фесії є баррістери («barristers» або радники 
«counsels») – це адвокати, які мають право 
виступати у вищих судових інстанціях. До 

їх повноважень належать такі: складання 
процесуальних документів (деталізованих 
позовних вимог або відкликання позову); 
консультування з питань права; представ-
лення інтересів у суді. Адвокати не уповно-
важені: отримувати інструкції від клієнтів; 
займатись процесом розкриття інформа-
ції; спілкуватись зі свідками; проводити 
розслідування та керувати ними; займа-
тись досудовим/позасудовим вирішенням 
спорів.
Соліситори («solicitors») – юристи, до чиїх 

функцій належать: отримувати інструкції/
доручення від клієнта; визначати відповід-
ні норми англійського права; за необхіднос-
ті, визначати адвоката, який спеціалізуєть-
ся у певній галузі права; давати інструкції 
адвокату; готувати та передавати позов до 
суду; вивчати можливості захисту щодо по-
зову, поданого проти клієнта; отримувати 
інструкції від клієнта щодо захисту, відкли-
кання позову; давати консультації щодо по-
дальших дій і заяв, які можуть бути подані 
до винесення рішення судом; займатись 
процесом розкриття інформації та ознайом-
лення з нею; отримувати інструкції/дору-
чення для підготовки письмових заяв свід-
ків, для проведення інтерв’ю зі свідками; 
визначати експертів і давати інструкції екс-
пертам; готувати справу до слухання у суді; 
вести переговори про досудове/позасудове 
врегулювання спору [3, с. 28].
Ці юристи також за бажанням можуть 

отримати більш широкі повноваження [4, 
с. 10–11]. Зазначені суб’єкти мають право 
брати участь у кримінальному провадженні 
як захисники, проте для солісіторів обмеже-
ним є право на публічні виступи в судах.
Стан справ у цій сфері фактично почав 

змінюватися лише з 22 лютого 1990 року, 
коли уряд опублікував «Хартію жертв зло-
чинів» (Викладення прав жертв злочинів). У 
цьому документі, що є типовою програмою-
пам’яткою для потерпілих, детально пере-
раховані обов’язки всіх відомств, пов’язаних 
із провадженням правосуддя, по відношен-
ню до жертв злочинів. Проте положення 
Хартії стосуються питань забезпечення без-
пеки, інформаційного забезпечення і соці-
альної допомоги особам, постраждалим від 
злочинних посягань. Будь-яких помітних 
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змін їх процесуального статусу доки не від-
булось.
Значно далі в цьому напрямі просунули-

ся США, де, також як і у Великобританії, до 
початку 70-х років XX століття роль потер-
пілого зводилася до надання свідчень, необ-
хідних для засудження винного. Потерпілі 
фактично були позбавлені будь-яких прав 
у процесі і, у свою чергу, стали розглядати 
кримінальний процес не лише як такий, що 
не відповідає їх вимогам, але взагалі байду-
жий до них.
Суспільний рух на підтримку прав 

жертв злочинів, що різко активізувався в 
кінці 1950-х років, зростання злочинності в 
країні, перш за все насильницької, розвиток 
віктимологічних досліджень і усвідомлення 
недосконалості сучасної системи криміналь-
ного правосуддя ініціювали послідовну ді-
яльність урядів США і штатів, направлену 
на істотне розширення прав потерпілих.-
У процесі цього в Сполучених Штатах були 
прийняті десятки законів, що розширюють 
кримінально-процесуальні права потерпі-
лих від злочинів [5, с. 10].
У кримінальному процесі США право 

адвоката представляти інтереси підозрюва-
ного, обвинуваченого закріплено для всіх 
стадій. Це передбачено у VI Поправці Кон-
ституції США, Федеральному криміналь-
ному процесуальному законодавстві, зако-
нодавстві штатів, прецедентах Верховного 
суду США и Верховних судів штатів. Проте, 
чіткого переліку прав захисника законода-
вець не пропонує.
Як зазначають дослідники, проблем 

участі захисника в стадії досудового розслі-
дування у кримінальному процесі США, за-
конодавчі норми і судові прецеденти надали 
такі основні права захиснику підозрювано-
го, обвинуваченого: 1) виступити на захист 
інтересів клієнта з моменту його затриман-
ня або арешту; 2) бачитися і консультувати 
свого клієнта до проведення допиту, а також 
протягом усього поліцейського розслідуван-
ня; 3) брати участь у процедурі проведення 
допиту підзахисного, його впізнанні і обшу-
ку; 4) ознайомитися з матеріалами обвину-
вачення; 5) заявляти клопотання, пов’язані 
з наданням доказів, реалізацією прав під-
захисного та ін. Характер досудового роз-

слідування в кримінальному процесі США, 
притаманна йому змагальність впливає на 
можливості адвоката при здійсненні захисту 
інтересів свого клієнта. 
Захистом підозрюваних, обвинувачених 

на стадії досудового розслідування в США 
можуть займатися як адвокати – члени ко-
легії адвокатів, так і адвокати, які отримали 
ліцензію на ведення індивідуальної адвокат-
ської практики [6, с. 12–15; 7, с. 355]. 
Історичним американські юристи вважа-

ють 1982 рік, коли Конгрес США прийняв 
Білль про захист жертв і свідків злочинів [8]. 
Це перший закон на федеральному рівні, 
що закріпив права жертв на участь у судово-
му процесі, а також їх права на захист і до-
помогу. Згідно з цим законом, потерпілі від 
злочинів, передбачених федеральним зако-
нодавством, мають такі права: на справед-
ливе звернення з повагою до гідності і при-
ватного життя потерпілого; на необхідний 
захист від правопорушника; бути сповіще-
ним про судові процедури; бути присутнім 
при всіх прилюдних судових процедурах, за 
винятком тих випадків, коли суд визначить, 
що на показання потерпілого можуть впли-
нути свідчення у суді інших осіб; на консуль-
тацію із прокурором, що підтримує обвину-
вачення у справі; на здобуття реституції; на 
інформацію про обвинувачення, вирок, ви-
сновок і звільнення правопорушника.
У цілому законодавство США розвива-

ється у напрямі неухильного розширення 
прав жертв злочину і посилення гарантій 
їх реалізації. Що ж до інституту представни-
цтва у процесі інтересів жертв злочину, то 
таке право у США (втім, як і у Великобри-
танії) визнавалось історично. При цьому, 
законодавством не регламентується проце-
суальний статус представників потерпілих 
як такий, та в цьому і немає необхідності, 
оскільки як адвокат, так і аторней, представ-
ляючи у процесі інтереси жертви, займають 
однакове процесуальне положення обвину-
вача зі всіма його широкими можливостями.
Класичною формою континентального 

змішаного кримінального процесу є кримі-
нальний процес Франції. У цей час там діє 
Кримінально-процесуальний кодекс 1958 
року з подальшими змінами і доповнення-
ми [9, с. 323].
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У французькому кримінально-про-
цесуальному законодавстві поняття «по-
терпілий» і «цивільний позивач» є синоні-
мами. А. І. Лубенський звертає увагу, що 
«пред’явлення цивільного позову передба-
чає обов’язкове порушення кримінального 
переслідування. Такого роду цивільний по-
зов може не містити вимоги про стягнення 
будь-якого матеріального блага» [10, с. 125]. 
Отже, у Франції під терміном «цивільний 
позов (action civile)» розуміється криміналь-
ний позов, порушений за ініціативою при-
ватної особи, на відміну від прилюдного 
позову (action publique), що порушується ex 
offi cio прокуратурою.
Вивчення правових актів, що регулюють 

діяльність адвокатів у Франції, показало, що 
законодавець не тільки визначив вимоги до 
адвокатів, а й передбачив кримінальну від-
повідальність за їх недотримання. Так, від-
повідно до ст. 433-17 КК Франції криміналь-
на відповідальність настає, якщо інша, не 
передбачена міжнародними угодами, осо-
ба, яка не зареєстрована належним чином 
у реєстрі колегії адвокатів і при цьому здій-
снює діяльність, що належить до виключної 
компетенції адвоката. За цією статтею ква-
ліфікуються також дії особи, яка незаконно 
використовує статус і не відповідає встанов-
леним для його набуття вимогам, з метою 
ввести в оману необмежене коло осіб щодо 
свого права на статус та належність до про-
фесії. Примітно, що у кримінальному проце-
суальному кодексі Франції законодавець де-
тально не визначає підстави участі адвоката 
у кримінальному процесі, порядок його за-
лучення та ін. Ці положення певним чином 
відображені у спеціальному законодавстві 
(Закон № 71-1130 від 31 грудня 1971 року 
«Про реформу низки судових і юридичних 
професій», Декрет № 91-1197 від 27 листо-
пада 1991 року «Про адвокатуру і адвокат-
ську діяльність», Закон № 2005-790 від 12 
липня 2005 року «Про правила професій-
ної етики адвоката», Нормативне рішення 
№ 2005-003 «Про затвердження регламенту 
адвокатури і адвокатської діяльності у Фран-
ції»).
Цікаво, що французька процесуальна те-

орія абсолютно не розрізняє захисника об-
винуваченого і представника потерпілого 

як самостійні суб’єкти кримінального про-
цесу [11]. 
У Франції не відомий інститут ознайом-

лення сторін зі всіма матеріалами справи 
після закінчення досудового розслідування 
першої інстанції, проте, це не обмежує пра-
ва сторін, оскільки ознайомлення зі спра-
вою відбувається при провадженні деяких 
слідчих дій, а крім того, у сторін є можли-
вість повністю ознайомитися зі справою під 
час попереднього слідства другої інстанції 
(ст. 197 КПК).
Повноваження цивільного позивача за 

французьким кримінально-процесуальним 
законодавством залежать від того, у яко-
му складі суду розглядається кримінальна 
справа: у суді присяжних, виправному три-
буналі або поліцейському трибуналі.
Велика увага регламентації процесуаль-

ного положення потерпілого і його пред-
ставника приділена у Кримінально-про-
цесуальному кодексі ФРН, прийнятому 1 
лютого 1877 року і що діє в редакції від 7 
квітня 1987 року. Досить сказати, що П’ята 
книга КПК ФРН повністю присвячена учас-
ті у процесі потерпілого (всього КПК ФРН 
складається із семи книг). У кримінальному 
процесі ФРН законодавець не обмежує коло 
захисників професійними адвокатами. Як 
захисники можуть брати участь адвокати, 
а також викладачі юриспруденції у німець-
ких вищих навчальних закладах згідно з 
Рамковим законом про вищі навчальні за-
клади, що мають кваліфікацію для обійман-
ня посади судді. Інші особи можуть бути 
захисниками лише за умови затвердження 
судом. Якщо у випадку обов’язкової участі 
захисника обрана особа, що не належить до 
осіб, які можуть бути призначені захисни-
ком, вона може бути допущена у якості за-
хисника за вибором лише поряд із особою, 
яка може бути призначена захисником [12]. 
Участь потерпілого у кримінальному су-

дочинстві передбачено у трьох формах: як 
обвинувач у справах приватного обвинува-
чення, співобвинувача у справах прилюд-
ного обвинувачення і цивільного позивача. 
Так, відповідно до § 374 КПК ФРН потерпі-
лий може порушити розслідування у поряд-
ку приватного обвинувачення без попере-
днього звернення у прокуратуру у справах 
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про недоторканість житла, службових при-
міщень (§ 123 КК ФРН), про образу (§§ 185 - 
187а КК), якщо образа не стосується жодної 
з політичних організацій, про порушення 
таємниці листування (§ 202 КК), про тілесні 
ушкодження (§§ 223, 223а, 230 КК), про за-
грозу і іншим злочинам, спеціально визна-
ченим в абз. 1 § 374 КПК ФРН.
У КПК ФРН також передбачені випадки 

обов’язкової участі захисника, а саме: якщо 
справа у першій інстанції розглядається зе-
мельним Верховним судом або земельним 
судом; обвинуваченому пред’являється об-
винувачення в учиненні кримінального 
злочину (в інших випадках голова призна-
чає захисника за клопотанням або за офі-
ційною ініціативою, якщо участь захисника 
убачається доцільною у зв’язку із тяжкістю 
діяння або складністю фактичної або юри-
дичної сторони справи або якщо очевид-
но, що обвинувачений не може захищати 
себе сам, а саме, оскільки для потерпілого 
призначений адвокат); провадження може 
призвести до заборони зайняття професій-
ною діяльністю; у відношенні обвинуваче-
ного виконується попереднє ув’язнення; 
обвинувачений знаходиться у закладі ви-
конання покарання не менше трьох міся-
ців на підставі попередньої або наступної 
постанови суду і не звільнений не менше, 
ніж за два тижні до початку судового роз-
гляду; для підготовки експертного висно-
вку про психічний стан обвинуваченого 
можливе поміщення обвинуваченого до 
психіатричної клініки; здійснюється про-
вадження щодо неосудних і процесуально 
недієздатних осіб; попередній захисник 
звільнений від участі у провадженні судо-
вим рішенням [11]. Це узгоджується із Фе-
деральним Положенням про адвокатуру, 
у якому передбачено, що адвокат повинен 
здійснювати захист або діяти як помічник, 
якщо його призначено захисником або по-
мічником відповідно до положень Кримі-
нально-процесуального кодексу, Закону 
про адміністративні правопорушення, За-
кону про міжнародну правову допомогу у 
кримінальних справах або Закону про вза-
ємодію із Міжнародним кримінальним су-
дом (§ 49) [13].

Зауважимо, що відповідно до § 397 а 
КПК ФРН потерпілому, промовцеві як співоб-
винувачеві має бути надана допомога у запро-
шенні адвоката, якщо справа є складною з 
правового і фактичного погляду, а потерпі-
лий не може достатньою мірою забезпечи-
ти свої інтереси або зробити це йому не під 
силу. Адвокат запрошується головою, при-
чому потерпілому протягом певного термі-
ну надається можливість вибрати адвоката. 
Голова призначає названого потерпілим, 
адвоката його представником, якщо для від-
мови в цьому немає серйозних підстав. Рі-
шення суду про надання допомоги потерпі-
лому оскарженню не підлягає. Потерпілий 
має право принести термінову скаргу на ви-
значення, яким було відмовлено у відкритті 
судового розгляду (стадія віддання під суд) 
або яким було припинено провадження у 
справі. КПК ФРН дозволяє потерпілому 
оскаржити такі визначення незалежно від 
того, оскаржив їх прокурор чи ні (§ 401).-
У той же час співобвинувач не може оскар-
жити вирок із метою, щоб за вчинення ді-
яння засудженому було призначено інше 
покарання (§ 400 КПК). 
Як цивільний позивач потерпілий також 

може скористатися послугами адвоката (§ 
404 КПК). Потерпілий отримує копію ви-
року або виписку з нього (§ 406), проте по-
збавлений права оскаржити вирок, яким 
йому відмовлено у відшкодуванні заподіяної 
шкоди (§ 406 а КПК).
Законодавство ФРН детально регламен-

тує і процесуальний статус адвоката-пред-
ставника потерпілого. Глава 4 П’ятої книги 
КПК ФРН, хоча і іменується «Інші повно-
важення потерпілого», практично повністю 
присвячена повноваженням адвоката-пред-
ставника потерпілого.
Згідно з § 406 е адвокат від імені потерпі-

лого має право знайомитися з матеріалами 
справи, які передані до суду або підлягали б 
передачі до суду в разі порушення публічно-
го переслідування, а також оглянути речові 
докази. У передбачених законом випадках у 
цьому праві адвокатові може бути відмовле-
но, наприклад, якщо таке ознайомлення за-
грожує цілям досудового розслідування або 
пов’язано з істотним затягуванням процесу. 
За клопотанням адвоката матеріали справи 
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можуть бути навіть видані йому на руки, за 
винятком речових доказів, для ознайомлен-
ня з ними в адвокатській конторі. Відмова 
у задоволенні такого клопотання може на-
ступити лише за наявності серйозних на те 
заперечень. На досудових стадіях процесу 
питання про ознайомлення адвоката потер-
пілого з матеріалами справи вирішує проку-
ратура, але її відмова може бути оскаржена 
до суду. Адвокат може знімати копії з доку-
ментів, що знаходяться у матеріалах справи.
Під час допиту потерпілого у суді або 

прокуратурі має бути забезпечена участь 
його адвоката (§ 406 f). Він може заперечу-
вати проти питань, що ставляться потерпі-
лому (абз. 2 § 238, § 242) і клопотати з відома 
потерпілого про проведення закритого слу-
хання справи.
Закон передбачає однакові наслідки 

нез’явлення адвоката - захисника і адвока-
та-представника потерпілого (§§ 145, 406 d 
КПК ФРН).
Отже, кримінально-процесуальне зако-

нодавство ФРН детальніше, ніж законодав-
ство Франції визначає правовий статус адво-
ката-представника потерпілого і на відміну 
від останнього наділяє його такими проце-
суальними правами, які відсутні в особи, що 
представляється.
Законодавство інших країн континен-

тальної Європи також приділяє велику ува-
гу процесуальному статусу потерпілого і 
його представника.
У ст. 47 КПК Естонії зазначено, що ад-

вокат-захисник має такі права: одержувати 
документи від фізичних та юридичних осіб, 
необхідні для надання юридичної допомоги 
людині, яка захищається; подавати докази; 
представляти запити і скарги; брати участь 
у процесуальних діях і робити заяви про 
умови, хід та результати процесуальних дій; 
використовувати технічні засоби при вико-
нанні обов’язку захисту, якщо це не усклад-
нює проведення процесуальних дій; брати 
участь у процесуальних діях, виконуваних 
у присутності підзахисного на досудовій та 
судовій стадії; після вступу в справу вивчати 
протокол допиту підзахисного і документи 
про затримання підзахисного, а після завер-
шення попереднього розслідування справи 
вивчати всі матеріали, наявні в справі; мати 

побачення з підзахисним без присутності 
інших людей необмежену кількість разів і 
з необмеженою тривалістю, якщо інше не 
передбачено КПК. У ст. 45 КПК Естонії за-
значено, що адвокат має право вступити в 
кримінальну справу з моменту, коли особа 
набуває статусу підозрюваного. Відповідно 
до п. 2 ч. 1 ст. 72 КПК Естонії адвокат має 
право відмовитися давати показання як сві-
док про обставини, які стали йому відомими 
у зв’язку з наданням юридичної допомоги 
[14].
Так, жертва злочину у кримінальному 

процесі Австрії може брати участь як при-
ватний обвинувач, а у справах публічного 
обвинувачення як потерпілий (у звичному 
для нас розумінні це цивільний позивач) і 
субсидіарного обвинувача (у разі заявлено-
го ним клопотанням про переслідування 
особи при відмові від цього прокуратури). 
У всіх цих випадках потерпілий визнаєть-
ся стороною обвинувачення і може мати 
адвоката-представника, процесуальні пра-
ва якого визнаються рівними правам того, 
що представляється (§ 50 КПК Австрії). 
Низкою останніх змін і доповнень до КПК 
Австрії 1975 року потерпілий отримав мож-
ливість брати участь у слідчих діях і оскар-
жити рішення компетентним органам [15, 
с. 229].
У законодавстві Нідерландів і Швеції 

передбачено право потерпілого на надання 
йому безкоштовної юридичної допомоги. 
Аналогічні положення містяться у проєкті 
закону про надання допомоги потерпілим, 
представлено Міністерством юстиції Швей-
царії.
Підводячи підсумок порівняльному до-

слідженню кримінального процесуального 
законодавства сучасних зарубіжних держав, 
слід визнати, що спільними рисами законо-
давства України й деяких зарубіжних країн 
є наявність норм, що передбачають: визна-
чення особи, яка може бути захисником у 
кримінальному процесі; вимоги на підтвер-
дження повноважень захисника; обов’язки 
і права захисника; порядок залучення за-
хисника; випадки обов’язкової участі захис-
ника; умови відмови, заміни, відсторонення 
захисника; можливість призначення захис-
ника, порядок і умови такого призначення. 
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Залежно від структури кримінального про-
цесу (відсутність стадії досудового розсліду-
вання), повноваження адвоката суттєво різ-
няться.
Системи кримінального судочинства 

більшості країн Європи і Північної Америки 
стосовно ролі і обсягу процесуальних прав 
потерпілого поділяються на дві основні гру-
пи – англосаксонська модель кримінально-
го судочинства (Великобританія, Ірландія, 
США, Канада) та континентальна систе-
ми кримінального судочинства (Франція, 
ФРН). Зміцнення процесуального статусу 
потерпілого і його представника є новіт-
ньою загальносвітовою тенденцією. Розви-
нені держави бачать вирішення проблеми 
захисту прав жертв злочину не в останню 
чергу в консультуванні і наданні їм юри-
дичної допомоги. При цьому у цих країнах 
по-різному підходять до визначення про-
цесуального статусу адвоката-представника 
потерпілого. Найчастіше його процесуальні 
можливості визнаються ідентичними про-
цесуальним правам того, що представляєть-
ся (Франція, Австрія). Виключення складає 
кримінально-процесуальне законодавство 
ФРН, де адвокат-представник потерпілого 
має особливий статус, що включає ряд важ-
ливих повноважень, які відсутні у самого по-
терпілого.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА 

ПОТЕРПІЛОГО
У статті розглянуто соціально-правовий 

статус адвоката за законодавством деяких 
зарубіжних країнах з визначенням особли-
востей його діяльності. Проаналізовано 
кримінальне процесуальне законодавство 
деяких зарубіжних країн. Систему кримі-
нального судочинства більшості країн Євро-
пи і Північної Америки розподілено на кра-
їни, що використовують англосаксонську 
модель кримінального судочинства, законо-
давство яких не знає такого учасника кримі-
нального процесу як потерпілий та конти-
нентального змішаного кримінального про-
цесу, у якому кримінально-процесуальне 
законодавство Німеччини детальніше, ніж 
законодавство Франції, визначає правовий 
статус адвоката-представника потерпілого і, 
на відміну від останнього, наділяє його та-
кими процесуальними правами, які відсутні 
в особи, яку представляють.
За результатами порівняння законодав-

ства України та деяких зарубіжних країн 
щодо участі захисника в стадії досудового 
розслідування констатовано, що їх положен-
ня подібні. Це пояснюється поглибленням 
міжнародного співробітництва в боротьбі зі 
злочинністю, розвитком принципу верхо-
венства права, захисту прав людини, підси-
ленням демократичних стандартів у кримі-
нальному судочинстві, широким застосуван-
ням правових позицій Європейського Суду 
з прав людини. Встановлено, що правова 
регламентація діяльності адвокатів у фор-
маті Європейського Союзу ґрунтується на 
вимогах національного законодавства цих 
країн. Схожий підхід застосовано і в Україні.
З’ясовано, що спільними рисами законо-

давства України й деяких зарубіжних країн 
є наявність норм, що передбачають: визна-
чення особи, яка може бути захисником у 
кримінальному процесі; вимоги на підтвер-
дження повноважень захисника; обов’язки 
і права захисника; порядок залучення за-
хисника; випадки обов’язкової участі захис-
ника; умови відмови, заміни, відсторонення 
захисника; можливість призначення захис-

ника, порядок і умови такого призначення. 
Залежно від структури кримінального про-
цесу (відсутність стадії досудового розсліду-
вання), повноваження адвоката суттєво різ-
няться.
Системи кримінального судочинства 

більшості країн Європи і Північної Америки 
стосовно ролі і обсягу процесуальних прав 
потерпілого поділяються на дві основні гру-
пи – англосаксонська модель кримінально-
го судочинства (Великобританія, Ірландія, 
США, Канада) та континентальна систе-
ми кримінального судочинства (Франція, 
ФРН). Зміцнення процесуального статусу 
потерпілого і його представника є новіт-
ньою загальносвітовою тенденцією. Розви-
нені держави бачать вирішення проблеми 
захисту прав жертв злочину не в останню 
чергу в консультуванні і наданні їм юри-
дичної допомоги. При цьому у цих країнах 
по-різному підходять до визначення про-
цесуального статусу адвоката-представника 
потерпілого. Найчастіше його процесуальні 
можливості визнаються ідентичними про-
цесуальним правам того, що представляєть-
ся (Франція, Австрія). Виключення складає 
кримінально-процесуальне законодавство 
ФРН, де адвокат-представник потерпілого 
має особливий статус, що включає ряд важ-
ливих повноважень, які відсутні у самого по-
терпілого
Ключові слова: адвокат, представник 

потерпілого, кримінально-процесуальна ді-
яльність, розслідування, надання правової 
допомоги.

FOREIGN EXPERIENCE IN 
REGULATING THE CRIMINAL 

PROCEEDINGS OF THE VICTIM’S 
LAWYER

The article considers the social and legal sta-
tus of a lawyer under the laws of some foreign 
countries with the defi nition of the peculiarities 
of his activity. The criminal procedural legisla-
tion of some foreign countries is analyzed. The 
criminal justice system of most European and 
North American countries is divided into coun-
tries that use the Anglo-Saxon model of crimi-
nal justice, whose legislation does not recognize 
such a participant in the criminal process as the 
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victim and the continental mixed criminal pro-
cess, in which German criminal procedure de-
fi nes more detail than French the legal status 
of the lawyer-representative of the victim and, 
unlike the latter, endows him with such proce-
dural rights that the person he represents does 
not have.

According to the results of the comparison 
of the legislation of Ukraine and some foreign 
countries regarding the participation of the 
defense counsel in the stage of pre-trial inves-
tigation, it was stated that their provisions are 
similar. This is due to the deepening of inter-
national cooperation in the fi ght against crime, 
the development of the rule of law, protection 

of human rights, strengthening democratic 
standards in criminal proceedings, the wide ap-
plication of the legal position of the European 
Court of Human Rights. It is established that 
the legal regulation of lawyers in the format of 
the European Union is based on the require-
ments of the national legislation of these coun-
tries. A similar approach is used in Ukraine.

It was found that the common features of 
the legislation of Ukraine and some foreign 
countries are the existence of rules that pro-
vide for: the defi nition of a person who can be 
a defender in criminal proceedings; require-
ments for confi rmation of the powers of the 
defender; duties and rights of the defender; 
the procedure for attracting a lawyer; cases of 
mandatory participation of defense counsel; 
conditions of refusal, replacement, removal of 
the defender; the possibility of appointing a de-
fender, the procedure and conditions of such 
appointment. Depending on the structure of 
the criminal process (absence of a pre-trial in-
vestigation stage), the powers of a lawyer differ 
signifi cantly.

The criminal justice systems of most Euro-
pean and North American countries regarding 
the role and scope of procedural rights of the 
victim are divided into two main groups - the 
Anglo-Saxon model of criminal justice (UK, 
Ireland, USA, Canada) and the continental 
criminal justice system (France, Germany). 
Strengthening the procedural status of the vic-
tim and his representative is the latest global 
trend. Developed countries see the solution to 
the problem of protecting the rights of victims 
of crime, not least in counseling and providing 
them with legal assistance. At the same time, 
these countries have different approaches to 
determining the procedural status of the vic-
tim’s lawyer. Most often, its procedural possi-
bilities are recognized as identical to the pro-
cedural rights of what is represented (France, 
Austria). The exception is the criminal proce-
dure legislation of Germany, where the lawyer-
representative of the victim has a special status, 
which includes a number of important powers 
that are not available to the victim

Keywords: lawyer, victim’s representative, 
criminal procedure activity, investigation, legal 
aid.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто соціально-правовий 

статус адвоката за законодавством деяких за-
рубіжних країнах з визначенням особливостей 
його діяльності. Систему кримінального судо-
чинства більшості країн Європи і Північної 
Америки розподілено на країни, що використо-
вують англосаксонську модель кримінального 
судочинства, законодавство яких не знає та-
кого учасника кримінального процесу як потер-
пілий та континентального змішаного кримі-
нального процесу, у якому кримінальне процесу-
альне законодавство визначає правовий статус 
адвоката-представника потерпілого, а деяких з 
них наділяє його такими процесуальними пра-
вами, які відсутні в особи, яку представляють.
За результатами порівняльного досліджен-

ня встановлено, що законодавство України та 
зарубіжних країн щодо участі захисника в ста-
дії досудового розслідування подібні. Це поясню-
ється поглибленням міжнародного співробіт-
ництва в боротьбі зі злочинністю, розвитком 
принципу верховенства права, захисту прав 
людини, підсиленням демократичних стан-
дартів у кримінальному судочинстві, широким 
застосуванням правових позицій Європейського 
Суду з прав людини. Встановлено, що правова 
регламентація діяльності адвокатів у форматі 
Європейського Союзу ґрунтується на вимогах 
національного законодавства цих країн. 
Ключові слова: адвокат, представник по-

терпілого, кримінально-процесуальна діяль-
ність, розслідування, надання правової допо-
моги.
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Постановка проблеми
На сьогодні першочергове завдання 

нашої держави  - це підвищення ефектив-
ності правосуддя, від впровадження яких 
у судову систему, а також у діяльність ін-
ших органів буде залежати дотримання 
прав та свобод людини в Україні, їх за-
конних інтересів, оскільки охорона по-
рядку здійснення правосуддя є однією з 
основних завдань кримінального законо-
давства України, а забезпечуючи дотри-
мання чинного законодавства в державі, 
тим самим підтримуючи належний право-
порядок у суспільстві. Поняття майнової 
шкоди, завданої кримінальним правопо-
рушенням потерпілому, охоплює: запо-
діяну кримінальним правопорушенням 
особі пряму, безпосередню шкоду в її май-
новому та грошовому виразі; неодержані 
внаслідок скоєння кримінального право-
порушення доходи; оцінені у грошовому 
виразі витрати на лікування, протезуван-
ня, відновлення здоров’я потерпілого, а в 
разі його смерті – на поховання й виплати 
з підтримання матеріального добробуту 
і виховання непрацездатних членів сім’ї 
потерпілого та його неповнолітніх дітей, 
а також кошти, витрачені закладом охо-
рони здоров’я на стаціонарне лікування 
потерпілої особи. Коли відсутня фізична 
і матеріальна шкода, то як наслідок кри-
мінальних дій завжди є моральна шкода, 
яка виступає складовою частиною всякої 
шкоди, завданої особі кримінальним пра-
вопорушенням.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблемні питання щодо досліджен-
ня понятійного аспекту шкоди, як одно-
го із складових елементів «потерпілий» 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 386 КК України, досліджува-
ли В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, М.І. Хав-
ронюк, М.І. Мельник, О.І. Габро, Н.Ю. 
Алексеєва, М.І. Панов та ін. Проте до цьо-
го часу ці питання не отримали свого на-
лежного вирішення. 

Мета статті
Розкриття проблемних питань поня-

тійного аспекту шкоди, і моральної, і мате-
ріальної, як одної із складових елементів 
«потерпілий»  кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 386 КК України 
при кваліфікації цього діяння. 

Виклад основного матеріалу
Що стосується самого  поняття «по-

терпілий», то в юридичній літературі 
спостерігається широкий спект думок. 
Особливо ускладнилася ситуація з визна-
ченням поняття терміна «потерпілий» піс-
ля того, як законодавець у новому КПК 
України значно збільшив коло осіб, які 
можуть бути потерпілими в кримінально-
му провадженні. Проте, розмежувальну 
функцію може виконувати не потерпілий 
у цілому, а специфічні його ознаки. При-
чому ці ознаки повинні бути спеціальни-
ми – вказувати на особливості потерпілого 
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щодо певного складу кримінального пра-
вопорушення. Неможливо розмежовува-
ти суміжні склади кримінального право-
порушення, спираючись лише на ознаки 
потерпілого, якщо в одному складі кримі-
нальних правопорушень у законі названі 
особливі характеристики потерпілого, а у 
іншому – ні, тобто в другому випадку по-
терпілий не є ознакою складу криміналь-
ного правопорушення. Тому ним може 
бути будь-яка особа, якій кримінальним 
правопорушенням заподіяно фізичну, 
моральну чи матеріальну шкоду. На дум-
ку І.В. Строкова, потерпілий, як учасник 
кримінального процесу, потребує най-
пильнішої уваги і турботи з боку держави, 
оскільки вона не забезпечила його захист 
від посягань. Крім того, наявні механізми 
не забезпечують поновлення його прав та 
майна [6, с. 280]. 
Заподіяння шкоди є ще одним складо-

вим елементом у визначенні терміну «по-
терпілий». У статті 55 КПК України вказа-
но на три види шкоди щодо фізичної особи 
– моральна, фізична або майнова шкоди, а 
щодо юридичної особи, то це тільки шко-
да майнова. До того ж, у контексті загаль-
нопопереджувальної дії кримінального 
закону є підстави говорити про непряму 
охорону нормами кримінального права 
потенційних потерпілих, як встановлен-
ня факту задоволення інтересів громад-
ськості у зв’язку із дотриманням вимог 
кримінального закону певними особами, 
і відповідно до наявності у кожної особи 
відчуття захищеності кримінально-пра-
вовими нормами.Тому поняття «потерпі-
лий» безпосередньо пов’язане зі шкодою, 
яка може бути спричинена тільки вна-
слідок вчинення кримінального право-
порушення (що визначається винятково 
на підставі кримінального закону). Від-
носно загального поняття «шкода» як се-
ред учених так і практичних працівників 
будь-яких дискусій або розбіжностей не-
має. Однак стосовно визначення термі-
нів «моральна шкода», «фізична шкода» 
і «майнова шкода» до теперішнього часу 
немає єдиного розуміння. Загальне по-
няття «шкода» сформулювали М.І. Гошов-
ський і О.П. Кучинська, які вважають, що 

шкода – це об’єктивна категорія, що стап-
новить ті зміни, які настали в майновому, 
фізичному, психічному, моральному стані 
особи внаслідок вчинення кримінально-
го правопорушення. Шкода, заподіяна 
кримінальним правопорушенням, і шко-
да, що є підставою для визнання особи 
потерпілою, має об’єктивний характер, 
і тому вона включається до об’єктивної 
сторони кримінального правопорушення. 
На їх думку, поняття майнової шкоди, за-
вданої кримінальним правопорушенням 
потерпілому, охоплює: заподіяну кримі-
нальним правопорушенням особі пряму, 
безпосередню шкоду в її майновому та 
грошовому виразі; неодержані внаслідок 
скоєння кримінального правопорушення 
доходи; оцінені у грошовому виразі ви-
трати на лікування, протезування, від-
новлення здоров’я потерпілого, а в разі 
його смерті – на поховання й виплати з 
підтримання матеріального добробуту і 
виховання непрацездатних членів сім’ї 
потерпілого та його неповнолітніх дітей, 
а також кошти, витрачені закладом охоро-
ни здоров’я на стаціонарне лікування по-
терпілої особи [4, с. 17]. Коли відсутня фі-
зична і матеріальна шкода, то як наслідок 
кримінальних дій завжди є моральна шко-
да, яка виступає складовою частиною вся-
кої шкоди, завданої особі кримінальним 
правопорушенням. М.С. Строгович під 
моральною шкодою розумів зганьблення 
честі людини, приниження її гідності, за-
подіяння тяжких душевних переживань, 
страждань, внесення в особисте життя 
або суспільне становище людини усклад-
нень [5, с. 257]. А.М. Белякова зазначила, 
що моральна шкода виражається в пере-
живаннях і стражданнях, а також в обме-
женні можливостей особи брати участь в 
активному житті [2, с. 53]. В.Я. Панарін 
вважає, що моральна шкода – це моральні 
страждання особи, спричинені злочинним 
посяганням на її честь, гідність, а також 
і на інші блага, охоронювані як законом, 
так і нормами моралі [7, с. 78–79]. С.Є. 
Абламський вважає, що моральну шко-
ду слід розуміти як викликану в психіці 
оцінку потерпілим протиправного прини-
ження честі та гідності як людини та не-
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гативного сприйняття дій (бездіяльності), 
способу вчинення кримінального право-
порушення, а також його відношення до 
погрози чи настанню наслідків [1, с. 161]. 
Така термінологічна відмінність поняття 
«моральної шкоди» перешкоджає однако-
вому тлумаченню кримінально-правових 
норм та ускладнює завдання правозасто-
совних органів.
Тут слід зазначити, що не тільки вчені 

не мають єдиної думки про поняття «мо-
ральна шкода», але й вітчизняне законо-
давство не має чіткого визначення термі-
на «моральна шкода». З аналізу юридич-
ної літератури видно, що на офіційному 
рівні визначення поняття «моральна шко-
да» почалося ще з  Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» від 16 
квітня 1991 року № 959-XII, де було вка-
зано, що «моральна шкода – шкода, яку 
заподіяно особистим немайновим правам 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльнос-
ті та яка призвела або може призвести до 
збитків, що мають матеріальне виражен-
ня». Більш конкретно, але явно не повно 
і не коректно було дано визначення по-
няття «моральна шкода» у Законі України 
«Про порядок відшкодування шкоди, за-
вданої громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року 
№ 266/94-ВР, у якому зазначалося, що мо-
ральною шкодою визнаються страждання, 
заподіяні громадянинові внаслідок фізич-
ного чи психічного впливу, що призвело 
до погіршення або позбавлення можли-
востей реалізації ним своїх звичок і ба-
жань, погіршення відносин з оточенням, 
інших негативних наслідків морального 
характеру. Однак, обидва вище викладе-
ні визначення поняття «моральна шкода» 
не містить розгорнутого визначення тер-
міна «моральна шкода». Пізніше у Закон 
України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незакон-
ними діями органів дізнання, попере-
днього слідства, прокуратури і суду» від 1 
грудня 1994 р. № 266/94-ВР в 2000, 2003, 
2009 2014 та 2015 р.р. вносилися зміни і 
доповнення, які стосувалися тільки права 
і порядку відшкодування шкоди.  Визна-

чення поняття «моральна шкода» в цих 
Законах не було змінено. Верховний суд 
України також намагався дати визначен-
ня поняттю «моральна шкода». Також це 
питання було розглянуто у п. 3 Постанови 
№ 4 «Про судову практику в справах про 
відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди» від 31 березня 1995 р. Вказано, 
що під моральною шкодою розуміються 
втрати немайнового характеру внаслідок 
моральних чи фізичних страждань або 
інших негативних явищ, заподіяних фі-
зичній чи юридичній особі незаконними 
діями або бездіяльністю інших осіб. Від-
повідно до чинного законодавства мо-
ральна шкода може полягати, зокрема: у 
приниженні честі, гідності, престижу або 
ділової репутації, моральних переживань 
у зв’язку з ушкодженням здоров’я, у по-
рушенні права власності (у тому числі 
інтелектуальної), прав, наданих спожи-
вачам, інших цивільних прав, у зв’язку з 
незаконним перебуванням під слідством 
і судом, у порушенні нормальних життє-
вих зв’язків через неможливість продо-
вження активного громадського життя, 
порушенні стосунків з оточенням, при на-
станні інших наслідків. Під немайновою 
шкодою, заподіяною юридичній особі, 
слід розуміти втрати немайнового харак-
теру, що настали у зв’язку з принижен-
ням її ділової репутації, посяганням на 
фірмове найменування, товарний знак, 
виробничу марку, розголошенням комер-
ційної таємниці, а також вчиненням дій, 
спрямованих на зниження престижу чи 
підрив довіри до її діяльності. Характер-
но, що й інші питання правового статусу 
потерпілого в КПК України розглядали-
ся Верховним Судом України, що, поза 
сумнівом, сприяло правильному застосу-
ванню кримінального законодавства на 
практиці, а також успішному захисту прав 
потерпілого. Так, згідно з п. 3 Постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про 
практику застосування судами законодав-
ства, яким передбачені права потерпілих 
від злочинів» № 13 від 2 липня 2004 р., не 
можуть бути визнані потерпілими особи, 
які постраждали від кримінального право-
порушення, вчиненого ними ж; водночас, 
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оскільки закон не пов’язує позбавлення 
особи статусу потерпілого з неправомір-
ністю її поведінки, суди мають визнавати 
особу потерпілим й у випадках, коли вчи-
нення щодо неї кримінального правопору-
шення спровоковано її діями. При цьому 
неправомірність поведінки потерпілого 
може бути врахована при кваліфікації дій 
підсудного або призначенні йому пока-
рання. У п. 2 цієї Постанови вказано, що у 
справі про незакінчений злочин особа ви-
знаєть ся потерпілим за умови фактично-
го заподіяння їй моральної, фізичної або 
майнової шкоди. Потім Пленум Верхо-
вного Суду України Постановою N 5 від 
25.05.2001 р. «Про внесення змін та допо-
внень до постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 31 березня 1995 р. N 4 
«Про судову практику в справах про від-
шкодування моральної (немайнової) шко-
ди» вніс такі зміни в цю Постанову: 1. 
Пункт 3 був доповнений  абзацом третім 
у такій редакції: «Під немайновою шко-
дою, заподіяною юридичній особі, слід 
розуміти втрати немайнового характеру, 
що настали у зв’язку з приниженням її 
ділової репутації, посяганням на фірмо-
ве найменування, товарний знак, вироб-
ничу марку, розголошенням комерційної 
таємниці, а також вчиненням дій, спрямо-
ваних на зниження престижу чи підрив 
довіри до її діяльності». 2. Абзац другий 
п. 5 був замінений двома абзацами, тако-
го змісту: «Відповідно до загальних під-
став цивільно-правової відповідальності 
обов’язковому з’ясуванню при вирішенні 
спору про відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди підлягають: наявність 
такої шкоди, протиправність діяння її за-
подіювача, наявність причинного зв’язку 
між шко дою і протиправним діянням за-
подіювача та вини останнього в її заподі-
янні. Суд, зокрема, повинен з’ясувати, чим 
підтверджується факт заподіяння позива-
чеві моральних чи фізичних страждань 
або втрат немайнового характеру, за яких 
обставин чи якими діями (бездіяльністю) 
вони заподіяні, у якій грошовій сумі чи в 
якій матеріальній формі позивач оцінює 
заподіяну йому шкоду та з чого він при 
цьому виходить, а також інші обставини, 

що мають значення для вирішення спору. 
Особа (фізична чи юридична) звільняєть-
ся від відповідальності по відшкодуванню 
моральної шкоди, якщо доведе, що остан-
ня заподіяна не з її вини. Відповідальність 
заподіювача шкоди без вини може мати 
місце лише у випадках, спеціально перед-
бачених законодавством».  3. Пункт 9 ви-
класти в такій редакції: «Розмір відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди суд 
визначає залежно від характеру та обсягу 
страждань (фізичних, душевних, психіч-
них тощо), яких зазнав позивач, характеру 
немайнових втрат (їх тривалості, можли-
вості відновлення тощо) та з урахуванням 
інших обставин. Зокрема, враховуються 
стан здоров’я потерпілого, тяжкість виму-
шених змін у його життєвих і виробничих 
стосунках, ступінь зниження престижу, ді-
лової репутації, час  та зусилля, необхідні 
для відновлення попереднього стану, до-
бровільне – за власною ініціативою чи за 
зверненням потерпілого – спростування  
інформації редакцією засобу масової ін-
формації. При цьому суд має виходити із 
засад розумності, виваженості та справед-
ливості. У випадках, коли межі відшкоду-
вання моральної шкоди визначаютьс я у 
кратному співвідношенні з мінімальним 
розміром заробітної плати чи неоподатко-
вуваним мінімумом доходів громадян, суд  
при вирішенні цього питання має виходи-
ти з такого розміру мінімальної заробітної 
плати чи неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, що діють на час розгля-
ду справи. Визначаючи розмір відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди, суд 
повинен наводити в рішенні відповідні 
мотиви».
Дійсно, ці зміни і доповнення також 

мали значення для поліпшення тракту-
вання поняття «моральна шкода». Але 
найбільш повно й правильно, на нашу 
думку, визначення терміна «моральна 
шкода» було викладено у прийнятому 
2003 р. Цівільном кодексі України і най-
більш вдало сформульоване визначення, у 
ч. 2 ст. 23 якого зазначено, що «мораль-
на шкода» полягає: 1) у фізичному болю 
та стражданнях, яких фізична особа за-
знала у зв’язку з каліцтвом або іншим 
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ушкодженням здоров’я; 2) у душевних 
стражданнях, яких фізична особа зазна-
ла у зв’язку з протиправною поведінкою 
щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких 
родичів; 3) у душевних стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку із знищен-
ням чи пошкодженням її майна; 4) у при-
ниженні честі та гідності фізичної особи, а 
також ділової репутації фізичної або юри-
дичної особи».
Міністерство юстиції України також 

робило спробу сформулювати поняття 
«моральна шкода». Так, 2004 р. у своє-
му листі-рекомендації від 13 травня 2004 
р. № 35-13/797 було вказано, що «під мо-
ральною шкодою слід розуміти втрати не-
майнового характеру внаслідок мораль-
них чи фізичних страждань, або інших 
негативних явищ, заподіяних фізичній 
чи юридичній особі незаконними діями 
або бездіяльністю інших осіб». Аналізу-
ючи це визначення поняття «моральна 
шкода», не важко зробити висновок, що 
воно не тільки не вдосконалило його, а 
й ще більше зробило туманним і важким 
для застосування на практиці. Слушною 
є думка Н.В. Вербицької, яка вважає, що 
моральна шкода може полягати, зокрема: 
у приниженні честі, гідності, престижу або 
ділової репутації, моральних переживан-
нях у зв’язку з ушкодженням здоров’я; у 
порушенні права власності (в тому числі 
інтелектуальної), прав, наданих спожи-
вачам, інших цивільних прав, у зв’язку з 
незаконним перебуванням під слідством і 
судом; у порушенні нормальних життєвих 
зв’язків через неможливість продовження 
активного громадського життя, порушенні 
стосунків з оточенням, при настанні інших 
негативних наслідків [3, с. 89].
Майнова шкода, завдана кримінальним 

правопорушенням потерпілому, охоплює: 
заподіяну злочином особі пряму, безпосе-
редню шкоду в її майновому та грошово-
му виразі; неодержані внаслідок скоєння 
кримінального правопорушення доходи; 
оцінені у грошовому виразі витрати на 
лікування, протезування, відновлення 
здоров’я потерпілого, а в разі його смерті 
– на поховання й виплати з підтримання 
матеріального добробуту і виховання не-

працездатних членів сім’ї потерпілого та 
його неповнолітніх дітей, а також кошти, 
витрачені закладом охорони здоров’я на 
стаціонарне лікування потерпілої особи. 
Слід зазначити, що згідно ст. 139 “Май-
но у сфері господарювання” Цивільного 
кодексу України майном  визнається су-
купність речей та інших цінностей (вклю-
чаючи нематеріальні активи), які мають 
вартісне визначення, виробляються чи 
використовуються у діяльності суб’єктів 
господарювання та відображаються в їх 
балансі або враховуються в інших перед-
бачених законом формах обліку майна 
цих суб’єктів.

