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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Проблемні питання сурогатного материнства, поняття i юридична природа репродуктивних прав фізичної особи, підстави
виникнення відносин сурогатного материнства, поняття, природа та елементи договору сурогатного материнства, народження із
застосуванням репродуктивних технологій
стали предметом дослідження у наукових
працях таких науковців, як Н. Аблятіпова,
М. Антокольськая, В. Ватрас, Е. Григорович, О. Ільїна, В. Корсак, Л. Красавчикова, Г. Літвінова, В. Москалюк, О. Мітрякова, Д. Міхєєва, О. Міхальчук, В. Стеценко,
С. Шевчук, С. Франчук та інші.

В статье исследуются теоретические и
прикладные аспекты института сурогатного
материнства, в частности, различные подходы к определению понятия, видов и режимов
использования. выделены основные проблемы
применения суррогатного материнства в Украине и пути совершенствования национального
законодательства в этой области.
Ключевые слова: суррогатное материнство, репродуктивные технологии, бесплодие,
генетические родители, права ребенка.
Постановка проблеми
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що Україна по праву вважається
одним з центрів сурогатного материнства
у світі. У зв’язку з цим є необхідним поставити питання про актуальність договірних
відносин щодо сурогатного материнства,
оскільки в силу об’єктивних причин такий
спосіб репродуктивних дій останнім часом
набуває популярності в Україні, але сама
тема сурогатного материнства є досить делікатною, оскільки пов’язана зі сферою
людських почуттів, з тим, що в сім’ях діти
народжуються і виховуються генетичними
батьками (матір’ю або батьком). І хоча на
сьогодні сурогатне материнство в Україні
передбачене Сімейним Кодексом України
та рядом нормативних актів, але єдиної законодавчої бази щодо регулювання даних
відносин поки що не створено.

Метою даної статті є визначення поняття сурогатного материнства, його видів та
режимів застосування, а також виокремлення основних проблемних моментів застосування сурогатного материнства в Україні
задля пошуку шляхів удосконалення національного законодавства у цій сфері.
Виклад основних положень
Поняття і особливості сурогатного материнства. Кожна людина на землі прагне до
продовження власного роду, а отже, народження здорових нащадків. На жаль, одного бажання часто буває недостатньо. В
Україні, за різними даними, кожна п’ята
родина не може мати дитину природним
шляхом. Право на батьківство та материнство є одним з основоположних для людини
5
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та існування людської цивілізації. Проблема
репродуктивної функції людини на сьогодні є особливо актуальною. Це зумовлюється
не тільки класичними проблемами здоров’я
членів суспільства, але й гіперболізується в
умовах неналежного зовнішнього середовища. Глобалізація, як світовий прогресивний
чинник, принесла проблеми, такі як погіршення стану екології, що негативно позначається на здоров’ї нації, і широкі позитивні
зміни – розвиток наукових знань, зокрема
з біології та медицини. Проблеми з репродукцією вирішуються тепер із використанням новітніх репродуктивних технологій,
з-поміж яких вагому роль відіграє можливість використати такий механізм, як сурогатне материнство.
У XXI ст. релігійні представники першими виступають проти сурогатного материнства. Проте поняття «сурогатне материнство», яке сьогодні часто засуджують і
критикують, бере свій початок ще задовго
до нашої цивілізації, згідно з історичними
літописами. Зокрема, у Старому Завіті описано одну з історій сурогатного материнства
про Сару, дружину Авраама. Тобто, можливо, такі приклади, зокрема з Біблії, свідчать,
що саме явище сурогатного материнства не
суперечить християнським моральним засадам. З плином часу та розвитком репродуктивних технологій стало можливим виношування жінкою дитини, яка генетично
пов’язана з іншими батьками (безплідною
парою).
Ю. Терешко у своїй статті «Діти на замовлення» визначає сурогатне материнство
як штучне запліднення, імплантація ембріона, а також виношування дитини для подружньої пари, якій дитина буде генетично
рідною, а для жінки, що виношує її, – «біологічно чужою» [1].