Висновки і пропозиції
Аналіз поняття «потерпілий» та ви-

значення терміну «моральна шкода» дає 
змогу зробити висновок, що конструктив-
ним поняття «потерпілий» буде наступного 
змісту – це фізична або юридична особа, 
якій кримінальним правопорушенням за-
подіяно моральну, фізичну або майнову 
шкоду і допущена слідчим, прокурором 
або судом до кримінального провадження 
як його учасника. Таким чином, поняття 
майнової шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням потерпілому, охоплює: 
заподіяну кримінальним правопорушен-
ням особі пряму, безпосередню шкоду в її 
майновому та грошовому виразі; неодер-
жані внаслідок скоєння кримінального 
правопорушення доходи; оцінені у гро-
шовому виразі витрати на лікування, про-
тезування, відновлення здоров’я потерпі-
лого, а в разі його смерті – на поховання 
й виплати з підтримання матеріального 
добробуту і виховання непрацездатних 
членів сім’ї потерпілого та його неповно-
літніх дітей, а також кошти, витрачені 
закладом охорони здоров’я на стаціонар-
не лікування потерпілої особи. Коли від-
сутня фізична і матеріальна шкода, то як 
наслідок завжди є моральна шкода, яка 
виступає складовою частиною всякої шко-
ди, завданої особі кримінальним право-
порушенням. Підводячи підсумок вище 
викладеному, зосередимо увагу на понятті 
моральна шкода, що полягає: 1) у прини-
женні честі, гідності, престижу фізичної 
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особи, а також ділової репутації фізич-
ної або юридичної особи; 2) у моральних 
переживаннях у зв’язку з ушкодженням 
здоров’я; 3) у зв’язку з незаконним пере-
буванням під слідством і судом; 4) у пору-
шенні права власності (у тому числі інте-
лектуальної); 5) у порушенні прав, нада-
них споживачам, інших цивільних прав; 
6) у душевних стражданнях, яких фізична 
особа зазнала у зв’язку із знищенням чи 
пошкодженням її майна; 7) у порушенні 
нормальних життєвих зв’язків через не-
можливість продовження активного гро-
мадського життя. 
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АНОТАЦІЯ 
Охорона порядку здійснення правосуддя 

є однією з основних завдань кримінального 
законодавства України, а забезпечуючи до-
тримання чинного законодавства в державі, 
тим самим підтримує належний правопо-
рядок у суспільстві. На сьогодні першочерго-
ве завдання нашої держави  - це підвищення 
ефективності правосуддя, від впровадження 
яких у судову систему, а також у діяльність 
інших органів буде залежати дотримання 
прав та свобод людини в Україні, їх законних 
інтересів. Одним із завдань правосуддя є роз-
гляд проблемних питань щодо дослідження 
понятійного аспекту шкоди, як одної із скла-
дових елементів «потерпілий» кримінального 
правопорушення перешкоджання з’явленню 
свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, 
примушування їх до відмови від давання по-
казань чи висновку. Поняття майнової шко-
ди, завданої кримінальним правопорушенням 
потерпілому, охоплює: заподіяну криміналь-
ним правопорушенням особі пряму, безпо-
середню шкоду в її майновому та грошовому 
виразі; неодержані внаслідок скоєння кримі-
нального правопорушення доходи; оцінені у 
грошовому виразі витрати на лікування, про-
тезування, відновлення здоров’я потерпілого, 
а в разі його смерті – на поховання й випла-
ти з підтримання матеріального добробу-
ту і виховання непрацездатних членів сім’ї 
потерпілого та його неповнолітніх дітей, а 
також кошти, витрачені закладом охорони 
здоров’я на стаціонарне лікування потерпілої 
особи. Коли відсутня фізична і матеріальна 
шкода, то як наслідок кримінальних дій за-
вжди є моральна шкода, яка виступає скла-
довою частиною всякої шкоди, завданої особі 
кримінальним правопорушенням. Поняття 
«моральна шкода», що полягає: 1) у прини-
женні честі, гідності, престижу фізичної 
особи, а також ділової репутації фізичної або 
юридичної особи; 2) у моральних переживан-
нях у зв’язку з ушкодженням здоров’я; 3) у 
зв’язку з незаконним перебуванням під слід-
ством і судом; 4) у порушенні права власності 
(у тому числі інтелектуальної); 5) у порушен-
ні прав, наданих споживачам, інших цивіль-
них прав; 6) у душевних стражданнях, яких 
фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням 
чи пошкодженням її майна; 7) у порушенні 

нормальних життєвих зв’язків через немож-
ливість продовження активного громадсько-
го життя. 
Ключові слова: потерпілий, шкода мо-

ральна, шкода матеріальна, шкода фізична, 
кримінальне правопорушення передбачене 
ст. 386 КК України.
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Kovalenko D.A. 
DAMAGE ONE OF THE 

COMPONENTS OF THE TERM «VICTIM» 
FOR OBSTACLING THE APPEARANCE 

OF A WITNESS, A VICTIM EXPERT, 
FORCING THEM TO BE INVOLVED IN

Today, the main core is the priority task of 
our state - to increase the efficiency of justice, 
respect for human rights and freedoms 
in Ukraine, their legitimate interests. The 
need to focus on problematic issues of the 
conceptual aspect of harm, as one of the 
components of the «victim» of a criminal 
offense under Art. 386 of the Criminal Code 
of Ukraine in qualifying this act. Disclosure 
of the conceptual apparatus of property 
damage caused by a criminal offense to the 
victim includes: direct, direct damage caused 
to the person by the criminal offense in its 
property and monetary terms; income not 
received as a result of committing a criminal 
offense; estimated in monetary terms the 
costs of treatment, prosthetics, recovery 
of the victim, and in case of his death - for 
burial and payments for the maintenance 
of material well-being and upbringing of 
disabled family members of the victim and 
his minor children, as well as funds spent by 
the institution health for inpatient treatment 
of the victim. When there is no physical and 
material damage, then as a consequence 
of criminal actions there is always moral 
damage, which is an integral part of any 
damage caused to a person by a criminal 
offense.

Thus, the concept of property damage 
caused by a criminal offense to the victim 

includes: caused by a criminal offense to 
a person direct, immediate damage in its 
property and monetary terms; income not 
received as a result of committing a criminal 
offense; estimated in monetary terms the 
costs of treatment, prosthetics, recovery 
of the victim, and in case of his death - for 
burial and payments for the maintenance 
of material well-being and upbringing of 
disabled family members of the victim and 
his minor children, as well as funds spent by 
the institution health for inpatient treatment 
of the victim. When there is no physical 
or material damage, the consequence is 
always moral damage, which is an integral 
part of any damage caused to a person by 
a criminal offense. Summing up the above, 
we focus on the concept of moral harm, 
which consists of: 1) humiliation of honor, 
dignity, prestige of an individual, as well 
as the business reputation of an individual 
or legal entity; 2) in moral distress due to 
damage to health; 3) in connection with 
illegal stay under investigation and trial; 4) 
in violation of property rights (including 
intellectual property); 5) in violation of 
the rights granted to consumers and other 
civil rights; 6) in mental suffering suffered 
by an individual in connection with the 
destruction or damage of his property; 7) 
in violation of normal life ties due to the 
impossibility of continuing active public 
life.

Key words: victim, moral damage, 
material damage, physical damage, criminal 
offense provided by Art. 386 of the Criminal 
Code of Ukraine.
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В этой статье рассматриваются между-
народно-правовые документы, подготовлен-
ные международными организациями, вклю-
чая ООН, Группу разработки финансовых 
мер борьбы с  отмыванием денег (ФАТФ), 
Эгмонтской группы, Базельский комитет и 
другие. Были описаны основные характери-
стики этих документов, чтобы понять важ-
ность их в области борьбы с отмыванием 
денег. Статья служит руководством истори-
ческого развития международного законода-
тельства по борьбе с отмыванием денег.
Ключевые слова: грязные деньги, легали-

зация, международно-правовое регулирова-
ние, ФАТФ
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Большинство международных докумен-
тов, касающихся борьбы с легализацией 
денежных средств или иного имущества, 
приобретённых преступным путём, опреде-
лено как мягкое право (softlaw). В отличие 
от жёсткого права (hardlaw), нормы этих 
актов не имеют обязательного характера.-
У них рекомендательный характер, и они 
не являются нормами международного пра-
ва. Стороны должны принять соответствен-
ные внутренние акты для того, чтобы мяг-
кое право создавало обязательства для них. 
Первым международным шагом в борь-

бе отмывания денег считается Венская Кон-
венция 1990 года. Так как другие акты о 
борьбе с отмыванием денег вступили в силу 
после Венской Конвенции и фундаменталь-
ные основы и принципы о борьбе с отмыва-
нием денег впервые были изложены тут, эта 

конвенция является источником вдохнове-
ния для развития других международных 
актов в этой сфере. Надо отметить: тот факт, 
что термин «отмывание денег» не был ис-
пользован в Конвенции. Стороны Конвен-
ции должны криминализировать преобра-
зование или передачу, сокрытие или маски-
ровку имущества, приобретённого преступ-
ным путём. Так как ответственность только 
по преступлениям о наркотиках была уре-
гулирована в Конвенции, её нельзя считать 
полноценной для международной борьбы 
с отмыванием денег. В Конвенции также 
предусмотрена взаимная правовая помощь 
сторон в расследовании, преследовании и 
судебном разбирательстве преступлений, 
усмотренных в соответствующем пункте, а 
также её цели, формы запроса и основы для 
отказа. 190 государств являются сторонами 
Конвенции.
Другой конвенцией Организации Объ-

единённых Наций в этой области является 
Палермская конвенция против транснаци-
ональной организованной преступности от 
2003 года. В Конвенции отмывание денег 
установлено одним из ключевых особенно-
стей организованной преступности. Также 
дано различение первичной преступной 
деятельности и вторичной преступной де-
ятельности (например, отмывание денег). 
Минимальные требования основных право-
нарушений по отмыванию денег для участ-
ников Конвенции – это участие в преступ-
ной организации (ст. 5), коррупция (ст. 8) и 
препятствие правосудию (ст. 23). Регулятив-
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ный и надзорный режим финансового сек-
тора с целью выявления подозрительных 
операций – идентификация клиента, учёт 
и отчётность, международное сотрудниче-
ство, главные методы борьбы с отмыванием 
денег в рамках Палермской конвенции. 
В рамках Программы Организации 

Объединённых Наций по международному 
контролю над наркотиками был принят Ти-
повой законодательный акт об отмывании 
денег. Одной из целей данного Акта было 
унифицирование законодательств госу-
дарств в борьбе с легализацией нелегальных 
доходов. Данный Акт носит рекомендатель-
ный характер и предоставляет модель для 
развития национальных законодательств в 
этой области.
Другой международный орган в сфере 

противодействия отмыванию денег - Базель-
ский комитет по банковскому надзору (Ба-
зельский комитет) – был образован в 1974 
году управляющими центральных банков. 
Комитет не имеет официального междуна-
родного надзорного органа или силы зако-
на. Он формулирует широкие надзорные 
стандарты и руководящие принципы, а так-
же рекомендации изложения лучших прак-
тик по широкому кругу вопросов банковско-
го надзора. Из надзора Базельского комите-
та три стандарта и руководящих принципа 
касаются вопросов отмывания денег.
Для борьбы с различными видами пре-

ступлений, в том числе и финансовыми, 12 
декабря 1988 года главы центральных бан-
ков стран «Большой семёрки» подписали 
Базельское соглашение «О принципах ре-
гулирования работы банков, осуществле-
ния практического контроля за их деятель-
ностью и предупреждения криминального 
использования банковских систем для «от-
мывания денег». Эти соглашения являются 
практически первым международном нор-
мативном актом «мягкого права», регули-
рующим в основном нормативную/превен-
тивную стороны отмывания денег. Иденти-
фикация личности клиентов является обя-
зательным для финансовых организаций, и 
если это невозможно, деловые отношения 
должны быть разорваны. 
В 1997 году Базельский Комитет издал 

свои Основные принципы эффективного 

банковского надзора (Core Principles), кото-
рые представляют собой всеобъемлющий 
проект эффективной системы банковского 
надзора и охватывают широкий круг тем. Из 
25 основных принципов один из них, основ-
ной принцип – 15, касается отмывания денег. 
В дополнение к Основным принципам, 

Базельский Комитет издал “Принципы ме-
тодологии”, которые содержат 11 конкрет-
ных критериев и пять дополнительных 
критериев, которые помогут оценить адек-
ватность политики и процедур - знай своего 
клиента (KYC). 
При полной поддержке Рекомендации 

Целевой группы по финансовым меропри-
ятиям Комитет выпустил документ, озаглав-
ленный «Разумное управление рисками, 
связанными с отмыванием денег и финанси-
рованием терроризма» в январе 2014 года, 
который обеспечивает основу наилучшей 
практики регулирования на широкой осно-
ве по рекомендациям ФАТФ. В документе 
рекомендации делятся по трём направлени-
ям защиты от отмывания денег. В докумен-
те говорится, что персонал фронт-офиса, 
выступающий в роли клиента, должен быть 
рассмотрен как первая линия защиты от 
финансовых преступлений. Команда выс-
шего руководства и комплайенс формирует 
вторую линию защиты от отмывания денег. 
Функция внутреннего аудита обеспечива-
ет третью линию защиты и играет важную 
роль в независимой оценке управления ри-
сками и контроля.
Другая международная организация в 

этой области Вольфсбергская группа - объ-
единение одиннадцати глобальных банков, 
целью которого является развитие стандар-
тов индустрии финансовых услуг и сопут-
ствующих продуктов для KYC, политики по 
борьбе с отмыванием денег и финансирова-
нием терроризма. Cтандарты Вольфсбер-
га важны тем, что в них даётся краткий и 
чёткий обзор правил принятия клиентов 
и постоянного мониторинга. Кроме того, 
здесь раскрывается, что требуется от «долж-
ной осмотрительности» и в особенности, что 
определяет на практике источник богатства 
и источник средств. В тексте также указано, 
что может означать усиленное изучение ри-
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скованных и передовых методов работы с 
политически значимыми лицами (PEPs).
В 2002 году, следуя в основном новым 

правилам Закона США «О Патриотах» о бан-
ковском обслуживании корреспондентов, ко-
торые позднее были также учтены в новых 
Сорока рекомендациях ФАТФ, Вольфсберг 
разработал подробный свод правил для бан-
ковских операций корреспондентов. Прин-
ципы 2002 года определяют, что может по-
влечь за собой основанный на риске подход 
в банковском обслуживании корреспонден-
тов, и по существу проводят различие между 
«стандартной» должной осмотрительностью 
для банков-корреспондентов и «повышен-
ной» осмотрительностью для учреждений, 
занимающихся индикаторами более высо-
кого риска. Вольфсберг недавно сделал ещё 
один шаг, призвав частные предприятия вы-
ступать в качестве центральных сертифика-
ционных агентств и создать международный 
реестр данных о должной осмотрительности, 
собираемых банками-корреспондентами. 
Этот шаг позволяет банкам работать намно-
го экономичнее, чем в рамках традиционной 
системы, в которой каждый банк должен был 
применять свою собственную юридическую 
проверку к каждому потенциальному корре-
спонденту. Сами банки Вольфсберга просто 
действовали как «первопроходцы».
На национальном уровне подразделе-

ния финансовой разведки являются цен-
тральным звеном в борьбе с отмыванием де-
нег. Для обмена информацией между под-
разделениями финансовой разведки разных 
стран было создано объединение подраз-
делений разведки 69 стран под названи-
ем «Эгмонт» в 1995 году, в брюссельском 
дворце Эгмонт – Аренберг. В организацию 
включены рабочие группы по правовым и 
оперативным вопросам, привлечены и об-
учены новые сотрудники, а также решают-
ся вопросы информационных технологий. 
При обмене информацией члены должны 
соблюдать принципы ограничения на раз-
решённое использование информации и 
конфиденциальность. 
Одним из ключевых игроков в области 

противодействия отмывания грязных денег 
является Международная организация уго-
ловной полиции (ИНТЕРПОЛ). По состо-

янию на 2020 год, в состав Интерпола вхо-
дит 194 государства. Главными функциями 
этой организации является ликвидация 
международной преступности, поддержи-
вание обмена информацией между страна-
ми, стандартизация методов, применяемых 
правоохранительными органами при сборе 
и анализе информации. 
Группа разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - меж-
правительственная организация, которая 
занимается выработкой мировых стандар-
тов в сфере противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществля-
ет оценки соответствия национальных си-
стем ПОД/ФТ этим стандартам. ФАТФ была 
создана не на основе международного дого-
вора. Поэтому она не является органом, ко-
торый создаёт нормы обязательные для го-
сударств. Не случайно главным документом 
ФАТФ-а названы «Рекомендации». Первой 
задачей ФАТФ было установление междуна-
родного стандарта по борьбе с отмыванием 
денег. ФАТФ выпустила свой первый набор 
международных стандартов по борьбе с от-
мыванием денег в 1990 году и сорок реко-
мендаций по отмыванию денег. 
Методы и техники отмывания денег ме-

няются в ответ на разработку контрмер, на-
пример использование юридических лиц 
для маскировки подлинного владения неза-
конным доходом и контроля над ним, и бо-
лее широкое использование специалистов 
для предоставления консультаций и помо-
щи в отмывании преступных средств. Эти 
факторы, в сочетании с опытом, получен-
ным в результате процесса сотрудничества 
между странами и территориями ФАТФ, а 
также ряд национальных и международных 
инициатив привёл ФАТФ к рассмотрению 
и пересмотру Сорока рекомендаций в но-
вую всеобъемлющую основу для борьбы с 
отмыванием денег и финансированием тер-
роризма. На сегодня приоритетом является 
борьба с киберпреступлениями и финансо-
выми преступлениями, связанными с крип-
товалютами. 
Но как работает политическое влияние 

ФАТФ, особенно в странах, не являющихся 
членами? ФАТФ проводит проверки уров-
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ня соответствия в рамках юрисдикций ре-
комендациям ФАТФ, и это обеспечивает 
определённый уровень стимула для их вы-
полнения. Если ФАТФ считает, что страна-
член (или страна, не являющаяся членом) 
не соответствует Рекомендациям, она может 
использовать ряд «поэтапных подходов», 
начиная с наименее агрессивных мер и уси-
ливает давление, если страна продолжает 
не соблюдать их. Во-первых, соответствую-
щая страна должна представлять отчёты о 
ходе работы в Секретариат ФАТФ и/или на 
его пленарных заседаниях. Если страна по-
прежнему отказывается сотрудничать, пре-
зидент ФАТФ-а может направить письмо или 
делегацию высокого уровня правительству 
страны и/или включить страну в «серый спи-
сок» или список юрисдикций, которые тре-
буют дополнительного внимания со стороны 
органов взаимной оценки ФАТФ. При даль-
нейшем несоблюдении, ФАТФ может приме-
нить Рекомендацию 19 и опубликовать пред-
упреждение для финансовых учреждений, 
что они должны «уделять особое внимание 
деловым отношениям и сделкам с лицами, 
компаниями и финансовыми учреждениями, 
расположенными в стране, не соответствую-
щей требованиям». Наконец, ФАТФ может 
приостановить членство страны, не соответ-
ствующей требованиям. И если рассматрива-
емая юрисдикция является страной, не явля-
ющейся членом, ФАТФ может включать эту 
страну, которая не соблюдает требования, в 
«не сотрудничающие страны или террито-
рии» (NCCT или «blacklist»).
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тій реалізації особою права на компроміс, 
закріплених у міжнародно-правових ак-
тах обов’язкового та рекомендаційного 
характеру.

Результати дослідження
Під гарантіями у кримінально-проце-

суальній науці розуміють систему право-
вих засобів, встановлених законом для на-
лежного відправлення правосуддя, захис-
ту прав і свобод людини в кримінальному 
процесі, здійснення завдань судочинства у 
кримінальних справах [4, c. 75; 5, c. 229-
230]. 
На думку А.С. Стройкової криміналь-

но-процесуальні гарантії – це встановлені 
кримінально-процесуальним законом пра-
вові засоби, якими охороняються і захи-
щаються права і законні інтереси осіб, які 
беруть участь у кримінальному процесі, 
що включають як відповідні процесуальні 
приписи, так і діяльність відповідних дер-
жавних органів, посадових та інших осіб 
за їх реалізації [6, c. 38]. Автор включив в 
поняття такі значимі ознаки, як «охорона 
і захист законних інтересів» і «діяльність 
державних органів і посадових осіб щодо 
реалізації їх охорони і захисту цих інте-
ресів».
Найбільш повне, на нашу думку, визна-

чення цього поняття наводить Ю.А. Іванов. 
Він розглядає кримінально-процесуальні 
гарантії як систему правових засобів за-
безпечення успішного вирішення завдань 
правосуддя і охорони законних інтересів 

Вступ
Незважаючи на суттєві переваги проце-

дур відновного правосуддя, неформальний 
характер під час їх застосування містить у 
собі небезпеку порушення прав сторін кон-
флікту. У зв’язку з цим, як зазначає у своїх 
рішеннях Європейський суд з прав людини, 
будь-яка відмова від процесуальних прав по-
винна завжди бути зроблена у недвозначній 
формі і супроводжуватися мінімальними га-
рантіями, співмірними з її важливістю. Крім 
того, вона не повинна суперечити жодному 
важливому суспільному інтересу [1]. 
У юридичній літературі питанням, 

пов’язаним з гарантуванням прав учасників 
кримінального процесу під час альтерна-
тивних судовому способів вирішення кри-
мінально-правового конфлікту, присвятили 
праці Р.В. Новак, Г.Ю. Саєнко, А.С. Трекке, 
П.В. Холодило та ін.
У своїх дисертаційних дослідженнях ав-

тори неодноразово звертали увагу на необ-
хідність гарантування прав підозрюваного 
(обвинуваченого), потерпілого, юридичної 
особи нормами чинного кримінального про-
цесуального законодавства [2, с. 1; 3, с. 15].
Однак, ефективна реалізація права на 

компроміс відповідно до положень націо-
нального законодавства була б неможливою 
без впровадження міжнародних стандартів 
у правову систему України.

Постановка завдання
Враховуючи зазначене, метою статті є 

аналіз кримінально-процесуальних гаран-
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усіх учасників провадження, що передба-
чає суворе дотримання встановлених за-
коном форм і принципів судочинства, за-
кріплення прав учасників процесу і умов 
їх реалізації, точне виконання обов’язків 
посадовими особами та органами, що 
здійснюють кримінально-процесуальну 
діяльність [7, c. 215].
З огляду на це, кримінально-процесу-

альні гарантії –  перш за все правові за-
соби. У розділі ІІІ Додатку до Резолюції 
2002/12 Економічної і Соціальної Ради 
від 24 липня 2002 р. «Основні принци-
пи застосування програм реституційного 
правосуддя в питаннях кримінального 
правосуддя» визначено, що держави по-
винні встановлювати керівні принципи 
і стандарти, які регулюють застосування 
програм реституційного правосуддя. Такі 
керівні принципи і стандарти повинні за-
безпечувати дотримання основних поло-
жень, що містяться в цьому документі, і 
стосуватися, зокрема, наступного:

a) умов для передачі справ програма-
ми реституційного правосуддя;

b) розгляду справ після реституційно-
го процесу;

c) кваліфікації, підготовки і оцінки по-
середників;

d) управління програмами реституцій-
ного правосуддя;

e) стандартів щодо компетенції та пра-
вил етики, що регулюють функціонування 
програм реституційного правосуддя [8].
Крім того, мають бути дотримані пев-

ні застереження; сторони повинні мати 
право на правову допомогу та, у разі не-
обхідності, на тлумачення, роз’яснення. 
Підлітки повинні мати право на допомогу 
батьків [9].
Гарантії реалізації права на правову 

допомогу під час процедури примирен-
ня є однією зі складових частин гарантій 
доступу до юридичної допомоги. Як за-
значає ПАРЄ у Резолюції № 2245 (2018) 
Асамблея, обов’язкова участь адвоката є 
однією з тих гарантій, які необхідні для 
того, щоб держави-члени користувалися 
потенційними перевагами, які можуть за-
пропонувати системи відмови від судово-
го розгляду, мінімізуючи загрози правам 

людини, зокрема праву на справедливий 
судовий розгляд [10].

 У п. 8.1. зазначеної вище Резолюції 
Асамблея закликає всі держави-члени та 
держави, які мають статус спостерігача або 
інший статус у Раді Європи або Асамблеї, 
зробити обов’язковим залучення адвока-
та як умову дійсності угоди про визнання 
провини, у разі потреби за допомогою 
безоплатної юридичної допомоги для га-
рантування справедливого ставлення до 
відповідачів, зокрема вразливих, таких як 
молоді правопорушники, – як цього вима-
гає Стаття 6.3. c Конвенції [10].
Для порушника як сторони конфлікту 

держава повинна забезпечити ранній до-
ступ до юридичної допомоги, а отже, до 
отримання консультації щодо позасудо-
вого вирішення кримінально-правового 
конфлікту. Відповідно до Керівництва 
Управління Організації Об’єднаних На-
цій з наркотиків і злочинності «Ранній до-
ступ до юридичної допомоги в процесах 
кримінального правосуддя: керівництво 
для політиків і практиків» – означає до-
ступ до юридичної допомоги з моменту 
підозри, арешту або затримання особи у 
зв’язку з кримінальним правопорушен-
ням (залежно від того, яка подія настає 
раніше) і протягом всього періоду аж до 
першої появи перед суддею з метою ви-
значення того, чи має обвинувачена особа 
бути затримано або звільнено в очікуванні 
суду. 
Під юридичною допомогою при цьому 

«Принципи і керівні положення Організа-
ції Об’єднаних Націй, що стосуються до-
ступу до юридичної допомоги в системах 
кримінального правосуддя» («UNPG») ро-
зуміють: юридичні консультації, допомогу 
і представлення осіб, затриманих, зааре-
штованих або ув’язнених, підозрюваних 
або обвинувачених, або які притягуються 
до відповідальності у зв’язку з вчинення 
кримінальних правопорушень, а також 
жертв і свідків у процесі кримінального 
правосуддя, які надаються безкоштовно 
тим, хто не має достатніх засобів або коли 
того вимагають інтереси правосуддя [11].
Правова допомога покликана просува-

ти концепції юридичної освіти, доступу до 
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правової інформації та інших послуг, що 
надаються особам через альтернативні ме-
ханізми вирішення спорів і процеси від-
новного правосуддя [11].
Відповідно до «Принципів і керівних 

положень Організації Об’єднаних Націй, 
що стосуються доступу до юридичної до-
помоги в системах кримінального право-
суддя» («UNPG») держави повинні «га-
рантувати право на юридичну допомогу у 
своїх національних правових системах на 
найвищому рівні, включаючи, де це може 
бути застосовано, конституцію» (2013, 
Принцип 1). 
Держави повинні розглядати надан-

ня правової допомоги своїм обов’язком. З 
цією метою вони мають розглянути, де це 
доречно, прийняття конкретного законо-
давства і нормативних актів і забезпечити 
наявність комплексної системи юридичної 
допомоги, яка була б доступною, ефектив-
ною, стійкою і такою, що заслуговує дові-
ри. Держави повинні виділяти необхідні 
людські та фінансові ресурси для системи 
юридичної допомоги [11].
Іншою гарантією реалізації права на 

компроміс у кримінальному судочинстві 
є інформування учасників про основні 
аспекти відновних процедур. Зміст по-
ложень Інструкції щодо кращого засто-
сування чинної Рекомендації щодо меді-
ації у кримінальних справах від 7 грудня 
2007 р., прийнятої Європейською комісі-
єю з питань ефективного правосуддя, до-
зволяє виділити два рівні інформування: 
загальний та спеціальний кримінально-
процесуальний.
Загальний рівень передбачає обов’язок 

держави вживати відповідні заходи для 
підвищення рівня обізнаності щодо пере-
ваг медіації серед широкої громадськості. 
Такі заходи можуть передбачати: стат-

ті, інформаційні повідомлення в ЗМІ, по-
ширення інформації щодо медіації через 
буклети/брошури, Інтернет, плакати, те-
лефонну лінію з питань медіації, інфор-
маційні та консультаційні центри, цільові 
програми інформування, такі, як «тижні 
медіації», семінари та конференції, від-
криті дні з медіації у судах та в організаці-
ях, що надають послуги з медіації. 

Держави, університети, інші наукові 
установи й зацікавлені особи повинні під-
тримувати та заохочувати проведення на-
укових досліджень у сфері медіації та від-
новного правосуддя. 
Медіація та інші форми відновного 

правосуддя повинні бути включені в про-
грами національної освіти у школах [12]. 
Спеціальний, кримінально-процесу-

альний рівень гарантування інформова-
ності стосується конкретних сторін кри-
мінально-правового конфлікту. Важливу 
роль у ньому відводить судам, прокура-
турі та іншим органам кримінального 
правосуддя. Вони повинні бути здатними 
надати інформацію, організовувати ін-
формаційні заходи з питань медіації та, 
де доречно, пропонувати потерпілим та/
чи правопорушникам взяти участь у меді-
ації та/чи направити справу на медіацію. 
Країни-члени заохочуються налагоджува-
ти та/чи вдосконалювати співпрацю між 
органами кримінального правосуддя та 
програмами медіації з метою здійснення 
більш ефективної роботи з потерпілими 
та правопорушниками [12].
Кодекс поведінки представни-

ків адвокатури також повинен містити 
зобов’язання або рекомендацію адвокатам 
вживати необхідних кроків для поширен-
ня відповідної інформації та, де дореч-
но, пропонувати сторонам брати участь у 
медіації між потерпілим та правопоруш-
ником, а також захищати доцільність на-
правлення справ на медіацію з боку ком-
петентних органів [12].
У зв’язку з тим, що правоохоронні ор-

гани здійснюють втручання на ранніх ета-
пах справи і, відтак, є першими, хто кон-
тактує з потерпілими та правопорушни-
ками, Інструкція щодо кращого застосу-
вання чинної Рекомендації щодо медіації 
у кримінальних справах звертає увагу на 
їхнє навчання, яке повинно передбачати 
досягнення розуміння відновного право-
суддя.
Особлива увага повинна бути приді-

лена питанню направлення справи на 
медіацію. Це може досягатись шляхом 
проведення навчання, яке включатиме 
інформацію про правопорушників та по-
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терпілих, а також шляхом поширення бу-
клетів/брошур.
Як суд, так і прокуратура мають бути 

повністю поінформовані про процедуру 
медіації та бути свідомі щодо її переваг та 
можливих ризиків. Це може досягатися 
через інформаційні заходи, а також базові 
й чинні навчальні програми.
Важливо заохочувати як інституційні, 

так і особисті контакти між медіаторами 
та суддями/прокурорами. Це може бути 
досягнуто, зокрема, шляхом проведення 
конференцій та семінарів.
Відновне правосуддя та медіація ма-

ють бути включені також до навчального 
плану як базових, так і чинних навчаль-
них програм для адвокатів. Асоціації ад-
вокатів повинні мати перелік організацій, 
що впроваджують програми медіації, та 
поширювати їх серед адвокатів.
Держава та асоціації адвокатів повинні 

вживати заходи для створення схем опла-
ти праці адвокатів, які не відраджувати-
муть їх від поради клієнтам щодо участі у 
медіації задля вирішення конфліктів [12].
З огляду на закріплення у міжнарод-

но-правових актах принципу добровіль-
ності альтернативних способів вирішення 
кримінально-правового конфлікту важ-
ливе значення має створення державою 
умов, які унеможливлюють примушуван-
ня або схиляння сторін конфлікту з допо-
могою недобросовісних засобів до участі 
в процесах примирення або згоди з його 
результатами.
До таких умов необхідно віднести нор-

мативне закріплення: 1) презумпції неви-
нуватості у разі згоди порушника на за-
стосування альтернативних способів вирі-
шення кримінально-правового конфлікту; 
2) недопустимості використання відомос-
тей, повідомлених порушником під час 
процедури примирення, як доказів вини 
у подальшому судовому провадженні;-
3) доступності правосуддя та справедли-
вого судового розгляду у випадку недо-
сягнення компромісу.
Положення п. 9 Рекомендації № 6 R 

(87) 18 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам «Стосовно спрощення 
кримінального правосуддя» з цього при-

воду зазначає, що рішення органу, який 
здійснює переслідування обвинуваченого, 
про його умовне припинення не можна 
вважати еквівалентом засудження, доки 
обвинувачений не визнав своєї вини [13].
Відповідно до п. 7 принципів ООН 

реституційні процеси можуть застосовува-
тись лише за наявності достатніх доказів 
для пред’явлення обвинувачення право-
порушника і вільно вираженої та добро-
вільної згоди жертви і правопорушника 
[8].
Така ж умова передбачена п. 3 Реко-

мендації № 6 R (87) 18 Комітету міністрів 
Ради Європи державам-членам «Стосовно 
спрощення кримінального правосуддя» 
для застосування будь-яких інших альтер-
нативних кримінальному переслідуванню 
способів вирішення кримінально-право-
вого конфлікту, відповідно до якої рішен-
ня про відмову від переслідування може 
мати місце, якщо в органу, який здійснює 
таке переслідування, є адекватні докази 
вини [13]. 
Разом з тим слід погодитися з тим, що 

для застосування процедури примирення 
як альтернативної форми вирішення кри-
мінально-правового конфлікту не завжди 
потрібне встановлення вини чи визнання 
її обвинуваченим. Положення п.8 Прин-
ципів ООН визначає, що жертва і право-
порушник повинні погоджуватися з осно-
вними обставинами справи як основи для 
їх участі у відновному процесі. Таким чи-
ном, конструкцію «визнання вини» замі-
нює поняття «прийняття відповідальності 
за скоєне».
На практиці це означає, що суд, при-

ймаючи кінцеве рішення у кримінально-
му провадженні, не зазначає у ньому, що 
обвинувачений «вину визнав» або «вину 
не визнав», а вказує на той факт, що він 
«згоден на примирення».
Із вимог п. 8 Принципів ООН про не-

допустимість використання у ході подаль-
шого правового розгляду як доказів ви-
знання порушником під час проведення 
компромісних процедур вини у вчинених 
діяннях, а також п. 14 принципів ООН 
про конфіденційний характер обговорень 
у рамках процедури примирення випли-
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ває обов’язок держави гарантувати право 
порушника відмовитися від дачі показань 
про обставини вчиненого кримінального 
правопорушення.
Крім того, кримінально-процесуаль-

ною гарантією реалізації права на комп-
роміс повинно бути також закріплення 
положення про те, що факт недосягнення 
згоди під час процедури примирення не 
повинен використовуватися в рамках по-
дальшого кримінального провадження. 
Відповідна вимога закріплена п. 16 Прин-
ципів ООН, а факт невиконання угоди 
чи іншого, ніж судове рішення, не пови-
нен використовуватися як обґрунтування 
більш суворого вироку в ході подальшого 
кримінального провадження (п.17 Прин-
ципів ООН) [8].
Пунктом 16 Принципів ООН перед-

бачено як гарантію реалізації права на 
компроміс у кримінальному судочинстві 
також доступ до правосуддя. Ця гаран-
тія передбачає, що у тих випадках, коли 
домовленості між сторонами досягти не 
вдалось, справа повинна повернутись на 
розгляд у межах встановленого процесу 
кримінального правосуддя. Рішення щодо 
подальших дій повинно прийматись не-
відкладно. 
Приймаючи рішення про участь у 

розв’язанні кримінально-правового кон-
флікту шляхом досягнення компромісу, 
особа повинна мати гарантії виконання 
умов досягнутих у такий спосіб домовле-
ностей. 
З огляду на те, що за результатами до-

сягнення компромісу сторони укладають 
угоду, її предметом серед іншого є кон-
кретні зобов’язання, які повинна викона-
ти та чи інша особа. Їх невиконання пови-
нно тягнути за собою право іншої сторони 
звернутись до суду з вимогою зобов’язати 
недобросовісну сторону вчинити відповід-
ні дії чи утриматись від них. Положення 
п.17 Принципів ООН з цього приводу за-
значає, що у разі невиконання угоди, до-
сягнутої в ході реституційного процесу, 
справу слід повернути на розгляд в рес-
титуційну програму або, якщо цього ви-
магає національне законодавство, на роз-
гляд у рамках встановленого процесу кри-

мінального правосуддя, і рішення щодо 
подальших дій має прийматися негайно. 
Схвалює закріплення цієї гарантії у наці-
ональному законодавстві держав у своїй 
Резолюції № 2245 (2018) також і ПАРЄ, 
звертаючи увагу на заборону відмови від 
права на оскарження і можливість скасу-
вати угоду за певних обставин [10]. 

Висновки та перспективи                    
подальших розвідок

Таким чином, міжнародно-правові га-
рантії реалізації права на компроміс у кри-
мінальному судочинстві – це положення 
міжнародно-правових актів, у яких закрі-
плені правила обов’язкового та/або реко-
мендаційного характеру щодо діяльності 
органів державної влади та їх службових 
осіб, з метою забезпечення участі сторін 
у вирішенні кримінально-правового кон-
флікту шляхом застосування альтернатив-
них (позасудових) примирювальних про-
цедур. 
Основними процесуальними гаранті-

ями реалізації права на компроміс у кри-
мінальному судочинстві, закріпленими на 
міжнародному рівні, є:

- отримання юридичних консульта-
цій сторонами щодо процедури прими-
рення;

- інформування учасників про осно-
вні аспекти відновних процедур;

- недопустимість примушування або 
схиляння сторін конфлікту з допомогою 
недобросовісних засобів до участі в проце-
сах примирення або згоди з його резуль-
татами;

- забезпечення можливості повер-
нення до розгляду кримінального прова-
дження у межах встановленого процесу 
кримінального правосуддя у випадку не-
досягнення домовленості між сторонами у 
процесі процедур примирення;

- застосування кримінально-про-
цесуальних санкцій до недобросовіс-
ної сторони у випадку виконання нею 
зобов’язань, взятих на себе за результата-
ми примирення.
Дослідження зазначених міжнарод-

но-правових гарантій реалізації особою 
права на компроміс у кримінальному су-
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дочинстві є необхідною передумовою для 
подальших наукових розвідок з метою 
приведення у відповідність до них поло-
жень чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства України. 
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INTERNATIONAL GUARANTEES 
OF THE RIGHT TO COMPROMISE IN 

CRIMINAL JUDICIARY
The author of the article analyzes the 

main guarantees of the right to compromise, 
enshrined in international legal instruments. 
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On the basis of research of scientific works the 
concept of criminal procedural guarantees 
and their characteristic is revealed. According 
to the results of the study, it is concluded that 
international legal guarantees for the exercise 
of the right to compromise in criminal 
proceedings are provisions of international 
legal acts, which enshrine mandatory and / 
or recommendatory rules on the activities of 
public authorities and their officials, in order 
to ensure the participation of the parties in 
resolving the criminal conflict by applying 
alternative (extrajudicial) conciliation 
procedures. The focus is on guarantees such 
as legal advice to the parties on the conciliation 
procedure; informing participants about 
the main aspects of recovery procedures; 
inadmissibility of forcing or inclining the 
parties to the conflict by unfair means to 
participate in the reconciliation process 
or agreeing with its results; ensuring 
the possibility of returning to criminal 
proceedings within the established criminal 
justice process in case of failure to reach an 
agreement between the parties in the process 
of conciliation procedures; application 
of criminal procedural sanctions to the 
unscrupulous party in case of fulfillment 
of the obligations undertaken as a result 
of conciliation. The article draws attention 
to the role of law enforcement agencies 
in ensuring the right to compromise. It is 
determined by their contacts with victims 
and offenders from the initial stages of 
criminal proceedings. The author notes that 
the attention of law enforcement agencies 
should be paid to the issue of referring the 
case to the conciliation procedure. Both the 
court and the prosecutor’s office should be 
fully informed about conciliation procedures 
and be aware of their benefits and possible 
risks.

Key words: international, guarantees, 
compromise, reconciliation, legal assistance, 
information, conflict.

АНОТАЦІЯ 
Автор статті аналізує основні гарантії ре-

алізації особою права на компроміс, закріплені 
у міжнародно-правових актах. На основі дослі-
дження наукових праць розкривається понят-
тя кримінальних процесуальних гарантій та їх 
характеристика. За результатами досліджен-
ня робиться висновок про те, що міжнародно-
правові гарантії реалізації права на компроміс 
у кримінальному судочинстві – це положення 
міжнародно-правових актів, у яких закріплені 
правила обов’язкового та/або рекомендаційного 
характеру щодо діяльності органів державної 
влади та їх службових осіб, з метою забезпе-
чення участі сторін у вирішенні криміналь-
но-правового конфлікту шляхом застосування 
альтернативних (позасудових) примирюваль-
них процедур. Основна увага приділяється 
таким гарантіям, як отримання юридичних 
консультацій сторонами щодо процедури при-
мирення; інформування учасників про основні 
аспекти відновних процедур; недопустимість 
примушування або схиляння сторін конфлікту 
з допомогою недобросовісних засобів до участі в 
процесах примирення або згоди з його результа-
тами; забезпечення можливості повернення до 
розгляду кримінального провадження у межах 
встановленого процесу кримінального право-
суддя у випадку недосягнення домовленості 
між сторонами у процесі процедур примирен-
ня; застосування кримінально-процесуальних 
санкцій до недобросовісної сторони у випадку 
виконання нею зобов’язань, взятих на себе за 
результатами примирення. У статті зверта-
ється увага на роль правоохоронних органів у 
забезпеченні права на компроміс. Це пов’язано 
з тим, що саме вони здійснюють втручання на 
ранніх етапах справи і, відтак, є першими, хто 
контактує з потерпілими та правопорушника-
ми. Автор зазначає, що увага правоохоронних 
органів повинна бути приділена питанню на-
правлення справи на процедуру примирення. 
Як суд, так і прокуратура мають бути повніс-
тю поінформовані про процедури примирення 
та бути свідомі щодо їх переваг та можливих 
ризиків. Це може досягатися через інформа-
ційні заходи, а також базові й чинні навчальні 
програми.
Ключові слова: міжнародний, гарантії, 

компроміс, примирення, правова допомога, ін-
формування, конфлікт.
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Вступ
Співробітництво правоохоронних ор-

ганів із засобами масової інформації (далі 
– ЗМІ), як показує практика, приносить в 
більшості випадків позитивні результати.
У сучасних умовах, що характеризують-

ся різким загостренням криміногенної об-
становки, взаємодія поліції, інших силових 
структур з мас-медіа вимагає негайної акти-
візації. При цьому необхідно зосереджувати 
зусилля на особливо гострих напрямках, ви-
користовуючи найбільш ефективні форми і 
методи співпраці.
Якщо брати суто професійний аспект, то 

посилення співпраці зі ЗМІ прямо випливає 
із вимог законів України: «Про державну 
підтримку засобів масової інформації та со-
ціальний захист журналістів», «Про доступ 
до публічної інформації», «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
«Про інформаційні агентства», «Про інфор-
мацію», «Про Національну раду України з 
питань телебачення і радіомовлення», «Про 
порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування в Україні засобами масової ін-
формації», Закон України «Про телебачен-
ня і радіомовлення», «Про телекомунікації» 
тощо. Так, Закон України «Про Національ-
ну поліцію» [1] прямо говорить про те, що 
громадська думка є головним мірилом ефек-
тивності діяльності органів поліції. При 
цьому головними завданнями вважаються: 
оперативність в діяльності підрозділів ін-
формації і громадських зв’язків; виперед-

ження в доведенні до населення правдивої 
та об’єктивної інформації про дії поліції; 
встановлення ефективних форм взаємодії з 
усіма ЗМІ.

Аналіз останніх публікацій
Хоча окремі аспекти протидії злочин-

ності, організації і здійснення криміноло-
гічної діяльності висвітлені у працях та-
ких вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
О.М. Бандурки, С.С. Босхолова, М.Г. Вер-
бенського, Є.О. Гладкової, В.В. Голіни, 
О.І. Гурова, О.М. Джужі, А.П. Закалюка, 
В.І. Кнорринга, О.Г. Колба, М.В. Корнієнка, 
О.М. Костенка Б.І. Краснова, О.М. Литвака, 
О.М. Литвинова, А.А. Музики, Ю.В. Орлова, 
В.М. Плішкіна, А.В. Савченка, С.В. Слінь-
ка, Л.І. Спиридонова, В.А. Тимошенка, 
П.Л. Фріса, О.Н. Ярмиша, Х.П. Ярмакі та 
інших науковців, роль ЗМІ у цій діяльності 
не здобула належної уваги.
Відтак, з одного боку, визначення ролі 

засобів масової інформації у системі кримі-
нологічної діяльності, а з іншого – способи 
взаємодії з ними з боку правоохоронних 
органів та інших владних інституцій, мають 
високий ступінь актуальності.

Метою дослідження є визначення ролі 
ЗМІ у сфері кримінологічної діяльності, ви-
значення можливостей співпраці у даній 
сфері та ідентифікація проблем, що вини-
кають в межах такої співпраці. Само собою 
зрозуміло, що для виправлення становища 
повинні бути використані всі можливості, 
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включаючи запозичення зарубіжного до-
свіду. Причому упор необхідно зробити на 
зусиллях превентивного, профілактичного 
характеру, на таких діях, які б перешкоджа-
ли спочатку розширенню негативних явищ, 
а потім сприяли їх зменшенню.
Звісно ж, що в цій справі найбільший 

ефект могло б дати щільна взаємодія право-
охоронних структур з одного боку і ЗМІ – з 
іншого.
До речі, важливість широкого залучення 

мас-медіа до зусиль у протидії злочинності 
підкреслюється останнім часом фахівцями 
буквально всіх країн світу і найбільш авто-
ритетних міжнародних організацій, вклю-
чаючи ООН [2, с. 9]. При цьому зарубіжні 
експерти вказують, що система криміналь-
ного правосуддя може в даний час зіграти 
лише обмежену роль у запобіганні злочин-
ності і тому пріоритетне місце відводять 
ЗМІ, маючи на увазі, в першу чергу, про-
світницьку роботу, направлений на запобі-
гання злочинності. При цьому особливо під-
креслюють, що дана робота вкрай необхідна 
в цілях підвищення рівня освіченості [3].
Крім того, широко обговорюються пи-

тання довгострокового впливу ЗМІ в ці-
лому у встановленні стандартів поведінки, 
зміни споживчих переваг і т. д. Деякі вче-
ні стверджують, що більшість людей усві-
домлюють такі поняття, як відхилення від 
норм поведінки і контроль, в першу чергу 
з телепередач. Інші дослідники вважають, 
що журналісти взагалі грають головну роль 
у формуванні уявлень про порядок, стабіль-
ність і зміни і впливають на практику само-
контролю, яка будується відповідно до цих 
уявлень [4].
Сьогодні практично всі визнають, що 

ЗМІ належить вирішальна роль в озна-
йомленні населення з найбільш значними 
факторами, у тому числі криміногенного 
штибу.
Питання полягає в тому, як впливають 

ці засоби на уявлення людей про злочинне. 
Переконані, якби всі виступи ЗМІ містили 
засудження злочинного, то це могло б мати 
ефект, зворотний бажаному. Тому потрібно 
говорити всю правду, включаючи відомості, 
прямо протилежні по суті. Адже в іншому 
випадку люди побачить протиріччя між тим, 

що вони бачать у реальному житті, і тим, що 
їм розповідають у ЗМІ. Ми ж спостерігаємо 
майже повну негнучкість офіційної влади, 
які змушують журналістів проводити інфор-
маційну політику тільки одностороннього 
характеру, в чому нібито міститься небез-
пека обмеження свободи думок. Ба більше, 
дійшло до того, що комусь з чиновників 
прийшло в голову заборонити ряд видань 
і фільмів, які розповідають про потойбічну 
історію, популярних пісень на відповідну 
тематику і т. п. Тож, де та грань, що поділяє 
інформацію на застереження і пропаганду. 
Ми думаємо, якщо є свобода інформації, то 
не повинно бути ніяких обмежень. Саме так 
свого часу сталось і з наркотиками, коли під 
приводом дотримання права на свободу ін-
формації та демократичні волевиявлення ві-
тчизняні ЗМІ виступили проти посилення 
антинаркотичних заходів в цілому і участі в 
цій справі преси.
Не треба мати спеціальних навичок, аби 

віднайти зараз інформацію про наркотики. 
Серед джерел найбільш доступної інформа-
ції про номенклатуру наркопрепаратів, їх 
придбання, виготовлення, використання і 
т. д. чільну роль у нас грають засоби масової 
інформації. Очевидним лідером є інтернет, 
за ним слідують такі комунікаційні канали, 
як телебачення, радіомовлення, відеопро-
дукція, друк.
Молодь і студентство черпають відомості 

про наркотичні речовини з WEB-сторінок 
мережі інтернет, а деяка частина – в процесі 
комп’ютерних ігор. У громадських місцях, 
навчальних закладах, на дискотеках тощо 
молоді люди діляться адресами інформацій-
них джерел, тобто обмінюються відомостя-
ми.
Очевидно, що будь-яке адміністративне 

перекриття описаних вище каналів поки що 
технічно неможливо, з одного боку, в силу 
їх численності і різноманітності, а з іншого, 
через нестачу коштів для організації поді-
бних заходів протидії. Тому теза про вве-
дення якоїсь «цензури» з боку влади, про 
яку йшлося вище, є надуманою і, як вже зга-
дувалося, використовується в явно зловмис-
них цілях.
Засоби масової інформації, з огляду на їх 

величезну щоденну аудиторію, можуть вне-
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сти істотний внесок у справу протидії зло-
чинності.
Встановлюючи ділові контакти з праців-

никами телебачення, радіо, газет, журналів, 
інтернет-видань і надаючи їм необхідну ін-
формацію про стан криміногенної ситуації, 
необхідно домагатися, щоб в основі повідо-
млень лежала об’єктивність, а не сенсацій-
ність. Цілком ймовірно, що саме прагнення 
до сенсацій, бажання кинути виклик сус-
пільству і необхідність підвищити рейтинг 
і пояснюють той факт, що деякі телевізійні 
компанії, газети, інтернет-портали переда-
ють значно більше перекрученої інформації, 
ніж інформації, в якій розглядаються наслід-
ки такої політики і пов’язана з цим шкода.
Використовуючи величезний потенці-

ал ЗМІ слід проводити заходи у сфері про-
філактики і освіти [5, с. 150-154], спрямо-
вані на об’єктивне інформування широкої 
громадськості, що сприятиме формуванню 
більш раціонального підходу до проблем і 
дозволить уникнути сенсаційності.
При цьому правоохоронцям слід врахо-

вувати, що представники ЗМІ, які спеціалі-
зуються на кримінальних проблемах, пови-
нні в них розбиратися. Для цього необхідно 
активно співпрацювати з:

• керівниками друкованих видань (га-
зет, журналів і т. п.), інтернет-медіа, в яких 
створюються постійні рубрики з відповід-
них проблем;

• журналістами і кореспондентами, що 
спеціалізуються на зазначеній тематиці;

• адміністрацією регіону та органів міс-
цевого самоврядування, яким слід запропо-
нувати цикли передач із залученням право-
охоронців, експертів, науковців, педагогів, 
психологів, медичних працівників і т. д.;

• громадськими лідерами, акторами, му-
зичними та спортивними діячами, які про-
пагують нормальний спосіб життя.
Тактика, заснована на використанні за-

собів масової інформації, становить лише 
частину стратегії протидії злочинності.
У підготовчих матеріалах до Дев’ятого 

Конгресу ООН по боротьбі зі злочинністю 
та поводження зі злочинцями [6] пропону-
ється ширше використовувати так званий 
«соціальний маркетинг», тобто сприяти 
шляхом надання матеріалів і порад поши-

ренню позитивних поведінкових моделей. 
Використовувана при цьому методика [7, 
с. 74-77] може бути спрямована на про-
ведення дискусій, поширення інформації, 
надання впливу на взаємини, систему цін-
ностей і створення клімату, сприятливого 
для подолання зловживань і протиправних 
дій. Зовсім не обов’язково, щоб «соціальний 
маркетинг» сам по собі вів до зміни моделей 
поведінки, він може змінювати сприйняття, 
ставлення і думки, що також йде на користь 
антикримінальній моделі державної політи-
ки, її стратегії і тактиці.
Що стосується поліції, то вона, як особли-

во підкреслюється в документах Дев’ятого 
Конгресу ООН, може відігравати важливу 
роль також у справі визначення характе-
ру інформації для ЗМІ. У багатьох країнах 
представники преси звертаються до поліції 
за відомостями про вчинені злочини. Фор-
ма надання поліцією відповідних відомос-
тей часто визначає характер просування їх 
в суспільно-політичні кола і певною мірою 
реакцію населення на ту чи іншу подію і су-
путні обставини.
В принципі початковий етап пропа-

гандистських дій добре знайомий майже 
кожному, адже це лише передача певної 
інформації в будь-якій формі (усній, пись-
мовій, графічній, образотворчій і т. д.) [8, 
с. 61]. На жаль, найчастіше кампанія цим і 
обмежується, і тому її ККД, як правило, бу-
ває досить невисокий, а то і взагалі нульо-
вий (у тому випадку, якщо інформація за-
лишиться, як то кажуть, під сукном). Якщо 
ж просування повідомлення носить сенса-
ційний відтінок, то його можуть підхопити, 
поширити інші, не причетні особи; хтось 
із них прокоментує, доповнить сам, хтось 
спотворить первинний матеріал до невпіз-
нання. Захід почне розвиватися стихійно 
і може навіть призвести до протилежного, 
не запрограмованого результату (особливо, 
якщо до нього підключаться інтернет-боти 
[9]).
Щоб домогтися серйозного (цільово-

го) результату, важливо кампанію заздале-
гідь спланувати і здійснити за задуманою 
схемою, в якій слід врахувати фактор часу 
(початок, розвиток, завершення кампанії), 
місце, передбачити паузи, підкріплення, 
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коригування тощо. Для цього, як мінімум 
необхідні:

• власне інформація (первинна, розвива-
юча, підкріплююча, заключна);

• засоби інформації, які гарантовано бу-
дуть брати участь у виконанні розробленого 
плану;

• зворотний зв’язок (збір та аналіз відо-
мостей про вплив на громадськість просу-
нутих матеріалів, їх подальше поширення 
серед населення).
Зі сказаного виходить, що здійснен-

ня ефективної пропагандистської кампа-
нії вимагає ретельної підготовки, а також 
кваліфікованих виконавців. Ці дві умови 
взаємопов’язані і при відповідальному під-
ході можуть бути дотримані у максимальній 
мірі.
Робота з реалізації акцій проводиться за 

тими ж параметрами, що викладені у попе-
редній частині, і має лише регіональну спе-
цифіку.
Слід мати на увазі, що у невеликому міс-

ті, декількох населених пунктах при значній 
їх віддаленості один від одного особливу 
роль відіграють місцеве телебачення і радіо, 
менше – інтернет, майже не доступні друко-
вані ЗМІ.
На місцях значно складніше, ніж на дер-

жавному рівні, отримати необхідну інфор-
мацію, підібрати відповідні за задумом акції 
органи преси і головне, – там може не бути 
кваліфікованих співробітників. У зв’язку з 
цим розробку, планування і реалізацію акції 
в регіоні бажано проводити із залученням 
фахівців регіонального рівня, науковців (на-
приклад, в якості консультантів, викорис-
товуючи для цього телефонний або інший 
зв’язок).
З іншого боку, в регіонах здійснення 

акцій є більш легкою справою, ніж на дер-
жавному рівні. В окремому місті керівні пра-
цівники правоохоронних органів і преси, як 
правило, підтримують найтісніші повсяк-
денні контакти і швидше знаходять спільну 
мову. Внаслідок частого спілкування вони 
можуть легше погоджувати акції і коригува-
ти їх хід.
Необхідно відзначити і ту обставину, що 

в областях, регіонах, на прикордонних те-
риторіях вплив проведеної акції на населен-

ня може бути більш значним, ніж у центрі, 
адже там дуже уважно ставляться до повідо-
млень місцевих ЗМІ та виказують їм більшу 
довіру.
Якщо говорити про просвітницькі кам-

панії, то вони повинні проводитися постій-
но. Їх посилення або послаблення може 
бути пов’язано лише з особливостями 
сприйняття населенням, сезонними факто-
рами (наприклад, літні канікули) та іншими 
моментами. У такої кампанії мають брати 
участь медики, науковці, вихователі, право-
охоронні, експертні та інші держустанови, 
громадські організації, популярні діячі мис-
тецтва і практично всі ЗМІ (телебачення, 
кіно, радіо, комп’ютерні мережі, реклама, 
наочна агітація і т. д.), а так само книгови-
дання (книжкова продукція).
Однак оскільки в компетенцію право-

охоронних органів не входить організація 
настільки широких кампаній (що, тим не 
менш можливо), розглянемо лише можли-
вості специфічного характеру.
Пропагандистську кампанію з даної те-

матики, у тому числі на місцях, треба по-
чинати з загальної постановки завдання. 
Необхідно скласти докладний план, в яко-
му визначити приблизний часовий період 
проведення заходу, задіяні сили, рядових 
виконавців і відповідальних за всю роботу 
керівників. У плані має бути чітко відобра-
жено, з яких джерел і коли надходить від-
повідна інформація, як обробляється і дозу-
ється, в яких формах просувається; які ор-
гани інформації, а також інші засоби, і коли 
підключаються до участі. Одночасно слід 
передбачити географію і час здійснення ета-
пів, аналіз ефективності вже здійсненої ро-
боти та відповідне коригування, зумовлене 
новими обставинами (успіх, неуспіх, пере-
шкоди, несподіванки і т. п.).

Резюмуємо: для організації та проведен-
ня широкої пропагандистської діяльності 
необхідно врахувати велику кількість факто-
рів, розраховувати кваліфікованими фахів-
цями і виконавцями, яких потрібно навчати 
і спрямовувати на цю роботу в повсякденно-
му режимі.
Із наведеного вище, можемо зробити 

низку висновків.
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1. Криміногенна ситуація останнім часом 
суттєво ускладнилася через різні причини, у 
тому числі соціально-економічні.

2. В умовах погіршення криміногенної 
ситуації і обстановки все більшої актуаль-
ності набуває профілактична діяльність у 
даній сфері. Враховуючи, що засоби ма-
сової інформації у сучасному світі мають 
суттєвий вплив на погляди і свідомість 
суспільства, забезпечення тісної взаємо-
дії правоохоронних органів зі ЗМІ є од-
нією з передумов проведення ефективної 
кримінологічної діяльності. При цьому, 
слід вести мову саме про взаємодію, а не 
контроль, адже адміністративні заходи із 
цензурування інфор  мації, скоріше за все, 
матимуть негативний ефект, з огляду на 
вільне поширення інформації у сучасному 
світі.

3. Інформаційні кампанії у ЗМІ мають 
бути спрямовані передусім на об’єктивне, 
пов не та правдиве інформування, а також 
сприяти формуванню позитивних поведін-
кових моделей, системи цінностей, орієнто-
ваних на нормальний спосіб життя.

4. Підготовка інформаційних кампаній 
мають включати не лише підготовку інфор-
маційних матеріалів, але й підб ір ефектив-
них каналів поширення, забезпечення ді-
євого зворотного зв’язку. 
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CRIMINOLOGICAL ACTIVITY AND 

QUESTIONS OF PEOPLE LEGAL EDUCA-
TION

The purpose of the paper is to examine 
role of mass media in combating crimes, to-
gether with the opportunities of cooperation 
between the police and the mass media in 
combating crimes and main problems arising 
from such cooperation. Results of the study al-
lows us to draw several conclusions. Firstly, we 
underscore that there is a signifi cant increase 
of crimes. Under these circumstances, preven-
tion-oriented approach to combating crimes 
gains special signifi cance. Secondly, role of the 
mass media in shaping public perceptions of 
certain issues makes them a necessary partner 
for the law enforcement agencies in deterring 
spread of crimes. Thirdly, there are signifi cant 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто роль засобів масової 

інформації у протидії злочинності, організа-
ції та здійсненні кримінологічної діяльності, а 
також проблеми, що виникають в рамках та-
кої взаємодії в Україні. Зроблено висновок про 
важливість, передусім, превентивних заходів, 
направлених на обмеження можливостей вчи-
нення злочинів та ключову роль засобів масо-
вої інформації у цій діяльності, передусім через 
організацію спільних з правоохоронними та 
іншими органами влади інформаційних кам-
паній.
Ключові слова: правоохоронні органи, засо-

би масової інформації, інформаційні кампанії, 
злочинність, кримінологічна діяльність.

problems arising from the fundamentally dif-
ferent interests of the mass media and the po-
lice, which requires the latter to seek ways to 
align their activities. Still, we see cooperation as 
the only way to succeed, as administrative mea-
sures, such as censorship, will be largely coun-

terproductive in the age of high availability of 
the information. Practical implications of the 
study lie in the recommendations for the ac-
tivities of the police aimed at ensuring effi cient 
cooperation with the mass media in organizing 
informational campaigns, promoting healthy 
lifestyle and so on. We stress upon necessity of 
the well-planned campaign, including not only 
careful preparation of the information, but also 
selection of the most effi cient channels of dis-
semination and setting up of the feedback in 
order to objectively appraise their results and 
to allow a certain level of fl exibility in adapt-
ing and adjusting these campaigns to the cir-
cumstances. We also underscore importance of 
careful selection of the partners in mass media, 
so that both sides of the partnership have a 
deep understanding of the issue they are work-
ing with. Lastly, we investigate features of the 
information campaigns on the local level. 

Key words: law enforcement agencies, mass 
media, information campaigns, crimes, crimi-
nological activity.
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ÂÅÊÒÎÐÈ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÍÎÒÀÐ²ÀËÜÍÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ²: ÎÊÐÅÌ² ÖÈÂ²ËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÒÀ 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ

Статья посвящена анализу базовых по-
ложений Закона Украины «О нотариате», 
в том числе норм, которые были изложены 
в первоначальной редакции от 2 сентября 
1993 года. Сделан сравнительный анализ с 
последующими изменениями и дополнениями. 
Рассмотрены тенденции законодательного 
обеспечения нотариальной деятельности в 
переходный период от тотального государ-
ственного администрирования, обретения не-
зависимости Украины к стандартам европей-
ского (латинского) нотариата в государстве.
Ключевые слова: нотариус, нотариальная 

деятельность, присяга нотариуса, нотари-
альная тайна, нотариальный округ. 
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Умовно можна виокремити наступні етапи 
становлення та розвитку: у Київській Русі 
(ІХ – ХІІ сторіччя), у Галицько-Волинській 
державі (1199 – 1349 рік), на українських 
землях у складі Великого князівства Ли-
товського (1340 – 1659 рік), на українських 
землях у складі Польського Королівства 
(1387 – 1569 рік) та Речі Посполитої (1569 
– 1772 рік). Нотаріальна діяльність в Укра-
їнській Козацькій державі (1649 – 1783 рік), 
на українських землях у складі Російської 
імперії (1783 – 1917 рік), у складі Австрій-
ської та Австро-Угорської імперій (1772 – 
1918 рік), на західноукраїнських землях у 
складі Польщі (1921 – 1939 рік), в радян-
ській Україні протягом 1917 – 1990 років, 
у незалежній Україні протягом новітнього 
періоду.
У представленій публікації зроблено 

спробу звернутися саме до новітньої істо-
рії, тих, здебільшого прогресивних тенден-
цій розвитку, які мали місце у попереднє 
десятиріччя, на початку становлення і не-
залежності України і нотаріального права, 
законодавства, зокрема.

Стан дослідження
У своїх наукових пошуках, багато вче-

них зверталося до питань правового регу-
лювання нотаріальної діяльності, під кутом 
бачення історико - правової реальності, 
у площинах конституційного, цивільно-
го та кримінального права, криміналіс-
тики, інших галузей знань. Зокрема, до 
них належать: Т. Аверьянова, І. Аршава, 

Постановка проблеми
Історично доведено, що нотаріальна ді-

яльність розвивалася тільки у площині пу-
блічної юрисдикції, діяльність, як одна з 
базових інститутів громадянського суспіль-
ства, що патронує захист, недоторканність 
приватної власності, протекцію усіх май-
нових, інтелектуальних прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, які 
звернулися по вчинення нотаріальних дій. 
Одночасно, така діяльність має і поперед-
жувальне, превентивне забарвлення у фор-
маті системи здійснюваних публічних дій, 
скерованих на юридичне закріплення без-
спірних цивільних прав і фактів, тобто ре-
зультатом якої завжди є посвідчення прав, 
фактів, що мають юридичне значення.
В Україні сформувалася багатовікова 

історія діяльності нотаріальних органів. 
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П. Андрушко, В. Баранкова, Д. Баранен-
ко, М. Башта, В. Бездрабко, І. Безклубий, 
Р. Бєлкін, Л. Білецький, С. Благовісний, 
В. Бліхар, І. Бойко, О. Бочан, О. Бунчук, 
Я. Брайнін, М. Василенко, Т. Варфоломе-
єва, О. Вінниченко, А. Вінберг, О. Вовк, 
М. Владимирський-Буданов, М. Гетьман-
чук, В. Глиняний, Ю. Гошко, В. Гонча-
ренко, Б. Греков, В. Громов, В. Грищук, 
Г. Грамович, Л. Грановський, І. Грозов-
ський, А. Гуледза, П. Гураль, Г. Гулєвська, 
Л. Данюк, Г. Демиденко, М. Демкова, 
О. Дзера, М. Долинська, Р. Достдар, Л. Дя-
чук, М. Дякович, В. Єрмолаєв, Н. Єфремов, 
Л. Єфіменко, Д. Забзалюк, Ю. Заіка, П. За-
харченко, Б. Здравомислов, Ю. Золотухін, 
С. Ізосімов, А. Іщенко, Н. Ільєва, М. Каль-
ницький, М. Кобилецький, Ю. Козьяков, 
О. Коротюк, А. Кольбенко, В. Комаров, 
В. Комаров, В. Колесник, Р. Кочерьянц, 
Н. Клименко, В. Кульчицький, Р. Лащен-
ко, Ф. Леонтович, П. Лепісевич, В. Лиси-
ченко, В. Макарчук, Х. Майкут, В. Марчен-
ко, Р. Максимович, С. Місевич, О. Михай-
ленко, В. Навроцький, М. Настюк, Ю. Нікі-
тін, О. Нелін, М. Никифорак, О. Новаков, 
М. Оздоєв, Є. Орач, Ю. Орзіх, В. Павлов, 
І. Паньонко, С. Пасічник, Б. Петришак, 
Н. Пінчук, О. Підопригора, Л. Радзієвська, 
В. Рубаник, О. Росинська. М. Салтевський, 
М. Сегай, С. Семенов, Б. Совенко, В. Степа-
ненко, А. Стрижевська, М. Страхов, І. Тер-
люк, В. Терентьєв, Б. Тищик, А. Ткач, 
Г. Трофанчук, І. Усенко, В. Устименко, 
С. Фурса, Є. Фурса, Г. Федущак-Паслав-
ська, І. Фріс, Є. Харитонов, О. Харитонова, 
В. Харченко, В. Хашев, Н. Хома, В. Чер-
ниш, Р. Шандра, В. Шатіло, В. Шепітько, 
Ю. Шиндель, О. Шевченко, Ю. Шемшучен-
ко Д. Яворницький, А. Яковлів та інші.

Мета дослідження
Провести фрагментарний моніторинг 

(тобто у межах дозволеного обсягу наукової 
публікації), теоретичних і методологічних 
засад, світоглядних основ процесу подаль-
шого становлення, удосконалення вітчиз-
няного законодавства про нотаріальну ді-
яльність, у контексті сучасних доктрин, які 
втілювалися у вже новітній період, за по-
переднє десятиріччя.

Виклад основного матеріалу
Початок дев’яностих років минулого 

сторіччя ознаменувався також початком 
становлення не лише суверенітету та не-
залежності держави, а й усіх економічних, 
політико – правових процесів. 
З переходом суспільства до ринкових 

відносин, законодавчим визнанням рівно-
правності всіх форм власності, розвитком 
підприємницької діяльності і процесів при-
ватизації, стало очевидним, що державний 
нотаріат втрачає своє значення і не може 
повністю виконувати покладені на нього 
функції. Поява значної кількості приват-
них власників передбачає постійний пере-
розподіл власності, зокрема нерухомості. 
Із прийняттям, свого часу, Закону «Про 
власність» та деяких інших, зокрема Зако-
ну України «Про заставу», значно розши-
рилася компетенція державних нотаріусів, 
збільшилась кількість і обсяг нотаріальних 
дій. Таким чином, формування ринкових 
відносин обумовило також необхідність 
проведення радикальної реформи органів 
нотаріату, який є однією з ланок правової 
системи. Роль нотаріату в правовому забез-
печенні економічних відносин підтверджу-
ється світовою практикою. Від якості діяль-
ності нотаріату залежить нормальне функ-
ціонування цивільного обороту держави, 
ефективність охорони і захисту майнових 
прав та законних інтересів громадян та ін-
ших суб’єктів господарювання [1].
Як слушно стверджує А. Давиденко, іс-

торія розвитку і реформування нотаріату 
сучасної незалежної України тісно переплі-
тається з історією двох великих подій, які 
дали змогу українським нотаріусам само-
стійно вирішувати свою долю, – прийняття 
Закону України «Про нотаріат» та заснуван-
ня Української нотаріальної палати – єди-
ного всеукраїнського об’єднання нотаріусів 
(створена 22 квітня 1993 року на конферен-
ції нотаріусів та згодом зареєстрована як 
громадське об’єднання в Міністерстві юс-
тиції України). Ці події суттєво вплинули 
на життя нотаріату, адже як інститут, який 
функціонує у сфері перетину приватних і 
публічних інтересів, нотаріат має володіти 
організаційною структурою, що відповіда-
ла б його унікальній природі [2]. 
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Прийнятий Верховною Радою України 
2 вересня 1993 року Закон України «Про 
нотаріат» можна порівняти з епохальною 
подією в діяльності нотаріату. Він був фун-
даментом нотаріальної реформи та чітким 
вектором для українського нотаріату у бік 
європейського (латинського) нотаріату.
Хоча на території Західної України ще 

до 1993 року був відомий інститут приват-
ного нотаріату, загалом можна поділити 
думку проф. Ю. Козьякова про те, що закон 
створив правові підстави для впроваджен-
ня принципово нових, раніше не відомих 
нашому законодавству інститутів (зокрема 
приватної нотаріальної діяльності), який 
уже протягом століть існує у багатьох за-
рубіжних країнах і показав себе з кращого 
боку. Розроблений з урахуванням досвіду 
зарубіжних країн, які визнають латинську 
школу нотаріату (Німеччина, Франція, Іта-
лія тощо), чинний закон реально посилив 
роль нотаріату у суспільному житті неза-
лежної Української держави, зробив фігуру 
нотаріуса в системі правозастосування ще 
вагомішою, підняв на більш високий ща-
бель престиж цієї, без сумніву, цікавої юри-
дичної професії [3].
Вказаний нормативний акт забезпе-

чив перехід від радянського нотаріату до 
незалежного українського нотаріату. Зо-
крема, увібрав у себе найкращий світовий 
досвід щодо здійснення нотаріусами пу-
блічно-правової діяльності, зумовив суттє-
ве збільшення кількості приватних нота-
ріусів, сприяв більшому доступу фізичних 
та юридичних осіб до нотаріального забез-
печення, ввів поняття відповідальності но-
таріусів, тобто зупинення і припинення їх-
ньої діяльності у разі допущення порушень 
тощо [1, с. 294]. 
Так, Кримінальний кодекс України був 

доповнений регламентацією стосовно від-
повідальності за кримінальні правопору-
шення вчинені нотаріусом. Стаття 2321 КК 
України передбачає відповідальність за 
незаконне використання нотаріусом інсай-
дерської інформації; стаття 358 КК Украї-
ни, за підроблення нотаріусом документів, 
печаток, штампів та бланків, збут чи ви-
користання підроблених документів, пе-
чаток, штампів; стаття 365-2 КК України, 

за зловживання повноваженнями особа-
 ми, які надають публічні послуги, з метою 
отримання неправомірної вигоди, якщо це 
завдало істотної шкоди охоронюваним за-
коном правам або інтересам окремих гро-
мадян, державним чи громадським інтере-
сам або інтересам юридичних осіб; ч.3 стат-
ті 368-4 КК України, за прийняття пропо-
зиції, обіцянки або одержання нотаріусом 
неправомірної вигоди для себе чи третьої 
особи за вчинення дій або бездіяльність з 
використанням наданих їй повноважень 
в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, або в інтересах третьої 
особи.
Нові принципи нотаріальної діяльності, 

які були закладені цим Законом, дали змо-
гу вирішити організаційні проблеми сто-
совно нотаріального забезпечення суб’єктів 
цивільно-правових відносин та практично 
зняти державі із себе більшість організа-
ційних питань і матеріальних витрат у цій 
сфері [4].
Ще до нових редакцій (відповідно, у 

2008, 2015 та 2020 році) самої назви та зміс-
ту статті 1 Закону України «Про нотаріат», 
законодавець визначив власне поняття но-
таріату, як систему органів і посадових осіб, 
на які покладено обов’язок посвідчувати 
права, а також факти, що мають юридичне 
значення та вчиняти інші нотаріальні дії, 
передбачені Законом, з метою надання їм 
юридичної вірогідності [5]. Таким чином, 
законодавцем у вже згаданій статті, вста-
новлено вичерпний перелік суб’єктів, які 
мають право вчиняти нотаріальні дії: но-
таріуси, які працюють у державних нотарі-
альних конторах, державних нотаріальних 
архівах (державні нотаріуси) або займа-
ються приватною нотаріальною діяльністю 
(приватні нотаріуси), у сільських населених 
пунктах нотаріальні дії, також вчиняються 
уповноваженими на це посадовими особа-
ми органів місцевого самоврядуван  ня.
Органи, які вправі вчиняти нотаріаль-

ні дії, загальновизнано диференціювати на 
інститути нотаріату (державні та приватні 
нотаріуси) та квазі-нотаріату (посадові осо-
би органів місцевого самоврядування, інші 
посадові особи, на які покладено вчинення 
окремих видів нотаріальних дій відповід-
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но до законодавства). Так, згідно зі статтею 
37 Закону, було визначено, що у сільських 
населених пунктах уповноважені на це по-
садові особи органу місцевого самовряду-
вання вчиняють нотаріальні дії, зокрема, 
вживають заходів щодо охорони спадко-
вого майна; посвідчують заповіти (крім се-
кретних); видають свідоцтва про право на 
спадщину та інші [5].
Важливою властивістю Закону (стаття 

34) було чітке окреслення нотаріальних 
дій, що можуть вчиняти саме нотаріуси. 
Згодом, у 2012, 2017, 2019 та 2020 роках, 
цей перелік був доповнений чи деталізова-
ний [5].
Порівняльний аналіз повноважень но-

 таріальних дій, що можуть вчиняти нота-
ріуси сучасної України за Законом «Про 
нотаріат» 1993 року та державних нотарі-
альних контор радянського періоду (ст. 13 
Закону УРСР «Про державний нотаріат» 
1974 року) призводить до підсумку, що у 
своїй масі, за кількістю та змістовно-право-
вим наповненням, вони [повноваження] є 
однотипними.
Наступним прогресивним постулатом 

тоді прийнятого Закону було те, що опо-
середком положень статті 38 (з наступни-
ми редакціями у 2003, 2012, 2020 роках), 
утверджувалася реальна самостійність, не-
залежність держави. Закон делегував вчи-
нення певних нотаріальних дій до компе-
тенції консульських установ України [5].
Перелік повноважень консульських 

установ України за Законом України «Про 
нотаріат» 1993 року, загалом, корелюється 
з переліком нотаріальних дій, що вчиняли 
консульські установи СРСР (ст. 15 Закону 
УРСР «Про державний нотаріат» 1974 року 
(16 видів дій)).
Також Закон встановив права та 

обов’язки нотаріусів, механізм їх призна-
чення на посаду, відомчу підлеглість. 
Новою нормою законодавства стало 

положення ст. 3 Закону України «Про но-
таріат», яке регулює порядок доступу до 
професії нотаріуса (з наступними змінами 
та доповненнями у 2012, 2015, 2016, 2019 
та 2020 році). Нотаріусом може бути гро-
мадянин України, якому присуджено сту-
пінь вищої юридичної освіти не нижче 

магістра, який володіє державною мовою 
відповідно до рівня, визначеного Зако-
ном України «Про забезпечення функціо-
нування української мови як державної», 
має стаж роботи у сфері права не менш як 
шість років, з них помічником нотаріуса 
або консультантом державної нотаріаль-
ної контори - не менш як три роки, склав 
кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво 
про право на зайняття нотаріальною ді-
яльністю. Не може бути нотаріусом особа, 
яка має судимість за вчинення злочину, 
якщо така судимість не погашена або не 
знята у встановленому законом порядку 
(крім реабілітованої особи), особа, дієздат-
ність якої обмежена, або особа, визнана 
недієздатною [5].
Відповідно до Постанови Верховної 

Ради України «Про порядок введення в дію 
Закону України «Про нотаріат» від 2 верес-
ня 1993 р. (п. 3) було встановлено, що без 
стажування і складання кваліфікаційного 
іспиту до нотаріальної діяльності допуска-
ються нотаріуси, які на день вступу в силу 
Закону України «Про нотаріат» (1 січня 
1994 року) працювали у державних нота-
ріальних конторах, а також посадові особи 
Міністерства юстиції України, управлінь 
юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, 
обласних, Київської і Севастопольської 
міських державних адміністрацій, робота 
яких безпосередньо пов’язана з керівни-
цтвом та контролем за діяльністю нотаріа-
ту.
Реєстрацію приватної нотаріальної ді-

яльності провадили Міністерство юстиції 
Республіки Крим, управління юстиції об-
ласної, Київської і Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій. Згодом втра-
тили чинність накази Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Положення 
про порядок заміщення приватного нота-
ріуса», «Про затвердження Положення про 
порядок реєстрації приватної нотаріальної 
діяльності» та інші. У 2011 році наказом 
Міністерства юстиції України затверджене 
нове «Положення про порядок реєстрації 
приватної нотаріальної діяльності та замі-
щення приватного нотаріуса» (із змінами 
від 27.02.2020 року) [6].
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Нотаріальний округ визначався управ-
лінням юстиції, а робоче місце приватно-
го нотаріуса мало розташовуватися у ме-
жах визначеного для нього нотаріального 
округу. Законодавцем було встановлено 
обов’язок для приватних нотаріусів при-
ступити до виконання своїх обов’язків на 
протягом трьох місяців від дня отриман-
ня реєстраційного посвідчення, а також 
укласти договір службового страхування чи 
внести страхову заставу для забезпечення 
відшкодування ймовірної шкоди, завданої 
клієнтам своїми незаконними діями або не-
дбалістю у розмірі стократної мінімальної 
заробітної плати [6].
Законодавець наділив нотаріусів дово-

лі широким колом прав, які передбачив у 
статті 4 Закону «Про нотаріат» (доповнена 
згодом у 2008, 2012 2015 та 2020 році) [5]. 
Вагомим доказом рівності між дер-

жавними та приватними нотаріусами, ви-
дається, є положення ст. 6 Закону щодо 
складання нотаріальної присяги. Особа, 
якій вперше надається право займатися 
нотаріальною діяльністю, у відповідному 
територіальному органі Міністерства юсти-
ції України в урочистій обстановці складає 
присягу.
Збереженню нотаріальної таємниці, 

тобто сукупності відомостей, отриманих 
під час вчинення нотаріальної дії або звер-
нення до нотаріуса заінтересованої особи, 
в тому числі про особу, її майно, особисті 
майнові та немайнові права і обов’язки, за-
конодавцем присвячено окрему ст. 8 Зако-
ну. 
Від своєї первинної редакції, стаття 

отримала цілу низку змін та доповнень, 
останні з яких відбулися прийнятими За-
конами України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення ефективності інституційного 
механізму запобігання корупції» від 2 жов-
тня 2019 року та «Про внесення змін до За-
кону України «Про нотаріат» щодо усунен-
ня законодавчих колізій та прогалин» від 
14 липня 2020 року.
Нотаріусом протягом десяти робочих 

днів на обґрунтовану письмову вимогу 
суду, прокуратури, органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування у зв’язку з кри-
мінальним провадженням, цивільними, 
господарськими, адміністративними спра-
вами, справами про адміністративні право-
порушення, що знаходяться в провадженні 
цих органів, з обов’язковим зазначенням 
номера справи та прикладенням гербової 
печатки відповідного органу, а також на 
обґрунтовану письмову вимогу державного 
виконавця, приватного виконавця за ви-
конавчим провадженням з обов’язковим 
зазначенням номера виконавчого про-
вадження та реквізитів виконавчого до-
кумента, на підставі якого здійснюється 
виконавче провадження Національному 
агентству з  питань запобігання корупції на 
його письмовий запит, здійснений з метою 
виконання повноважень, визначених Зако-
ном України «Про запобігання корупції». 
Довідки про суму нотаріально посвідче-
них договорів, які необхідні виключно для 
встановлення додержання законодавства з 
питань оподаткування, надаються нотарі-
усом протягом десяти робочих днів на об-
ґрунтовану письмову вимогу податкового 
органу, засвідчену гербовою печаткою та-
кого органу [7]. 
Також важливе значення для здійснен-

ня нотаріальної діяльності мали норми-
ст. 98 Закону України «Про нотаріат», згід-
но з якими нотаріуси застосовують норми 
іноземного права відповідно до законодав-
ства України, міжнародних договорів. Но-
таріусам дозволено приймати документи, 
складені відповідно до вимог іноземного 
права, та робити посвідчувальні написи за 
формою, передбаченою іноземним законо-
давством, у випадку, якщо це не суперечить 
законодавству України [5]. 

Висновки
Закон України «Про нотаріат», без пе-

ребільшення, можна вважати «історичною 
віхою» для подальшого розвитку, модерні-
зації системи органів, які вчиняють нотарі-
альні дії; для галузі права; для галузі зако-
нодавства та, звісно, для науки, навчально-
го процесу, зокрема. 
Закон сприяв безперешкодному досту-

пу громадян до нотаріального забезпечен-
ня, корелював повноваження державних 
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та приватних нотаріусів у вчиненні нотарі-
альних дій, підвищив професійні вимоги, 
посилив гарантії діяльності нотаріуса та 
правового режиму нотаріальної таємниці. 
Забезпечив реалізацію конституційної нор-
ми щодо судового контролю за законністю 
вчинених нотаріальних дій, окреслив ін-
ститут відповідальності нотаріусів, тобто 
зупинення і припинення їхньої діяльності 
у разі допущення порушень.
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

basic provisions of the Law of Ukraine ‘On the 
notary’, including the norms, which were set out 
in the original version from September 2, 1993. A 
comparative analysis was made with the following 
changes and additions. There were considered 
tendencies of legislative support of notarial 
activity in the transition period from the total 
state administration, gaining the independence of 
Ukraine to the standards of the European (Latin) 
notary in the state.

The normative legal act was analyzed, from the 
point of view of further development, modernization 
of the system of bodies and offi cials who perform 
notarial acts; for the fi eld of law; for the fi eld of 
legislation, for science, the educational process, in 
particular.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу базових по-

ложень Закону України «Про нотаріат», у 
тому числі норм, які були викладені у первин-
ній редакції від 2 вересня 1993 року. Зроблено 
порівняльний аналіз із наступними змінами 
та доповненнями. Розглянуто тенденції за-
конодавчого забезпечення нотаріальної ді-
яльності у перехідний період від тотального 
державного адміністрування, здобуття не-
залежності України до стандартів європей-
ського (латинського) нотаріату в державі.
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ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÎËÎÃ²¯ Ó ÑÂ²ÒË² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ 

ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â

В статье обсуждается возможность введе-
ния презумпции согласия на изъятие анато-
мических материалов после смерти человека. 
Поддаются анализу альтернативные способы 
построения правил по умолчанию для урегу-
лирования такой процедуры. Обзор практики 
ЕСПЧ дает основания утверждать, что вве-
дение презумпции согласия не противоречит 
Конвенции, но требует обеспечения гарантий 
для членов семей умерших возразить против 
проведения этой процедуры в отношении умер-
шего. Введение презумпции согласия позволит 
перераспределить удельный вес ответствен-
ности за проведение процедуры между государ-
ством, врачами и членами семьи умершего.
Ключевые слова: трансплантация, донор-

ство, анатомические материалы, фетальные 
материалы.
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за максимальне продовження життя» та «оче-
видних складнощів, спричинених цією бо-
ротьбою» [1, c. 81].
Закон України «Про застосування тран-

сплантації анатомічних матеріалів людині» 
(далі – Закон) визначає трансплантацію як 
«спеціальний метод лікування, що полягає в 
пересадці анатомічного матеріалу людини від 
донора реципієнту і спрямований на віднов-
лення здоров’я людини» [2]. Трансплантація? 
як спеціальний метод лікування, забезпечує 
додержання в Україні прав людини та за-
хист людської гідності при застосуванні тран-
сплантації та здійсненні іншої, пов’язаної з 
нею діяльності. Як відзначає Н. Крилова, ця 
процедура проводиться з метою порятунку 
життя, відновлення здоров’я, покращення 
якості життя» [3, c. 56], з чого випливають де-
які обмеження для самої процедури, аби та 
була засобом забезпечення права людини на 
медичну допомогу, а не предметом торгівлі.
Думки науковців щодо доцільності впро-

вадження «презумпції згоди» різняться. Зо-
крема, О. Капитова, О. Романовська, Г. Рома-
новський вказують, що, «систематизувавши 
всі «за» і «проти», презумпція згоди на по-
смертне вилучення органів для трансплан-
тації наглядно демонструє численну перева-
гу перших над другими. Можна сказати, що 
єдиним аргументом противників презумпції 
виступає необхідність захисту гідності особи і 
дотримання прав пацієнта, який є потенцій-
ним донором. Аргументи ж на користь пре-
зумпції згоди більш різноманітні і багаточи-
сельні – починаючи від суто організаційних 

Постановка проблеми
Можливість трансплантації органів, тка-

нин та клітин людини зазнає особливої уваги 
з боку українських правників. Зазначена тема 
концентрує моральне, правове, психологічне 
й соціальне напруження, оскільки процедура 
пов’язана з ймовірною смертю пацієнта у разі 
відсутності змоги замінити нежиттєздатний 
орган, смертю людини, тіло якої може по-
слугувати трансплантологічним матеріалом; 
загроза втрати фізичного здоров’я живого до-
нора.
Пр авова інституціоналізація трансплан-

тології потребує не лише медико-науково-
го обґрунтування, а й етичного осмислення 
dсіх переваг у «невтомній боротьбі людства 
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проблем нестачі часу і закінчуючи завідомо 
невигідністю такого рішення для благої суспіль-
ної мети розвитку трансплантології» [4, c. 104].
Як зазначає І.Я. Сенюта у своєму аналізі 

трансплантаційного законодавства, говори-
ти про його реформування ще зарано, адже 
Україна перебуває у непростих соціально-еко-
номічних умовах. Зокрема, спостерігається 
зростання кількості соціально незахищених 
верств населення, що може слугувати факто-
ром для комерціалізації цієї сфери: «… [Т]іло 
людини та його частини не повинні бути дже-
релом отримання фінансової вигоди, що чіт-
ко передбачено у ст. 21 Конвенції про права 
людини і біомедицину. Побутує думка до того 
ж, що ментально й психологічно український 
народ не готовий до радикальних кроків. Має 
бути втілена поетапна зважена державна про-
грама, яка спрямовуватиметься, зокрема, й 
на просвітництво, висвітлення позитивів цьо-
го методу лікування, що подекуди є єдиним 
способом врятування життя, зокрема дитини 
(ця проблема добре відома, зрозуміла лише 
людям, які зустрілись «обличчям» із хворо-
бою, яку можна вилікувати саме завдяки 
трансплантації)» [5, с.7]. Авторка вважає, що 
зміни до трансплантаційного законодавства, 
зокрема, в аспекті трансформації презумпцій, 
є передчасними й потребують додаткового 
обговорення, з чим доцільно погодитись.
Пропонований матеріал є продовженням 

саме такого обговорення і містить результати 
проведеного нами аналізу вітчизняного зако-
нодавства на предмет забезпечення прав лю-
дини при вилученні анатомічних матеріалів. 
Зокрема, буде продемонстровано, що з етич-
ного боку немає необхідності отримувати чіт-
ко висловлену пряму згоду від майбутнього 
донора, або від членів його сім’ї чи близьких 
родичів. Презумпція згоди на вилучення ана-
томічного матеріалу, за впровадження якої 
вже багато років виступають медичні асоціа-
ції, громадські діячі та правники у сфері ме-
дичного права, не суперечить правам людини 
при правильній конфігурації прав і обов’язків 
учасників відповідного правовідношення.

Умови трансплантації за національним 
законодавством

Закон передбачає вичерпний перелік 
умов, за яких можливим є застосування тран-

сплантації. Згідно зі ст. 13 Закону трансплан-
тація застосовується виключно за наявності 
медичних показань і здійснюється відповід-
но до галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я за згодою об’єктивно поінформова-
ної дієздатної особи (реципієнта), за винят-
ком випадків, передбачених цим же законом.
Наявність у пацієнта медичних показань 

для застосування трансплантації встановлює 
консиліум лікарів закладу охорони здоров’я, 
у якому пацієнт перебуває на лікуванні чи 
диспансерному обліку. Окрім того, Закон 
встановлює, що у разі якщо реципієнт не 
досяг 14-річного віку або визнаний в уста-
новленому законом порядку недієздатним, 
трансплантація застосовується за згодою 
об’єктивно поінформованих його батьків або 
інших законних представників. Стосовно ре-
ципієнтів віком від 14 років або визнаних в 
установленому законом порядку обмежено 
дієздатними трансплантація застосовується 
за згодою таких об’єктивно поінформованих 
осіб. Цей аспект процедури можна вважати 
традиційним, оскільки отримання відповід-
ної згоди вимагає ст. 43 Закону України «Ос-
нови законодавства про охорону здоров’я»1. 
Закон передбачає низку обмежень на до-

норство анатомічних матеріалів як при житті, 
так і після смерті людини, які, знову ж таки, 
пов’язані загалом із необхідністю забезпечи-
ти право на якісну медичну допомогу, з од-
ного боку, та додатковими гарантіями для 
забезпечення прав людини вразливих груп2, 
з іншого. Принаймні частина з означених 
підстав зумовлена міркуваннями емпірично-
го досвіду, зокрема повідомляють про масові 

1 Виняток з цього правила становлять випадки, 
коли реципієнт перебуває у невідкладному стані, 
що становить пряму та невідворотну загрозу його 
життю, медична допомога із застосуванням тран-
сплантації надається без згоди реципієнта, його 
батьків або інших законних представників.
2 Зокрема, вилучення органів не застосовується до 
осіб, які утримуються у місцях відбування покарань 
та попереднього ув’язнення; є іноземцями та осо-
бами без громадянства, які незаконно перебувають 
в Україні; страждають на тяжкі психічні розлади; 
мають захворювання, що можуть передатися реци-
пієнту або зашкодити його здоров’ю, крім випадків 
наявності поінформованої згоди реципієнта; нада-
ли раніше орган або частину органа для трансплан-
тації (крім гемопоетичних стовбурових клітин); є 
вагітними.
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вилучення анатомічних матеріалів у місцях 
позбавлення волі в КНР [6, c. 2542].
Прижиттєве донорство можливе у разі 

родинного або перехресного донорства та 
лише за наявності добровільної та усвідомле-
ної згоди на донорство анатомічних матеріа-
лів, наданої у письмовому вигляді. Згода на 
вилучення анатомічних матеріалів надається 
після надання особі лікарем об’єктивної та 
доступної інформації про можливість виник-
нення ускладнень для її здоров’я, а також про 
її права у зв’язку з донорством3.
Важливість гарантії стосовно надання по-

вної та об’єктивної інформації донору і реци-
пієнту щодо трансплантації органу, тканини 
чи іншого анатомічного матеріалу підкрес-
лює Декларація про трансплантацію люд-
ських органів, прийнята 39-ю Всесвітньою 
медичною асамблеєю в жовтні 1987 року, а 
саме: «обов’язковим є якомога повніше обго-
ворення пропонованої процедури з донором 
і реципієнтом або їх довіреними родичами 
або юридичними представниками. Лікар 
повинен бути об’єктивним при обговоренні 
процедури, при інформуванні і про відомий 
ризик, і можливі небезпеки, при пропозиції 
можливих альтернативних процедур. Лікар 
не повинен підтримувати очікування, які не 
виправдані обставинами. Інтерес лікаря до 
поглиблення наукових знань повинен завжди 
бути вторинним по відношенню до головно-
го обов’язку лікаря перед пацієнтом. Завжди 
має бути отримано добровільну інформовану 
згоду» [7].