На думку Є.А. Іваєвої, поняття «сурогатне материнство» слід сформулювати як процес зачаття шляхом ЕКЗ (поза тілом жінки),
виношування та народження дитини з метою передачі її іншими людям. Проте, дане
визначення, як зазначає Т.Е. Борисова, не
конкретизує, кому саме в подальшому буде
передана дитина, що надає йому певну розмитість. Адже нерідко бувають випадки,
коли жінка, що виношує дитину, має намір
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

після її народження відмовитись від неї, передавши її іншим людям. Однак ці відносини не є названі сурогатним материнством.
Окрім того, говорячи, що під сурогатним
материнством мається на увазі виношування та народження дитини, не розглядається
програма сурогатного материнства, що невдало закінчилася [2].
Ю.В. Павлова визначає сурогатне материнство як вид допоміжних репродуктивних технологій, заснований на ЕКЗ з наступним перенесення заплідненої яйцеклітини в матку жінки, для виношування та
народження дитини для людей, що мають
право на застосування програми сурогатного материнства. У цьому визначенні автор
окреслив досить вагомий аспект сурогатного материнства – дитина виношується та народжується виключно для людей, що мають
право участі в програмі. Адже даний спосіб
допоміжних репродуктивних технологій
дозволений для використання не будь-якій
особі. Участь осіб у даній програмі здійснюється через «фільтр» показань, що дають їм
можливість отримати потомство саме таким
способом. Проте, у визначенні опущені певні моменти, що супроводжують реалізацію
даної програми, а саме: волевиявлення конкретної подружньої пари стати батьками,
чи наявність домовленості між сурогатною
матір’ю і конкретною подружньою парою,
що є одним із вагомих моментів даних відносин [2].
На думку Т.Е. Борисової, сурогатне материнство слід визначати як метод
допоміжних репродуктивних технологій,
при якому жінка, на основі договору з особами, що звернулися за її послугами, проходить процедуру імплантації ембріона,
що був створений на основі екстракорпорального запліднення, виношує дитину з
ціллю народити і передати її вищезгаданим
особам. При цьому поняття «сурогатне материнство», на думку науковця, повинні поширюватися і на випадки, коли досягнути
вказаної цілі не вдається [3]
Ю.Ю. Таланов сурогатне материнство розглядає як запліднення генетично сторонньої жінки (без використання її біологічного матеріалу) шляхом
імплантації або трансплантації ембріона
6
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з використанням генетичного матеріалу
чоловіка та жінки, які перебувають у
шлюбі з метою виношування і народження дитини, яка надалі буде визнана такою,
що походить від подружжя, на підставі
відповідного договору між подружжям і
сурогатною матір’ю [4].
А.В. Майфат визначає даний метод
допоміжних репродуктивних технологій
як реалізовану на основі договору про сурогатне материнство імплантацію ембріона
жінці, виношування ембріона і народження дитини для осіб, що мають право на використання допоміжних репродуктивних
технологій і надали згоду на імплантацію
ембріона сурогатній матері [5]
Як переконує К. Фаракшина, у класичному розумінні сурогатне материнство –
це допоміжна репродуктивна технологія,
при застосуванні якої жінка добровільно
погоджується завагітніти з метою виносити
і народити біологічно чужу їй дитину, яка
буде потім передана на виховання іншим
особам – генетичним батькам. Вони і будуть
юридично вважатися батьками даної дитини, незважаючи на те, що його виносила і
народила сурогатна мати [11].
Відповідно до доповіді, представленої
доктором Клер де ла Хуг і директором Європейського центру закону і правосуддя
(European Centre for Law and Justice) доктором Грегором Пюпенком, під сурогатним
материнством розуміють зачаття дитини,
що відбувається або в утробі сурогатної матері за допомогою штучного запліднення
спермою замовника-батька або донора (що
робить її генетичною та біологічної матір’ю
дитини), або взагалі, методом екстракорпорального запліднення, з подальшим перенесенням заплідненої яйцеклітини в матку
гестаційного кур’єра. В останньому випадку для запліднення можуть використовуватися гамети обох батьків-замовників,
одна – замовника і одна – донора, або і ті,
й інші донорські. У народженої в результаті
подібної процедури дитини може бути
аж до шести батьків: генетична матір (донор яйцеклітини), генетичний батько (донор сперми), гестаційний кур’єр, її чоловік
(згідно з презумпцією батьківства) і, нарешті,
подружжя-замовники [28].