     Презумпція згоди вилучення 
фетальних матеріалів: національне

законодавство і практика 
Європейського суду з прав людини

Презумпція як юридична конструк-
ція використовується для розподілу прав і 
обов’язків учасників суспільних відносин за 
невизначеності юридичного факту, замінюю-
чи останній собою. 
Практика низки країн передбачає, що 

кожна особа, котра не залишила прижиттєвої 

3 У разі, якщо донором стовбурових клітин є особа 
віком до 18 років, інформація про можливість ви-
никнення ускладнень для її здоров’я, а також про її 
права у зв’язку з донорством також надається бать-
кам цієї особи або її іншим законним представни-
кам.

письмової незгоди на використання органів її 
тіла для трансплантації, після її смерті може 
бути використана як донор для тих, хто цьо-
го потребує. Такий спосіб вирішення харак-
терний для Франції, Австрії, Бельгії, Іспанії, 
Греції, Португалії тощо. Слабша форма цієї 
презумпції передбачає, що кожна дієздатна 
особа, котра досягла 18-річного віку, має пра-
во написати інформативну згоду стати доно-
ром органів, тканин чи анатомічного матері-
алу після її смерті. Така практика поширена 
в США, Японії, Німеччині, Великобританії 
тощо. де, як правило, фіксація такої згоди 
вже міститься в медичній картці пацієнта.
Так само, згідно із частиною 1 статті 16 За-

кону, кожна повнолітня дієздатна особа має 
право надати письмову згоду або незгоду на 
вилучення анатомічних матеріалів з її тіла 
для трансплантації та/або виготовлення біо-
імплантатів після визначення її стану як не-
зворотна смерть (смерть мозку або біологічна 
смерть) відповідно до закону (далі - згода або 
незгода на посмертне донорство). Відомості 
щодо наданих особою письмової згоди або 
незгоди на посмертне донорство, письмової 
заяви про відкликання наданої раніше такої 
згоди або незгоди вносяться в установленому 
порядку до Єдиної державної інформаційної 
системи трансплантації органів та тканин в 
установленому порядку до Єдиної державної 
інформаційної системи трансплантації орга-
нів та тканин.
Таким чином, законодавцем закріплено 

презумпцію незгоди з вилученням анатоміч-
них матеріалів в донора-трупа. Це, певна річ, 
найбезпечніша і найобережніша позиція з 
точки зору відповідальності закладів охоро-
ни здоров’я (та опосередковано держави у 
випадку відсутності адекватного реагування 
на порушення прав людини в цій сфері), і в 
цьому ж, як видається, полягає вразливість 
такого ставлення законодавця до проблем 
трансплантології, адже первинною метою 
проведення процедури є людина та її життя 
і здоров’я.
Втім, здається, законодавця тут можна 

зрозуміти, адже є повчальний досвід держав, 
які запровадили презумпцію згоди на феталь-
ну трансплантацію і наразилися на скарги з 
боку членів сім’ї громадян, анатомічні матері-
али в яких було вилучені без їхньої згоди.
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Так, згідно із законодавством Латвії 2004 р., 
будь-яка дієздатна особа мала право, в письмо-
вому вигляді, дати згоду або висловити відмо-
ву на використання свого тіла після смерті [8, 
9] – аналогічно як в Україні, і таке волевияв-
лення мало обов’язкову юридичну силу. Крім 
того, особа, яка бажала скористатися вище-
зазначеним правом, зобов’язана була зверну-
тися до компетентних органів держави, від-
повідно до процедури, встановленої урядом, 
з тим, щоб зафіксувати своє волевиявлення 
в спеціальному реєстрі. За відсутності явно 
вираженої волі померлого анатомічні мате-
ріали могли бути використані, якщо ніхто з 
найближчих родичів (дітей, батьків, братів 
або сестер, дружина) не заперечував проти 
такого використання. Посмертне донорство 
органів і тканин з метою трансплантації було 
можливим тільки в разі відсутності запере-
чень з боку донора, виражених за життя, або 
при відсутності заперечень з боку його най-
ближчих родичів.
У справах Петрова проти Латвії та Ель-

берте проти Латвії ЄСПЛ мав оцінити на 
відповідність Євроконвенції процедури ви-
лучення анатомічних матеріалів у померлих 
членів сім’ї заявників [8, 9]. В обидвох випад-
ках сім’ї померлих не були повідомлені про 
те, що лікарня вилучила анатомічні матеріа-
ли в їхніх загиблих родичів, а дізналися про 
це згодом в ході проведення розслідування 
у кримінальних справах. Згідно з позицією 
ЄСПЛ, такі дії лікувального закладу спричи-
нили порушення права заявників на повагу 
до їхнього сімейного життя, що гарантоване 
ст. 8 Конвенції. Це відбулося, зокрема, через 
вади законодавства, а саме через те, що праву 
заявників бути поінформованими про намір 
вилучити анатомічні матеріали не відповідав 
обов’язок посадових осіб здійснити таке ін-
формування. Абстрактне право бути поінфор-
мованим у зв’язку з абстрактним обов’язком 
поінформувати неодмінно суперечитиме ро-
зумінню прав людини Страсбурзьким судом 
як ефективних, а не теоретичних та ілюзор-
них [10]. 
Отже, згідно з практикою ЄСПЛ закрі-

плення презумпції згоди на посмертну тран-
сплантацію не становить порушення права 
людини близьких родичів на повагу до їх 
сімейного життя – випадку, якщо їм надана 

реальна можливість заборонити вилучати 
анатомічні матеріали члена їхньої сім’ї після 
смерті.

Висновки
При розгляді можливості запровадження 

презумпції згоди в Закон України «Про засто-
сування трансплантації анатомічних матеріа-
лів людині» вважаємо за потрібне врахувати 
не лише ту обставину, що презумпція згоди 
може зумовити суспільний резонанс, що є су-
путником будь-яких змін як позитивних, так 
і негативних. Широкому загалу важливо зро-
зуміти, що конструкція презумпції згоди іс-
нує не тільки для забезпечення потреб люди-
ни, але і для розподілу відповідальності між 
учасниками правовідношення щодо вилучен-
ня та трансплантації анатомічних матеріалів. 
При цьому, члени сім’ї померлої людини в 
більшості випадків не заперечують проти ви-
лучення, однак не згодні брати на себе всю 
повноту відповідальності. Відтак, правовідно-
шення із вилучення анатомічних матеріалів 
повинно бути побудоване на засадах справед-
ливого розподілу відповідальності між безпо-
середніми учасниками правовідношення та 
державою. 
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ON IMPROVEMENT OF THE LEGAL 
REGULATION OF TRANSPLANTOLOGY 

IN UKRAINE ACCORDING TO THE 
EUROPEAN STANDARDS

The article discusses the possibility of intro-
ducing the presumption of consent to the re-
moval of anatomical materials after death. Un-
der the legislation of a number of countries any 

person who has not given his or her lifelong 
written consent to the use of his or her organs 
for transplantation may, after his or her death, 
be used as a donor for those in need. This so-
lution is typical for France, Austria, Belgium, 
Spain, Greece, Portugal, etc. The weaker form 
of this presumption is that every able-bodied 
person who has reached the age of 18 has the 
right to write an informative consent to become 
a donor of organs, tissues or anatomical materi-
al after his death. This practice is widespread in 
the United States, Japan, Germany, Great Brit-
ain, etc. where, as a rule, the fi xation of such 
consent is already contained in the patient’s 
medical card.

According to ECtHR practice, enshrining 
the presumption of consent to a post-mortem 
transplant does not constitute a violation of 
the human right of close relatives to respect 
for their family life, provided that they have 
a real opportunity to prohibit the removal of 
their family members’ anatomical materials af-
ter death.

Under the Ukrainian legislation, the dis-
agreement with the removal of anatomical ma-
terials from the donor corpse is presumed. This 
is, of course, the safest and, perhaps, most cau-
tious position in terms of the responsibility of 
health care facilities (and, indirectly, of the state 
in the absence of an adequate response to hu-
man rights violations in this area), and this seems 
to be the vulnerability of the legislator’s attitude 
to problems of transplantation, because the pri-
mary purpose of the procedure is a person and 
his life and health.

Alternative ways of constructing default rules 
to handle such a procedure are analyzed. The 
review of the case law of the ECtHR enables 
to suggest that the adoption of the consent de-
fault rule is not contrary to the Convention but 
requires the provision of guarantees for family 
members of the deceased to object to this proce-
dure in relation to the deceased. The introduc-
tion of the presumption of consent will redistrib-
ute the share of responsibility for the procedure 
between the state, doctors and family members 
of the deceased.

Key words: transplantation, donation, ana-
tomical materials, fetal materials.

АНОТАЦІЯ 
У статті обговорюється можливість за-

провадження презумпції згоди на вилучення 
анатомічних матеріалів після смерті люди-
ни. Піддаються аналізу альтернативні спо-
соби побудови правил за замовчуванням для 
врегулювання такої процедури. Огляд прак-
тики ЄСПЛ дає підстави стверджувати, 
що запровадження презумпції згоди не супе-
речить Конвенції, але потребує забезпечення 
гарантій для членів сімей померлих запере-
чити проти проведення цієї процедури щодо 
померлого. Запровадження презумпції згоди 
дозволить перерозподілити питому вагу від-
повідальності за проведення процедури між 
державою, лікарями та членами сім’ї помер-
лої особи.
Ключові слова: трансплантація, донор-

ство, анатомічні матеріали, фетальні ма-
теріали.
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О. Музичука, П. Рабінович, О. Скакун, 
Ю. Тодика та ін. Права і свободи 
засуджених, їх дотримання при виконанні 
кримінального покарання були предметом 
наукового аналізу Є. Бараша, О. Джужи, 
В. Льовочкіна, О. Лисодіда, Н. Рябих, 
О. Северин, А. Степанюка, І. Яковець. 
Окремі аспекти функціонування механізму 
забезпечення прав засуджених громадян 
досліджували І. Бородін, М. Гаврильців, 
Т. Заворотченко, І. Ієрусалімова, 
В. Кравчук, О. Соколенко та ін.

Не вирішені раніше проблеми
Проте, незважаючи на численні праці 

у цій сфері, дослідженню питання орга-
нізаційно-правових гарантій прав грома-
дян, засуджених до позбавлення волі, не 
приділяється достатньої уваги, що й зу-
мовлює актуальність даної статті.

Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження змісту і 

особливостей організаційно-правових 
гарантій прав і свобод громадян, засу-
джених до позбавлення волі в Україні, 
що передбачає уточнення поняття «юри-
дичні гарантії», загальну характеристику 
організаційно-правових (інституційних) 
гарантій, визначення основних видів та 
аналіз змісту організаційно-правових га-
рантій прав та свобод громадян, засудже-
них до позбавлення волі в Україні.

Постановка проблеми
Поряд із завданням визнання та за-

кріплення прав і свобод громадян, засу-
джених до позбавлення волі, важливою 
проблемою є їх реальна реалізація, яка 
потребує належного забезпечення з боку 
держави за допомогою відповідних адмі-
ністративно-правових засобів, які нада-
ють усім правам і свободам засудженої осо-
би реального змісту. При цьому наявність 
низки засобів матеріального і процесуаль-
ного характеру сама пособі ще не є запо-
рукою якісного забезпечення прав і сво-
бод громадян, засуджених до позбавлен-
ня волі в Україні. Їх ефективна реалізація, 
охорона та захист значною мірою зале-
жать від системи організаційно-правових 
(інституційних) гарантій, спрямованих на 
забезпечення прав і свобод засуджених 
громадян, а також належне виконання 
відповідних обов’язків органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування, 
їх службовими і посадовими особами, на 
боротьбу з правопорушеннями у даній 
сфері, утвердження загального режиму 
законності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Загальнотеоретичні питання змісту 
та захисту прав людини розглядалися в 
працях таких вітчизняних і зарубіжних 
учених, як В. Авер’янов, Ю. Битяк, 
Л. Глухарьова, О. Лукашева, М. Матузов, 
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Наукова новизна дослідження поля-
гає у тому, що стаття є першою науковою 
працею, у якій запропоновано класифі-
кацію організаційно-правових гарантій 
прав громадян, засуджених до позбавлен-
ня волі. 

Виклад основного матеріалу
У найзагальнішому розумінні гарантії 

є системою засобів, що сприяють реаліза-
ції прав і свобод, охоплюваних законом 
інтересів та обов’язків [1, с.160]. Довідко-
ва література визначає юридичні гаран-
тії як встановлені законом засоби безпо-
середнього забезпечення, використання, 
додержання, виконання і правильного за-
стосування норм права [2, с.123]. Як засоби, 
умови, способи, що забезпечують здійснен-
ня у повному обсязі й всебічну охорону прав 
і свобод особи, це поняття охоплює собою 
всю сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, спрямованих на практичну реа-
лізацію прав і свобод, на усунення можли-
вих перешкод їх здійснення [3, с.555].
У загальній теорії права правові га-

рантії класифікують за низкою критеріїв. 
Проте найбільш обґрунтованим є розпо-
діл усіх юридичних гарантій прав і свобод 
людини і громадянина відповідно до їх 
форми на нормативно-правові та органі-
заційно-правові [4, c.8]. Нормативно-пра-
вові гарантії прав являють собою сукуп-
ність правових норм, за допомогою яких 
забезпечуються реалізація, порядок охо-
рони і захисту прав та свобод особистості. 
До нормативно-правових гарантій відно-
сять норми-принципи, юридичну відпові-
дальність та юридичні обов’язки суб’єктів 
забезпечення прав і свобод громадян, пе-
редбачені законодавством. Організацій-
но-правові гарантії конституційних прав 
та свобод людини і громадянина – це різ-
номанітна виконавчо-розпорядча, проце-
дурна, контрольна та інша діяльність ор-
ганів держави, місцевого самоврядування, 
посадових осіб, громадських організацій у 
сфері правотворчості та правозастосуван-
ня, спрямована на створення сприятли-
вих умов для користування громадянами 
своїми правами і свободами. 

У юридичній науці організаційні га-
рантії визначаються як певний механізм 
організації та здійснення юридичного за-
безпечення реалізації, охорони і захисту 
прав і свобод людини та громадянина [5, 
с.60], створення сприятливих умов для 
реального користування громадянами 
своїми правами і свободами [6, с.40], сис-
тема заходів процедурного, режимного, 
контрольного та іншого характеру, зміст 
якої складають визначення, прийняття та 
вирішення державою завдань соціально-
го і правового забезпечення діяльності, 
державний і громадський контроль, об-
робка інформації, організаційні процеду-
ри застосування заходів і зв’язку та ін. [7, 
с.282]. 
Усі організаційно-правові гарантії 

прав і свобод людини та громадянина мо-
жуть бути класифіковані за різними під-
ставами. Насамперед, слід зазначити, що 
інституційна складова загального меха-
нізму забезпечення прав і свобод безпосе-
редньо випливає з нормативної складової 
і містить у собі діяльність органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, 
політичних партій і громадських органі-
зацій, окремих громадян, що спрямова-
на на реалізацію, охорону та захист прав 
і свобод людини та громадянина. Тож усі 
організаційно-правові гарантії прав і сво-
бод можна поділити на ті, які пов’язані 
з функцією їх захисту від імені держави 
(перш за все, повсякденна робота уповно-
важених органів виконавчої влади, спря-
мована на охорону прав і свобод людини 
і громадянина), та ті, що пов’язані із здій-
сненням забезпечення прав і свобод люди-
ни та громадянина інститутами громадян-
ського суспільства (серед яких слід окремо 
відзначити діяльність таких інституцій, які 
створені спеціально з цією метою (адвока-
тура), такі, для яких дана діяльність є осно-
вною (профспілки), та інші (засоби масової 
інформації, партії, добровільні об’єднання 
тощо). Відповідно ж до свого змісту, всі ор-
ганізаційно-правові гарантії прав і свобод 
людини та громадянина найчастіше розпо-
діляють на контрольні, процедурні та ор-
ганізаційно-технічні [7, с.283].
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Головною складовою адміністратив-
но-правових гарантій прав та свобод лю-
дини і громадянина виступає контроль. 
Так, І. Бородін слушно підкреслює, що 
саме контроль, як основна гарантія прав 
та свобод громадян, знаходить свій прояв 
у своєму соціальному призначенні і поєд-
нує в собі елементи правоохоронної, пра-
возастосовчої та управлінської діяльності:
а) правоохоронна діяльність спрямова-

на на припинення протиправних дій по-
садових осіб і притягнення їх до юридич-
ної відповідальності та передбачає вплив 
на порушників законодавства;
б) правозастосовча діяльність передба-

чає кваліфікований нагляд за тим, щоб ре-
альна, фактична діяльність державних ор-
ганів, їх посадових осіб відповідала тому, 
що встановлено законом, максимально за-
безпечувала права та свободи громадян;
в) управлінська сутність контрольної 

діяльності виявляється в правових актах 
контрольних органів, службових докумен-
тах [8, с.24].
Аналіз чинного законодавства Украї-

ни, що регулює правовий статус осіб, за-
суджених до позбавлення волі, а також 
суб’єктів забезпечення їх прав, свобод та 
законних інтересів, дає змогу виділити на-
ступні види контролю і нагляду у цьому 
напрямку діяльності: 

1) Парламентський контроль. Верхо-
вна Рада України здійснює безпосередньо 
і через створювані нею органи контроль 
за дотриманням законності в діяльнос-
ті органів і установ виконання покарань. 
Відповідно до Закону України «Про Упо-
вноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини», парламентський контроль за до-
держанням конституційних прав і свобод 
засуджених та захист їх прав на території 
України здійснює Уповноважений Верхо-
вної Ради України з прав людини. Метою 
парламентського контролю за додержан-
ням прав і свобод людини і громадяни-
на є:

- захист прав і свобод людини та 
громадянина, проголошених Конституці-
єю України, законами України та міжна-
родними договорами України;

- запобігання порушенням прав і 
свобод людини та громадянина або спри-
яння їх поновленню;

- сприяння приведенню законодав-
ства України про права і свободи людини 
та громадянина у відповідність з Консти-
туцією України, міжнародними стандар-
тами у цій галузі;

- запобігання будь-яким формам 
дискримінації щодо реалізації людиною 
своїх прав і свобод;

- сприяння правовій інформова-
ності населення та захист конфіденційної 
інформації про особу та ін. [9, ст.3].

2) Урядовий контроль. Кабінет Міні-
стрів України, як вищий орган у системі 
органів виконавчої влади, забезпечує ви-
конання Конституції та законів України, 
актів Президента України, зокрема, щодо 
забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина [10, ч.1,2 ст.116]. Відповід-
но до Закону України «Про Кабінет Міні-
стрів України», Кабінет Міністрів України 
здійснює постійний контроль за виконан-
ням органами виконавчої влади Конститу-
ції України та інших актів законодавства 
України, вживає заходів щодо усунення 
недоліків у роботі зазначених органів [11, 
ст.19].

3) Судовий контроль. Серед важли-
вих завдань судової гілки влади в Украї-
ні, визначених Національною стратегією 
у сфері прав людини, слід відзначити такі, 
як забезпечення періодичних перевірок 
судом законності затримання, позбавлен-
ня свободи осіб, а також посилення ефек-
тивності судового контролю за підставами 
позбавлення свободи та ін. [12]. Здійснен-
ня у порядку, передбаченому Криміналь-
ним процесуальним кодексом та Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, покладається на слідчих 
суддів – суддів суду першої інстанції, а у 
випадку, передбаченому ст.247 Кримі-
нального процесуального кодексу, – на 
голів чи інших суддей Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим, апеляцій-
ного суду області, міст Києва та Севасто-
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поля [13, ст.3, 247].
4) Прокурорський нагляд за виконан-

ням кримінальних покарань. Відповідно 
до Закону України «Про прокуратуру», 
прокурор здійснює нагляд за додержан-
ням законів в органах і установах вико-
нання покарань при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян [14, ст.22]. До 
основних напрямків діяльності органів 
прокуратури віднесено забезпечення на-
гляду за додержанням:

- прав і свобод людини, загальних 
інтересів суспільства і держави при вико-
нанні покарань та інших заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи, відповідно до законів 
України, міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України;

- законодавства щодо запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню із за-
судженими;

- визначених законодавством ви-
мог режиму, порядку та умов відбування 
покарань засудженими особами та ін. [15, 
п.2].

5) Відомчий контроль. Згідно зі ст.23 
Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни, за діяльністю органів і установ вико-
нання покарань здійснюється відомчий 
контроль вищестоящими органами управ-
ління і посадовими особами центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері виконання кримі-
нальних покарань [14]. Як головний орган 
у системі центральних органів виконавчої 
влади, що здійснює державну політику у 
сфері виконання кримінальних покарань, 
Міністерство юстиції України забезпечує 
контроль за дотриманням прав людини і 
громадянина, вимог законодавства щодо 
виконання і відбування кримінальних 
покарань, реалізацією законних прав та 
інтересів засуджених осіб [16]. Також Мі-
ністерством юстиції України спрямовуєть-
ся і координується діяльність Державної 

кримінально-виконавчої служби України, 
до завдань якої відноситься організація 
контролю за дотриманням прав людини і 
громадянина, вимог законодавства щодо 
виконання і відбування кримінальних по-
карань, реалізація законних прав та ін-
тересів засуджених осіб.

6) Оперативно-розшуковий контроль. 
Відповідно до Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність», опера-
тивними підрозділами органів і установ 
виконання покарань у колоніях здійсню-
ється оперативно-розшукова діяльність, 
основним завданням якої є пошук і фік-
сація фактичних даних про протиправну 
діяльність окремих осіб та груп з метою: 
забезпечення безпеки засуджених, персо-
налу колоній та інших осіб; попереджен-
ня і виявлення злочинів, вчинених у ко-
лоніях, а також порушень встановленого 
порядку відбування покарання; вивчення 
причин і умов, що сприяють вчиненню 
злочинів та інших правопорушень; на-
дання правоохоронним органам, які здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність 
або кримінальне провадження, допомоги 
в розкритті, припиненні та попередженні 
злочинів [14, ст.104].

7) Контроль, який здійснюється шля-
хом та під час відвідування установ ви-
конання покарань. Відповідно до норм 
кримінально-виконавчого законодавства, 
право на відвідування установ виконан-
ня покарань для здійснення контролю та 
проведення перевірок мають:

- Президент України або спеціаль-
но уповноважені ним представники;

- Прем’єр-міністр України або спе-
ціально уповноважені ним представники;

- Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини або спеціально 
уповноважені ним представники;

- голова, заступники голови та чле-
ни Комісії при Президентові України у 
питаннях помилування;

- Міністр юстиції України або спе-
ціально уповноважені ним представники;

- Міністр внутрішніх справ Украї-
ни, Голова Національної поліції або спеці-
ально уповноважені ними представники;
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- члени Європейського комітету з 
питань запобігання катуванням чи нелюд-
ському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню;

- Голова Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, голови місцевих дер-
жавних адміністрацій, на території яких 
вони розташовані, або спеціально уповно-
важені ними представники;

- народні депутати України, їх по-
мічники-консультанти, депутати Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим та 
депутати місцевих рад;

- Генеральний прокурор, а також 
уповноважені ним прокурори і прокуро-
ри, які здійснюють на відповідній тери-
торії нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян;

- голова, заступник голови та чле-
ни спостережної комісії, які здійснюють 
організацію громадського контролю за до-
триманням прав і законних інтересів засу-
джених під час виконання кримінальних 
покарань;

- сільський, селищний, міський го-
лова або спеціально уповноважені ними 
представники – на території відповідної 
місцевої ради;

- члени громадських рад при цен-
тральному органі виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері вико-
нання кримінальних покарань, та його те-
риторіальних підрозділах – на відповідній 
території [14, ч.1 ст.24].
Представники громадських організа-

цій, експерти, учені та фахівці, залучені 
Уповноваженим Верховної Ради України 
з прав людини на договірних засадах до 
виконання функцій національного пре-
вентивного механізму, відвідують устано-
ви виконання покарань на підставі окре-
мого письмового доручення Уповноваже-
ного [14, п.7 ч.1 ст.24].

8) Громадський контроль за дотриман-
ням прав засуджених під час виконання 
кримінальних покарань. Громадський 

контроль за дотриманням прав засудже-
них під час виконання кримінальних пока-
рань здійснюють спостережні комісії, які 
діють на підставі Кримінально-виконавчо-
го кодексу та Положення про спостережні 
комісії. У випадках, встановлених законо-
давством України, громадський контроль 
за дотриманням прав засуджених під час 
виконання кримінальних покарань мо-
жуть здійснювати громадські об’єднання. 
Об’єднання громадян та засоби масової 
інформації, неурядові правозахисні орга-
нізації, релігійні та благодійні організації, 
окремі особи в порядку, встановленому 
цим Кодексом і законами України, можуть 
надавати допомогу органам та установам 
виконання покарань у виправленні засу-
джених і проведенні соціально-виховної 
роботи [14, ст.25]. Зокрема, предметом 
контролю правозахисних організацій є 
поточна державна політика в галузі прав 
людини, рішення, дії державних органів 
та їх посадових осіб, внаслідок яких пору-
шуються права людини і основоположні 
свободи, або створюються перешкоди для 
здійснення цих прав і свобод.

9) Міжнародний контроль. Як відзна-
чають експерти, міжнародний контроль є 
«важливим і необхідним у сфері виконан-
ня кримінальних покарань і забезпеченні 
прав осіб, які утримуються в місцях фак-
тичного обмеження або позбавлення волі 
та засуджених» [17, с.50]. Міжнародний 
контроль за дотриманням прав засудже-
них та діяльністю кримінально-виконав-
чих установ здійснюється міжнародними 
організаціями на підставі сучасних міжна-
родних документів у галузі прав людини, 
що є невід’ємною складовою національної 
системи правового забезпечення прав гро-
мадян, засуджених до позбавлення волі в 
Україні. До найбільш впливових міжна-
родних організацій у цій сфері належать 
Комітет ООН проти катувань та Європей-
ський Комітет із запобігання катуванням 
та поганому поводженню. Так, зокрема, 
відповідно до норм Європейської конвен-
ції запобігання катуванням чи нелюдсько-
му або такому, що принижує гідність, по-
водженню чи покаранню [18, ст.2], члени 
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цих організацій мають право відвідувати 
будь-які місця, де утримуються особи, по-
збавлені волі з метою дослідження умов 
тримання, вивчення фактів, що можуть 
свідчити про застосування тортур до осіб, 
та інформування широкої громадськості і 
органів державної влади про стан дотри-
мання прав людини, а також про виявлені 
факти катувань. 
Важливе місце у діяльності органів ви-

конавчої влади по забезпеченню прав та 
свобод людини і громадянина займають 
адміністративні процедури (зокрема, про-
цедури участі відповідних суб’єктів у тих 
чи інших заходах щодо: ресоціалізації за-
суджених осіб, укладання угод (догово-
рів) про співпрацю, надання юридичних, 
психологічних, реабілітаційних та інших 
послуг засудженим особам, реалізації со-
ціально-реабілітаційних програм та про-
філактичних заходів щодо запобігання 
вчинення злочинів тощо). З одного боку, 
такі процедури сприяють загальному під-
вищенню ефективності управлінської ді-
яльності, а з іншого, – забезпечують не-
обхідну послідовність у реалізації грома-
дянами своїх прав і свобод. Раціонально 
побудовані та детально визначені у зако-
нодавстві процедури діяльності держав-
них органів становлять собою ефективну 
гарантію забезпечення прав і свобод гро-
мадян, є необхідною складовою механіз-
му їх захисту від зловживання владними 
повноваженнями й некомпетентності у ді-
яльності службових і посадових осіб орга-
нів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.
До системи організаційно-правових 

гарантій прав і свобод людини і грома-
дянина також слід віднести й такі засоби, 
як моніторингова діяльність та соціаль-
но-психологічна й профілактична діяль-
ність державних і недержавних суб’єктів, 
спрямована на подолання психологічної 
деформації засуджених, їх соціальну адап-
тацію, відновлення соціального статусу та 
реінтеграцію у суспільство шляхом підви-
щення суспільно-політичної свідомості за-
суджених громадян (зокрема, формування 
в них свідомого ставлення до викорис-

тання прав і свобод, а також виконання 
обов’язків), підвищення рівня правової 
культури, здобуття освіти, формування 
необхідних умінь і навичок, що допомо-
жуть успішно реінтегруватися у суспіль-
ство.

Висновки
Отже, основною організаційно-пра-

вовою гарантією додержання, реалізації 
та захисту прав і свобод громадян, засу-
джених до позбавлення волі, є держав-
ний контроль. Проте все більшого зна-
чення у сучасних умовах демократизації 
публічних відносин та децентралізації 
державної влади набуває й громадський 
контроль за додержанням та реалізацією 
прав і свобод громадян, засуджених до 
позбавлення волі в Україні. Нарешті, ще 
одним невід’ємним елементом загальної 
системи гарантій прав і свобод громадян, 
засуджених до позбавлення волі, є між-
народний контроль за дотриманням прав 
засуджених та діяльністю кримінально-
виконавчих установ, що здійснюється від-
повідними міжнародними організаціями 
на підставі норм сучасних міжнародних 
документів у галузі прав людини. До ін-
ших видів організаційно-правових гаран-
тій прав і свобод громадян, засуджених до 
позбавлення волі, віднесено процедурні 
гарантії, що сприяють загальному підви-
щенню ефективності управлінської діяль-
ності та забезпечують необхідну послідов-
ність у реалізації засудженими своїх прав і 
свобод, а також моніторингову діяльність 
та різноманітну соціально-психологічну й 
профілактичну діяльність державних і не-
державних суб’єктів забезпечення прав і 
свобод громадян, засуджених до позбав-
лення волі в Україні.
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АНОТАЦІЯ 
Визначено поняття «юридичні гаран-

тії». Розглянуто сучасні наукові підходи до 
визначення сутності та особливостей орга-
нізаційно-правових гарантій. Встановлено 
можливі критерії для класифікації органі-
заційно-правових гарантій прав і свобод 
громадян. Встановлено, що основною ор-
ганізаційно-правовою гарантією додер-
жання, реалізації та захисту прав і свобод 
громадян, засуджених до позбавлення 
волі, є державний контроль. У той же час 
наголошено, що все більшого значення у 
сучасних умовах демократизації публіч-
них відносин та децентралізації державної 
влади набуває й громадський контроль за 
додержанням та реалізацією прав і свобод 
громадян, засуджених до позбавлення волі 
в Україні. Зазначається, що невід’ємним 
елементом загальної системи гарантій прав 
і свобод громадян, засуджених до позбав-
лення волі, є міжнародний контроль за до-
триманням прав засуджених та діяльністю 
кримінально-виконавчих установ, що здій-
снюється відповідними міжнародними ор-
ганізаціями на підставі норм сучасних між-
народних документів у галузі прав людини. 
До інших видів організаційно-правових 
гарантій прав і свобод громадян, засудже-
них до позбавлення волі, віднесено про-
цедурні гарантії, що сприяють загальному 
підвищенню ефективності управлінської 
діяльності та забезпечують необхідну по-
слідовність у реалізації засудженими своїх 
прав і свобод, а також моніторингову діяль-
ність та різноманітну соціально-психологіч-
ну й профілактичну діяльність державних 
і недержавних суб’єктів забезпечення прав 
і свобод громадян, засуджених до позбав-
лення волі в Україні. Проаналізовано зміст 
основних видів організаційно-правових га-
рантій прав і свобод громадян, засуджених 
до позбавлення волі в Україні.
Ключові слова: права і свободи, юри-

дичні гарантії, гарантії прав і свобод, орга-
нізаційно-правові гарантії, засуджений до 
позбавлення волі.

SUMMARY 
The concept of “legal guarantees” is de-

fi ned. Modern scientifi c approaches to de-
termining the nature and features of organi-
zational and legal guarantees are considered. 
Possible criteria for classifi cation of organiza-
tional and legal guarantees of rights and free-
doms of citizens are established. It is estab-
lished that the main organizational and legal 
guarantee of observance, realization and pro-
tection of the rights and freedoms of citizens 
sentenced to imprisonment is state control. 
At the same time, it was emphasized that in 
the current conditions of democratization of 
public relations and decentralization of state 
power, public control over the observance and 
realization of the rights and freedoms of citi-
zens sentenced to imprisonment in Ukraine is 
becoming increasingly important. It is noted 
that an integral part of the general system of 
guarantees of the rights and freedoms of cit-
izens sentenced to imprisonment is interna-
tional control over the rights of convicts and 
the activities of penitentiaries, carried out by 
relevant international organizations on the ba-
sis of modern international human rights in-
struments. Other types of organizational and 
legal guarantees of the rights and freedoms 
of citizens sentenced to imprisonment include 
procedural guarantees that contribute to the 
overall effi ciency of administrative activities 
and ensure the necessary consistency in the 
implementation of convicts’ rights and free-
doms, as well as monitoring activities and vari-
ous socio-psychological and preventive activity 
of state and non-state subjects of ensuring the 
rights and freedoms of citizens sentenced to 
imprisonment in Ukraine. The content of the 
main types of organizational and legal guar-
antees of the rights and freedoms of citizens 
sentenced to imprisonment in Ukraine is ana-
lyzed.

Key words: rights and freedoms, legal 
guarantees, guarantees of rights and free-
doms, organizational and legal guarantees, 
sentenced to imprisonment.
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ÏÐÀÂÎÂÀ ÎÑÍÎÂÀ ÍÀÄÀÍÍß ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ 
ÑÓÁ’ªÊÒÀÌÈ ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ ÙÎÄÎ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ 
ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ

Научная статья посвящена освещению 
правовой основе предоставления публичных 
услуг субъектами публичной администрации 
в сфере государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. Рассмотрены законо-
дательные и подзаконные акты, регулирующие 
предоставление публичных услуг в деятельно-
сти органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления и выделены нормативно-
правовые акты, регулирующие предоставление 
публичных услуг в сфере государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.
Правовые акты, регулирующие обществен-

ные отношения предоставления публичных 
услуг субъектами публичной администрации 
в сфере государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, классифицированы: 
юридической силой (законы Украины, под-
законные нормативные акты); объектом 
регулирования (те, которые регулируют по-
ведение людей, определяющих права и обязан-
ности субъектов обращениях предоставления 
публичных услуг как участников администра-
тивно-правовых отношений; и те, которые 
определяют правовой статус подразделений го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество); предметом регулирования (не-
движимое имущество (квартира, дома, гаражи 
и т.д.) консультационная помощь, справочная 
и информационная работа, оформление мате-
риалов по вопросам недвижимого имущества).
На основании анализа нормативно-право-

вых актов к основным пробелов в правовом 
регулировании предоставления публичных ус-
луг субъектами публичной администрации в 
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Постановка проблеми
Людина, її права та свободи в Україні ви-

знані головною соціальною цінністю, а голо-
вним завданням органів виконавчої влади є 
саме надання якісних публічних послуг гро-
мадянам, e тому числі у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно. Це 
випливає із сутності нової ролі держави у від-
носинах з людиною, закріпленою в Конститу-
ції України. Зокрема, ст. 3 Основного Закону 
проголошує «утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави». Громадяни у відносинах із вла-
дою є не прохачами, а суб’єктами звернення 
послуг. До того ж держава в особі публічно-
владних органів орієнтується на потреби осо-

сфере государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в этом направлении 
отнесены: отсутствие концепции предоставле-
ния публичных услуг подразделениями по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество; нормативная незакрепленность 
критериев оценки эффективности качества 
предоставления публичных услуг деятельности 
субъектов публичной администрации; нару-
шение принципов предоставления публичных 
услуг, коллизии в нормативно-правовом регу-
лировании предоставления публичных услуг в 
сфере государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и т.д.
Ключевые слова: собственность, государ-

ственная регистрация, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество, нор-
мативно-правовой акт, публичная услуга.
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би, так само як у приватному секторі надавачі 
публічних послуг орієнтуються на потреби 
споживача, його запити та очікування [1].
У зв’язку з цим у науковій літературі почи-

нають звертати увагу на таку нову функцію ви-
конавчої влади, як надання публічних послуг, 
оскільки ця функція становить найважливішу 
складову управлінської діяльності, походить 
від загального змісту державного управління, 
становить змістову характеристику діяльності 
тощо.

Огляд останніх досліджень 
та публікацій

Питання публічних послуг в Україні зна-
чною мірою потребують ґрунтовних науко-
вих досліджень та відповідного адміністра-
тивно-правового оформлення. Безперечно, 
вони певною мірою були предметом на-
уково-теоретичних досліджень таких вчених 
як В. Авер’янов, К. Афанасьєв, Б. Борисов, 
О. Вінніков, В. Гаращук, Н. Гнидюк, І. Голо-
сніченко, Я. Гонцяж, В. Долечек, В. Євдоки-
менко, І. Ібрагімова, Р. Калюжний, А. Каля-
єв, В. Кампо, С. Ківалов, А. Кірмач, В. Кудря, 
Т. Коломоєць, І. Коліушко, Р. Куйбіда, І. Ла-
зарєв, А. Ластовецький, М. Лесечко, А. Ліпін-
цев, О. Люхтергандт, Н. Нижник, О. Пастух, 
В. Петренко, М. Острах, О. Поляк, В. Тим-
ощук, О. Харитонова, В. Ципук, А.Чемерис, 
Б. Шльоер, Х. Ярмакі та ін. [2, с. 155]. Однак 
питанням розгляду правової основи надання 
публічних послуг суб’єктами публічної адміні-
страції у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно майже не вивчалося. 

Метою даної статті є розгляд норматив-
но-правових актів надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері з 
державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно. 

Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 3 Конституції України 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави [3]. 
Серед міжнародних договорів, які ре-

гулюють окремі аспекти діяльності органів 
реєстрації прав, можна назвати: Гаазька 
конвенція від 05.10.1961 р. [4]; Конвенція 
про захист прав людини і основних свобод 
від 04.11.1950 р. (ратифіковано Україною 
17.07.1997 р.) [5]; Міжнародна конвенція про 
правову допомогу (країни СНД) 1993 р., яка 
набула чинності для України 14.04.1995 р. 
[6]. Відповідно до Наказу Мін’юсту «Про за-
провадження безпосередніх зносин орга-
нів юстиції України в рамках Конвенції про 
правову допомогу та правові відносини у ци-
вільних, сімейних та кримінальних справах 
1993 р. в частині виконання доручень у ци-
вільних справах» від 02.08.2007 р. № 597/5, 
на виконання ст. 5 Конвенції в редакції Про-
токолу до неї, з 01.10.2007 р. було визначе-
но органи, що уповноважені на здійснення 
безпосередніх зносин з відповідними упо-
вноваженими органами Договірних Сторін 
Протоколу. Такими органами стали Головне 
управління юстиції Мінюсту, АРК, головні 
управління юстиції в областях, містах Києві 
та Севастополі [7]; Договір між Україною та 
Чеською республікою про правову допомогу 
і правові відносини у цивільних справах, на-
був чинності 18.11.2002 р.; Угода між Укра-
їною та Турецькою Республікою про право-
ву допомогу та співроб ітництво у цивільних 
справах, набув чинності 02.05.2004 – ст. 27 
закріплює, що до нерухомості й права влас-
ності на неї застосовується законодавство 
Договірної Сторони, на території якої знахо-
диться нерухоме майно. Аналогічні Догово-
ри підписані.
Україною із КНР (підписаний 

31.10.1992 р., ратифікований 05.02.1993 р.), 
Республікою Польща (ратифікований 
04.02.1994 р.) Литовською Республікою (рати-
фікований 17.12.1993 р).
Повертаючись до національного законо-

давства, яке використовуються органами дер-
жавної реєстрації прав у процесі виконання 
функцій і завдань держави, до першої групи 
можна зарахувати ті акти, норми яких, як 
правило, є матеріальними та регламентують 
загальні питання правового режиму об’єктів, 
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які підлягають державній реєстрації – речові 
права та їх обтяження.
ЦК України від 16.01.2003 р. встановлює, 

що «до нерухомих речей (нерухоме майно, 
нерухомість) належать земельні ділянки, а та-
кож об’єкти, розташовані на земельній ділян-
ці, переміщення яких є неможливим без їх 
знецінення та зміни їх призначення» (ст. 181 
ЦК). Саме цей акт закріплює положення про 
те, що право власності та інші речові права 
на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх ви-
никнення, перехід і припинення підлягають 
державній реєстрації, яка є публічною, оскіль-
ки здійснюється відповідним органом влади-
(ст. 182 ЦК) [8]. Цей кодифікаційний акт та-
кож освітлює широке коло питань матеріаль-
ного права, які кожного дня використову-
ються в роботі державними реєстраторами, а 
саме: загальні положення про право власнос-
ті, підстави його набуття і припинення, види 
такого права; розкриває основні питання 
спільної власності на майно, речові права на 
чуже майно; зобов’язальне право розкриває 
основний зміст та вимоги до правочинів на 
підставі яких може переходити право влас-
ності на об’єкти нерухомості та які підлягають 
державній реєстрації (договори купівлі-про-
дажу, дарування, міни, оренди, іпотеки, дого-
вори довічного утримання т а ін.); у книзі про 
спадкове право – зустрічаються норми, які 
регламентують порядок оформлення права 
на спадщину, предметом якої є нерухоме май-
но, та визначають документи, на підставі яких 
указане право виникає.
Сімейний Кодекс України від 10.01.2002 

р. [9] цікавиться інститутами права особистої 
приватної власності чоловіка та дружини та 
права спільно сумісної власності подружжя, 
якщо власність складається з нерухомого май-
на права, на які підлягають державній реє-
страції.
ЗК України від 25.10.2001 р. [10] зазначає, 

що земля є основним національним багат-
ством, що перебуває під особливою охороною 
держави».
Він закріплює 3 форми власності на зем-

лю і передбачає можливість використання 
земельних ділянок на засадах спільної влас-
ності; допускає можливість набуття у приват-
ну власність земельних ділянок фактично з 
усіх категорій земель; передбачає проведення 

розмежування земель державної і комуналь-
ної власності; визначає перелік земель, які не 
можуть передаватись у приватну власність; за-
кріплює способи та механізм придбання гро-
мадянами та юридичними особами земель-
них ділянок у власність; встановлює перелік 
повноважень органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у галузі земельних 
відносин.
Господарський кодекс України від 

16.03.2003 р. [11] встановлює правові основи 
господарської діяльності, яка базується на різ-
номанітності суб’єктів господарювання різних 
форм власності.
Окрім Кодексів, до першої групи можна 

зарахувати інші акти законодавства, матері-
альні норми яких можуть використовувати-
ся у повсякденній діяльності Відділу: Закони 
України «Про нотаріат» [12]; «Про іпотеку» 
[13], який регулює основні питання, пов’язані 
з таким видом забезпечення виконання 
зобов’язання нерухомим майном, як іпотека 
(із цього приводу необхідно зазначити, що 
іпотека відповідно до Закону № 1952-ІV [14] 
чомусь розглядається як інше речове право, 
а не як вид обтяження (п.2 ч. 1 ст.1 Закону 
України «Про іпотеку»). Варто усунути про-
тиріччя в указаних актах та привести норми 
Закону № 1952-ІV у відповідність до Закону 
України «Про іпотеку»; «Про оренду землі» 
[15], де вирішуються такі питання як об’єкт, 
суб’єкт оренди та істотні умови договору 
оренди включаючи права та обов’язки сторін; 
«Про виконавче провадження» [16]; «Про гос-
подарські товариства» [17]; «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» [18] та ін.
Якщо розглядати правову основу порядку 

державної реєстрації речових прав на нерухо-
ме майно, то відповідно до офіційної сторін-
ки Державної реєстрації та нотаріату, то пра-
вою основою є нормативно-правові акти, а 
саме: Закон України від 11 лютого 2010 року-
№ 1878-VI «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обмежень» 
та інших законодавчих актів України»; Закон 
України від 9 грудня 2011 року № 4152-VI 
«Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо забезпечення реалізації прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень при їх держав-
ній реєстрації»; Закон України від 04.07.2012-
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№ 5037-VI «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо вдосконален-
ня та спрощення процедури державної ре-
єстрації земельних ділянок та речових прав 
на нерухоме майно»; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2013 року 
№ 868 «Про затвердження Порядку держав-
ної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і Порядку надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно»; Порядок ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, за-
тверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1141; По-
рядок надання інформації про зареєстровані 
земельні ділянки органу державної реєстрації 
прав та про зареєстровані речові права на зе-
мельні ділянки органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, Порядок 
надання органом, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, органу держав-
ної реєстрації прав доступу до перегляду ка-
дастрових карт (планів), затверджені постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 
2012 року № 118; Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 21.11.2012 № 1204 «Про за-
твердження розміру і порядок використання 
плати за внесення змін до записів Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно та 
надання інформації із зазначеного реєстру»; 
Порядок доступу нотаріусів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, за-
тверджений наказом Міністерства юстиції від 
02 серпня 2011 року № 1936а/5, зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції 11 серпня 2011 
року за № 963/19701; Зразок печатки держав-
ного реєстратора прав на нерухоме майно, 
Опис печатки державного реєстратора прав 
на нерухоме майно, затверджені наказом Мі-
ністерства юстиції від 22 листопада 2011 року 
№ 3360/5, зареєстрованим в Міністерстві юс-
тиції 22 листопада 2011 року за № 1332/20070; 
Порядок доступу банків до Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно, за-
тверджений наказом Міністерства юстиції 24 
листопада 2011 року № 3380/5, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції 24 листопада 2011 
року за № 1340/20078; Порядок прийняття 
і розгляду заяв про внесення змін до запису 
та заяв про скасування запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, за-

тверджений наказом Міністерства юстиції 12 
грудня 2011 року № 3502/5, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції 12 грудня 2011 року за-
№ 1429/20167; Наказ Міністерства юстиції 
України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впоряд-
кування відносин, пов’язаних із державною 
реєстрацією речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 20.04.2012 за № 590/20903; 
Наказ Міністерства юстиції України від 
03.12.2012 № 1779/5/748 «Про деякі питання 
забезпечення інформаційної взаємодії органу, 
що здійснює ведення Державного земельно-
го кадастру, та органу державної реєстрації 
прав», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 10.12.2012 за № 2056/22368; Наказ 
Міністерства юстиції України від 14.12.2012 
№ 1841/5 «Про внесення змін до деяких на-
казів Міністерства юстиції України у зв’язку 
із запровадженням державної реєстрації 
речових прав на нерухоме май но та їх обтя-
жень», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 19.12.2012 за № 2114/22426; Наказ 
Міністерства юстиції України від 14.12.2012 
№ 1844/5 «Про затвердження Порядку вико-
ристання даних Реєстру прав власності на не-
рухоме майно, Єдиного реєстру заборон від-
чуження об’єктів нерухомого майна, Держав-
ного реєстру іпотек та Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за-
№ 2102/22414 тощо [4]
Як бачимо, на сьогоднішній день існує 

велика кількість нормативно-правових ак-
тів, у яких розібратися «простій» людини 
дуже складно. А також суперечливість одно-
го нормативно-правового акта іншому ще 
більше ускладнює надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, чим, у свою чергу, затримується або 
гальмується процес отримання цих публіч-
них послуг суб’єктами звернення.

Висновки
Підбиваючи підсумки підрозділу, зазна-

чимо, що правові акти, які регулюють сус-
пільні відносини надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, класифіковано за: юридичною силою 
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(закони України, підзаконні нормативні акти); 
об’єктом регулювання (ті, які регулюють по-
ведінку людей, визначають права й обов’язки 
суб’єктів зверення надання публічних послуг 
як учасників адміністративно-правових відно-
син; та ті, які визначають правовий статус під-
розділів державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно); предметом регулювання 
(нерухоме майно (квартира, будинки, гаражі 
тощо); консультаційна допомога, довідкова та 
інформаційна робота, оформлення матеріалів 
з питань нерухомого майна).
На підставі аналізу нормативно-правових 

актів до основних прогалин у правовому регу-
люванні надання публічних послуг суб’єктами 
публічної адміністрації у сфері державної реє-
страції речових прав на нерухоме майно у цьо-
му напрямі віднесено: відсутність концепції 
надання публічних послуг підрозділами з дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно; нормативна незакріпленість критеріїв 
оцінювання ефективності якості надання пу-
блічних послуг діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації; порушення принципів надання 
публічних послуг, колізії в нормативно-право-
вому регулюванні надання публічних послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно тощо. 
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АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена висвітленню 

правовій основі надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно. Розглянуто законодавчі та підза-
конні акти, що регулюють надання публічних 
послуг у діяльності органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування та виокремле-
но нормативно-правові акти, що регулюють 
надання публічних послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Правові акти, які регулюють суспіль-

ні відносини надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно, класифіковано за: юридичною 
силою (закони України, підзаконні норма-
тивні акти); об’єктом регулювання (ті, які ре-
гулюють поведінку людей, визначають права 
й обов’язки суб’єктів зверення надання пу-
блічних послуг як учасників адміністратив-
но-правових відносин; та ті, які визначають 
правовий статус підрозділів державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно); 
предметом регулювання (нерухоме майно 
(квартира, будинки, гаражі тощо); консуль-
таційна допомога, довідкова та інформаційна 
робота, оформлення матеріалів з питань не-
рухомого майна).
На підставі аналізу нормативно-право-

вих актів до основних прогалин у правово-
му регулюванні надання публічних послуг 
суб’єктами публічної адміністрації у сфері 
державної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно у цьому напрямі віднесено: від-
сутність концепції надання публічних послуг 
підрозділами з державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно; нормативна не-
закріпленість критеріїв оцінювання ефек-
тивності якості надання публічних послуг 
діяльності суб’єктів публічної адміністрації; 
порушення принципів надання публічних 
послуг, колізії в нормативно-правовому ре-
гулюванні надання публічних послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нер  у-
хоме майно тощо
Ключові слова: власність, державна реє-

страція, державна реєстрація речових прав 
на нерухоме майно, нормативно-правовий 
акт, публічна послуга.

SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the cov-

erage of the legal basis for the provision of pub-
lic services by public administration entities in 
the fi eld of state registration of real property 
rights. Legislation and bylaws regulating the 
provision of public services in the activities of 
executive authorities and local governments 
are considered, and regulations governing the 
provision of public services in the fi eld of state 
registration of real property rights are high-
lighted.

Legal acts that regulate public relations 
for the provision of public services by public 
administration entities in the fi eld of state reg-
istration of real property rights are classifi ed 
according to: legal force (laws of Ukraine, by-
laws); object of regulation (those that regulate 
the behavior of people, determine the rights 
and obligations of the subjects of public servic-
es as participants in administrative and legal 
relations; and those that determine the legal 
status of units of state registration of real prop-
erty rights); subject of regulation (real estate 
(apartment, houses, garages, etc.); consulting, 
reference and information work, registration 
of materials on real estate).

Based on the analysis of regulations, the 
main gaps in the legal regulation of public 
services by public administration entities in 
the fi eld of state registration of real property 
rights in this direction include: lack of concept 
of public services by units of state registration 
of real property rights; normative non-consoli-
dation of criteria for assessing the effectiveness 
of the quality of public services provided by 
public administration entities; violation of the 
principles of provision of public services, con-
fl icts in the legal regulation of the provision of 
public services in the fi eld of state registration 
of real property rights, etc.

Key words: property, state registration, 
state registration of real rights to real estate, 
normative legal act, public service.
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²ÑÒÎÐÈ×Í² ÂÈÒÎÊÈ

У статті досліджуються проблемні пи-
тання які виникають в юрисдикційних проце-
сах нашої країни під час застосування інститу-
ту примирення. Наводяться історичні періоди 
видозмінення примирення у залежності від 
психолого-правових критеріїв які необхідні і 
реалізуються цивілізацією на різних етапах її 
розвитку. 
Також приділяється увага наданню зако-

нодавцем переваги юридичної складової у регла-
ментації примирних процесів, та залишення 
поза увагою психологічних чинників якім по-
винен відповідати процес досягнення стану 
примирення. Тобто підкреслюється наявність 
правової регламентації інституту примирен-
ня яка присутня у юрисдикційних процесах і 
фактична відсутність психологічних механіз-
мів які б надавали можливість сторонам до-
сягти безконфліктного стану, а відтак казати 
про настання реального примирення. Врахо-
вуючи такий стан речей робиться висновок, 
що наразі досягається лише фактичне правове 
примирення, яке полягає в отриманні правово-
го рішення про це, без з’ясування у сторін мети 
примирення, проведення з ними відновлюва-
них процедур. Як наслідок можливо казати про 
наявність двох загально пов’язаних складових 
поняття примирення, до першої з яких відне-
семо емоційне досягнення стану примирення 
(здебільшого завдяки перемовинам), а до другої 
укладання угоди. При цьому на нашу думку дру-
ге без першого може дати лише юридичне ви-
рішення конфлікту.
Аналізуються загальні критерії нашого за-

конодавства за якими у юрисдикційному проце-
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сі можливо досягти примирення, пропонується 
загальне визначення формально-юридичного 
примирення в юрисдикційних процесах. Крім 
того досліджуються думки вчених щодо по-
єднання психологічних і правових елементів 
примирення. За результатом аналізу пропону-
ється виокремити чіткі засади необхідні у пи-
танні досягнення психолого-правого стану при-
мирення (у нашому понятті безконфліктного 
стану). Враховуючи зміст запропонованих за-
сад надається пропозиція щодо загального ви-
значення поняття примирення яке поєднує 
психологічні і правові елементи такі як віднов-
лення почуття безпеки, долання психологічних 
переживань, досягнення взаємного прощення і 
безконфліктного стану і вже тільки потім під-
писання юридичної угоди. 
Ключові слова: правове примирення, пси-

хологічне примирення, безконфліктний стан, 
примирення в юрисдикційному процесі, понят-
тя примирення. 

Вступ
У нашому суспільсьстві враховуючи 

обраний євроінтеграційний курс, не при-
пиняється реформування та вдоскона-
лення усіх напрямків законодавства, на-
правлене на запровадження норм які вже 
тривалий час успішно діють у зарубіжних 
країнах. Зокрема розвиваються і процеси 
пов’язані з досягненням примирення сто-
рін притоманні відновному правосуддю 
(розглядається законопроект «Про медіа-
цію» № 3504 від 19.05.2020 тривалий час 
діє Національна служба посередництва і 
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примирення), а відтак потребують додат-
кової уваги питання поєднання психоло-
го-правових елементів інституту прими-
рення. Науковому дослідженню окремих 
питань пов’язаних з психолого-право-
вими аспектами інституту примирення 
приділяли увагу такі вчені, як І. Батіста, 
А. Ковальчук, К. Коваль, Ю. Меркулова 
О. І. Озерський, В. Радіонова-Водяниць-
ка, Н. Турмина, О. Федіна, О. Черновкий. 
Серед європейських вчених які досліджу-
вали дану тематику необхідно виділити 
Л. Грінхелгу, Р. Дарендорфа, М. Райта, 
Р. Фишера, М. Фоллета, У. Юрі та інших. 
Разом із тим в своїх дослідженнях науков-
ці переважно приділяють увагу правовим 
чи психологічним аспектам примирення. 
У той же час комплексного вивчення юри-
дико-психологічного змісту примирення в 
юрисдикційному процесі яке б поєднало 
ці два поняття і надало змогу покращити 
існуючи інститути притаманні примирен-
ню у нашій країні і навіть впровадити нові 
які наприклад будуть стосуватися віднов-
ного правосуддя та ставити за мету досяг-
нення не юридичного, а реального стану 
примирення між сторонами конфлікту на-
жаль проведено не було. 

Постановка завдання
Метою дослідження є проведення ана-

лізу застосування примирення у різних 
юрисдикційних процесах та звернення ува-
ги на необхідність сприймати сутність при-
мирення з точки зору двох спільних і вза-
ємо поєднаних факторів між собою, права і 
психології. На підставі проведеного аналізу 
будуть запропонуванні визначення та заса-
ди притаманні саме психолого-правовому 
поняттю примирення. 

Результати дослідження
Розглядаючи питання досягнення при-

мирення сторін, необхідно зауважити, що 
вони мають багате історичне підґрунтя, 
наприклад як стверджують Г. Берман та 
Е. Аннерс, примирення є феноменом, що 
виник раніше, ніж право і, більше того, 
саме бажання досягнути миру і стало осно-
вним спонукальним мотивом для виник-
нення права [1, с. 13-14].

Необхідно зазначити, що певні його 
складові були відомі нашому суспільству 
ще з часів Київської Русі. Наприклад до-
сліджуючи зародження перших принципів 
примирення які мали психологічно право-
ву основу на території нашої країни слід 
навести коротку редакцію Руської Правди 
яка виникла за часи існування Київської 
Русі і закріплювала принцип примирення 
потерпілого з порушником, що вказує про 
надання ідеї примирення правового харак-
теру та на елементи розвинення примирен-
ня з точки зору психології з огляду на те, 
що примирення крім компенсації завданої 
шкоди повинно було завершуватися побра-
тимством чи хресним цілуванням. Згодом 
переймаючи досвід Франції розвиваються 
прототипи примирних процедур за участю 
духовенства в якості посередників. Наступ-
ний етап розвитку та видозмінення при-
мірювальних процесів який безпосеред-
ньо стосується нашої країни, відбувається 
після розпаду Київської Русі і припадає на 
укладання Литовських Статутів 1529, 1566, 
1588 років. Положення Статуту 1588 р. ді-
яли на більшості території нашої країни на-
віть у ХVІІІ в., а Артикул 85 даного Стату-
ту стосувався діяльності полюбовних судів, 
завдання яких було досягти примирення 
сторін. Крім того відповідно до Статуту 
1588 р., в разі досягнення мирової угоди 
провадження розпочате на підставі звер-
нення однієї із сторін припинялося. Разом 
із Литовськими Статутами на теренах су-
часної України починаючи з XVI століття 
діяли норми козацького звичаєвого права, 
яке заохочувало примірювальні процедури 
ввівши таке поняття як «примирення між 
товаришами». Поміж інших складових які 
допомагають у примиренні сторін у козаць-
кому праві необхідно відмітити залучення 
до примірювальних процесів найбільш ав-
торитетних козаків які фактично виконува-
ли певні функції медіаторів. Також згідно 
козацького звичаєвого права під час вирі-
шення спорів приватного характеру судді 
всіляко намагалися схилити сторони до 
примирення, а безпідставна відмова про це 
розглядалась навіть як можливість застосу-
вати санкції до непоступливої сторони [2, с. 
72-76]. Судова реформа Російської Імперії у 
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1864 році норми якої розповсюджувалися 
на частину території незалежної України 
передбачали створення мирових суддів го-
ловне завдання яких полягало у примирен-
ні сторін. Наступний етап який необхідне 
відмітити, це етап - с 1917 по 1990 р. На 
протязі цього часу впроваджується у 1917 
р. Декрет про суд № 1 у результаті чого від-
міняється судова система, створена на осно-
ві Статутів 1864 р. Припиняють існування 
Інститути мирових суддів, які замінюють 
на місцеві суди. В наслідок введення у дію у 
20-х рр. XX ст. інституту сільських громад-
ських судів з’являються примирні камери, 
які потім видозмінюються в товариський 
суд колгоспів. Після зазначених, різких 
змін примірювальні процеси між сторона-
ми у той час застосовувалися вкрай рідко, 
а вирішення розбіжностей між сторонами 
фактично перейняла на себе держава зде-
більшого приділяючи увагу у вирішенні 
спору чи відновленні порушених прав та 
обов’язків правовій складовій. 
Разом з тим у найбільш розвинених 

країнах процеси покращення, еволюціону-
вання примирення не залишалися на місці 
і наприкінці 80-х років ХХ ст. з’являються 
організації, мета та спеціалізація яких здій-
снювати сприяння у примирливому ви-
рішенні спорів, наприклад лондонський 
Центр із вирішення спорів – АDR – Group 
[3, c. 107]. 
Після 16.07.1991 року, з набуттям на-

шою державою незалежності настає сучас-
ний етап розвитку і вдосконалення елемен-
тів психолого-юридичного примирення 
сторін, це покликано видозміненням усьо-
го правового законодавства, зокрема при-
йняттям нових процесуальних кодексів, 
перший з яких (арбітражний процесуаль-
ний кодекс України) який потім трансфор-
мувався в ГПК України, у 2004 р. вступив 
у силу ЦПК України, у 2005 КАС України, 
самим останнім було запровадження ново-
го КПК України у 2012 році. У кожному з 
цих кодексів наявні положення які можуть 
буди прийнятними для сторін які бажають 
досягти примирення. 
Навивши власну думку історичних ета-

пів які характеризують виникнення прими-
рення між сторонами зазначимо, що ми не 

претендуємо на єдине вірне бачення, адже 
погоджуємося із думкою М. Мастила який 
вважає, що навіть з історичних джерел не-
можливо отримати надійні статистичні ві-
домості про випадки застосування та різно-
види врегулювання спорів, оскільки багато 
із них залишилися неописаними [4, с. 43].
У той же час можливо констатувати, що 

з набуттям незалежності видозмінення у 
питанні примирення стосуються фактично 
усіх юрисдикційних процесів, але переду-
сім у питанні законодавчого закріплення 
юридичного факту примирення сторін. 
Відтак аналізуючи діючи норми ЦПК 

України пропонуємо визначити прими-
рення як: узгоджені на підставі взаємних 
поступок дії сторін спрямовані на врегулю-
вання спору шляхом відмови позивача від 
позову чи заключення мирової угоди яка 
має стосуватися лише їх прав та обов’язків, 
не шкодити правам третіх осіб і затверджу-
ватися судом. 
Враховуючи норми ГПК України про-

цес примирення можливо розглядати як: 
узгоджені на підставі взаємних поступок дії 
сторін, у разі необхідності за участі судді чи 
посередника, спрямовані на врегулювання 
спору шляхом відмови позивача від позову, 
залишення його без розгляду чи заключення 
мирової угоди яка має стосуватися лише їх 
прав та обов’язків і затверджуватися судом. 
Щодо визначення поняття примирен-

ня за нормами діючого законодавства КАС 
України можливо запропонувати наступне: 
примирення це повне або часткове врегу-
лювання спору на підставі взаємних посту-
пок сторін результатом чого є визначення 
умов викладених у заяві про примирення 
які не можуть суперечити закону і затвер-
джені ухвалою суду. 
А процес примирення сторін згідно 

положень КПК України пропонуємо ви-
значити як добровільну угоду, яка пови-
нна відповідати інтересам суспільства, між 
суб’єктами угоди про примирення і за їх 
ініціативи, з дотриманням прав кожної із 
сторін, сутністю якої є примирення сторін і 
узгодження дій спрямованих на повне, все-
бічне відновлення прав потерпілого у най-
коротший термін, що повинно бути переві-
рено та затверджено судом.
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Узагальнюючи дані визначення, при-
мирення з точки зору права розглядати як: 
підписання ініційованої суб’єктами прими-
рення добровільної угоди, в якій на підставі 
взаємних поступок зазначаються її умови, 
строки виконання, яка не може суперечити 
закону, шкодити інтересам третіх осіб і по-
винна бути затверджена шляхом прийнят-
тя відповідного судового рішення. 
Тобто ми прослідковуємо закладену 

законодавцем наявну юридичну складову 
у досягненні примирення. Разом із тим в 
нашому розумінні між досягненням «фак-
тичного» і реального примирення існує 
велика різниця, саме тому ми будемо на-
полягати на необхідності впровадити в 
юрисдикційні процеси дві взаємопов’язані 
складові у поняття досягнення стану при-
мирення. Ці складові як раз і повинні 
включають у себе психологічні і правові 
чинники у етапах досягнення примирен-
ня сторонами. 
Так, звернувшись до тлумачного слов-

ника В. Даля, ми бачимо, що термін «при-
мирення» означає мирити, припинити во-
рожнечу, дійти згоди обома сторонами [ 5, 
с. 710-711].
На думку відомого європейського екс-

перта Ради Європи зі справ медіації і від-
новного правосуддя М. Райта, який роз-
глядає досягнення примирення за допомо-
гою медіатора і неодноразово висловлював 
правову позицію щодо взаємопов’язаності 
юридичних та психологічних складових у 
процесі медіації, а відтак вказував, що ві-
рним шляхом характерним для справжньо-
го, а не формального примирення є розду-
ми потерпілого та підозрюваного над тим, 
що відбулося та винесення для себе життє-
вих уроків [6, с. 227].
Ю. Цимбал як необхідну умову досяг-

нення примирення виділяє подолання 
наявного психологічного конфлікту між 
суб’єктами кримінального провадження. 
Важливим елементом подолання конфлік-
ту між потерпілим та підозрюваним (об-
винуваченим) є відвертість та відкритість 
спілкування та обговорення проблем, де-
монстрація емоцій що у своєї сукупності 
буде підґрунтям побудови довірливих від-
носин між суб’єктами [7]. 

А. Гриб вважає, що поняття «примирен-
ня» означає зняття психологічної напруги, 
викликаної спором [8, с. 199].
Отже ми приєднуємося до думок нау-

ковців які вважають за необхідне доповни-
ти і поєднати психологічні і правові чинни-
ки у процесі досягнення примирення, що 
повинне не лише спростити і як наслідок 
збільшити кількість юридичних компромі-
сів у вигляді угоди, а й наддасть можливість 
казати про реальне вирішення конфлікту 
між сторонами. 
Серед психологічних чинників саме 

ступінь довіри чи недовіри, яку відчувають 
сторони одна до одної, визначає у вирі-
шальній мірі не тільки їх поведінку, а й роз-
виток ситуації в цілому. Вивчення інтересів 
сторін ще один важливий на нашу думку 
фактор який спонукає сторони замість по-
гроз або поступливих пропозицій зосеред-
итися на дослідженні інтересів сторін. Тіль-
ки визначивши зону взаємних інтересів або 
точки їх перетину, можливо прийти до вза-
ємовигідного рішення.
Враховуючи викладене, ми вважаємо, 

що суперечності під час процесу перегово-
рів щодо досягнення примирення виявля-
ються в сильних негативних переживанням 
учасників ситуації. За умов конфлікту люди 
по іншому сприймають реальність і можуть 
здійснювати дії, які для них не властиві. З 
точки зору юридичної психології необхід-
но звернути увагу на усвідомлення ситуації 
конфлікту її учасниками. Необхідно ви-
окремити складові компоненти конфлікту, 
з’ясувати внутрішню позицію конфлікту, 
мотиви, реальні інтереси, які спонукають 
людину брати участь у злочині. А також 
важливо розуміти як сприймає конфліктну 
ситуацію кожна сторона конфлікту.
На нашу думку у багатьох випадках по-

терпіла особа хоче, щоб зрозуміли її почут-
тя, проблеми, що виникли у неї в наслідок 
скоєного правопорушення, чим обумовле-
ний її стан. Дані умови можливо спробува-
ти досягнути шляхом професійної праці із 
поняттям сорому, але це дуже тонка грань 
яка полягає у засудженні правопорушення, 
а не самої особи яка його скоїла. У наслі-
док успішного результату із появою почут-
тя сорому настає формування совісті (тобто 
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появи однієї із головних засад психології – 
свідомості). 
Крім того без особистої зустрічі не мож-

ливо з’ясувати відношення сторін до кон-
фліктної ситуації і наслідки які вона спри-
чинила для всіх учасників, шляхи вирішен-
ня даної ситуації та проговорити умови 
за яких подібного більше не повториться. 
Перелічені дії які складають мету особистої 
зустріч ще називають «Відновлювальними 
діями» у процесі яких відбувається виба-
чення, визнання несправедливості, рукос-
тискання чи інші варіанти необхідні для 
вирішення конкретній ситуації. Наслідком 
проведення відновлюваних дій повинно 
стати відновлення у потерпілого почуття 
безпеки, подоланні психологічних пере-
живань, стабілізації порушеного злочином 
внутрішнього світосприйняття. Саме при-
мирення на емоційному рівні, як правило, 
буде запорукою, заключення угоди яка за-
довольнить всіх суб’єктів. Самі ж умови на 
нашу думку правопорушнику слід сприй-
мати скоріш як неминучу обставину, ніж 
постійно оцінювати їх щодо суворості або 
м’якості. Тому без здійснення «відновлю-
вальних процедур» укладення угоди буде 
досить важким завданням і навіть якщо 
вона буде погоджена впевнитися у знижені 
загальної напруги, отриманні почуття задо-
волення між сторонами не можливо. 
З огляду на викладене можна чітко роз-

поділити процес примирення на два етапи, 
до першого віднести емоційне досягнен-
ня стану примирення (здебільшого завдя-
ки перемовинам), а до другого укладання 
угоди. Друге без першого може дати лише 
юридичне вирішення конфлікту, хоча ін-
коли сторонам цього досить. Вразі якщо 
сторони які досягли обидвох етапів при-
мирення, можливо казати, що вони почи-
нають розуміти і цінувати почуття, ідеї та 
інтерпретацію подій інших осіб, прощення 
один одного (яке на нашу думку має безпо-
середнє відношення до примирення) і як 
наслідок досягнення психолого-правового 
стану примирення. 
Враховуючи викладене ми можемо за-

пропонувати власне бачення засад які на-
явні у процесі психолого-правового при-
мирення між сторонами конфлікту і які на 

нашу думку необхідно розвинути та впро-
вадити на законодавчому рівні. До таких 
засад ми віднесемо:
комунікативну – полягає у пошуку шля-

хів розв’язання конфлікту шляхом перемо-
вин тим самим активізує соціальну взаємо-
дію;
соціально-психологічну – настання кон-

фліктної ситуації сприяє викиду негатив-
них емоцій дещо знижує психологічну на-
пругу в разі його належного вирішення;
інтегруючу – знаходження рішення, 

при якому враховуються і виконуються ба-
жання обидвох сторін жодна з яких нічим 
при цьому не жертвує або особи навіть по-
ступившись шляхом компромісу певними 
умовами не відчувають цього; 
розумності – процес вирішення кон-

флікту, формування умов угоди повинні бу-
дуватися на розумних для сторін і суспіль-
ства засадах;
відновлення – полягає у обов’язковому 

процесі перемовин сторін зазвичай за учас-
ті третьої сторони (посередника, медіатора) 
у результаті яких відновлюється почуття 
безпеки, долаються психологічні пережи-
вання;
свідомості - емоційне досягнення стану 

примирення, виникнення відчуття про-
щення, досягнення безконфліктного стану; 
правову – укладання угоди між сторона-

ми зміст якої повинен відповідати вимогам 
діючого законодавства і яка затверджуєть-
ся відповідним державним органом. 
І нарешті запропонуємо загальне ви-

значення поняття психолого-правового 
примирення. 
Отже психолого-правове примирення 

це діяльність сторін угоди направлена на 
відновлення шляхом перемовин почут-
тя безпеки, долання психологічних пере-
живань, досягнення взаємного прощення 
і безконфліктного стану наслідком чого є 
підписання ініційованої суб’єктами прими-
рення добровільної угоди яка не може су-
перечити закону, шкодити інтересам третіх 
осіб і повинна бути затверджена шляхом 
прийняття відповідного судового рішення. 
З огляду на викладене, примирення 

в праві можна розглядати, з одного боку, 
як комплексний правовий інститут, який 
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об’єднує різні, передбачені чинним законо-
давством примирливі процедури, а з іншо-
го - як особливий спосіб впливу на суспіль-
ні відносини, невід’ємною чистиною яких 
є поєднання психологічних та юридичних 
елементів. Проблеми примирення в пра-
ві розроблені і вивчаються в основному з 
позиції галузевих юридичних наук і вима-
гає подальших поглиблених теоретичних 
досліджень. Зокрема, поняття психоло-
гічного примирення і юридичного хоча і 
взаємопов’язані між собою але різні за сво-
єю сутністю, що обумовлює законодавця 
необхідність знаходження новітніх підхо-
дів для вдосконалення психолого-правової 
процедури примирення. 

Висновки
На підставі вищевикладеного можна 

зробити висновок, про необхідність приді-
лення уваги інституту примирення саме з 
точки зору юридичної психології, поєднан-
ня психологічних та правових елементів 
поняття примирення у єдине ціле як двох 
невід’ємних складових та потребу запрова-
дження у нашій країні інститутів відновно-
го правосуддя (медіація, організацій які бу-
дуть займатися врегулюванням приватних 
конфліктів). А тому, як показує досліджен-
ня існує необхідність як у запровадженні 
окремих Законів які будуть регламентува-
ти примірювальні процедури так і у допо-
вненні, уточненні існуючих юрисдикційних 
норм, а відтак і у нових наукових пошуків з 
даної тематиці. 
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Viktor Koshchynets, Galina Plyasun 
CONCEPTS, PSYCHOLOGICAL 

AND LEGAL PRINCIPLES OF 
RECONCILIATION IN LEGAL 

PSYCHOLOGY AND THEIR HISTORICAL 
ORIGINS

The article examines the problematic is-
sues that arise in the jurisdictional processes 
of our country during the application of the 
institution of reconciliation. Historical periods 
of change of reconciliation depending on psy-
chological and legal criteria which are neces-
sary and implemented by a civilization at vari-
ous stages of its development are cited. 

Attention is also paid to giving the legis-
lator the advantage of the legal component 
in the regulation of reconciliation processes, 
and ignoring the psychological factors that the 
process of achieving a state of reconciliation 
must meet. That is, it emphasizes the exis-
tence of legal regulation of the institution of 
reconciliation, which is present in jurisdiction-
al processes, and the actual lack of psychologi-
cal mechanisms that would allow the parties 
to achieve a confl ict-free state, and thus talk 
about the onset of real reconciliation. Given 
this state of affairs, it is concluded that cur-
rently only a de facto legal reconciliation is 
achieved, which consists in obtaining a legal 
decision on this, without fi nding out from the 
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parties the purpose of reconciliation, without 
carrying out renewable procedures with them. 
As a result, we can say that there are two com-
mon components of the concept of recon-
ciliation, the fi rst of which includes the emo-
tional achievement of a state of reconciliation 
(mostly through negotiations), and the second 
includes conclusion of an agreement. In our 
opinion, the second without the fi rst can only 
give a legal solution to the confl ict. 

The general criteria of our legislation, ac-
cording to which it is possible to achieve rec-
onciliation in the jurisdictional process, are 
analyzed, the general defi nition of formal and 
legal reconciliation in jurisdictional processes 
is offered. In addition, the opinions of scien-
tists on the combination of psychological and 

legal elements of reconciliation are studied. As 
a result of the analysis, it is proposed to iden-
tify clear principles necessary for achieving a 
psychological and legal state of reconciliation 
(in our notion of a confl ict-free state). Given 
the content of the proposed principles, a pro-
posal is made for a general defi nition of rec-
onciliation that combines psychological and 
legal elements such as restoring a sense of se-
curity, overcoming psychological experiences, 
achieving mutual forgiveness and a confl ict-
free state and only then signing a legal agree-
ment. 

Key words: legal reconciliation, psychological 
reconciliation, confl ict-free state, reconciliation in 
the jurisdictional process, the concept of reconcili-
ation. 
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ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÒÀ ÐÈÇÈÊÈ ÓÑÈÍÎÂËÅÍÍß ²ÍÎÇÅÌÖÅÌ 
ÄÈÒÈÍÈ, ßÊÀ ª ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статті доведено, що альтернативою 
системи інституційного догляду та вихован-
ня дітей є система форм сімейного виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, чільне місце в якій займає 
усиновлення. Проведено історичний аналіз 
становлення інституту усиновлення інозем-
цями дитини, яка є сиротою. Встановлено, 
що після проголошення незалежності Украї-
ни усиновлення іноземцями дітей – громадян 
України тривало, а здійснення нагляду та 
контролю за дотриманням прав усиновлених 
дітей було неналежним, що потягло хвилю по-
рушень прав усиновлених дітей.Обґрунтовано, 
що усиновлення як форма влаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, на сьогодні є пріоритетною формою 
виховання цих дітей, переваги якої ніхто не 
заперечує. 
Встановлено, що усиновлення в Україні ще 

не стало національною ідеєю, внутрішньою 
потребою українських громадян, тому досить 
багато дітей, які є громадянами України, уси-
новлюється іноземцями. При усиновленні уси-
новлена дитина приймається на виховання в 
сім’ю усиновлювача на правах сина або дочки. 
Усиновлення іноземцем дитини-громадяни-
на України є важливим тому, що в більшос-
ті випадків іноземці усиновлюють дітей, які 
страждають на певні хвороби, і не виявилося 
громадян України, які бажали б їх усиновити 
або взяти на виховання до себе в сім’ю. Ар-
гументовано, що нагальною потребою сучас-
ного українського суспільства є прийняття 
Державної цільової програми розвитку націо-
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нального усиновлення дітей України «Кожній 
дитині – власну родину».
Обґрунтовано, що вводити мораторій на 

усиновлення іноземцями дітей, які є грома-
дянами України, недоцільно, але необхідно 
створювати відповідну нормативну базу, на-
самперед, укладати міжнародні договори між 
Україною та іншими державами, громадяни 
яких беруть дітей на усиновлення, для того 
щоб забезпечити належний контроль за до-
триманням інтересів усиновленої дитини, 
забезпечуючи при цьому пріоритет націо-
нального усиновлення. Доцільно ратифікува-
ти Конвенцію про захист дітей та співробіт-
ництво в галузі міждержавного усиновлення 
від 29 травня 1993 р., яка передбачає заходи 
щодо забезпечення прав усиновленої дитини.
Ключові слова: усиновлення, дитина, іно-

земці, мораторій, пріоритет національного 
усиновлення, нагляд за дотриманням прав ді-
тей.

Постановка проблеми
Національна стратегія реформування 

системи інституційного догляду та вихо-
вання дітей на 2017-2026 роки передба-
чає, що курс України на європейську ін-
теграцію вимагає перегляду пріоритетів 
державної політики у сфері охорони ди-
тинства, впровадження успішних підходів 
із світової практики захисту прав дітей, які 
базуються на забезпеченні прав і найкра-
щих інтересів дитини, спрямовуються на 
підтримку сім’ї, створення умов для вихо-
вання та розвитку дітей у сім’ї або серед-
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овищі, максимально наближеному до сі-
мейного. Система інституційного догляду 
та виховання дітей є не лише затратною, а 
також неефективною та шкідливою як для 
самої дитини, так і для її сім’ї та суспіль-
ства в цілому [1]. Альтернативою системи 
інституційного догляду та виховання ді-
тей є система форм сімейного виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, чільне місце в якій за-
ймає усиновлення. 
На кінець 2019 року в Україні було 69,2 

тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування [2, с. 72]. У 2019 
році було усиновлено 1 797 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, з них: громадянами України – 1 419 ді-
тей, іноземцями – 378 дітей [3, с. 29]. У 
2018 році усиновлено 1 730 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, з них: громадянами України – 
1 358, іноземцями – 372. У 2017 році уси-
новлено 1 841 дитина-сирота, дитина, по-
збавлена батьківського піклування, з них: 
громадянами України – 1 518, іноземцями 
– 323. При цьому у 2018 році у порівнянні 
з 2017 роком на 4 % зменшилось усинов-
лень дітей громадянами України та на 4 % 
збільшилось усиновлень іноземцями. [4, 
с. 43]. Наведені статистичні дані свідчать, 
що лише біля трьох відсотків дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, щорічно усиновлюються, що не ви-
рішує проблему забезпечення дітей сімей-
ним вихованням.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання регулювання відносин щодо 
усиновлення іноземцями в Україні дити-
ни, яка є громадянином України, дослі-
джувалося в наукових працях таких прав-
ників, як К. І. Березовська [5], С. С. Жури-
ло [6], І. В. Ковальчук [7] та ін. В більшості 
своїй дослідження стосувалися правового 
регулювання відносин усиновлення іно-
земцями дитини-громадянина України, 
умов здійснення такого усиновлення, пра-
вових наслідків тощо.

Метою цієї статті є визначення переваг 
та ризиків усиновлення іноземцем дити-
ни, яка є громадянином України. 

Викладення основного матеріалу
Усиновлення іноземцями дітей на 

українських землях відбувалось достатньо 
давно. На тих українських землях, які були 
під владою Російської імперії, початок по-
кращення долі позашлюбних дітей було 
покладено з прийняттям Закону від 12 бе-
резня 1891 року «О детях узаконенных и 
усыновлених», яким було дозволено їх уза-
конення через майбутній шлюб. Відповід-
но до Указу Сенату “Про розповсюдження 
на іноземців, які проживають на терито-
рії Росії, права усиновлення, що надано 
російським підданим” від 22 лютого 1839 
року, право на усиновлення отримали іно-
земці [7, с. 28].

31 травня 1926 року був прийнятий 
Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і 
акти громадянського стану УCРР, стаття 
381 якого передбачала, що іноземні грома-
дяни, які проживали на території УСРР і 
мали право бути усиновлювачами, в кож-
ному окремому випадку усиновлення, по-
винні одержувати спеціальний на те до-
звіл належного окружного виконавчого 
комітету. Відповідно до ст. 431 Кодексу 
законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти гро-
мадянського стану УCРР громадяни УСРР, 
усиновлені іноземними громадянами, збе-
рігають громадянство УСРР. Неповнолітні 
громадяни УСРР у випадках усиновлення 
їх іноземними громадянами можуть вийти 
із громадянства УСРР у спрощеному по-
рядку з досягненням ними повноліття [8]. 
Усиновлення іноземцями дітей набуло 

широкого розповсюдження під час та піс-
ля другої світової війни, оскільки багато 
дітей залишилось без батьків, які загинули 
під час воєнних дій. 
Стаття 199-1 Кодексу про шлюб та сім’ю 

УРСР від 20 червня 1969 року № 2006-VII 
також допускала усиновлення дітей, які є 
громадянами України, іноземними грома-
дянами [9] . 
Після проголошення незалежності 

України усиновлення іноземцями дітей – 
громадян України тривало, а здійснення 
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нагляду та контролю за дотриманням прав 
усиновлених дітей було неналежним, що 
потягло хвилю порушень прав усиновле-
них дітей. 
З метою забезпечення пріоритету на-

ціонального усиновлення в Україні з 1994 
по 1996 рр. було накладено мораторій на 
усиновленн я українських дітей-сиріт іно-
земними громадянами, що було пов’язано 
також з виявленням випадків масового не-
законного усиновлення в Україні та від-
сутністю інформації про раніше усинов-
лених дітей. Так, в п. 4 постанови Верхо-
вної Ради України від 26 липня 1994 року 
№ 125/94-ВР «Про проект Закону України 
про внесення змін і доповнень до Кодек-
су про шлюб та сім’ю України» передба-
чалось зупинення з 26 липня 1994 року 
усиновлення дітей, які перебувають у гро-
мадянстві України, іноземними громадя-
нами на період до внесення Верховною 
Радою України змін і доповнень до глави 
14, статті 199 Кодексу про шлюб та сім’ю 
України [10].
Призупинення усиновлення дітей, які 

перебувають у громадянстві України, іно-
земними громадянами було анульовано 
Законом України від 30 січня 1996 року № 
11/96-ВР «Про внесення змін і доповнень 
до Кодексу про шлюб та сім’ю України» 
[11]. 
Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 283 СК 

України дитина, яка є громадянином 
України, може бути усиновлена іноземцем, 
якщо вона перебуває не менш як один рік 
на обліку в центральному органі виконав-
чої влади, що реалізує державну політику 
у сфері усиновлення та захисту прав дітей, 
і досягла п’яти років [12]. Також було роз-
роблено проект постанови Верховної Ради 
України «Про введення мораторію на між-
державне усиновлення дітей з України» 
від 1 квітня 2009 року, який передбачав 
введення мораторію на міждержавне уси-
новлення громадянами тих держав, з яки-
ми не укладені двосторонні міждержавні 
договори про співробітництво з питань 
усиновлення [13].
Комітет Верховної Ради України з пи-

тань законодавчого забезпечення і право-
охоронної діяльності на своєму засіданні 

16.06.2010 р. розглянув питання та ухва-
лив рішення розробити та внести проект 
постанови Верховної Ради України від 
17.06.2010 р. № 6541 «Про встановлення 
мораторію на усиновлення іноземцями та 
особами без громадянства дітей-громадян 
України», який не був прийнятий. Проек-
том зазначеної постанови передбачалося 
запровадити мораторій на міждержавне 
усиновлення дитини-громадянина Украї-
ни до встановлення дієвого міжнародного 
співробітництва держав на рівні компе-
тентних органів у сфері міждержавного 
усиновлення дітей [14].
Варто зазначити, що тенденції встанов-

лення мораторію на усиновлення інозем-
цями дітей притаманні на сьогодні деяким 
країнам світу. Так, 1 січня 2013 року на-
брав чинності Закон Російської Федерації 
«Про заходи впливу на осіб, причетних до 
порушень основоположних прав і свобод 
людини, прав і свобод громадян Росій-
ської Федерації» [15], норми якого забо-
роняють громадянам США усиновлювати 
російських дітей. Латвійські політики та-
кож обговорюють заборону на усиновлен-
ня дітей за кордон, тобто в США. Зараз це 
єдина країна, яка приймає латвійських си-
ріт. Діти просять не забороняти їм їхати за 
кордон, політики відповідають закликами 
до патріотизму і сумнівами в благонадій-
ності американських усиновлювачів [16].
З аналізу річного звіту США про міжна-

родне усиновлення за 2019 фінансовий рік 
з 1 жовтня 2018 р. по 30 вересня 2019 р., 
розміщеного на сайті Державного департа-
менту США, можна зробити висновок, що 
основними «донорами» для усиновлення 
американцями дітей, які не є громадяна-
ми США, є такі країни, як Китай (усинов-
лено 819 дітей), Україна (усиновлено 298 
дітей), Колумбія (усиновлено 244 дитини), 
Індія (усиновлено 241 дитину). З країн Єв-
ропейського Союзу в США усиновлюють-
ся також діти, хоча значно менше, ніж з 
України. Так, з Болгарії за цей же період 
було усиновлено 134 дитини, з Латвії – 38 
дітей, з Угорщини – 30 дітей, з Сербії – 7 
дітей, з Польщі – 6 дітей [17]. 
Обговорення питання про встановлен-

ня мораторію на усиновлення іноземцями 
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дітей-громадян України повинно відбу-
ватися з урахуванням ряду чинників, що 
свідчать як про переваги, так й про ризи-
ки міждержавного чи міжнародного уси-
новлення. У будь-якому разі усиновлення 
є такою формою влаштування дитини-си-
роти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, яка найбільше схожа з рідною 
сім’єю усиновленої дитини. При усинов-
ленні усиновлена дитина приймається на 
виховання в сім’ю усиновлювача на правах 
сина або дочки. Усиновлення іноземцем 
дитини-громадянина України є важливим 
ще й тому, що в більшості випадків інозем-
ці усиновлюють дітей, які страждають на 
певні хвороби, і не виявилося громадян 
України, які бажали б їх усиновити або 
взяти на виховання до себе в сім’ю. 
У той же час усиновлення іноземцями 

дитини-громадянина України тягне за со-
бою й певні ризики. К. І. Березовська на-
голошує на тому, що непопулярність такої 
форми влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, як 
усиновлення іноземцями, зумовлюється 
недосконалістю вітчизняного законодав-
ства, відсутністю гармонізаційних проце-
сів у сфері усиновлення дітей-громадян 
України іноземцями з міжнародними нор-
мативно-правовими актами, а також неста-
більною політико-соціальною ситуацією в 
Україні [5, с. 26].
Є. Б. Ходирєва зазначає, що вирішен-

ня питання про міжнародне усиновлення 
не може розглядатися тільки в правовій 
площині. Усиновлені діти приїжджають до 
країни з певними навичками поведінки, 
набором понять, звичок, яких вони набули 
в рідній країні. В чужому оточенні дитина 
відчуває психологічний дискомфорт. Така 
ситуація тягне комплекс особистісних кон-
фліктів, пов’язаних з необхідністю «засво-
єння» культури, традицій, звичаїв країни 
[18, с. 61]. Забезпечення психологічного 
комфорту дитини, її культурних, історич-
них, національних цінностей та потреб, 
релігійних переконань складає змістовну 
сутність інтересів дитини.
Дійсно, усиновлення дитини інозем-

цем спрямовано в будь-якому разі на за-
безпечення найкращих інтересів дитини. 

Згідно з п. «b» ст. 21 Конвенції ООН про 
права дитини: держави-учасниці, які ви-
знають і/чи дозволяють існування системи 
усиновлення, забезпечують, щоб найкра-
щі інтереси дитини враховувалися в пер-
шочерговому порядку, і вони визнають, 
що усиновлення в іншій країні може роз-
глядатися як альтернативний спосіб до-
гляду за дитиною, якщо дитина не може 
бути передана на виховання або в сім’ю, 
яка могла б забезпечити її виховання або 
усиновлення і, якщо забезпечення якогось 
придатного догляду в країні походження 
дитини є неможливим [19]. 
Так, в рішенні Європейського суду з 

прав людини від 22 червня 2004 р. у спра-
ві «Піні і Бертані та Манера і Атрипальді 
проти Румунії» (Pini and Bertani & Manera 
and Atripaldi v. Romania) (заяви №78028/01 
і 78030/01) зазначається, що заявниками є 
четверо громадян Італії, які проживають 
у м. Мантуя, Італія. На час, коли було по-
дано ці заяви, заявники вже домоглися 
видання судових розпоряджень про удо-
черіння ними двох румунських дівчаток, 
Флорентини та Мар’яни. Діти народилися 
в 1991 році, і на момент видання цих розпо-
ряджень їм виповнилося по дев’ять років. 
Вони перебували під опікою у виховному 
центрі Пояни Соарелуй. Заявники дома-
галися виконання розпоряджень про удо-
черіння, але згадуваний виховний центр 
відмовлявся передати свідоцтва про наро-
дження дітей та опікунські повноваження 
щодо них. ЄСПЛ зазначив, що у справах 
про усиновлення ще набагато важливішим 
є забезпечення переваги інтересів дитини 
над інтересами батьків, адже усиновлен-
ня/удочеріння означає «надання сім’ї для 
дитини, а не надання дитини для сім’ї». 
Отже, ЄСПЛ встановив, що органи влади 
Румунії мали законні і слушні підстави вва-
жати, що право заявників на налагоджен-
ня зв’язків з дітьми, яких вони удочерили, 
не може мати перевагу над інтересами цих 
дітей, незважаючи на правомірне праг-
нення заявників створити сім’ю [20].
К. І. Березовська також звертає ува-

гу на те, що проблемою, яка виникає у 
зв’язку з усиновленням дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклу-
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вання, усиновлювачем-іноземцем є не-
можливість проконтролювати подальшу 
долю усиновленої дитини, яка проживає 
за межами України [5, c. 141].
Відсутність дієвого та ефективного ме-

ханізму нагляду та контролю за дотриман-
ням прав усиновленої дитини є найбільш 
ризиковим чинником усиновлення інозем-
цем дитини-громадянина України. Певні 
заходи щодо забезпечення прав усиновле-
ної дитини передбачено Конвенцією про 
захист дітей та співробітництво в галузі 
міждержавного усиновлення від 29 травня 
1993 р. [21], до якої Україна так й не при-
єдналася, хоча цю Конвенцію ратифіку-
вали або приєдналися до неї багато країн 
Європейського Союзу, зокрема Німеччи-
на, Польща, Франція, Чехія та інші. У ч. 1 
ст. 21 Конвенції про захист дітей та співро-
бітництво в галузі міждержавного усинов-
лення зазначається, що в тих випадках, 
коли усиновлення має відбутися після пе-
реїзду дитини до приймаючої Держави, і 
Центральний орган цієї Держави вважає, 
що знаходження дитини в сім’ї потенцій-
них усиновителів не відповідає найкра-
щим інтересам дитини, такий Централь-
ний орган приймає необхідні міри для за-
хисту дитини, зокрема: a) дитина має бути 
відібрана у майбутніх прийомних батьків 
та поміщена під тимчасову опіку; b) після 
консультації з Центральним органом Дер-
жави походження організує без затримки 
нове розміщення дитини з метою її уси-
новлення або, якщо це не підходить, ор-
ганізує альтернативну довгострокову опі-
ку; усиновлення не буде мати місце, поки 
Центральний орган Держави походження 
не буде належним чином інформований 
щодо нових майбутніх прийомних батьків; 
c) як останню міру організує повернення 
дитини, якщо цього вимагають її інтереси 
[21].

Висновки
Таким чином, усиновлення як форма 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, на сьо-
годні є пріоритетною формою виховання 
таких дітей, переваги якої ніхто не запе-
речує. Усиновлення в Україні ще не ста-

ло національною ідеєю для всіх громадян, 
тому досить багато дітей, які є громадя-
нами України, усиновлюється іноземця-
ми. При усиновленні усиновлена дитина 
приймається на виховання в сім’ю уси-
новлювача на правах сина або дочки. Уси-
новлення іноземцем дитини-громадянина 
України є важливим тому, що в більшості 
випадків іноземці усиновлюють дітей, які 
страждають на певні хвороби, і не вияви-
лося громадян України, які бажали б їх 
усиновити або взяти на виховання до себе 
в сім’ю. Отже, нагальною потребою сучас-
ного українського суспільства є прийнят-
тя Державної цільової програми розвитку 
національного усиновлення дітей України 
«Кожній дитині – власну родину».
Вводити мораторій на усиновлення іно-

земцями дітей, які є громадянами Украї-
ни, недоцільно, але необхідно створювати 
відповідну нормативну базу, насамперед, 
укладати міжнародні договори між Укра-
їною та іншими державами, громадяни 
яких беруть дітей на усиновлення, для 
того щоб забезпечити належний контроль 
за дотриманням інтересів усиновленої ди-
тини, забезпечуючи при цьому пріоритет 
національного усиновлення. Крім того, 
доцільно ратифікувати Конвенцію про за-
хист дітей та співробітництво в галузі між-
державного усиновлення від 29 травня 
1993 р., яка передбачає заходи щодо за-
безпечення прав усиновленої дитини.
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important because foreigners in most cases adopt 
children suffering from certain diseases, and there 
are no citizens of Ukraine who would like to adopt 
them into a family. 

It has been argued that the urgent need of mod-
ern Ukrainian society is the adoption of the State 
target-oriented program for the development of na-
tional adoption of children of Ukraine “Own Fam-
ily for Every Child”. 

It has been substantiated that it is inexpedient to 
introduce a moratorium on the adoption of children 
who are citizens of Ukraine by foreigners, but it is 
necessary to create an appropriate regulatory base; 
fi rst of all, to conclude international agreements be-
tween Ukraine and other states whose citizens adopt 
children in order to ensure the proper control over 
the observance of the interests of the adopted child, 
while ensuring the priority of national adoption. 
It is appropriate to ratify the Convention of 29 
May 1993on Protection of Children and Co-op-
eration in Respect of Intercountry Adoption, which 
provides the measures to ensure the rights of the 
adopted child. 

Key words: adoption, a child, foreigners, mor-
atorium, priority of national adoption, supervision 
over the observance of children rights.

SUMMARY 
The author of the article has proved that the sys-

tem of forms of family upbringing of orphans and 
children deprived of parental care is an alternative 
to the system of institutional care and upbringing 
of children, where adoption occupies a prominent 
place. Historical analysis of the formation of the 
institution of adopting an orphan child by foreign-
ers has been carried out. It has been established that 
there was the adoption of children who were citizens 
of Ukraine by foreigners after the proclamation of 
Ukraine’s independence, but the supervision and 
control over the observance of the rights of adopted 
children was inadequate, which caused a range of 
violations of the rights of adopted children. 

It has been substantiated that adoption as a 
form of placement of orphans and children de-
prived of parental care is currently a priority form 
of education of those children, where no one denies 
the benefi ts of that form. 

It has been established that adoption in Ukraine 
has not become the national idea, an internal need 
of Ukrainian citizens yet. Thus, many children who 
are citizens of Ukraine are adopted by foreigners. 
In case of adoption, the adopted child is adopted by 
the adopter’s family as a son or a daughter. Adop-
tion by a foreigner of a child-citizen of Ukraine is 
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В статье освещаются основные аспекты 
обеспечения эффективности применения ме-
диации в сфере публично-правовых отношений. 
Указано, что сейчас в Украине уже реализуют-
ся некоторые шаги по эффективному разви-
тию медиации в публично-правовых спорах. 
Определены, что субъектами осуществления 
таких мероприятий выступают преимуще-
ственно государство и инициативные группы 
медиаторов. Предложено рассматривать воз-
можность обеспечения эффективности при-
менения медиации при разрешении публично-
правовых споров на двух уровнях: соблюдение 
участниками конкретной процедуры медиа-
ции основных принципов медиационного про-
цесса, обусловленных его природой, и деятель-
ность субъектов административно-правового 
регулирования медиации, что выражается 
в использовании определенных средств, 
направленных на обеспечение ее нормального 
развития как социально-правового институ-
та. Выделены основные средства по обеспече-
нию эффективности медиации при разреше-
нии публично-правовых споров.
Ключевые слова: медиация, альтерна-

тивное разрешение споров, публично-правовой 
спор, эффективность, административно-
правовое обеспечение, административно-пра-
вовое регулирование.
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тності, де медіація як альтернативний спо-
сіб врегулювання конфліктів сприятиме 
взаємодії між органами публічної адміні-
страції та громадянами. Неврегульованість 
медіації на законодавчому рівні зумовлює 
актуальність дослідження чинників та за-
собів, які впливають на забезпечення ефек-
тивності її застосування при вирішенні пу-
блічно-правових спорів. 

Стан дослідження проблеми
Питання впровадження медіації в Укра-

їні та адміністративно-правового забезпе-
чення її ефективності і належного функці-
онування стали предметом праць багатьох 
вітчизняних та зарубіжних науковців, а 
саме Є. Бородіна, Н. Мазаракі, Н. Божен-
ко, С. Корінного, Я. Любченка, Д. Єлісєєва, 
Т. Шинкар, І. Ясиновського, О. Сидєльні-
кова та інших.

Метою статті є визначення основних 
засобів щодо забезпечення ефективності 
застосування процедури медіації при вирі-
шенні спорів, які виникають у сфері публіч-
но-правових відносин. 

Виклад  основного  матеріалу  дослі-
дження

Комплексний та системний розвиток 
медіації, який отоплюватиме усі сторони 
функціонування сфери публічного управ-
ління, є необхідним на різноманітних рів-
нях. Історична база зарубіжного та вітчиз-
няного досвіду регулювання суспільних 

Постановка проблеми
Сфера публічно-правових відно-

син є складною через специфіку вза-
ємодії її суб’єктів. Вона характеризується 
об’єктивно високим потенціалом конфлік-
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відносин дає можливість розглядати меді-
ацію як новий напрям забезпечення стій-
кості соціальних систем, а використання її 
механізмів свідчить про високу інституцій-
ну розвиненість суспільства. Це пов’язано 
з тим, що  медіація забезпечує розв’язання 
конфліктних ситуацій між суб’єктами пу-
блічного управління: органами державної 
влади та місцевого самоврядування, інсти-
тутами громадянського суспільства та біз-
нес-структурами [1, с. 39]. 
Медіація у сучасному її вигляді вини-

кла як елемент системи альтернативного 
вирішення спорів, тобто системи гнучких 
допоміжних та альтернативних традицій-
ному судочинству способів вирішення спо-
рів. Однак, у світовій практиці процеду-
ру медіацію все частіше визначають не як 
альтернативний, а як ефективний спосіб 
вирішення спорів. Ефективність медіації 
є доведеною на практиці, що зумовлює її 
стрімке поширення у світі. На сьогодні іс-
нує система міжнародно-правових актів, 
які покликані сприяти поширенню медіації 
та допомагати державам впроваджувати її 
до національних правових систем з метою 
її належного функціонування та високої ре-
зультативності. Україна не є виключенням 
та як член Ради Європи і з врахуванням 
процесів європейської інтеграції також на-
буває зобов’язань щодо застосування меді-
ації [2]. 
Щодо загального поняття медіації, то іс-

нують певні проблеми визначення єдиного 
універсального та стійкого тлумачення. Це 
пояснюється, насамперед, неформальністю 
та гнучкістю процедури медіації, що спри-
яє появі її нових моделей, форм та видів, 
які відрізняються статусом роллю медіато-
ра, рівнем самостійності сторін, ступенем 
інтеграції її до судової системи тощо. Вод-
ночас вітчизняна правова наука містить чи-
мало напрацювань в окресленому напрямі. 
Так, В. Ю. Приходько, вважаючи, що після 
винесення судового рішення сторони спору 
не знаходять взаєморозуміння, розглядає 
медіацію як ефективний вид альтернатив-
ного врегулювання спорів, метод вирішен-
ня спорів із залученням посередника (меді-
атора), який допомагає сторонам конфлікту 
вирішити ситуацію таким чином, аби вони 

самостійно змогли обрати такий варіант 
вирішення, який би задовольняв інтереси і 
потреби усіх учасників конфлікту [3, с. 743]. 
С. В. Бабанін розуміє під медіацією по-

засудове врегулювання спору за участю 
нейтральної сторони – медіатора (посеред-
ника), який шляхом ведення переговорів зі 
сторонами спору досягає прийняття цими 
сторонами взаємовигідного для них рішен-
ня [4, с. 4]. 
Н. М. Мазаракі називає медіацію од-

ним із перспективних напрямів розвитку 
системи альтернативних методів вирішен-
ня спорів та тлумачить її як процедуру, де 
медіатор на засадах нейтральності та кон-
фіденційності стосовно суті спору система-
тично сприяє комунікації між сторонами 
конфлікту або спору для досягнення вза-
ємоприйнятного розв’язання конфлікту 
або вирішення спору [5, С. 94-95]. На дум-
ку Н. Бондарчук та А. Бугайчук, медіація, 
маючи на меті пошук рішення, є одним із 
різновидів альтернативного судочинства, 
сутність якого полягає у залученні третьої, 
нейтральної, сторони до певного конфлікту 
з метою сприяння спільному віднаходжен-
ню шляхів розв’язання даного конфлікту, 
оптимальних та прийнятних для усіх його 
сторін [6, с. 209]. Н. В. Боженко вважає, що 
медіація – це добровільний процес, під час 
якого третя особа, яка має бути безсторон-
ньою, допомагає сторонам вирішити спір; 
незалежна третя сторона-медіатор з відпо-
відною кваліфікацією, знаннями та досві-
дом керує процесом перемовин і допомагає 
сторонам спору знайти взаємовигідне рі-
шення, де сторони самостійно приймають 
рішення щодо способу врегулювання спо-
ру, можуть безпосередньо впливати на її 
хід та результати, тоді як медіатор не може 
нав’язувати їм свою позицію [7, с. 10].
Ефективність застосування медіації при 

вирішенні спорів викликає певні сумніви в 
українському суспільстві. Варто погодити-
ся з С. О. Корінним, який стверджує, що 
це пов’язано, насамперед, із особливостями 
концепції «відносин із владою», сформова-
ної за радянських часів. У такій концепції 
наголошувалося на встановленні особли-
вих процесуальних відносин між судом та 
іншими учасниками процесу, в яких суд є 
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абсолютно владним суб’єктом, що знахо-
диться над сторонами спору та відіграє ак-
тивну роль у вирішенні спору при пасивній 
участі сторін. Водночас, ідеї примирення 
перебували в тіні правосуддя. Науковець 
розкриває сутність сучасної медіації в ад-
міністративному процесі як особливого 
інституту права, якому властива внутріш-
ня організація, взаємозв’язок юридичних 
норм, які у сукупності являють собою ціліс-
ну конструкцію, завдяки якій здійснюється 
регулювання правовідносин в адміністра-
тивному процесі між сторонами щодо ви-
рішення їх публічно-правового спору шля-
хом залучення до цієї процедури медіатора 
в особі судді задля досягнення примирення 
сторін у справі [8, с. 11]. 
Окрім застарілих уявлень про можли-

вості розв’язання конфліктів у суспільстві, 
стримуючими чинниками розвитку аль-
тернативних способів вирішення спорів, в 
тому числі медіації, в Україні визначають 
високий рівень взаємної недовіри, особли-
вості менталітету суспільства, недоліки за-
конодавства, слабке висвітлення цієї теми 
у засобах масової інформації, пасивність су-
дових органів та низький рівень розвитку 
правової культури в цілому [9, с. 208]. 
Загалом, під час визначення основних 

заходів щодо забезпечення ефективності 
медіації та її належного функціонування 
слід відштовхуватися від існуючих проблем 
та можливих ризиків її застосування. Не-
доліками медіації, які значно зменшують 
її потенційну ефективність при вирішенні 
спорів, є наступні положення:

− в медіації складніше бути впевненим 
в професіоналізмі медіатора, ніж у ком-
петентності судді в судовому процесі, тим 
більше що медіатор повинен виступати як 
фахівець одночасно у кількох галузях, що 
загрожує поверховістю знань;

− більш сильні сторони отримують 
можливість нав’язувати свою точку зору 
слабким, оскільки медіація має менше про-
цесуальних гарантій, ніж судовий розгляд; 

− питання визначення алгоритму про-
ведення медіації часто відносять до компе-
тенції медіаторів та медіативних організа-
цій, як наслідок – особи, які звертаються до 
медіації, можуть не мати жодного уявлення 

про те, як повинна проводитися ефектив-
на процедура посередництва, та змушені 
покладатися на встановлені організаціями 
медіаторів правила, щодо яких не здійсню-
ється належного зовнішнього державного 
контролю якості; 

− суттєва невизначеність порядку при-
тягнення медіаторів до відповідальності 
за шкоду, заподіяну внаслідок здійснення 
ними своєї діяльності, 

− механізм медіації в силу конфіденцій-
ності приховує від громадськості деякі спо-
ри, які мають або можуть мати соціально 
значущі наслідки [10, С. 14-15].
Передусім, слід вказати, що в Україні 

вже реалізуються певні заходи щодо ефек-
тивного розвитку медіації у публічно-пра-
вових спорах. Суб’єктами здійснення таких 
заходів виступають переважно держава та 
ініціативні групи медіаторів, які постійно 
співпрацюють з іноземними організаціями 
медіаторів та використовують зарубіжний 
досвід для впровадження цього інституту 
до вітчизняної правової системи. До них 
можемо віднести: формування самовряду-
вання медіаторів, увагу держави до міжна-
родних договорів щодо медіації, законодав-
чу активність щодо створення закону про 
медіацію, впровадження інституту врегу-
лювання спору за участю судді, організацію 
пілотних проектів використання медіації в 
адміністративних судах, створення та реа-
лізацію навчальних програм з медіації на 
базі закладів вищої освіти та громадських 
організацій і об’єднань медіаторів.
З огляду на призначення та соціально-

правову природу медіації, на нашу думку, 
засоби щодо забезпечення ефективності за-
стосування медіації варто поділяти на два 
види:

− засоби, які впливають на ефектив-
ність конкретної процедури медіації між 
сторонами конкретного спору;

− засоби, які впливають на ефектив-
ність медіації як соціально-правового ін-
ституту.
Щодо засобів впливу на ефективність 

застосування медіації як конкретної проце-
дури, то вони реалізуються безпосередньо 
учасниками медіації – сторонами спору та 
медіатором. У теорії відсутні єдині уявлен-
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ня про чинники, які визначають ефектив-
ність процедури медіації при вирішенні 
конкретного спору. Зокрема, Н. В. Божен-
ко вважає, що успішною медіація може 
бути лише у випадку участі в ній cвiдoмиx 
тa дoбpocoвicниx учacникiв вpeгулювaння 
спору, пcиxoлoгiчнo гoтoвих дo кoмпpoмicу 
[7, с. 10]. 
Серед дослідників медіації існує також 

думка, відповідно до якої в успішному про-
веденні процедури медіації велику роль 
відіграє наявність у медіатора необхідних 
професійних якостей, одним з яких є вмін-
ня встановлювати контакт з кожною зі сто-
рін конфліктної ситуації. Медіатор повинен 
володіти впливовістю, а саме бути здатним 
встановлювати довірчі відносини з учасни-
ками конфлікту, і умінням позиціонувати 
себе так, аби усі сторони визнавали його 
авторитет та дослухалася до його слів. Крім 
цього, медіація ефективна за умов, якщо в 
майбутньому сторони бажають або можуть 
мати тісні ділові відносини, не зацікавлені 
в публічному розгляді; судове рішення у 
даній справі, швидше за все, буде оскарже-
но стороною, а рішення третейського суду 
не буде виконано добровільно; суперечка є 
досить складною і сторони виступають про-
ти того, щоб спір було розглянуто в суді [11, 
С. 320-321]. Цю думку розділяє також В. 
С. Балух, який досліджуючи результатив-
ність медіації у податкових спорах, вказує, 
що успіх процедури залежить від спромож-
ності медіатора спонукати сторони подат-
кового спору до активного діалогу, залиша-
ючись при цьому виключно спостерігачем 
за дотриманням сторонами регламенту та 
структурою процесу медіації [12, с. 33]. 
Процес медіації характеризується тим, 

що сторони спору, самостійно та добровіль-
но беручи участь в процедурі врегулюван-
ня, спільними зусиллями виробляють мож-
ливі варіанти вирішення проблеми. Меді-
атор не приймає і не нав’язує учасникам 
процедури жодних готових рішень. Це є 
однією з необхідних умов для вироблення 
взаємоприйнятного, взаємовигідного та, 
водночас, реалістичного, тобто придатно-
го до виконання, життєздатного рішення, 
що відповідає інтересам і потребам сторін 
спору. Нейтральність медіатора – ключо-

ва особливість процедури медіації. Робота 
медіатора полягає в тому, щоб створити 
умови, які б допомогли сторонам прояс-
нити і усвідомити свої справжні інтереси і 
інтереси опонента. Тільки дотримуючись 
таких концептів можна розраховувати на 
кінцевий успіх медіації, оскільки рішення, 
самостійно знайдене учасниками конфлік-
ту, згодом добровільно виконується ними в 
більшості випадків [13, с. 14].
Разом з цим ефективність медіації за-

лежить не лише від здібностей та компе-
тентності медіатора, а й від рівня правової 
культури сторін спору: усвідомлення ними 
переваг мирного пошуку варіантів вихо-
ду із конфліктної ситуації, наявність у них 
бажання зберегти нормальні відносини, 
враховуючи усі репутаційні ризики, кому-
нікативної компетентності учасників спору 
тощо.
Н. А. Мазаракі вважає, що ефектив-

ність процедури медіації залежить від пра-
вильної оцінки медіабельності спору [5, с. 
200]. Медіабельність спору слід розуміти 
як його характеристику, наявність якої 
дозволяє застосувати до нього процедуру 
медіації, якщо такого застосування праг-
нуть сторони цього спору. Медіабельність 
спору включає в себе як суб’єктивні, так і 
об’єктивні фактори. Об’єктивні фактори, 
зазвичай, відображаються у законодавчих 
актах, які встановлюють сферу застосуван-
ня медіації у конкретних категоріях право-
вих спорів. Тоді як суб’єктивними фактора-
ми є бажання сторін вирішити спір шляхом 
переговорів із залученням нейтрального 
посередника та їх готовність до знаходжен-
ня консенсусу. Немедіабельність спору 
може бути пов’язана із тим, що сторони за-
здалегідь переконані в тому, що звернення 
до медіатора не принесе бажаного резуль-
тату. Такі установки можуть бути засновані 
в тому числі на небажанні сторін обговорю-
вати виниклі між ними проблеми шляхом 
переговорів. Для успішного проведення 
медіації головною умовою є взаємне бажан-
ня сторін обговорити перелік тих проблем, 
з якими вони (або одна зі сторін) планують 
звернутися в суд.
Виходячи із чинників, які впливають на 

ефективність конкретної процедури медіа-
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ції, засобами щодо забезпечення ефектив-
ності медіації при вирішенні публічно-пра-
вових спорів, які можуть реалізовувати без-
посередньо учасники процедури, є: 

− постійне підвищення медіатором 
рівня своєї компетентності, зокрема, удо-
сконалення знань у сфері публічно-право-
вих відносин та управлінні конфліктами, 
використання новітніх методик та технік 
організації процесу медіації, дотримання 
принципу індивідуального підходу до ви-
рішення конкретного публічно-правового 
спору;

− дотримання медіатором основних 
принципів медіації та етичних вимог до 
його професійної діяльності – незалежнос-
ті, неупередженості, нейтральності, конфі-
денційності тощо;

− дотримання сторонами принципу до-
брочесності, який включає щиріть їхніх на-
мірів та готовності до мирного вирішення 
спору;

− підвищення правової культури усіх 
учасників спору, а саме розвиток власних 
комунікативних навичок задля побудови 
конструктивного діалогу.
Також варто розглянути засоби щодо 

забезпечення ефективності медіації, які 
повинні використовувати суб’єкти адміні-
стративно-правового регулювання медіації 
з метою її належного функціонування як 
соціально-правового інституту.
Ми погоджуємося з думкою 

О. В. Лук’янової та Т. В. Худойкіної, які 
вказують, що медіація є специфічним ін-
ститутом, ефективність якого залежить від 
вирішення проблем щодо її законодавчого 
закріплення та реалізації таких правових 
приписів [14, с. 4]. Як зазначає В. В. Полі-
щук, досліджуючи досвід країн Співдруж-
ності Незалежних Держав, наявність лише 
закону про медіацію не може врегулювати 
та охопити весь процес медіації. Для цього 
доцільним є прийняття низки нормативно-
правових актів, які будуть визначати по-
рядок здачі іспитів для отримання статусу 
медіаторів, порядок організації процедури 
медіації, процес оформлення документів у 
процедурі медіації, спосіб ведення реєстру 
медіаторів у країні. Автор наводить при-
клад Азербайджанської Республіки, де на-

віть було розроблено дорожню карту меді-
ації [15, с. 77]. 
До умов, за яких належно та ефектив-

но функціонує медіація як соціально-пра-
вових інститут, А. В. Григор’єв відносить 
сформованість громадянського суспільства, 
що характеризується широким середнім 
класом, який є правосвідомим учасником 
суспільних відносин, носієм панівної ідео-
логії та системи цінностей [16, с. 33]. Однак, 
ми не можемо погодитися з такою думкою. 
Хоча медіація, вочевидь, розвиватиметься 
більш динамічно в уже сформованому гро-
мадянському суспільстві з високим рівнем 
правової культури, вона також являє со-
бою каталізатор становлення такого сус-
пільства. До того ж, медіація як соціальна 
послуга є доступним соціально-правовим 
інститутом, тому її застосування не потре-
бує обов’язкового врахування соціального 
класу.
Як слушно відзначає А. А. Торопова, 

ефективності становлення медіації як пра-
вового інституту та успішному поширенню 
медіативної практики перешкоджає відсут-
ність механізмів допуску до професії медіа-
тора, що може привести до дискредитації 
медіації як нового способу врегулювання 
суперечок у зв’язку з неякісним наданням 
медіативних послуг. Засобами, які покли-
кані вдосконалити функціонування медіа-
ції, науковець визначає: нормативне закрі-
плення вимог до медіатора у сфері освіти 
та щодо дотримання кодексу професійної 
етики; встановлення єдиного стандарту ви-
мог до знань та вмінь професійного медіа-
тора (за зразком Франції, Великобританії, 
Нідерландів, Молдови, США тощо); ство-
рення системи акредитації та сертифікації 
медіаторів; створення системи контролю 
якості надання медіативних послуг; вста-
новлення вимоги обов’язкового членства 
медіатора в організації або об’єднанні ме-
діаторів; формування реального механізму 
відповідальності медіатора [17, с. 39]. 
Доповнити вказаний перелік засобів 

можна також встановленням вимог до осіб, 
які прагнуть займатися діяльністю у сфері 
медіації щодо наявності юридичної та пси-
хологічної освіти та вікового цензу. Зару-
біжною практикою є встановлення майно-
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вого цензу медіатора з попередніми страхо-
вим внеском для забезпечення можливості 
відшкодування шкоди, заподіяної його 
діями. Приватний характер діяльності ме-
діатора не передбачає повної відмови від 
публічного контролю за його діяльністю, 
що здійснюється судом. На думку О. В. Іс-
аєнкової, у випадку заподіяння шкоди ді-
ями медіатора, при нестачі страхового фон-
ду майновий ценз дозволить суб’єктам, чиї 
права були порушені, отримати реальне 
відшкодування [18, с. 77]. 
Безумовно, встановлення таких ефек-

тивних гарантій відшкодування шкоди 
сторонам спору у випадку заподіяння такої 
шкоди діями медіатора під час здійснення 
ним своєї професійної діяльності позитив-
но вплине на довіру до інституту медіації 
у суспільстві. Водночас, така вимога значно 
ускладнює доступ до професії медіатора, 
тому такий засіб щодо забезпечення ефек-
тивності медіації доцільно використовува-
ти тільки тоді, коли сформовано професій-
ну спільноту медіаторів, а сама процедура 
отримала значне поширення у суспільстві. 
Ефективність медіації безпосередньо 

пов’язана із кількістю виконаних угод за 
результатами медіації. Так, Т. І. Шинкар 
констатує, що головним позитивним ефек-
том медіації є те, що після її завершення 
сторони чітко знають, що результат, до яко-
го вони прийшли, був вироблений ними са-
мостійно та безпосередньо. Тому угода, яку 
сторони укладають в результаті медіації, 
може розподілити права, обов’язки сторін, 
їх вигоду або які-небудь придбання абсо-
лютно по-іншому, ніж вказало б рішення 
суду, ґрунтуючись на приписах права. Така 
угода, на думку авторки, повинна містити 
не вирішення спору по суті, через впрова-
дження конкретних норм, як це роблять 
судді, а розподілити домовленості відпо-
відно до побажань сторін спору, оскільки в 
цьому полягає головний сенс та мета будь-
яких переговорів і процесів посередництва 
[19, с. 57]. Особливо гостро питання затвер-
дження угоди за результатами медіації по-
стає в контексті вивчення ефективності ме-
діації у публічно-правових спорах з огляду 
на сувору визначеність правового статусу 
суб’єктів владних повноважень. Виходячи 

із цього, одним із основних засобів щодо за-
безпечення ефективності медіації є розви-
ток належного механізму затвердження та 
виконання таких угод.
На думку І. Г. Ясиновського, для за-

безпечення успішного розвитку інституту 
медіації в Україні варто використати комп-
лексний підхід щодо формування моделі 
медіації, який буде ґрунтуватиметься на 
поєднанні приватної і судової моделей ме-
діації [20, с. 16]. 
О. Д. Сидєльніков зазначає, що ефек-

тивність застосування медіації може бути 
забезпечена за встановлення обов’язковості 
звернення сторін процесу до медіації на 
стадії підготовчого провадження та декла-
рування пріоритету державної політики на 
врегулювання публічно-правових спорів 
[21, с. 170]. 
Поряд із нормативним закріпленням 

сфери застосування медіації у публічно-
правових спорах з огляду на необхідність 
відповідного судового контролю задля 
остаточної гарантії захисту прав сторін, 
Л. П. Богуцька пов’язує ефективність меді-
ації із впровадженням присудової моделі її 
здійснення [22, с. 55]. 
Натомість С. О. Корінний основним 

засобом щодо забезпечення ефективності 
медіації у адміністративному процесі вва-
жає встановлення процесуальних гарантій 
проведення процедури, серед яких: мож-
ливість письмової фіксації перебігу меді-
ації за умови взаємної згоди сторін; вста-
новлення права суду перед призначенням 
медіації в справі, перевірити на предмет 
можливості зловживання правами шляхом 
зобов’язання сторін спору надати відомості 
про вчинені ними дії,  спрямовані на врегу-
лювання спору й досягнення примирення, 
та надати відповідні докази цього; надання 
суду права покласти всі судові витрати на 
сторону, яка необґрунтовано ухиляється 
від участі в медіації;  надання суду права 
за своєю ініціативою за достатніх підстав 
відкласти розгляд і вирішення клопотання 
сторін спору щодо ініціювання процедури 
медіації з метою діагностики потенційної 
медіабельності спору, і якщо суддя вважа-
тиме, що проведення примирної процеду-
ри є недоцільним, то надати право відмо-
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вити в задоволенні такого клопотання [8, с. 
12]. 
Узагальнюючи різні підходи науковців 

щодо ефективності медіації при вирішенні 
публічно-правових спорів, можна виокре-
мити наступні засоби щодо забезпечення її 
ефективності як соціально-правового інсти-
туту:

− створення адміністративно-правово-
го регулювання медіації;

− встановлення вимог та єдиного стан-
дарту щодо компетентності медіатора;

− забезпечення державного контролю 
за якістю надання послуг медіації та вико-
нанням угоди за результатами медіації;

− нормативне закріплення процесуаль-
них гарантій належної адміністративної 
процедури застосування медіації при вирі-
шенні публічно-правових спорів.

Висновки
В Україні триває становлення інститу-

ту медіації як альтернативного вирішення 
спорів. Висока ефективність медіації для 
врегулювання усіх категорій спорів є го-
ловною причиною її популярності та актив-
ного поширення у суспільстві. Водночас, в 
силу відсутності правового регулювання 
медіації в Україні, такий новий альтерна-
тивний спосіб розв’язання конфліктів не 
повністю реалізує свій потенціал. Забезпе-
чення ефективності застосування медіації 
при вирішенні публічно-правових спорів 
можливо здійснювати на двох рівнях: до-
тримання учасниками конкретної проце-
дури медіації основних засад медіаційного 
процесу, зумовлених його природою; ді-
яльність суб’єктів адміністративно-право-
вого регулювання медіації, що виражаєть-
ся у використанні певних засобів, спря-
мованих на забезпечення її нормального 
розвитку як соціально-правового інститу-
ту. Головним засобом щодо забезпечення 
ефективності застосування медіації у визна-
ченій сфері суспільних відносин є належне 
законодавче оформлення інституту медіа-
ції, яке буде виключати усі можливі ризи-
ки, пов’язані із її здійсненням. Вжиття усіх 
заходів стосовно забезпечення ефективнос-
ті медіації матиме позитивний вплив на 
становлення громадянського суспільства, 

підвищуючи правосвідомість та самовідпо-
відальність учасників суспільних відносин.
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ENSURING THE EFFECTIVENESS OF 

MEDIATION IN RESOLVING PUBLIC 
DISPUTES

The article highlights the main aspects of 
ensuring the effectiveness of mediation in the fi eld 
of public relations. Domestic scientifi c views on the 
essence of mediation are analyzed. It is emphasized 
that there is no single stable concept of mediation, 
given the informality and fl exibility of the mediation 
procedure. Obstacles have been identifi ed that 
prevent Ukrainian society from becoming fully 
aware of the effectiveness of mediation and using 
alternative dispute resolution.

The author points out that some steps are 
already being taken in Ukraine to effectively 
develop mediation in public law disputes (legislative 
activity to create a law on mediation, introduce a 
dispute settlement institution with the participation 
of a judge, organize pilot projects on mediation in 
administrative courts, etc.). It is emphasized that 
the subjects of such measures are mainly the state 
and initiative groups of mediators, who constantly 
cooperate with foreign organizations of mediators 
and use foreign experience to implement this 
institution in the domestic legal system.

It is proposed to consider the possibility of 
ensuring the effectiveness of mediation in resolving 
public law disputes at two levels: compliance 
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with the specifi c mediation procedure of the basic 
principles of the mediation process due to its nature, 
and the activities of subjects of administrative and 
legal regulation of mediation to ensure its normal 
development as a social and legal institution.

The author singles out the main means of ensuring 
the effectiveness of mediation in resolving public law 
disputes, including: constant improvement of the 
mediator’s level of competence and adherence to the 
basic principles of mediation and ethics, compliance 
with the principle of integrity, improving the legal 
culture of all participants. regulation of mediation, 
normative consolidation of procedural guarantees 
of proper administrative procedure for the use of 
mediation in resolving public law disputes and 
others. It is concluded that taking all measures to 
ensure the effectiveness of mediation will contribute 
to the formation of civil society, increasing legal 
awareness and self-responsibility of participants in 
public relations.

Key words: mediation, alternative dispute 
resolution, public law dispute, effi ciency, 
administrative and legal support, administrative 
and legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
У статті висвітлюються основні аспекти 

забезпечення ефективності застосування медіа-
ції у сфері публічно-правових відносин. Вказано, 
що наразі в Україні вже реалізуються деякі кро-
ки щодо ефективного розвитку медіації у публіч-
но-правових спорах. Окреслено, що суб’єктами 
здійснення таких заходів виступають переваж-
но держава та ініціативні групи медіаторів. 
Запропоновано розглядати можливість забезпе-
чення ефективності застосування медіації при 
вирішенні публічно-правових спорів на двох рів-
нях: дотримання учасниками конкретної про-
цедури медіації основних засад медіаційного про-
цесу, зумовлених його природою, та діяльність 
суб’єктів адміністративно-правового регулюван-
ня медіації, що виражається у використанні 
певних засобів, спрямованих на забезпечення її 
нормального розвитку як соціально-правового 
інституту. Виокремлено основні засоби щодо за-
безпечення ефективності медіації при вирішен-
ні публічно-правових спорів. 
Ключові слова: медіація, альтернативне 

вирішення спорів, публічно-правовий спір, ефек-
тивність, адміністративно-правове забезпечен-
ня, адміністративно-правове регулювання.
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ÏÎÍßÒÒß «ÊÐÈÌ²ÍÎÃÅÍÍÈÉ ÂÏËÈÂ ÇÀÑÎÁ²Â 
ÌÀÑÎÂÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯»

Розглянуто негативний вплив засобів ма-
сової інформації на населення. Проаналізо-
вано тези про криміналізацію та віктиміза-
цію населення через інформацію. Визначено 
поняття «криміногенний вплив ЗМІ». Його 
зміст – це криміналізація та віктимізація 
окремих людей та суспільства загалом, що 
виражається у формуванні відповідних світо-
гляду і поведінки шляхом інформаційної ді-
яльності. Показано, що з однієї сторони, це 
процес виховання кримінально протиправних 
поведінки та свідомості, а з іншої – процес пе-
ретворення особи на жертву кримінального 
правопорушення внаслідок виховання віктим-
ної поведінки або нездатності протистояти 
злочинності. Знаряддям впливу є інформація, 
як сукупність відомостей або даних із великою 
кількістю форм, способів і методів її подачі.
Ключові слова: криміналізація, віктиміза-

ція, криміногенний вплив, засоби масової ін-
формації, злочинність, жертва, протидія
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ли і джерелом, і знаряддям дії на населен-
ня, визначають критерії оцінки добра і зла, 
формують стереотипи поведінки. Нажаль, 
далеко не завжди вони мають позитивну дію 
на людей. Часто ці джерела наповнені зо-
браженнями насильства і жорстокості, расо-
вої, національної, релігійної та інших видів 
нетерпимості, драматизації криміногенної 
ситуації, романтизації злочинної діяльності, 
шкідливого способу життя (реклама алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів) тощо. 
Разом перераховане чинить негативну дію 
на особистість, направляє її на протиправ-
ний шлях, викликає страх, сіє паніку, за-
вдає шкоди здоров’ю населення. Негативні 
наслідки виникають у духовній, культурній, 
соціальній, політичній, воєнній, економічній 
та інших сферах життя. Окреслена ситуація 
викликає сильне занепокоєння і вимагає її 
дослідження з метою прийняття адекватних 
рішень реагування з ціллю її оздоровлення.

Стан наукового дослідження
Даної проблеми торкалися в своїх ро-

ботах О. М. Бандурка, B. C. Бaтиpгapeєвa, 
B. B. Гoлiнa, I. M. Дaньшин, O. M. Джyжa, 
A. П. Зaкaлюк, A. Ф. Зeлiнcький, O. Г. Kyлик, 
O. M. Литвaк, O. M. Литвинoв, О. В. Олі-
шевський, B. M. Пoпoвич, O. C. Coтyлa, 
C. Л. Cтpeльцoв, B. Я. Taцiй, B. O. Tyлякoв, 
П. Л. Фpic, M. I. Xaвpoнюк, C. Ю. Шocткo, 
Н. C. Юзiкoвa тa iншi. Окремої уваги за-
слуговують наукові здобутки О. І. Бугери 
(Проблеми використання засобів масової 
інформації для запобігання злочинів серед 

Постановка проблеми
У зв’язку зі значним науково-технічним 

прогресом, збільшенням ролі інформації, 
зростанням кількості людей, зайнятих ін-
формаційними технологіями, комунікаці-
ями, виробництвом відповідних продуктів 
і наданням послуг, зростанням інформа-
тизації, створенням глобального інформа-
ційного простору, сьогоднішнє суспільство 
називають інформаційним. В ньому значна 
роль відводиться засобам масової інформа-
ції. Їх вплив на окрему людину і суспільство 
загалом важко переоцінити. Саме вони ста-
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неповнолітніх), В. І. Галагана (Запобіган-
ня негативному впливу засобів масової ін-
формації на формування злочинної пове-
дінки неповнолітніх), В. М. Дрьоміна (ЗМІ 
як фактор інституціоналізації злочинності) 
М. О. Д’ячкової (Засоби масової інформації 
як кримінологічний феномен) та О. І. Напи-
ральської (Вплив засобів масової комунікації 
на формування злочинної поведінки моло-
ді). В їхніх працях зустрічається словосполу-
чення «криміногенний вплив», проте відсут-
нє визначення такого впливу засобів масової 
інформації. 

Мета статті
Розробити теоретичні засади протидії 

негативним впливам джерел інформації в 
частині визначення поняття «криміноген-
ний вплив ЗМІ».

Виклад основного матеріалу
Як зазначає С. В. Кушнарьов, вплив ЗМІ 

на людину починається з раннього віку і три-
ває все життя. По суті, в сучасному світі ЗМІ 
перебрали на себе значну частину функцій 
із формування свідомості людей, виховання 
їх поглядів, ідей, звичок тощо. Людина, яка 
раніше не зустрічалася з тією чи іншою про-
блемою, завдяки можливостям ЗМІ змогла 
познайомитися з найрізноманітнішими про-
явами суспільного життя, скласти про них 
певну уяву і сформувати до них відповідне 
ставлення [1, с. 26].
Вище вказано загальну характери-

стику дії джерел інформації, а ось далі, 
зaлeжнo вiд cмиcлoвoï нaпoвнeнocтi 
iнфopмaцiйнoгo пpoдyктy, щo тpaнcлюєтьcя 
чepeз ЗMI, видiляють тaкi piзнoвиди 
iнфopмaцiï: 1) пopiвнянo нeйтpaльнa 
iнфopмaцiя (виcвiтлeнa iнфopмaцiя нe мaє 
чiткoгo взaємoзв’язкy з дocлiджyвaними 
явищaми кpимiнoлoгiчнoï нayки, пpoтe 
тpaнcлює нeгaтивнi coцiaльнi фeнoмeни, 
якi мaють кpимiнoлoгiчнe «зaбapвлeння»); 
2) кpимiнoлoгiчнo знaчyщa iнфopмaцiя 
пpo oкpeмi злoчини, злoчиннicть, ïï 
динaмiкy, piвeнь тa cтaн, пpичини тa 
yмoви злoчиннocтi, злoчинцiв тa ïx жepтв, 
зaxoди зaпoбiгaння тa пpoфiлaктики 
злoчиннocтi, нopмaтивнo-пpaвoвy бaзy 
щoдo виpiшeння кpимiнoлoгiчниx пpoблeм, 

дiяльнicть opгaнiв кpимiнaльнoï юcтицiï, 
iнcтитyтiв гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa; 
3) кpимiнoлoгiчнo-дecтpyктивнa iнфopмaцiя 
(зaпepeчeння aбo зaмoвчyвaння кpимiнaльнo 
знaчyщиx пoдiй, пoпpи ïx oб’єктивнe 
icнyвaння; дpaмaтизaцiя злoчиннocтi 
aбo кpимiнoгeннoï cитyaцiï; вплив нa 
кpимiнaлiзaцiю coцiyмy зaвдяки пpoпaгaндi 
кpимiнaльнoï cyбкyльтypи, poмaнтизaцiï 
злoчиннocтi, фopмyвaння aнтиcycпiльнoï 
нacтaнoви нa вчинeння злoчинy; пpямe 
чи зaвyaльoвaнe пiдбypeння дo вчинeння 
кpимiнaльнo кapaниx дiянь; нeeтичнi 
aбo aмopaльнi пoдpoбицi, зoкpeмa пpo 
ocoбиcтicть злoчинцiв тa жepтв) [2, с. 279]. 
Тут окреслено позитивний і негативний 
вплив ЗMI. Далі, відповідно до теми нашо-
го дослідження звернемо увагу на негативну 
дію джерел інформації і пропонуємо розгля-
нути наступні дві тези.
І. Негативний вплив ЗМІ на населення.
На необхідність розроблення цієї теми 

звертали увагу ряд науковців. Так, за слова-
ми М. О. Д’ячкової, концепція ЗМІ як кримі-
нологічного феномену не знайшла цілісного 
відображення в існуючих наукових працях, 
що, безсумнівно, викликає необхідність до-
слідження впливу ЗМІ у кримінологічному 
вимірі у таких площинах – криміногенний 
або профілактичний вплив на суспільство 
та його інституційно-правову систему; кри-
міногенний або профілактичний вплив на 
індивіда як фактор його соціалізації та пове-
дінки [3, с. 1].

Cьoгoднi пoтyжнi yкpaïнcькi мac-мeдia y 
cвoïx пpoдyктax (cepiaлax, тeлeпepeдaчax, 
пpoeктax), як зазначає Д. А. Глушко, 
кyльтивyють aнтиcycпiльнi пoгляди, якi є 
oцiнoчними cyджeннями (cтepeoтипaми 
миcлeння) знaчнoï чacтини людeй, 
щo виpaжaють пpийнятнe cтaвлeння 
дo кpимiнaльниx фopм зaдoвoлeння 
пoвcякдeнниx пoтpeб тa iнтepeciв. Фaктичнo 
aнтиcoцiaльнi пoгляди виcтyпaють 
дopoгoвкaзoм, пiдштoвxyють дo вчинeння 
злoчинiв тиx, xтo вaгaєтьcя [4, с. 5].
В бaгaтьox випaдкax ЗMI здiйcнюють 

нeгaтивний вплив нa динaмiку злoчиннocтi. 
Oднa з нeбeзпeчниx для дуxoвнo-мopaльнoï 
aтмocфepи cуcпiльcтвa тpaдицiй ЗMI 
пoлягaє в пpaгнeннi eкcплуaтувaти низиннi, 
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pуйнiвнi тeндeнцiï людcькoï пiдcвiдoмocтi. 
Teлeбaчeння, кiнeмaтoгpaф, лiтepaтуpa, 
дpукoвaнi ЗMI пoвнicтю викopиcтoвують 
тягу людини дo вcьoгo тpaгiчнoгo, 
пoв’язaнoгo зi cтpaждaннями. Biдoмo i дocить 
цинiчнe жуpнaлicтcькe кpeдo: чим бiльшe 
жepтв i кaтacтpoф, тим цiкaвiшa iнфopмaцiя 
для глядaчa (i читaчa). Toму в пepшиx кaдpax 
тeлeвiзiйниx нoвин, нa пepшиx шпaльтax 
гaзeт, cмaкуючи дeтaлi, poзпиcуютьcя 
вeликi тa мaлi тpaгiчнi пoдiï. Людину 
зaтягують як глядaчa, читaчa, aпeлюючи 
дo нaйcильнiшиx ïï пepeживaнь. Звepтaння 
дo ниx зaвжди пpинocилo нaйбiльшi кacoвi 
збopи кiнoфiльмaм (нaпpиклaд, кpивaвим 
бoйoвикaм) i книгaм вiдпoвiднoгo змicту. I в 
XXI cтoлiттi (вcупepeч культуpним тpaдицiям 
i лoгiцi poзуму) бiльшicть людeй гoтoвi 
читaти тa дивитиcя тe, щo мoжe cпpичинити 
гpaничнe внутpiшнє нaпpужeння i нaвiть 
cтpecoвий cтaн. Boднoчac для уcпiшнoï 
мaнiпуляцiï cвiдoмicтю людeй пoтpiбнa caмe 
aтмocфepa cтpaxу, зaтяжнoгo cтpecoвoгo 
cтaну, щo блoкує твopчий (кpитичний) poзум. 
Цe нaйкpaщe пiдґpунтя для cepeдoвищa 
фopмувaння «нepуxливoгo», дoгмaтичнoгo 
миcлeння i пepeвipeний зaciб пpидушeння 
пiзнaвaльнoï aктивнocтi людини. Нa тлi 
eмoцiйнoгo диcкoмфopту мoжнa впpoвaдити 
у cвiдoмicть ocoбиcтocтi тa cуcпiльcтвa будь-
який мiф i oднoчacнo дoвecти ïx дo пoвнoï 
coцiaльнoï aпaтiï [5, с. 226-227].
Криміногенний інформаційний вплив 

ЗМІ в низці випадків, як зазначає М. Мо-
кряк, спрямований на вирішення конкрет-
них завдань: 

• поширення завідомо неправдивої ін-
формації, а також публікація відомостей і 
фактів, що відводять убік слідство в кримі-
нальних справах; 

• створення засобами масової інформації 
громадської думки, що сприяє розвалу кри-
мінальних справ, які володіють величезним 
суспільним резонансом; 

• розголошення конфіденційних відо-
мостей, що становлять службову таємницю, 
таємницю слідства; 

• компрометація правоохоронних орга-
нів і їх окремих представників, які виявля-
ють активність у боротьбі зі злочинністю [6, 
с. 197]. Науковець перерахувала ряд яскра-

вих прикладів негативного впливу інформа-
ції, але вони далеко не всі.
Пpoaнaлiзyвaвши тeopeтичнi дopoбки 

бaгaтьox дocлiдникiв кpимiнoгeннoгo 
впливy ЗMI, O. M. Бoдунoвa та B. П. 
Любaвiнa виoкpeмлюють пeвнi гpyпи дiй, 
чepeз якi й здiйcнюєтьcя зaзнaчeний вплив: 
iнфopмyвaння cycпiльcтвa пpo пeвнi пoдiï, 
пpoпaгaндa, iнфopмyвaння пpo мeтoди тa 
cпocoби вчинeння злoчинiв, злoвживaння 
нeнopмaтивнoю лeкcикoю, poмaнтизaцiя й 
iдeaлiзaцiя злoчиннocтi, гepoïзaцiя злoчинцiв, 
peклaмa aлкoгoльнoï й тютюнoвoï пpoдyкцiï, 
cпpияння тa poзвитoк кpимiнaльнoï 
cyбкyльтypи, фopмyвaння нeгaтивнoï дyмки 
пpo дepжaвнi тa пpaвooxopoннi opгaни тa 
пocaдoвиx ociб, зaxoди з пpoфiлaктики й 
бopoтьби зi злoчиннicтю [5, с. 227]. Даний 
перелік варто доповнити сьогодні розпалю-
ванням релігійної нетерпимості і насильства 
до представників Української Православної 
Церкви.
ЗМІ в силу своєї інформаційної політи-

ки або у зв’язку з їх криміналізованістю, зі 
зловживанням свободою слова виявляють 
криміногенний вплив на особистість і сус-
пільство загалом. Через віктимізацію та кри-
міналізацію суспільства вони сприяють по-
ширенню агресивності, віктимної поведін-
ки, поширенню злочинів насильницького 
характеру. Механізм криміногенного впли-
ву ЗМІ на злочинність являє собою латент-
ний вплив, спрямований на емоційний стан 
і поведінку людей, що сприяє криміналізації 
та віктимізації як суспільства загалом, так і 
конкретних осіб, що виражається в кримі-
нальній (криміногенній) поведінці [6, с. 198]. 

Про сприйняття допустимості та ефект 
звикання до злочинності влучно пише 
А.І. Долгова. Спостерігаються «звикання 
значної частини населення до організованої 
злочинності, усе більша співпраця з нею, усе 
більш компромісне ставлення до рекетирів, 
діячів тіньової економіки середньої руки 
– їхня поведінка здається зовсім не страш-
ною в умовах численних матеріалів ЗМІ про 
приголомшливі фінансові махінації високих 
посадових осіб, масштаби їхніх розкрадань 
і використання службового становища для 
особистого збагачення. Усе це відбувається 
в умовах відсутності реальної альтернативи 
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отримання правомірних доходів для безро-
бітних і соціально дезорієнтованих, зубожі-
лих людей, особливо молодих [7, с. 8]. Опи-
сане тут, з однієї сторони, породжує терпи-
мість до злочинності, а з іншої – аналогічну 
поведінку або ненависть.
Одним із найнебезпечніших симптомів 

криміналізації суспільства, на погляд В. С. 
Овчинського, є процес легалізації злочин-
ності, коли за допомогою ЗМІ відбувається 
дифузне проникнення елементів злочиннос-
ті в нормальний соціальний організм, коли 
законослухняному громадянину стає важко 
відокремити протиправне від злочинного, 
злочинне від соціально схвалюваного, спе-
цифічно кримінальне від повсякденно побу-
тового, – так тісно переплелися і взаємодіють 
між собою ці явища в реальній і зображува-
ній ЗМІ віртуальній реальності [8, с. 24]. В 
даних словах автор вдало зобразив внутріш-
ні процеси особистості під дією інформації 
про злочинність, як норму чи даність нашо-
го життя.
ІІ. Криміногенний вплив засобів масо-

вої інформації як процеси криміналізації 
та віктимізації.
Слово «вплив» має такі значення: 1) дія, 

яку певна особа чи предмет або явище ви-
являє стосовно іншої особи чи предмета; 2) 
сила влади, авторитету; державне або інше 
ділове й політичне керівництво [9, с. 751]. 
Враховуючи все вище зазначене, криміно-
генний вплив ЗМІ слід розглядати як про-
цеси криміналізації та віктимізації окремих 
людей та суспільства загалом, що виража-
ється у формуванні відповідних світогляду і 
поведінки шляхом інформаційної діяльнос-
ті. 
В запропонованому визначенні містяться 

дві складові криміногенного впливу: 1) кри-
міналізація та 2) віктимізація. Перший тер-
мін зазвичай пов’язаний із визнанням сус-
пільно небезпечних діянь кримінально про-
типравною поведінкою та формулюванням 
відповідних складів кримінальних право-
порушень у Кримінальному кодексі. Однак, 
криміналізацію можливо розглядати зі сто-
рони кримінології як процес та результат на-
сичення особистості та суспільства злочин-
ною діяльністю та кримінальною свідомістю 
[10;11;12].

Криміналізація особистості внаслідок 
криміногенного впливу ЗМІ на її волю і сві-
домість, перш за все, означає сприйняття 
допустимості та нормальності злочинності (в 
тому числі й за рахунок численності публі-
кацій про злочинну діяльність як звичайну 
широко поширену соціальну практику) та 
формування кримінальної ідеології (систе-
ми цінностей, поглядів, переконань тощо) і 
кримінальної психології (спрямованість осо-
бистості, настанови на вчинення злочину, 
сповідування елементів кримінальної суб-
культури тощо) [3, с. 11].
Кримінальна субкультура як сформована 

та розвинута система поширюється на сус-
пільство за допомогою ЗMІ. Оскільки куль-
тура безпосередньо пов’язана з вихованням, 
то в процесі передачі (трансляції) її елемен-
тів відбувається виховний вплив, що сприяє 
зміненню соціально обумовлених характе-
ристик особистості. Відповідно, поширення 
і підвищена ступінь сприйняття інформації, 
що транслюється ЗMІ, формує систему цін-
ностей у представників різних соціальних 
груп, що призводить до можливості впро-
ваджувати кримінальні установки, звичаї та 
традиції у соціальне буття. Трансформація 
поглядів та системи цінностей автоматично 
створює у більшої частини суспільства пози-
тивну думку про злочинців та їх діяльність, 
сприяє криміналізації суспільства, створює 
віктимність населення [13, с. 74-75].
Друга складова криміногенного впливу 

ЗМІ – віктимізації. Це перетворення осіб на 
жертв злочинів [14, с. 116]. Віктимізація осо-
би розглядається як процес перетворення 
особи на жертву злочину внаслідок віктим-
ної поведінки або нездатності протистояти 
злочинності [15, с. 3].
Під первинною віктимізацією розумієть-

ся завдання матеріальної, фізичної і мораль-
ної шкоди жертві безпосередньо в процесі 
вчинення злочину. Вторинна віктимізація 
охоплює випадки непрямого заподіяння 
шкоди жертві, яке пов’язане зі ставленням 
до жертви соціальної спільності в цілому, 
осіб із найближчого соціального оточення, 
органів соціального контролю, посередників 
і персоналу, що працює з жертвами. Стерео-
типна упередженість щодо «винності» жерт-
ви, грубе, неуважне поводження і негативне 
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ставлення до неї як до особи, яка чимось 
заплямувала себе, стереотипи «гріховності» 
жертви, її заплямованість учиненням злочи-
ну, приниження її честі і гідності складають 
перелік типових форм вторинної віктимі-
зації, сприяють відчуженню жертви, її де-
соціалізації. Третинна віктимізація жертви 
злочину становить використання жертви 
представниками правоохоронних органів і 
працівниками засобів масової інформації в 
своїх цілях і з метою проведення криміналь-
ної політики [16, с. 213]. Отже, перетворен-
ня особи на жертву кримінального правопо-
рушення є моментом третинної віктимізації.
Дана думка підтверджується словами ін-

ших дослідників. Так, проблема віктимізації 
населення засобами ЗМІ розкривається че-
рез процеси третинної віктимізації, а також 
механізми формування страху перед злочин-
ністю та моральної паніки, ксенофобії, фак-
тично формування ворожості до представ-
ників меншин за різними ознаками, ство-
рення стереотипів кримінальності окремих 
представників меншин, та у зворотному ас-
пекті вчинення злочинів ненависті [3, с. 12]. 
Звернемо увагу, що тут М. О.Д’ячкова вдало 
описала перетворення особи на жертву в ре-
зультаті інформаційної діяльності.

Висновки
Таким чином, криміногенний вплив за-

собів масової інформації – це криміналізація 
та віктимізація окремих людей та суспіль-
ства загалом, що виражається у формуванні 
відповідних світогляду і поведінки шляхом 
інформаційної діяльності. Це, з однієї сто-
рони, процес формування протиправних 
поведінки та свідомості, а з іншої – процес 
перетворення особи на жертву кримінально-
го правопорушення внаслідок виховання ві-
ктимної поведінки або нездатності протисто-
яти злочинності. Знаряддям впливу є інфор-
мація, як сукупність відомостей або даних із 
великою кількістю форм, способів і методів 
її подачі.
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SUMMARY 
The purpose of these papers is to develop the-

oretical principles of the information sources neg-
ative infl uences counteracting in part of defi ning 
‘the media criminogenic infl uence’ concept.

The negative impact of mass media on the 
population is considered. It is determined that they 
have become both a source and an instrument of 
action on the population, determine the criteria 
for assessing good and evil, form stereotypes of be-
havior. Often these sources are fi lled with images 
of violence and cruelty, racial, national, religious 
and other types of intolerance, dramatization of 
the criminal situation, romanticization of criminal 
activity, harmful lifestyle (alcoholic beverages and 
tobacco products advertising), etc. Together, this has 
a negative effect on the individual, directs him to 
the wrong path, causes fear, sows panic, and harms 
the health of the population.

Theses on criminalization and victimization of 
the population through information are analyzed. 
‘The media criminogenic infl uence’ concept is de-
fi ned. Its content is the criminalization and victim-
ization of individuals and society as a whole, which 
is expressed in the formation of appropriate world-
views and behavior through information activities. 
On the one hand, it is a process of education of 
criminally illegal behavior and consciousness, and 
on the other - the process of turning a person into 
a victim of crime because of education of victim 
behavior or inability to resist crime. The tool of in-
fl uence is information as a set of information or 
data with a large number of forms, methods and 
techniques of its presentation.

Key words: criminalization, victimization, 
criminogenic infl uence, mass media, crime, victim, 
counteraction
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АНОТАЦІЯ 
Мета статті – розробити теоретичні за-

сади протидії негативним впливам джерел ін-
формації в частині визначення поняття «кри-
міногенний вплив ЗМІ».
Розглянуто негативний вплив засобів ма-

сової інформації на населення. Визначено, що 
саме вони стали і джерелом, і знаряддям дії на 
населення, визначають критерії оцінки добра і 
зла, формують стереотипи поведінки. Часто ці 
джерела наповнені зображеннями насильства 
і жорстокості, расової, національної, релігійної 
та інших видів нетерпимості, драматизації 
криміногенної ситуації, романтизації злочинної 
діяльності, шкідливого способу життя (рекла-
ма алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 
тощо. Разом перераховане чинить негативну 
дію на особистість, направляє її на протиправ-
ний шлях, викликає страх, сіє паніку, завдає 
шкоди здоров’ю населення. 
Проаналізовано тези про криміналізацію та 

віктимізацію населення через інформацію. Ви-
значено поняття «криміногенний вплив ЗМІ». 
Його зміст – це криміналізація та віктимізація 
окремих людей та суспільства загалом, що ви-
ражається у формуванні відповідних світогляду 
і поведінки шляхом інформаційної діяльності. 
Показано, що з однієї сторони, це процес вихо-
вання кримінально протиправних поведінки 
та свідомості, а з іншої – процес перетворення 
особи на жертву кримінального правопорушен-
ня внаслідок виховання віктимної поведінки або 
нездатності протистояти злочинності. Зна-
ряддям впливу є інформація, як сукупність ві-
домостей або даних із великою кількістю форм, 
способів і методів її подачі.
Ключові слова: криміналізація, віктиміза-

ція, криміногенний вплив, засоби масової інфор-
мації, злочинність, жертва, протидія
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ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÑË²Ä×ÎÃÎ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍ² ÑË²Ä×ÈÕ Ä²É Ç 
ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²ÌÈ Ó ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍßÕ ÙÎÄÎ 

ÑÒÀÒÅÂÎ¯ ÍÅÄÎÒÎÐÊÀÍÎÑÒ² ÎÑÎÁÈ

Излагаются правовые основы и перспекти-
вы развития уголовного процесса и криминали-
стики в свете правовой реформы в государстве. 
Рассмотрены психолого-педагогические аспекты 
деятельности следователя при проведении след-
ственных действий с несовершеннолетними в 
производствах по половой неприкосновенности 
личности, а также обоснована необходимость 
эффективного сотрудничества работников след-
ственных органов, экспертов, криминалистов, 
а также педагогов и врачей для качественного 
и объективного выполнения задач уголовного су-
допроизводства, и улучшения инновационной 
политики Украины. Сформированы и приве-
дены собственные (авторские) предложения по 
совершенствованию тактики допроса несовер-
шеннолетнего, дана оценка методике сбора до-
казательной базы по уголовным производствам, 
даны предложения по улучшению тактики и 
методики исследования следовой картины по 
уголовным правонарушениям. Раскрывается 
значение и место этих новелл в системе права, 
уголовного процесса и криминалистики в целом. 
Сделанные выводы и даны рекомендации по со-
гласованному применению норм действующего 
законодательства в практической деятельности 
эксперта, криминалиста, следователя, педагога и 
врача. Привлечено внимание на необходимость 
дальнейшего научного сотрудничества ученых, 
специалистов в области материального и процес-
суального права.
Ключевые слова: досудебное расследование, 

допрос, уголовный процесс, криминалистика, уго-
ловное производство, несовершеннолетний, педа-
гогика, правоохранительные органы, показания
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Постановка проблеми
Наслідки зростання дитячої злочиннос-

ті у останні роки, а також згубність травму-
ючих факторів на вразливу психіку молодої 
людини за наслідками вчинення відносно 
неї кримінального правопорушення важко 
недооцінити. У вказаній статті буде здій-
снена спроба надати оцінку дієвості такти-
ки допиту неповнолітньої особи, методиці 
збору доказової бази у кримінальних про-
вадженнях щодо статевої недоторканості 
особи з метою неухильного дотримання та 
подальшої реалізації загальних принципів 
кримінального провадження, які затвер-
дженні законодавцем у Кримінальному 
процесуальному кодексі України, а також 
розглянуто можливість удосконалення так-
тики відібрання показів у дітей, шляхом по-
етапного формування у них загальносімей-
них цінностей зокрема.
Специфічність допиту неповнолітньої 

особи вимагає від судових та правоохорон-
них органів, криміналістів та адвокатів роз-
роблення нових методик щодо збирання до-
казової бази у вчиненні правопорушень та 
удосконалення вже діючих методик, норм 
кримінального та кримінального проце-
суального законодавства щодо боротьби із 
кримінальною протиправною поведінкою 
осіб-правопорушників, зловживанням різ-
ними посадовими особами при виконанні 
покладених на них функцій щодо виявлен-
ня, зібранні та оцінки доказової бази у про-
вадженні, з метою подальшого невід’ємного 
використання вказаних норм та методик у 
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проведенні ефективного розслідування, у 
встановленні та притягненні винних осіб до 
відповідальності.
Це покладає особливу відповідальність 

на правоохоронні органи, експертів та 
криміналістів щодо проведення якісного 
та легітимного досудового розслідування у 
кримінальних провадженнях, повного та 
неупередженого збору доказової бази, що 
не уявляється можливим без суворого до-
тримання процедури законності. В цьому і 
полягає актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

Проведений аналіз [1–7] показав, що 
вчені та практики неодноразово досліджу-
вали діяльність правоохоронних органів, 
експертів, криміналістів та захисників по 
збиранні доказової бази, проведенні слід-
чих дій в цілому та її окремі аспекти зокре-
ма. Проте розгляд психолого-педагогічних 
аспектів діяльност і слідчого при прове-
денні слідчих дій з неповнолітніми у про-
вадженнях щодо статевої недоторканості 
особи вимагає детального дослідження та 
аналізу.

Мета статті – на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглянути психолого-педаго-
гічні аспекти діяльності слідчого при про-
веденні слідчих дій з неповнолітніми у про-
вадженнях щодо статевої недоторканості 
особи, а також обґрунтувати необхідність 
ефективної співпраці працівників слідчих 
органів, експертів, криміналістів, педаго-
гів та лікарів для якісного та об’єктивного 
виконання завдань кримінального прова-
дження та покращення інноваційної полі-
тики України взагалі.

Виклад основного матеріалу
Законодавець України у пунктах 11 

та 12 статті 3 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України [1], що має назву: 
«Визначення основних термінів Кодексу», 
роз’яснив, що малолітня особа – це дитина 
до досягнення нею чотирнадцяти років, а 
неповнолітня особа – це малолітня особа, а 
також дитина у віці від чотирнадцяти до ві-

сімнадцяти років. Таким чином чітко окрес-
лив дитячий вік – до вісімнадцяти років.
З урахуванням специфіки розвитку ор-

ганізму та людської психіки зокрема, зако-
нодавцем встановлено вік кримінальної від-
повідальності за вчинення кримінальних 
правопорушень, а також визначено основні 
критерії щодо допиту неповнолітньої осо-
би під час здійснення кримінального про-
вадження.
Так, у статті 226 Кримінального проце-

суального кодексу України встановлені осо-
бливості допиту малолітньої або неповно-
літньої особи [1].
До останніх законотворець зокрема від-

ніс те, що допит малолітньої або неповно-
літньої особи проводиться у присутності 
законного представника, педагога або пси-
холога, а за необхідності – лікаря; допит ма-
лолітньої або неповнолітньої особи не може 
продовжуватися без перерви понад одну го-
дину, а загалом – понад дві години на день; 
особам, які не досягли шістнадцятирічного 
віку, роз’яснюється обов’язок про необхід-
ність давання правдивих показань, не по-
переджуючи про кримінальну відповідаль-
ність за відмову від давання показань і за 
завідомо неправдиві показання; до початку 
допиту законному представнику, педагогу 
або психологу та лікарю роз’яснюється їх-
ній обов’язок бути присутніми при допиті, 
а також право заперечувати проти запитань 
та ставити власні запитання.
Проте, на наш погляд, законодавець не 

врахував одну тактичну особливість у про-
веденні допиту неповнолітнього та у по-
становці питань: а чи наділені вищевказані 
учасники допиту необхідними знаннями 
щодо проведення допиту неповнолітнього, 
чи володіють вони прийомами та засобами 
спілкування із дітьми у тій кількості, яка не-
обхідна для збереження вже і так травмова-
ної психіки дитини (оскільки склалася пев-
на ситуація та мають місце певні обставини, 
які змушують відбирати покази у малоліт-
нього або неповнолітнього), чи не мають 
вказані учасники власних «травматичних 
факторів дитинства», які заважатимуть їм у 
спілкуванні з дітьми?
Адже те, як людина будує свою сім’ю, 

як в подальшому складаються її шлюбно-сі-
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мейні відносини, багато в чому залежить від 
того, яке виховання в питаннях статі отри-
мала вона у дитинстві та юності. 
Особливо вагомим цей фактор постає 

бути, на наш погляд, у випадку проведення 
слідчих дій (а саме: допиту) з неповнолітні-
ми у провадженнях щодо статевої недотор-
каності особи.
Саме з урахуванням цієї особливої про-

цесуальної діяльності в Україні запровадже-
но певну «категорію слідчих», а саме: слідчі 
ювенали.
Так, Генеральний прокурор України 

Венедіктова І.В. у своєму інтерв’ю у червні 
поточного року зазначила, що: «Ми буде-
мо вимагати від правоохоронців створен-
ня спеціалізованих слідчих ювеналів, які 
будуть займатися розслідуванням безпосе-
редньо від початку і до кінця, щоб ми про-
водили дитину дуже обережно, враховуючи 
її психологічний стан, до відновного право-
суддя. Ми не можемо собі дозволити калічи-
ти дітей» [2].

 Сьогодні, мабуть, мало хто сумнівається 
у тому, що статеве виховання треба почи-
нати в дитячому віці. І не випадково відо-
мий вчений Г.Н. Сперанський писав, що 
про статеве виховання треба говорити на 
повний голос, а не відбуватися мовчанням 
або малозрозумілою скоромовкою: адже 
від цього страждають ті, кого ми любимо 
найбільше, – наші діти, наша молодість [3, 
С.85].
У нашій країні статеве виховання тісно 

пов’язане із загальною системою виховання 
дітей та направлено на те, щоб шляхом ра-
ціональної організації усього домашнього і 
суспільного життя дітей та підлітків попе-
редити передчасний розвиток у них нездо-
рової цікавості та спрямувати їх енергію у 
потрібну сторону. Правильне статеве вихо-
вання є необхідною умовою для гармоній-
ного розвитку фізичних та духовних якос-
тей людини.
Статева просвіта покликана не тіль-

ки допомогти людині впоратися зі своїми 
сексуальними почуттями та статевими ін-
стинктами, а й захистити від передчасних 
статевих зв’язків. Суспільство зацікавлене 
у відносинах, які правильно складаються та 
відбуваються між чоловіком та жінкою, для 

чого воно й використовує як правові нор-
ми, так і норми моралі.
Статевий потяг – один з найсильніших 

інстинктів тваринного світу. У тварин він 
регулюється лише впливом нижніх відділів 
головного мозку, а у людини – самої високо-
організованої у природі істоти – знаходить-
ся під контролем та керівництвом розуму, 
кори великих півкуль головного мозку. У 
людини природний інстинкт продовжен-
ня роду облагороджений усією складною 
системою її почуттів, думок. Якби цього не 
було, то ми не мали б того багатства та різ-
номанітності відтінків емоцій і переживань 
– від легкої симпатії та тихого обожнюван-
ня до палкої пристрасті і всеперемагаючої 
любові.
Як відомо, статевий інстинкт пробуджу-

ється ще у дитячі роки. По волі розвитку 
хлопчиків та дівчаток у них зростає інтер-
ес до протилежної статі, до сексуальних пи-
тань.
Так, поступово нейтральні відносини з 

дітьми змінюються у дитини інтересом до 
представників протилежної статі. Хлопчик, 
намагаючись сподобатися дівчинці, стає 
надмірно рухливим, кривляється, бешке-
тує, скоса при цьому перевіряючи «її» ре-
акцію. Маленькі дівчатка починають рап-
том кокетувати, проявляти розбірливість 
у власному вбранні, прагнуть виглядати 
якомога красивіше. Помічаючи все це у ді-
тях, дорослі та слідчий при допиті не пови-
нні розуміюче посміхатися, а шанобливо та 
доброзичливо формувати у дитини основи 
відносин до протилежної статі, у зв’язку із 
цим ставити коректні для неповнолітнього 
питання, які стосуються його самого, його 
однолітків та однокласників.
Потрібно також пам’ятати, що в період 

12-14 років малолітні можуть піддавати-
ся сексуальній стимуляції. Джерела її різ-
ні: розмови дорослих на сексуальні теми, 
аморальна поведінка деяких з них, деякі 
моменти з життя, з фільмів або журналів, 
призначених не для дітей і т.д. І хоча не 
всі такі впливи однаково сприймаються ді-
тьми, проте їх негативний вплив на дитячу 
психіку не можна не враховувати [4]. При 
несприятливих умовах може статися перед-
часний розвиток статевого потягу, який в 
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одних випадках викликає прагнення до 
збоченого задоволення статевого почуття, 
а в інших – є причиною раннього початку 
статевого життя. Всьому цьому необхідно 
протиставити правильне статеве вихован-
ня.
При допиті неповнолітніх про обста-

вини вчинення кримінального правопору-
шення відносно статевої недоторканності 
особи вирішальне значення має здатність 
слідчого та педагога встановлювати з ді-
тьми міцний контакт, заснований на довірі 
та взаєморозумінні. Бесіди у вказаному ви-
падку повинні носити характер довірчого 
обміну думками.
Розмови на ці теми перед допитом або 

після нього повинні бути індивідуально-
го, а не групового характеру, що однак не 
виключає присутності третіх осіб (напри-
клад, педагога, лікаря, батьків) або інших 
дітей, при яких було поставлено питання. 
Йдеться лише про те, що не слід спеціально 
організовувати групові бесіди для встанов-
лення повної картини подій та всіх фактів 
правопорушення, особливо з дітьми мо-
лодшого віку – малолітніми. На нашу точку 
зору, тільки підлітки старше 15 років у ви-
няткових випадках можуть брати участь у 
колективних обговореннях питань статево-
го життя (наприклад, однокласниці-жерт-
ви сексуального насильства), та й то лише 
за умови нагальної потреби встановити та 
упевнитися у існуванні певних фактів. У 
цьому випадку відповідь слідчого на питан-
ня «цікавого характеру», яке йому задали 
неповнолітні, повинна бути ретельно про-
думаною та надана на належному рівні.
Зазначимо, що доволі частою помилкою 

слідчих ювеналів є невміння диференцію-
вати вимоги минулих років та умови тепе-
рішнього часу. У зв’язку із цим у підлітків 
складається думка про старомодність пред-
ставника Закону, про те, що з ним не можна 
розмовляти відверто, оскільки він все одно 
не зрозуміє.
Але при  всій довірі до підлітка ніколи 

не слід послабляти контроль над ним як у 
питаннях виховання взагалі, так і статево-
го виховання зокрема. Тому що так зване 
«вільне» виховання ставить підлітків під 
удар. Як правило, більшість кримінальних 

правопорушень скоюють діти з  неблагопо-
лучних сімей, або із сімей, де дитині занадто 
багато дозволялося, або, навпаки, де контр-
оль носив тотальний характер.
Крім того, говорячи про сімейний клі-

мат та його вплив на підлітка, необхідно 
сказати, що у сім’ях, де батько «деспот» та 
«тиран», виникає спотворене уявлення про 
роль жінки у родині, і діти, виховані в такій 
обстановці, часто позбавлені почуття любо-
ві.
У нашій статті ми вже вказували про 

значення для дітей джерела інформації з 
питан ь статевого виховання. У випадках, 
коли дорослі уникають відповідей дитина 
їх отримує у своїх однолітків. Ці відомості 
нерідко залишають у душі неповнолітнього 
неприємний осад на багато років. У дітей 
може виникнути перекручене уявлення про 
цей бік людських відносин, що в подальшо-
му може стати причиною особистої трагедії.
У зв’язку з цим дозволимо собі дати де-

які найбільш практичні та дієві, на нашу 
точку зору, рекомендації у справі статевого 
виховання дітей.
В першу чергу, повинні бути виклю-

чені всі умови, що створюють можливість 
спокушання дітей та підлітків старшими 
особами. Випадки спокушання переваж-
но стосуються дівчаток та значно рідше 
– хлопчиків. У тих випадках, коли воно 
відбувається без застосування сили, цьому 
сприяє передчасно розбуджена чуттєвість 
дитини. Потрібно завжди пам’ятати та чіт-
ко усвідомлювати дорослому, що всі форми 
статевого розбещення неповнолітніх кри-
мінально карані, навіть якщо кримінальне 
правопорушення і не було завершене, а мав 
місце замах. Протиправність вказаного ді-
яння винесена законодавцем у окремі статті 
розділу ІV Кримінального кодексу України 
: «Кримінальні правопорушення проти ста-
тевої недоторканості особи» [5].
Особливо необхідно берегти дітей від 

«добрих дядьків», які за цукерку або шо-
коладку попросять дівчинку показати свої 
статеві органи. Батьки повинні знати, з ким 
дружать їхні діти, та якщо раптом з’явився 
непомітний «дядько», що проявляє інтерес 
до вашої малолітньої дочки, проявіть негай-
ну настороженість.
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Необхідно пам’ятати й про такі форми 
сексуального збочення, як: педофілія, ву-
айєризм (потяг до споглядання оголених 
статевих органів або статевого акту), екс-
гібіціонізм (потяг до демонстрації своїх 
оголених статевих органів особам проти-
лежної статі), а також про садизм (отриман-
ня статевого задоволення від жорстокого 
поводження з партнером) [6]. Жертвами 
сексуального збочення найчастіше стають 
підлітки з неблагонадійних сімей, які, спо-
кушаючись частуванням, увагою та дові-
рчим ставленням, легко вступають у такий 
зв’язок. Батькам слід у тактичній формі по-
яснити своїм підростаючим чадам про існу-
вання такої загрози.
Сексуальна поведінка дуже піддатлива, 

саме тому, на нашу думку, культуру стате-
вих відносин необхідно прищеплювати з 
дитинства.
У справі ознайомлення дітей з питання-

ми статевого життя повинні бути враховані 
два періоди розвитку дитини: до початку 
статевого дозрівання та статеве дозрівання. 
Так, у перший період діти відрізняють-

ся великою допитливістю, позбавленої вну-
трішніх статевих спонукань, тому у цей час 
доцільно відповідати на питання, що цікав-
лять дітей, так, щоб не стимулювати їх ці-
кавість. Другий період у дівчинки почина-
ється з першою менструацією, у хлопчика 
– з першою полюцією. У цей проміжок часу 
підлітки відрізняються особливою вразли-
вістю, а тому вміле здійснення статевого ви-
ховання у цей час постає нелегким завдан-
ням. Проте період статевого дозрівання 
– це, мабуть, останній етап формування осо-
бистості, а тому батькам з педагогами слід 
повністю використовувати ще наявні у них 
можливості. 
Перш за все необхідно утримувати ста-

тевий потяг підлітків у стані мінімальної 
напруженості до того часу, поки у моло-
дих людей не виробляться досить сильні, 
продиктовані розумом внутрішні «гальма». 
Оскільки, якщо не виробити цього вміння 
«гальмувати», придушувати деякі їхні ба-
жання, то згодом людина не зможе впорати-
ся зі своїм статевим потягом. А статевий ін-
стинкт, як відомо, має велику силу. Статеве 
виховання покликане роз’яснити молодій 

людині її власні переживання та відчуття, 
а також змалювати їх зв’язок зі сферою ба-
жання та одночасно позначити відповідне 
місце статевого потягу в сукупності розви-
тку людської особистості.
Молоді необхідно прищеплювати почут-

тя відповідальності за свої дії в області сексу. 
Таку відповідальність, що змушує серйозно 
ставитися до проблем взаємовідносин ста-
тей, можна вважати однією із вагомих умов 
оцінки соціальної зрілості людини.
Проте до завдання статевого виховання 

зовсім не входить придушення статевих по-
чуттів. Молодим людям ні у якому разі не 
слід створювати нав’язливу думку та погля-
ди на статеве життя, як на щось соромне, 
аморальне, гріховне, таке, що принижує 
справжню «чисту» любов, здатне виклика-
ти виключно несприятливі наслідки. Таке 
виховання може привести до затримки 
статевого почуття. Щоб уникнути цього 
питання статевого життя необхідно тісно 
пов’язувати з питаннями сім’ї та шлюбу, 
при цьому на конкретних прикладах пока-
зувати молодим людям, що тільки в умовах 
міцного щасливого сімейного життя можна 
досягти повноцінної реалізації своїх стате-
вих прагнень.
Важко проводити виховання дітей на 

тлі невдалого сімейного життя. Пияцтво 
та грубість батьків сприяють формуванню 
у дитини аномальної орієнтації у питаннях 
статі: її розвиток спотворюється, у неї виро-
бляється агресивне ставлення до представ-
ників іншої статі. Крім того, розвинений 
у ранньому дитинстві невротичний стан 
відіб’ється статевим розладом вже в зрілому 
віці. Нерідко витоки сексуальних відхилень 
у дорослих людей потрібно шукати у пере-
живаннях дітей [7].
На нашу точку зору, багато у справі ста-

тевого виховання підлітків крім їх батьків 
повинні робити ще й педагоги під час на-
вчального процесу.
Так, викладачі біології, літератури, істо-

рії, фізкультури, виробничого навчання під 
час занять можуть вести пропаганду гігієни 
статі. Біологи мають можливість проводити 
відповідні бесіди з дітьми при проходженні 
деяких тем за програмою ботаніки та зооло-
гії, анатомії та фізіології людини; літератори 
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можуть звернути увагу учнів на етичний бік 
проблеми; історики – зупинитися на прин-
ципах сім’ї, шлюбу, ставлення до дітей у різ-
ні історичні періоди; викладачі фізкультури 
– сформувати уявлення про фізичну витри-
валість дівочого та юнацького організмів.
Також необхідно акцентувати увагу на 

тому, що на формування сексуальної пози-
ції підлітків та їх можливу віктимну пове-
дінку у подальшому впливає і сучасна мода.
Так, мода може поширюватися як на 

стиль одягу, манеру поведінки, так і на став-
лення до цноти, дошлюбних зв’язків. Все це 
повинно бути у центрі уваги батьків, педа-
гогів та отримувати правильну оцінку у бе-
сідах з дітьми.
Необхідно розуміти, що правильне ви-

ховання повинно навчити дитину при-
гнічувати свої бажання та стримувати свої 
емоції, якщо вони нездійсненні та недореч-
ні. Ті, хто з раннього дитинства звик все 
отримувати за свого першого бажання, у 
юнацькому віці не зможуть зрозуміти, чому 
вони не повинні задовольнити статевий по-
тяг, якщо він у них виник. Тобто будь-яка 
розбещеність може пробудити сексуальний 
інстинкт.
На жаль, не можливо не відзначити, що 

сьогодні багато батьків та матерів не хочуть 
займатися послідовним вихованням своїх 
дітей, що неминуче призводить до зрос-
тання дитячої злочинності та прямо пропо-
рційно стає причиною зростання кількості 
кримінальних правопорушень, у яких по-
терпілими виступають діти.
Вони відмовчуються при нічній відсут-

ності сина або доньки вдома, намагаючись 
виправдати це тим, що молодь сьогодні не 
можна піддавати дріб’язкової опіки.
Наприкінці нашої статті ми наголошу-

ємо на тому, що поняття розуміти молодь 
не означає залишати її без всякого нагляду 
та керівництва у ситуаціях, в яких вона не 
може залишатися одна.

Як висновок до статті зазначимо, що 
на нашу думку, особливості тактики про-
ведення допиту неповнолітньої особи у 
кримінальному процесі України вимагають 
від судових та правоохоронних органів, 
експертів та криміналістів, захисників роз-

роблення нових методик щодо збирання 
доказової бази при вчиненні різних видів 
правопорушень неповнолітніми та удоско-
налення вже діючих методик, з метою по-
дальшого невід’ємного використання вка-
заних напрацювань у проведенні ефектив-
ного розслідування, збору доказової бази, у 
встановленні та притягненні винних осіб до 
відповідальності.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері процесуально-правової діяльності 
вважаємо за актуальні подальші досліджен-
ня відповідної спрямованості, адже останні 
створюватимуть перспективи теоретичних 
та практичних напрацювань та сприяти-
муть розв’язанню проблемних питань на 
цьому напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Викладаються правові основи та перспек-

тиви розвитку кримінального процесу та кри-
міналістики в світлі правової реформи у дер-
жаві. Розглянуто психолого-педагогічні аспекти 
діяльності слідчого при проведенні слідчих дій з 
неповнолітніми у провадженнях щодо статевої 
недоторканості особи, а також обґрунтована 
необхідність ефективної співпраці працівни-
ків слідчих органів, експертів, криміналістів, 
а також педагогів та лікарів для якісного та 
об’єктивного виконання завдань кримінального 
провадження, та покращення інноваційної по-
літики України. Сформовані та наведені власні 
(авторські) пропозиції щодо удосконалення так-
тики проведення допиту неповнолітньої особи, 
надано оцінку методиці збору доказової бази у 
кримінальних провадженнях, надано пропо-
зиції щодо покращення тактики та методики 
дослідження слідової картини у кримінальних 
правопорушеннях. Розкривається значення та 
місце цих новел в системі права, кримінальному 
процесі та криміналістики у цілому. Зроблені 
висновки та надані рекомендації щодо узгодже-
ного застосування норм діючого законодавства у 
практичній діяльності експерта, криміналіста, 
слідчого, педагога та лікаря. Привернуто ува-
гу на необхідність подальшої наукової співпраці 
вчених, спеціалістів у галузі матеріального та 
процесуального права.
Ключові слова: досудове розслідування, до-

пит, кримінальний процес, криміналістика, 
кримінальне провадження, неповнолітній, пе-
дагогіка, правоохоронні органи, покази
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ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ ßÊ²ÑÒÞ ÂÈÙÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ Ì²ÑÖÅ ÑÅÐÅÄ ÍÈÕ ÍÎÐÌ 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Встановлено, що правові засади контролю за 
якістю вищої освіти в Україні – це система нор-
мативно-правових актів, норми яких спрямова-
ні на врегулювання та упорядкування суспільних 
відносин, що виникають під час діяльності упо-
вноважених суб’єктів контролю за якістю ви-
щої освіти, а також вс тановлюють юридичний 
зміст, форми, порядок реалізації та інші прак-
тичні аспекти даного різновиду контрольної ді-
яльності.
З’ясовано, що адміністративно-правове регу-

лювання – це здійснюваний за допомогою визна-
чених в нормах адміністративного права методів 
та заходів владно-розпорядчого характеру вплив 
на суспільні відносини, що виникають в сфері ді-
яльності органів державної влади. А відтак, ад-
міністративно-правове регулювання спрямоване 
на: а) упорядкування діяльності органів держав-
ної влади та їх посадових осіб; б) регламентацію 
механізмів здійснення державного впливу; в) за-
безпечення законності в роботі владних структур 
та регламент багатьох інших аспектів функціо-
нування державного сектору.
Констатовано, що відповідно до положень 

нормативно-правових актів, які визначають 
правові засади контролю за якістю вищої освіти в 
України, ключове місце серед цих засад належить 
нормам адміністративного права, оскільки саме 
за їх допомогою регламентовано порядок роботи 
суб’єктів контролю, їх структуру та взаємну під-
порядкованість; особливості реалізації окремих 
адміністративних процедур, наприклад, ліцен-
зійних або атестаційних; перелік функцій та за-
вдань в галузі контролю за якістю вищої освіти і 
таке інше. Виключенням є норми міжнародних 
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актів, які здебільшого встановлюють стандарти 
побудови освітнього сектору нашої держави вза-
галі.
Ключові слова: правові засади, адміністра-

тивні норми, контроль, якість освіти, заклади 
вищої освіти.

Постановка проблеми
Регуляторні можливості права залежать 

від позитивного боку юридичної системи, 
вираженого в правових засадах, які створю-
ються у межах офіційної діяльності органів 
державної влади. Фактично, подібні засади 
є протилежністю принципів, так як мають 
реальну, об’єктивну сутність. При цьому, як 
і принципи вони притаманні правовому ре-
гулювання будь-якого явища або категорії, 
серед яких не є виключенням контроль за 
якістю вищої освіти в Україні. Правові заса-
ди контролю за якістю вищої освіти в Укра-
їні слід визначити як систему нормативно-
правових актів, норми яких спрямовані на 
врегулювання та упорядкування суспіль-
них відносин, що виникають під час діяль-
ності уповноважених суб’єктів контролю за 
якістю вищої освіти, а також встановлюють 
юридичний зміст, форми, порядок реаліза-
ції та інші практичні аспекти даного різно-
виду контрольної діяльності.

Стан дослідження проблеми
Окремі проблемні аспекти, пов’язані із 

регулюванням контролю за сферою вищої 
освіти, у своїх наукових працях розглядали: 
І.Л. Бачіло, О.У. Калабаєва, М.О. Маргулі-
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са, Т.В. Михальчук, О.М. Музичук, Н.І. На-
ришкіна, Ю.О. Тіхомірова та багато інших. 
Втім, незважаючи на чималу кількість на-
укових здобутків, вчені досить поверхнево 
розглядали питання правових засад здій-
снення контролю за якістю вищої освіти в 
Україні.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у встановлені право-

вих засад контролю за якістю вищої освіти в 
Україні та визначенню місця серед них норм 
адміністративного права. Розкриття даної 
мети передбачає: 1) формування теорети-
ко-юридичної позиції про систему норма-
тивних актів, які становлять правові засади 
контролю за якістю вищої освіти в Україні; 
2) визначення загально-юридичного змісту 
адміністративно-правового регулювання; 3) 
встановлення місця адміністративно-пра-
вового регулювання серед правових засад 
контролю за якістю вищої освіти в Україні.

Наукова новизна дослідження полягає 
в тому, що стаття є першою працею в якій 
розкривається сукупність правових засад 
контролю за якістю вищої освіти в України, 
а також визначається місце серед них норм 
адміністративного права. 

Виклад основного матеріалу
Відмітимо, що на рівні національної 

правової системи основним актом є Консти-
туція України. Говорячи про Основний за-
кон, як про засаду контролю за якістю ви-
щої освіти в Україні, варто відмітити, що 
даний нормативно-правовий акт: по-перше, 
консолідує в собі ключові права людини і 
громадянина в галуз освіти, а також закрі-
плює найбільш юридично значимі гарантії 
цих прав; по-друге, визначає повноваження 
вищих органів державної влади (Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради Укра-
їни та Президента України), у тому числі 
як суб’єктів забезпечення правового регу-
лювання та функціонування національної 
сектору освіти; по-третє, визначає засади за-
конотворчості на території України, згідно 
з якими формується нормативно-правова 
база контролю за якістю освіти; по-четверте, 
закріплює загальноправові принципи функ-

ціонування правової системи України в ці-
лому, а також механізмів здійснення контр-
олю за якістю освіти зокрема [1]. 
На законодавчому рівні важливим 

є Закон України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 №1556-VII, який встановлює 
основні правові, організаційні, фінансові 
засади функціонування системи вищої осві-
ти, створює умови для посилення співпраці 
державних органів і бізнесу з закладами ви-
щої освіти на принципах автономії закладів 
вищої освіти, поєднання освіти з наукою та 
виробництвом з метою підготовки конку-
рентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного роз-
витку країни, самореалізації особистості, за-
безпечення потреб суспільства, ринку праці 
та держави у кваліфікованих фахівцях [2].
Серед правових засад контролю за якіс-

тю освіти необхідно відмітити документи, 
що регламентуються особливості функціо-
нування системи органів виконавчої влади. 
Наприклад, Закон України «Про централь-
ні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 
№3166-VI визначає організацію, повнова-
ження та порядок діяльності центральних 
органів виконавчої влади України. Закон 
визначає, що систему центральних органів 
виконавчої влади складають міністерства 
України та інші центральні органи вико-
навчої влади. Система центральних органів 
виконавчої влади є складовою системи орга-
нів виконавчої влади, вищим органом якої є 
Кабінет Міністрів України. Міністерства за-
безпечують формування та реалізують дер-
жавну політику в одній чи декількох сферах, 
інші центральні органи виконавчої влади 
виконують окремі функції з реалізації дер-
жавної політики. Діяльність міністерств та 
інших центральних органів виконавчої вла-
ди ґрунтується на принципах верховенства 
права, забезпечення дотримання прав і сво-
бод людини і громадянина, безперервності, 
законності, забезпечення єдності державної 
політики, відкритості та прозорості, відпо-
відальності. Міністерства діють за прин-
ципом єдиноначальності. Інші центральні 
органи виконавчої влади діють за принци-
пом єдиноначальності, якщо інше не пе-
редбачено законом. [3]. В цьому ж контек-
сті варто відмітити інший документ, Закон 
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України «Про Кабінет Міністрів України» 
від 27.02.2014 №794-VII, що визначає орга-
нізацію, повноваження і порядок діяльності 
КМУ [4]. Важливість обох нормативних до-
кументів полягає в тому, що їх положення 
регулюють особливості функціонування 
суб’єктів контрольної діяльності в галузі 
освіти, а саме КМУ та МОН. 
Не меша кількість важливих норматив-

них документів контролю за якістю вищої 
освіти в Україні міститься на підзаконному 
рівні. Зокрема, актами Кабінету Міністрів 
України регулюються організаційні особли-
вості роботи деяких суб’єктів на яких покла-
даються контроль повноваження в галузі 
забезпечення якості вищої освіти. Так, від-
мітити варто Постанову КМУ «Про затвер-
дження Положення про Міністерство освіти 
і науки України» від 16.10.2014 №630 та По-
станову КМУ «Про утворення Національ-
ного агентства із забезпечення кості вищої 
освіти» від 15.04.2015 №244.
Аналізуючи підзаконну нормативно-

правову базу необхідно навести до прикла-
ду документи видані Міністерством освіти і 
науки України. Слід зауважити, що контр-
ольні функції МОН відбувається відповідно 
до складених даним центральним органом 
виконавчої влади планами, які затверджу-
ються щороку. В тексті подібних планів ви-
значають необхідні до проведення заходи 
контролю вищих закладів освіти, у тому 
числі з питань якості освітньої діяльності. 
Так, прикладом є Наказ МОН «Про затвер-
дження Річного плану здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) Міністер-
ства освіти і науки України на 2021 рік» від 
30.11.2020 №1481 та Наказ МОН «Про за-
твердження Річного плану здійснення захо-
дів державного нагляду (контролю) Мініс-
терства освіти і науки України на 2020 рік» 
від 29.11.2019 №1495 [5;6]. 
Тож, проаналізувавши систему норма-

тивно-правових актів, положеннями яких 
регламентовано принципи, форми, механіз-
ми здійснення та інші особливості контролю 
якості вищої освіти в Україні можемо кон-
статувати, що основу цієї системи складають 
як положення міжнародних документів, так 
і норми законодавчих та підзаконних актів. 
Проте, норми більшості з них відносять-

ся до адміністративно-правової сфери, які 
встановлюють адміністративні механізми 
регулювання суспільних відносин з питань 
контролю за якістю вищої освіти. На дове-
дення цієї думки розглянемо окремо зміст 
адміністративно-правового регулювання. 
Відмітимо, що слово «регулювання» ви-

значається, як дія у значенні регулювати, 
тобто, впорядковувати що-небудь, керувати 
чимось, підкоряючи його відповідним пра-
вилам, певній системі; сукупність приписів 
виданих органом влади; досягнення рівно-
ваги в роботі механізмів; тощо [7]. 
Адміністративно-правове регулювання 

є відгалуженням загальної категорії пра-
вового регулювання в теорії права. Разом 
з тим тлумачення його змісту є не менш 
різноманітними. Наприклад, В.Ю. Петро-
ва та А.А. Семенов визначають його як ви-
конавчо-розпорядчу діяльність державних 
організацій, наділених державно-владними 
повноваженнями, спрямовану на стабіліза-
цію суспільних відносин шляхом прийняття 
нормативно-правових актів та забезпечення 
їх виконання [8, с.122]. На думку В.І. Тере-
мецького адміністративно-правове регулю-
вання являє собою цілеспрямований вплив 
правових норм, що прийняті державою і є 
відповідними адміністративними засобами 
забезпечення прав та законних інтересів 
фізичних, юридичних осіб та держави у сус-
пільних відносинах з метою підпорядкуван-
ня їх юридично встановленому правопоряд-
ку, а також охорони та розвитку в інтересах 
суспільства і держави [9, с.61]. О.І. Харито-
нова зауважує про те, що адміністративно-
правове регулювання суспільних відносин 
– це встановлення державою певних правил 
поведінки, пов’язаних з виконанням орга-
нами виконавчої влади та місцевого само-
врядування публічно-владних повноважень 
у сфері господарювання [10, с.76]. Вчена на-
голошує, що адміністративно-правові нор-
ми, які регулюють відповідні суспільні від-
носини, являють собою різновид юридич-
них правил поведінки у суспільстві, який 
має ознаки, властиві всім правовим нормам. 
У зв’язку з цим ці норми мають визначену 
специфіку, яка не позбавляє їх конструк-
тивних ознак, властивим нормам права, і не 
змінює жодну з обов’язкових рис, що харак-
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теризує структуру будь-якої правової норми 
[11, с.21]. В.В. Галунько та О.М. Єщук ро-
зуміють адміністративно-правового регу-
лювання як цілеспрямований вплив норм 
адміністративного права на суспільні від-
носини з метою забезпечення за допомогою 
адміністративно-правових засобів прав, сво-
бод і публічних законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб, нормального функціону-
вання громадянського суспільства та дер-
жави [12].                  В.О. Заросило, І.О. Ієрусалімова, 
І.О. Ієрусалімов, П.М. Павлик, Ж.В. Удо-
венко, С.Ю. Любімова вказують: якщо вести 
мову про адміністративно-правове регулю-
вання, варто зазначити, що в даному випад-
ку мова йде про правове регулювання, що 
здійснюється не будь-якими нормами пра-
ва, а саме нормами адміністративного права. 
Адміністративно-правове регулювання — 
це особливий вид правового регулювання, 
специфічність якого визначається об’єктом 
впливу, тобто відносинами, що регулюють-
ся адміністративним правом, обумовлені 
особливостями його норм. Особливістю ад-
міністративного права, на відміну від інших 
галузей права, є те, що воно часто регулює 
порядок застосування норм інших галузей 
права [13, с.102 – 103].

Висновки
Тож, згідно з наведеними визначення-

ми, адміністративно-правове регулювання – 
це здійснюваний за допомогою визначених 
в нормах адміністративного права методів 
та заходів владно-розпорядчого характеру 
вплив на суспільні відносини, що виника-
ють в сфері діяльності органів державної 
влади. А відтак, адміністративно-правове 
регулювання спрямоване на: а) упорядку-
вання діяльності органів державної влади 
та їх посадових осіб; б) регламентацію ме-
ханізмів здійснення державного впливу; в) 
забезпечення законності в роботі владних 
структур та регламент багатьох інших ас-
пектів функціонування державного сектору.
При цьому, якщо поглянути на поло-

ження нормативно-правових актів, які ви-
значають правові засади контролю за якістю 
вищої освіти в України, то можемо констату-
вати, що ключове місце серед них належить 
нормам адміністративного права, оскільки 

саме за їх допомогою регламентовано поря-
док роботи суб’єктів контролю, їх структуру 
та взаємну підпорядкованість; особливості 
реалізації окремих адміністративних про-
цедур, наприклад, ліцензійних або атеста-
ційних; перелік функцій та завдань в галузі 
контролю за якістю вищої освіти і таке інше. 
Виключенням є норми міжнародних актів, 
які здебільшого встановлюють стандарти 
побудови освітнього сектору міжнародно-
правового значення. 
Разом з цим, аналіз правових засад 

контролю за якістю вищої освіти в Україні 
показав, що незважаючи на особливість та 
важливість цього контролю, на сьогодніш-
ній день порядок його здійснення регулю-
ється в контексті контролю за закладами 
освіти та освітнього сектору в цілому, а не 
окремо. Так, належним чином у існуючій 
системі нормативних актів не закріплено 
систему суб’єктів здійснення контролю, їх 
права, обов’язки та повноваження; методи, 
форми та заходи подібного контролю тощо. 
Наприклад, атестація педагогічних праців-
ників не розглядається законодавцем як за-
хід контролю за якістю освіти, але при цьо-
му не можна заперечувати об’єктивну важ-
ливість подібної процедури. 
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SUMMARY 
It is established that the legal basis for quality 

control of higher education in Ukraine is a system 
of legal acts, the rules of which are aimed at regu-
lating and streamlining public relations that arise 
during the activities of authorized subjects of qual-
ity control of higher education, and establish the le-
gal content. , forms, procedure for implementation 
and other practical aspects of this type of control 
activity.

It was found out that the administrative-legal 
regulation is the infl uence on the public relations 
arising in the sphere of activity of public authorities 
carried out by means of the methods and measures 
of power-administrative character defi ned in the 
norms of administrative law. Thus, the adminis-
trative and legal regulation is aimed at: a) stream-
lining the activities of public authorities and their 
offi cials; b) regulation of mechanisms of state in-
fl uence; c) ensuring the rule of law in the work 
of government structures and regulations of many 
other aspects of the functioning of the public sector.

It is stated that in accordance with the provi-
sions of regulations that determine the legal basis 
for quality control of higher education in Ukraine, 
a key place among these principles belongs to the 
rules of administrative law, because they regulate 
the work of control entities, their structure and mu-
tual subordination; features of the implementation 
of certain administrative procedures, such as licens-
ing or certifi cation; list of functions and tasks in 
the fi eld of quality control of higher education and 
so on. The exception is the norms of international 
acts, which mostly set standards for the construction 
of the educational sector of our country in general.

Key words: legal bases, administrative norms, 
control, quality of education, institutions of higher 
education.



219

Äìèòðåíêî Ñ.Ì. - Ïîíÿòòÿ òà îñîáëèâîñò³ ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ...
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ÊÎÍÒÐÎËÞ Ó ÑÔÅÐ² ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ

Наголошено, що зазвичай контроль 
пов’язують із діяльністю держави, проте, в окре-
мих сферах формуються особливі, нетипові різ-
новиди вказаної категорії, характеристика та 
зміст яких диктовано специфікою суб’єктного 
складу такого контролю, типом самих суспіль-
них відносин, предметом та межами контроль-
но-наглядової діяльності, тощо. Зокрема, у сфері 
земельних відносин існує контроль самоврядний, 
поняття та особливості якого в науковій літера-
турі є малодослідженим.
Аргументовано, що контроль, незалежно від 

того, в якій сфері суспільних відносин він здій-
снюється, – це здійснювана у визначеному по-
рядку діяльність уповноважених законодавством 
суб’єктів, яка за допомогою використання сукуп-
ності нормативно визначених інструментів та 
засобів, спрямована на оцінку та перевірку стану 
дотримання підконтрольними об’єктами норм 
чинного законодавства, з метою забезпечення 
відповідності їх діяльності встановленим прави-
лам, стандартам, вимогам та нормам.
З’ясовано, що в своїй різноманітності на-

укові визначення самоврядного контролю в сфері 
земельних відносин є набагато ширшими за за-
конодавче тлумачення, та відкривають багато 
специфічних ознак цієї категорії. Комплексний 
аналіз всіх доктринальних позицій дозволив ви-
ділити спільні риси та побудувати єдине, осно-
воположне визначення самоврядного контролю у 
сфері земельних відносин. 
Констатовано, що самоврядний контроль 

у сфері земельних відносин – це спеціальний на-
прям діяльності органів місцевого самовряду-
вання (сільських, селищних, міських, районних 
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та обласних рад та їх виконавчих органів), який 
включає в себе спеціальний нормативно-визна-
чений інструментарій аналізу, оцінки та впливу 
(методів та засобів), що реалізуються з метою за-
безпечення відповідності вимогам законодавства 
діяльності суб’єктів земельних відносин із приводу 
охорони землі, а також володіння, користування 
та розпорядження нею.
Ключові слова: контроль, самоврядний 

контроль, земельні відносини, правове регулюван-
ня. 

Постановка проблеми
«Жодна людська істота не є настільки 

досконалою, щоб не потребувати контр-
олю ззовні» – влучно і цілком справедливо 
відзначила М. Фрай [1]. Дана цитатам як-
найкраще характеризує невід’ємну важли-
вість та користь контролю за різними на-
прямами суспільної діяльності. Варто на-
голосити, що на сьогоднішній день, контр-
оль є ключовим атрибутом у багатьох 
сферах суспільних відносин. Як правило, 
контроль пов’язують із діяльністю держа-
ви, проте, в окремих сферах формуються 
особливі, нетипові різновиди вказаної ка-
тегорії, характеристика та зміст яких дик-
товано специфікою суб’єктного складу та-
кого контролю, об’єктом таких суспільних 
відносин, предметом та межами контроль-
но-наглядової діяльності, тощо. Зокрема, 
у сфері земельних відносин, існує контр-
оль самоврядний, поняття та особливості 
якого становлять окрему наукову пробле-
му. 
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Стан дослідження проблеми
Контроль в усіх його формах неодно-

разово ставав предметом наукових пошу-
ків багатьох представників не лише з га-
лузі адміністративного права, а й інших 
галузевих дисциплін. Так, до прикладу, 
проблема змісту та особливостей контр-
ольної діяльності знаходила комплексне 
опрацювання в дослідженнях А.М. Та-
расова, Ю.С. Шемшученко, С.В. Бар-
даша, Н.М. Малюги, Н.І. Петренко, 
В.Б. Авер’янова, Б.Ф. Усача, Ф.М. Русино-
ва, С.С. Вітвіцького, І.В. Бойко, І.А. Біло-
бжецького, М.С. Студенікіної, В.М. Пара-
щука та багатьох інших. Незважаючи на 
високий рівень актуальності такий різно-
вид контролю як самоврядний, а тим біль-
ше у сфері земельних відносин, комплек-
сної оцінки та опрацювання на сьогодніш-
ній день не отримав. 

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у тому, щоб 

з’ясувати поняття та встановити особли-
вості самоврядного контролю у сфері зе-
мельних відносин. Досягнення зазначеної 
мети передбачає виконання таких завдань: 
розкрити сутність категорії «контроль» 
та притаманні їй особливості; по-друге, 
встановити ключові ознаки самоврядно-
го контролю в галузі земельних відносин; 
по-третє, розкрити зміст самоврядного 
контролю в сфері земельних відносин. 

Наукова новизна дослідження поля-
гає в тому, що стаття є однією із перших 
спроб комплексно розкрити поняття, зміст 
та особливості самоврядного контролю у 
сфері земельних відносин.

Виклад основного матеріалу
Безперечно, контроль самоврядний – 

це самостійний, в окремій частині унікаль-
ний вид контролю. Проте, йому також 
притаманні юридичні аспекти контролю в 
загальнотеоретичному змісті. Зазначимо, 
що етимологія слова «контроль» є досить 
широкою, адже включає декілька іншо-
мовних слів. Як правило, вчені зауважу-
ють про латинське походження терміну, 
адже ще за часів Августа Октавіана в усіх 

провінціях Стародавнього Риму було ство-
рено фінансові установи, до компетенції 
яких належав контроль щодо своєчасності 
надходження податків, оцінювання й ви-
значення податкових внесків общин [2, с. 
314]. 
Безпосередньо юридичне тлумачення 

поняття «контроль» можна знайти у Юри-
дичній енциклопедії Ю.С. Шемшученко, 
де цю категорію розглядають, як систему 
відносин з приводу систематичного спосте-
реження і перевірки ходу функціонування 
відповідного об’єкта деякого суспільного, 
виробничого або іншого процесу контр-
олюючими органами, установами, уповно-
важеними особами з метою встановлення 
відхилень об’єкта контролю від заданих 
параметрів [3]. Подібну точку зору під-
тримує В.М. Гаращук. На думку вченого, 
контроль являє собою систему відносин 
між взаємозалежними учасниками, контр-
олюючим та підконтрольним суб’єктами, 
де перший може втручатись в оперативну 
діяльність другого з метою реалізації за-
ходів із перевірки стану виконання Кон-
ституції, законів України, інших норма-
тивних актів, додержання дисципліни і 
правопорядку [4]. На думку Г.Г. Зайкова, 
за допомогою контролю вирішуються на-
ступні управлінські завдання: забезпечен-
ня неухильного виконання законів і нор-
мативних актів, регламентуючих діяль-
ність державних органів та інших об’єктів 
управління; досягнення своєрідності і 
якості виконання прийнятих рішень; під-
вищення виконавської дисципліни, відпо-
відальності за доручену справу; своєчасне 
прийняття заходів до усунення виявлених 
в процесі контрою недоліків; виявлення 
передового досвіду і впровадження його в 
практику роботи; сприяння правильному 
підбору й розстановці кадрів, своєчасне 
попередження їх від помилок; здійснен-
ня необхідної допомоги підпорядкованим 
апаратам та працівникам [5].
Таким чином, спираючись на викла-

дене, ми дійшли висновку, що контроль, 
незалежно від того, в які сфері суспільних 
відносин він здійснюється, – це здійсню-
вана у визначеному порядку діяльність 
уповноважених законодавством суб’єктів, 
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яка за допомогою використання сукупнос-
ті нормативно визначених інструментів 
та засобів, спрямована на оцінку та пере-
вірку стану дотримання підконтрольними 
об’єктами норм чинного законодавства, 
з метою забезпечення відповідності їх ді-
яльності встановленим правилам, стандар-
там, вимогам та нормам. 
Проте, зміст контролю може зміню-

ватись відповідно до сфери, в якій його 
реалізують. Так, самоврядний контроль 
– це лише один з різновидів контролю в 
земельній сфері, відповідно до норм чин-
ного законодавства. Звернемо увагу на 
Главу 32 Земельного кодексу України 
від 25.10.2001 №2768-ІІІ, що має назву 
«Контроль за використанням та охороною 
земель» [6]. В положеннях останньої за-
кріплено, що контроль за використанням 
та охороною земель здійснюється держа-
вою, громадськістю, а також органами 
місцевого самоврядування. Так, держав-
ний контроль за використанням та охо-
роною земель здійснюється центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних від-
носин, а за додержанням вимог законо-
давства про охорону земель - центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення держав-
ного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення 
і охорони природних ресурсів [6].
В свою чергу, громадський контроль за 

використанням та охороною земель здій-
снюється громадськими інспекторами, 
які призначаються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних відносин, цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного се-
редовища, відповідними органами місце-
вого самоврядування і діють на підставі 
положень, затверджених відповідно цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політи-
ки у сфері земельних відносин, централь-
ним органом виконавчої влади, що забез-

печує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природно-
го середовища, відповідною радою [6].
Щодо змісту самоврядного контролю 

то він належним чином не регулюється. 
З цього приводу в статті 189 лише зазна-
чено: «Самоврядний контроль за викорис-
танням та охороною земель здійснюється 
сільськими, селищними, міськими, район-
ними та обласними радами» [6]. 
Недосконалість чинного законодавства 

в аспекті визначення поняття самовряд-
ного контролю неодноразово намагались 
виправити науковці, які досліджували осо-
бливості цієї категорії в сфері земельних 
відносин, а також інших напрямах суспіль-
ної діяльності. 
Зауважимо, що у Великому тлумачно-

му словнику сучасної української мови по-
няття «самоврядний» визначається як той, 
який самостійно вирішує питання вну-
трішнього управління [7]. Досліджуючи 
самоврядний контроль за діяльністю пра-
воохоронних органів в Україні, О.М. Му-
зичук визначає його, як діяльність органів 
місцевого самоврядування із перевірки 
дотримання правоохоронними органами 
на підвідомчій їм території земельного, 
будівельного, податкового, господарсько-
го, трудового, житлового законодавства та 
законодавства з питань охорони довкілля, 
під час якої вони не втручаються в їх опе-
ративно-розшукову, слідчу, кримінально-
процесуальну та адміністративну діяль-
ність [8, с.47].
Водночас, в сфері земельних відносин 

поняття самоврядного контролю має де-
кілька визначень, як широкого, так і вузь-
кого змісту. Наприклад, широкої позиції з 
приводу визначення змісту самоврядного 
контролю в контексті земельних відно-
син дотримуються А.М. Мірошніченко та 
Р.І. Марусенко. Науковці обстоюють думку 
про те, що самоврядний контроль – це осо-
блива політична лінія діяльності органів 
місцевого самоврядування за наступними 
напрямами: збереження ґрунтів, їхніх ко-
рисних властивостей, насамперед родю-
чості, максимально можливе запобігання 
втрат і виснаження сільськогосподарських 
земель, обмеження відведення продуктив-
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них земель для несільськогосподарських 
потреб; попередження й усунення при-
чин, що призводять до деградації, забруд-
нення та засмічення земель небезпечними 
відходами людської діяльності, порушен-
ня й знищення ґрунтів і збіднення екосис-
тем тощо [9].
Також широку концептуальну позицію 

пропонує у своїх працях С.І. Хом’яченко, 
яка виділяє поняття самоврядного контр-
олю у сфері земельних відносин, крізь 
призму співвідношення даної категорії із 
контролем державним. Так, вчена наго-
лошує: «державний і самоврядний контр-
оль за використанням та охороною земель 
мають спільну мету, яка полягає у забез-
печенні охорони земель як основного на-
ціонального багатства. Тому, на наш по-
гляд, співвідношення між державним і са-
моврядним контролем за використанням 
та охороною земель не слід розглядати 
через призму субординації, за якої один 
вид контролю – державний – має доміну-
юче значення, а самоврядний контроль за 
використанням та охороною земель є під-
порядкованим державному. Обидва види 
контролю є рівноправними. Різниця між 
ними полягає у характері суспільних ін-
тересів, які реалізуються через зазначені 
види контролю за використанням та охо-
роною земель. Якщо державний контр-
оль за використанням та охороною земель 
виражає державні інтереси, тобто інтер-
еси всього народу нашої країни, то само-
врядний контроль покликаний захищати 
інтереси конкретних територіальних гро-
мад у сфері раціонального використання 
та охорони земель. Таким чином, вищеви-
кладене дає підстави для визначення по-
няття самоврядного контролю за викорис-
танням та охороною земель як сукупності 
здійснюваних органами місцевого само-
врядування організаційно-правових захо-
дів, спрямованих на виявлення стану ви-
користання земель комунальної власності, 
та вжиття заходів до виконання землеко-
ристувачами вимог законодавства про ра-
ціональне використання і охорону земель 
та припинення виявлених земельних пра-
вопорушень» [10, с.168 – 169].

Нарівні із окресленими визначення-
ми, існують більш вузькі трактування са-
моврядного контролю у сфері земельних 
відносин. Наприклад, О.Я. Крассов від-
мічає, що самоврядний контроль в сфері 
земельних відносин – це діяльність відпо-
відних органів сільських, селищних, місь-
ких, районних і обласних рад, спрямована 
на додержання вимог земельного законо-
давства, забезпечення гарантій реалізації 
земельно-правових норм та утвердження 
законності у земельних відносинах [11, 
с.246].

Висновки
Отже, в своїй різноманітності науко-

ві визначення самоврядного контролю в 
сфері земельних відносин є набагато шир-
шими за законодавче тлумачення, та від-
кривають багато специфічних ознак цієї 
категорії. Комплексний аналіз всіх док-
тринальних позицій дозволив виділити 
спільні риси та побудувати єдине, осново-
положне визначення самоврядного контр-
олю у сфері земельних відносин. На наш 
погляд – це спеціальний напрям діяль-
ності органів місцевого самоврядування, 
який включає в себе спеціальний норма-
тивно-визначений інструментарій аналізу, 
оцінки та впливу (методів та засобів), що 
реалізуються з метою забезпечення відпо-
відності вимогам законодавства діяльності 
суб’єктів земельних відносин із приводу 
охорони землі, а також володіння, корис-
тування та розпорядження нею.
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SUMMARY 
It is emphasized that control is usually associat-

ed with the activities of the state, however, in some 
areas are formed special, atypical varieties of this 
category, the characteristics and content of which 
are dictated by the specifi cs of the subject of such 
control, the type of public relations, the subject and 
limits of control , etc. In particular, in the fi eld of 
land relations there is self-governing control, the 
concept and features of which in the scientifi c liter-
ature is poorly understood.

It is argued that control, regardless of in which 
area of   public relations it is carried out - is carried 
out in a certain manner the activities of authorized 
entities, which through the use of a set of regulato-
ry tools and means to assess and verify compliance 
with controlled objects of current legislation, in or-
der to ensure compliance of their activities with es-
tablished rules, standards, requirements and norms.

It has been found that in their diversity, the 
scientifi c defi nitions of self-government control in 
the fi eld of land relations are much broader than 
the legal interpretation, and reveal many specifi c 
features of this category. A comprehensive analy-
sis of all doctrinal positions allowed us to identify 
common features and build a single, fundamental 
defi nition of self-government control in the fi eld of 
land relations.

It is stated that self-government control in the 
fi eld of land relations is a special area of   activity of 
local governments (village, settlement, city, district 
and regional councils and their executive bodies), 
which includes special regulatory tools for analysis, 
evaluation and impact (methods and means) that 
are implemented in order to ensure compliance with 
the requirements of the legislation of the subjects of 
land relations regarding the protection of land, as 
well as possession, use and disposal.

Key words: control, self-government control, 
land relations, legal regulation.
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ÂÈÍÈ Â ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ  

Â ÏÅÐ²ÎÄ Õ²–ÕV²² ÑÒ.

У статті підкреслено, що вивчення іс-
торії такого правового інституту як вина 
є надзвичайно важливим для розвитку на-
укових концепцій до визначення вини в док-
трині кримінального права. Наголошено 
на актуальності питання про історичний 
нарис становлення поняття вини в кримі-
нальному праві України в період ХІ–XVII ст. 
Проаналізовано історичні пам’ятки кримі-
нального права на території України за ви-
окремлений період і встановлено особливості 
виникнення та розвитку інституту вини. 
З’ясовано, що виникнення кримінально-
правових норм на території сучасної Укра-
їни пов’язують з становленням Київської 
Русі як держави. Встановлено, що перші 
зародки інституту вини в кримінальному 
праві були сформовані в правовому акті Ки-
ївської Русі – Руській Правді, знайшли свого 
подальшого розвитку в Статутах Великого 
князівства Литовського (1529, 1566 і 1588 
років) та Соборному укладенні (уложенні) 
царя Олексія Михайловича 1649 року. У 
вказаних нормативно-правових актах мож-
на прослідкувати виникнення перших згадок 
про вину та зародження інституту індиві-
дуальної вини шляхом утвердження прин-
ципу особистої відповідальності, перехід до 
розуміння вини як психологічної категорії.
Ключові слова: вина, форма вини, кон-

цепція, доктрина кримінального права, 
Київська Русь, Руська Правда, Статут 
Великого князівства Литовського, Соборне 
укладення 1649 року.
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Постановка проблеми
Вивчення історії того чи іншого сус-

пільного явища, зокрема й правового, є 
надзвичайно важливе [1, с. 11]. Не є ви-
нятком із правил такий правовий інститут 
як вина. Поняття вини не виникло рапто-
во, а формувалося протягом багатьох сто-
літь. Як вірно зауважує з цього приводу 
Д.П. Альошин, «формуванню цього інсти-
туту кримінального права, виробленню 
конкретних дефініцій та їх розміщенню у 
Загальній і Особливій частинах КК Украї-
ни передував досить тривалий період роз-
витку правової думки, який відбився на 
усій історії становлення української дер-
жавності» [2, с. 10]. Тому вбачається ак-
туальним питання про історичний нарис 
становлення поняття вини в кримінально-
му праві України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання, присвячені різнобічно-
му висвітленню основних засад вини як 
невід’ємного елементу складу кримінально-
го правопорушення у теорії кримінального 
права та правозастосовній діяльності право-
охоронних і судових органів, неодноразово 
були предметом наукових пошуків багатьох 
вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, 
таких як: Д.П. Альошин, О.М. Литвинов, 
В.А. Мисливий, А.А. Музика, С.І. Нежурбі-
да, В.Я. Тацій, В.В. Шаблистий, Ю.В. Шин-
карьов та інші. Проте, незважаючи на жва-
вий інтерес до вказаної проблематики з боку 
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науковців, чимало питань залишаються не 
дослідженими чи вивченими фрагментарно. 
Тому в цій статті ставимо перед собою на-
ступне наукове завдання – проаналізувати 
правові джерела та встановити етапи й осо-
бливості становлення поняття вини в кримі-
нальному праві України. 

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Виникнення кримінально-право-
вих норм на території сучасної України 
пов’язують зі становленням Київської Русі 
як держави. Під впливом історичних фак-
торів разом з формуванням феодального 
суспільства та держави стало розвиватися 
і феодальне право, кримінальне зокрема. 
Важливу роль в укріпленні тодішньої дер-
жави відіграла створена в період формуван-
ня феодальних відносин правова база, яка 
отримала кінцеве оформлення в основно-
му правовому документі того часу – Руській 
Правді [3, с. 5, 6]. В окремих статтях назва-
ного акта вживається термін винний, однак 
його зміст не розкривається. Також в ст.15 
говориться про злий намір на вчинення 
злочину. Слід зазначити, що Руська Прав-
да містила лише конкретні склади злочину. 
Поділу кримінального права на Загальну 
та Особливу частини не було. Тому, перші 
згадки про умисні та невмисні злочини ми 
знаходимо в складах, які стосувалися зло-
чинів проти життя. Зокрема, ст. 19 Правди 
Ярославичів закріплювала: «Якщо вб’ють 
огнищанина умисно, але без корисних на-
мірів, то з вбивці стягується 80 гривень» [3, 
с. 17]. Як бачимо, вже виявляються пер-
ші зародки суб’єктивного інкримінування, 
умислу та мотиву. 
У Просторовій редакції Руської Правди 

вперше згадується про ставлення в вину, 
зокрема в ст. 26 вказується, « якщо ображе-
ний, не стримавшись в помсту сам вдарить 
мечем, то це в вину йому не ставити».” На 
нашу думку, це було пов’язано з тим, що на 
Русі найтяжчим злочином вважалася обра-
за. Честь та гідність визнавалася найвищою 
соціальною цінністю і посягання на них 
суворо карались. Ображений звільнявся 
від відповідальності в випадку, коли він не 
стримавшись в помсту особі, яка його обра-

зила завдавав шкоди шляхом заподіяння ті-
лесних ушкоджень.
Цікавою вбачається практика встанов-

лення та доказування вини в Київській Русі. 
Як зауважує В.Н. Сергєєвич, ст. 21 Руської 
Правди передбачала: « Якщо обвинуваче-
ний у вбивстві не може знайти свідків на 
свій захист, то вина у вчиненні злочину вста-
новлювалась випробуванням гарячим залі-
зом» [4, с. 92]. У такий спосіб «залізо» було на 
той час одним із способів визначення вини 
за ступенем опіку руки. В ХІV ст. випробу-
вання залізом замінюється іншим способом 
визначення вини – відкритою сутичкою, 
переможець якої визнається невинуватим. 
Звідси можна зробити висновок, що неви-
нуватим визнавався сильніший, а той, хто 
хоча і не вчинив злочин, виявившись фізич-
но слабшим, піддавався покаранню. В ст. 22 
було визначено встановлення вини при ви-
пробуванні водою. Однак, цікавим є те, що 
невинуватим визнавався той, хто потонув. 
Аналогічним способом встановлювали ви-
нність жінки в чаклунстві [4, с. 93].
Крім того, варто звернути увагу на те, що 

в статтях 5–6 Руської Правди виділені обста-
вини, які пом’якшують або обтяжують вину 
за вчинення вбивства. В основі розмежуван-
ня лежать зовнішні ознаки, які не відпові-
дають ознакам наявності злої волі, що було 
характерним для римського права. Дійсно, 
Руська Правда вводить свій принцип степені 
відповідальності, який оснований не на ро-
зумінні умисного та невмисного вбивства, а 
на тому чи було це вбивство вчинене відкри-
то, в чесному бою, чи під сварки на застіллі, 
коли вимоги до поведінки її учасників були 
дещо знижені; чи таємно [4, с. 86, 87]. Також 
у ст. 64 Просторової редакції Руської Прав-
ди передбачається відповідальність госпо-
даря за вчинки закупа, який вкраде на сто-
роні яке не-будь майно. На цьому прикладі 
показано, що в Київській Русі не дотриму-
вався принцип особистої відповідальності 
за вчинення майнових злочинів залежними 
особами. Це, мабуть, було пов’язано з тим, 
що ці особи не являлися суб’єктами даних 
злочинів, оскільки нести майнову відпові-
дальність не могли, бо не мали у своїй влас-
ності ніякого майна. Відшкодовувати збит-
ки за свого закупа мав господар [3, с. 41]. З 
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цього приводу М. Владимирський-Буданов, 
М. Флегонтович зазначають: «вже в період 
помсти ми знаходимо явні, хоча і недоско-
налі ознаки кримінального інкримінування, 
однак маються і випадки об’єктивного ін-
кримінування, коли штраф за вчинений зло-
чин холопом сплачував господар» [5, с. 311]. 
Суб’єктом злочину в Київській Русі ви-

знавалася особа, яка володіла вільною волею 
та свідомістю, адже карали не за виявлення 
наміру на вчинення злочину, а лише за вчи-
нення діяння. Ми погоджуємось з думкою 
С.І. Нежурбіди з приводу того, що «посту-
пово практика застосування кримінального 
закону приєднує до об’єктивного інкримі-
нування в якості доповнення суб’єктивне 
зобов’язання, коли в зовнішній шкоді зна-
ходять і прояв внутрішньої вини суб’єкта 
злочину» [6, с. 12]. 
Вплив Руської Правди на подальший 

розвиток права важко переоцінити. В пері-
од роздробленості законодавчий розвиток 
її норм зупинився. На той час роль джерел 
права відігравали нормативні акти, які ви-
давалися на території окремих князівств. 
Це, наприклад, судні грамоти. Слід заува-
жити, що суттєвих відмінностей від норм 
Руської Правди в них не було, оскільки вони 
були розроблені на її основних положеннях. 
Тому, ми погоджуємось з думкою Г.К. Ане-
ліна з приводу того, що «Руська Правда ля-
гла в основу права всіх народів, які прожи-
вали на території Київської Русі та відіграла 
виключну роль в їх правовому розвитку. 
Вплив норм Руської Правди на подальше 
становлення феодального права відчувалось 
до ХVII століття» [3, с. 11]. 
Як приклад, у Псковській Судній гра-

моті, як відзначає В.А. Рогов, абстрактно-
теоретичне розуміння вини відсутнє, вжи-
ваються тільки похідні терміни «винний» 
та «звинувачувати». Загальна конструкція 
статей показує, що «винний» – це особа, 
яка звинувачена в протизаконних діях. Ви-
нність пов’язується з конкретним станом 
особи, а не його душевною чи розумовою ді-
яльністю. Вина стійко матеріалізується. Лі-
тописна термінологія показує, що її можна 
було взяти, забрати, віддати. Таким чином, 
смислове значення вини адекватне матері-
альним і грошовим стягненням [7, с. 53].

Наступним правовим документом, який 
діяв на території сучасної України й здій-
снив вагомий внесок на розвиток права в ці-
лому й окремих інститутів зокрема, є Статут 
Великого князівства Литовського 1529 року. 
Цей нормативний акт є проявом суттєвого 
кроку вперед в законодавчій регламентації 
основних інститутів кримінального права. З 
цього приводу Н.А. Максименко, здійсню-
ючи аналіз норм руської Правди та Литов-
ського Статуту, приходить до висновку, що 
ці два правові документи дуже схожі між 
собою, але в Литовському Статуті з’явились 
норми, які були невідомі Руській Правді. 
Науковець зазначає також те, що основним 
джерелом кримінальних законів Литовсько-
го Статуту є руське звичаєве право та зако-
нодавчі джерела, при цьому не заперечу-
ючи впливу польського та німецького пра-
ва [8, с. 23]. Поділу на Загальну та Особливу 
частини кримінального права в Статуті не 
було. Тому загальні положення, які стосува-
лися умислу, необережності, принципу осо-
бистої відповідальності можна було знайти 
виключно в конкретних складах злочинів. 
Так, стаття 1 передбачала: «Великий князь 
зобов’язується нікого не карати по заочно-
му наговорі, а лише в випадку, якщо вина 
встановлена судом, то винний повинен по-
нести покарання. У такий спосіб здійснено 
формальне закріплення на законодавчому 
рівні принципу відповідальності за наяв-
ності вини. Ще одним підтвердженням на-
шого припущення є ст. 5 розділу ІІІ, в якій 
зазначається: «Якщо хто не-будь був обви-
нувачений перед нами як марнотратник та 
такий, що заподіяв шкоду нашому двору, 
то обидві сторони повинні з’явитися перед 
нами. Після того як сторони будуть вислу-
хані, винний понесе заслужене покарання, а 
без вини карати не будемо» [9, с. 63].
Стаття 7 Розділу 1 Статуту Великого кня-

зівства Литовського передбачає: «Ніхто ні 
за кого не повинен нести покарання, а ко-
жен за себе. Ніхто не повинен бути покара-
ний і засуджений за чий не-будь проступок, 
а тільки той, хто винний. А тому в відповід-
ності з християнськими законами ніхто не 
повинен бути покараний, якщо його вина не 
буде встановлена судом, тобто ні дружина за 
злочин свого чоловіка, ні батько за злочин 
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сина, ні син за батька, а також ніхто з роди-
чів, ні слуга за пана» [9, с. 50]. Важливість 
даної норми важко переоцінити, оскільки 
на законодавчому рівні вперше закріплено 
принцип особистої відповідальності за вчи-
нення злочину, який знайшов свій подаль-
ший розвиток і у Соборному Укладенні 1649 
року. Однак, слід зауважити, що за вчинен-
ня деяких злочинів, коли особа, яка його 
вчинила переховувалась, родина позбавля-
лася помістя, яке переходило у власність 
великого князя. На нашу думку, це був спе-
цифічний метод боротьби з ухиленням від 
відповідальності та залишки об’єктивного 
інкримінування, які широко застосовува-
лись в кримінальному праві Київської Русі. 
В Статуті закріплюється принцип рівно-

сті перед законом на відміну від положень 
Руської Правди, однак, без сумніву, класо-
вий розподіл суспільства тривав і нерівність 
між різними соціальними групами зберіга-
лася.
Цікавою, на нашу думку, є ст. 13 наведе-

ного вище Статуту, яка передбачає: «Якщо 
хто не-будь за рішенням суду був ув’язнений 
в нашу великокняжу тюрму ... , а той, в чиї 
руки був переданий цей винний, по сво-
їй недбалості випустив би його із в’язниці, 
то він сам зобов’язаний сплатити суму, яка 
була покладена на винного і доставити його 
в суд, в визначений термін» [9, с. 52]. Як ба-
чимо, на законодавчому рівні закріплюється 
відповідальність за злочинну недбалість за 
умови, коли на особу покладено обов’язок 
наглядати за ув’язненим, а вона за своєю не-
дбалістю випускає із в’язниці винного. Ще 
одним прикладом необережного заподіяння 
шкоди є ст. 24 Розділу ІІІ Литовського Ста-
туту, якій зазначається: «Якщо хто не-будь 
порушив в суді справу про нанесення йому 
рани, а відповідач заявив, що ранив необе-
режно і надав докази цьому, ми, маючи на 
увазі те, що ніхто без своєї вини не повинен 
зазнавати поранення, постановляємо і на-
казуємо: за ці рани позивачу повинно бути 
сплачено» [9, с. 84]. Аналіз даних норм пока-
зує, що вчинення злочинів з необережності 
в кримінальному праві Литовського Статуту 
тягнуло, в більшості випадків, передбача-
ло майнову відповідальність на відміну від 
умисних, за які застосовувалися жорстокі 

покарання. Таким чином Литовський Ста-
тут проводив диференціацію кримінальної 
відповідальності в залежності від того, умис-
но чи необережно вчинений злочин.
В ст. 17 розділу 7 Статуту Великого кня-

зівства Литовського передбачено процесу-
альні особливості доведення вини: «Якщо 
хто не-будь притягнув до суду іншого за 
напад, то він зобов’язаний довести своє об-
винувачення свідченнями, які заслуговують 
довіри. Якщо свідка немає, але залишились 
сліди цього насильства, то він буде сам дово-
дити вину відповідача своєю присягою. Од-
нак, якщо б він допустив відповідача до при-
сяги і той хотів присягнути про свою неви-
нуватість, а позивач, який порушив справу в 
суді про насильство, присягнути не захотів, 
то з відповідача повинно бути зняте обвину-
вачення» [9, с. 84]. З сучасного погляду дана 
норма викликає співчуття до особи, яку зви-
нувачували у вчиненні нападу, оскільки її 
вина встановлювалась за допомогою прися-
ги потерпілої особи. Навіть паралельна при-
сяга про невинуватість не бралася до уваги 
судом при встановленні вини у вчиненні 
злочину. Однак, в даній нормі є і раціональ-
не зерно. В період середньовіччя такий спо-
сіб доведення вини широко застосовувався. 
На нашу думку, це було пов’язано з тим, що 
вплив релігії і церкви в той період був над-
звичайно великим. Вважалося, що сказати 
неправду під присягою являється одним з 
найтяжчих гріхів. Тому, сам факт присяги 
потерпілою особою визнавався встановлен-
ням істини по справі і, зокрема, вини від-
повідача у вчиненні злочину. Як бачимо, 
об’єктивне інкримінування, яке широко за-
стосовувалося в кримінальному праві Київ-
ської Русі зберігалося і в праві Литовського 
Статуту. 
Наступною історичною пам’яткою кри-

мінального права, яка містила норми про 
умисел та необережність, є Соборне Укла-
дення 1649 року. Цей правовий документ 
став новим етапом в розвитку юридичної 
техніки та першим друкованим пам’ятником 
руського права. Соборне Укладення не має 
прецедентів ані в історії українського за-
конодавства, ані в сучасній європейській 
практиці [10, с. 77]. Вдалим убачається твер-
дження, яке висловлюють з цього приводу 
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М.Н. Тихомиров, П.П. Єпіфанов, і відповід-
но до якого Соборне Укладення 1649 р. – це 
перший в історії феодального права систе-
матизований збірник юридичних норм, які 
стосуються державного, адміністративного, 
цивільного, кримінального права та поряд-
ку судочинства [11, с. 29]. 
У Соборному Укладенні вдосконалення 

категорій умислу та необережності супро-
воджувалося зміщенням понятійного зна-
чення вини в світ людських переживань. У 
такий спосіб Соборне Укладення 1649 року 
зафіксувало різні відтінки «винності» за пе-
ріод відходу від матеріальності вини. Це зу-
мовило деякі розбіжності та непослідовність 
в кодексі теорії вини. Засудження суб’єкта 
визнавалось законним лише за наявності 
винності. Хоча сюди входило, перш за все, 
вчинення протиправних дій, по-друге, важ-
ливо було «покрити виною» всю сукупність 
умов. Звідси, формула Укладення – пока-
рання «чинить смотря по вине» означала 
необхідність враховувати всі форми нане-
сеної шкоди [7., с. 58]. Однак в главі ХХІІ 
Укладення, вина вживається виключно як 
синонім злочинної дії, хоча згадується й про 
умисел. На думку В.А. Рогова, останнє озна-
чає, що кодекс розрізняє необережні та ці-
леспрямовані дії, однак чітко узагальнити це 
не може. Заважає нерозробленість поняття 
злочинної дії, яке часто замінюється виною. 
Важливим є поява в Укладенні поняття 
«волі». Так, якщо показання обвинуваче-
ного не підтверджуються свідками, на яких 
він вказав, то «його звинуватити тому, що 
він на тих людей заслався за своєю волею». 
Оцінка розбіжностей вольової спрямованос-
ті дій винного досить висока. Наприклад, у 
ст. ст. 226–228 Укладення законодавець роз-
різняє казус, необережність («небрежение») 
та умисел («нарочное дело») в злочинах, 
пов’язаних з підпалами майна [7, с. 59]. 
Розмежування умисних та невмисних 

злочинів ми знаходимо також в нормах, 
які передбачають відповідальність за дер-
жавні злочини, найбільш тяжкі загально-
кримінальні діяння, посягання на життя 
та здоров’я, самовільний виїзд без грамо-
ти. Так, стаття 1 Глави ІІ «Про государську 
честь та про те, як государське здоров’я обе-
рігати» закріплює відповідальність за вияв-

лення наміру на вчинення злочину проти 
життя та здоров’я царя. Норма передбачає 
застосування вищої міри покарання – смерт-
ної кари до особи, яка «злое дело на госу-
дарское здоровье мыслит и делать хотел». 
На думку Г.Г. Тельберга ці слова свідчать 
не про виявлення наміру, а про підготовчі 
дії. Ми вважаємо, що таке припущення не 
є переконливим, оскільки про підготовчі 
дії може свідчити умисне створення умов 
для вчинення злочину, а в даному випадку 
йдеться лише про прояв особою наміру на 
вчинення злочину. Караність, так званого, 
голого умислу вперше введена в законодав-
ство Соборним Укладенням, однак на прак-
тиці була відома ще в ХІV–ХV ст. [12, с. 32; 
10, с. 260, 261]. Для застосування покаран-
ня достатньо було довести наявність думок 
чи підготовчих дій, настання наслідків не 
обов’язково. Як бачимо, законодавцем сфор-
мульовано «усічений» склад злочину. Не ви-
падково Укладення не передбачає замаху на 
життя государя, оскільки злочин вважаєть-
ся закінченим з моменту виявлення наміру. 
На нашу думку, це свідчить про досить висо-
кий рівень юридичної техніки законодавця.
Ідея особистої відповідальності також 

знайшла своє відображення в Соборному 
Укладенні. Зокрема, ст. ст. 6–10 вказаного 
акта встановлювали, що при обвинуваченні 
в зраді, смертній карі та конфіскації майна 
підлягають не лише сам винний, а і всі чле-
ни його сім’ї (дружина, діти, батьки та інші), 
якщо вони знали про його зраду [12, с. 33]. 
Невинуватим членам сім’ї зрадника вида-
валось прожиткове помістя, оскільки після 
конфіскації майна вони залишалися без за-
собів. Однак, на практиці вимога майнової 
та особистої недоторканності невинуватих 
не виконувалась. Государ міг усунути дітей 
від служби в армії і т. д. Розповсюдження 
відповідальності на членів сім’ї було відо-
ме давньоруському законодавству, зокрема 
текст ст. 7 Руської Правди свідчить про те, 
що члени сім’ї відповідали незалежно від 
участі у злочині, тобто мало місце об’єктивне 
інкримінування. Однак, це питання отрима-
ло вирішення в Укладенні, яке закріпило, 
що члени сім’ї, які не знали про зраду, кримі-
нальній відповідальності не підлягають (ст. 7.8, 
10 Уложення) [12, с. 34].
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Крім того, більш конкретно в законі 
з’ясовується й ступінь участі в діянні особи 
свідомості та волі. Так, стаття 4 Розділу ІV 
закріплює: «той хто мав підробні документи, 
не знаючи того, що вони виготовлені зло-
чинно, не підлягає покаранню» [5, с. 336]. 
Розмежування умисного та невмисного ді-
яння виражені при вчиненні вбивства, хоча 
й техніка такого розмежування не відзна-
чалася особливою складністю, а була ще до-
статньо простою. 
Підсумовуючи аналіз норм Соборного 

Укладення 1649 р., можна зробити висновок 
про високий рівень законодавчої техніки 
формулювання основних інститутів кримі-
нального права. Незважаючи на те, що вчен-
ня про умисел та необережність не виділено 
в чітку, послідовну систему, про що свідчить 
відсутність в Укладенні Загальної частини 
та вказівка в деяких нормах статей на фор-
му вини, цей правовий документ закріпив 
на законодавчому рівні принцип особистої 
відповідальності, суб’єктивного інкриміну-
вання, перехід до розуміння вини як пси-
хологічної категорії. Не випадково, Собор-
не Укладення стало джерелом Військового 
артикулу Петра І, Статуту про покарання, 
які накладаються мировими суддями 1857 
р., Укладення про покарання кримінальні 
та виправні 1845 р. та Кримінального Укла-
дення 1903 року. Як бачимо, вплив норм 
Соборного Укладення 1649 року відчувався 
протягом декількох століть аж до соціаліс-
тичної революції.

Висновки
Отже, без історичного аналізу виник-

нення та становлення інституту вини в кри-
мінальному праві України неможливо ви-
значити шляхи та способи його розвитку. 
Виникнення кримінально-правових норм 
на території сучасної України пов’язують 
з становленням Київської Русі як держави. 
Відповідно перші зародки інституту вини 
в кримінальному праві були сформовані 
в правовому акті Київської Русі – Руській 
Правді, знайшли свого подальшого розви-
тку в Статутах Великого князівства Литов-
ського (1529, 1566 і 1588 років) та Собор-
ному укладенні (уложенні) царя Олексія 
Михайловича 1649 року. У вказаних норма-

тивно-правових актах можна прослідкува-
ти виникнення перших згадок про вину та 
зародження інституту індивідуальної вини 
шляхом утвердження принципу особистої 
відповідальності, перехід до розуміння вини 
як психологічної категорії.
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Vasyl FEDITNYK. 
HISTORICAL OUTLINE 

OF THE FORMATION OF THE 
CONCEPT OF GUILT IN THE CRIMINAL 

LAW OF UKRAINE IN THE PERIOD 
OF THE XI-XVII CENTURIES

In the article has been emphasized that 
the study of the history of such a legal insti-
tution as guilt is extremely important for the 
development of scientifi c concepts to deter-
mine guilt in the doctrine of criminal law. The 
urgency of the issue of the historical outline 
of the formation of the concept of guilt in the 
criminal law of Ukraine has been emphasized. 
The historical monuments of criminal law on 
the territory of Ukraine for the selected pe-
riod have been analyzed and the peculiarities 
of the origin and development of the institute 
of guilt have been established. It has been 
found that the emergence of criminal law on 
the territory of modern Ukraine is associated 
with the formation of Kievan Rus as a state. 
It has been established that the fi rst embryos 
of the institute of guilt in criminal law were 

formed in the legal act of Kievan Rus – Russ-
kaya Pravda, has been found their further de-
velopment in the Statutes of the Grand Duchy 
of Lithuania (1529, 1566 and 1588) and the 
Conciliar Act (conclusion) of Tsar Alexei 
Mikhailovich in 1649. In these regulations, we 
can trace the emergence of the fi rst mention 
of guilt and the emergence of the institution 
of individual guilt by establishing the prin-
ciple of personal responsibility, the transition 
to the understanding of guilt as a psychologi-
cal category. It has been s established that the 
Conciliar Act became the source of the Military 
Article of Peter I, the Statute on Punishments 
Imposed by Justices of the Peace in 1857, the 
Criminal and Correctional Penal Code of 1845 
and the Criminal Code of 1903. It has been 
emphasized that the infl uence of the norms of 
the Conciliar Act of 1649 was felt for several 
centuries until the socialist revolution.

Keywords: guilt, form of guilt, concept, 
doctrine of criminal law, Kievan Rus, Ruska 
Pravda, Statute of the Grand Duchy of Lithu-
ania, Conciliar Act of 1649.
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