Всесвітньою
організацією
охорони
здоров’я (ВООЗ) 2001 р. сформульовано визначення: «Гестаційний кур’єр: жінка, у якої
вагітність наступила в результаті запліднення ооцитів, що належать третій стороні,
сперматозоїдами, що належать третій стороні. Вона виношує вагітність з тією умовою
або договором, що батьками народженої дитини будуть один або обидві людини, чиї гамети використовувалися для запліднення».
Гестаційний кур’єр – це, звичайно, сурогатна мати. Показово, що слова «мати» або
«батьки» в цьому визначенні навіть не використовуються, що свідчить про те, що ВООЗ
розцінює відносини між донорами та сурогатною матір’ю, у першу чергу, як договірні
[14].
За визначенням Європейського товариства репродукції людини (ESHE), сурогатне
материнство – це комплекс методів, а сурогатна матір – це жінка, яка погоджується виносити і народити дитину для певної пари
[12].
Зарубіжний досвід правового регулювання
сурогатного материнства. Сучасне законодавство різних держав усе частіше схиляється
до надання безплідним парам права скористатися інститутом сурогатного материнства та врегулювання в національному
законодавстві порядку реалізації цього
права та гарантій захисту прав сурогатної
матері.
За дослідженнями, які проводились
у 2013 р. за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
в рамках проекту Координатора проектів
ОБСЄ в Україні, встановлено, що існуючу
політику з регулювання репродуктивних
технологій (включаючи сурогатне материнство) можна поділити на три основні режими:
1. Альтруїстичний режим – сурогатне материнство дозволяється державою, але сурогатна матір отримує компенсацію витрат
лише на медичне обслуговування та інші
витрати, пов’язані з вагітністю. Майбутні
батьки, що укладають договір із сурогатною
матір’ю, не мають права сплачувати за послугу щодо виношування та народження
дитини. Цей підхід має на меті уникнути
перетворення на товар як сурогатної матері,
7
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одним важливим фактором. У США, країні
де у 16 штатах дозволяється сурогатне материнство, вартість сурогатного материнства
оцінюється між 59,000 та 80,000 доларів
США, при цьому в Індії вартість становить
від 10,000 до 35,000 доларів США. [18]
У Франції сурогатне материнство було
заборонене в 1991 р. рішенням Cour de
cassation (найвищого суду Франції), законом
про біоетику 1994 р. і кодифікована в ст. 16-7
Цивільного Кодексу Франції, за якою будьякий договір з третьою стороною стосовно репродукції або виношування дитини
є недійсним. Ст. 16-9 Цивільного Кодексу
посилається на «громадський порядок» для
заборони сурогатного материнства [15].
Легалізація також зробить становище
однієї сторони більш сприятливим, ніж
становище іншої. Одним з прикладів може
бути Великобританія, де сурогатна матір
вважається матір’ю дитини, що створює
небезпеку для майбутніх батьків, оскільки
вона може вирішити не віддавати дитину після народження. Натомість у Греції
підписання договору про сурогатне материнство передбачає автоматичну відмову
від дитини, що народиться, а майбутні
батьки визнаються батьками дитини за законом. Комітет також відкинув можливість
надання дозволу на усиновлення дитини
після її народження, оскільки це підтримує
систему, в якій дитину кидають після народження [16].
У Німеччині договори про сурогатне материнство також вважаються неетичними та,
відповідно, недійсними. Закон Німеччини
про захист ембріону та Закон про усиновлення передбачають покарання для осіб
та лікарів, задіяних в організації сурогатного материнства. За законом Німеччини,
матір’ю дитини є сурогатна матір, яка її
народила, а не жінка, яка є майбутньою
матір’ю. Подібно до Франції, Німеччина не
визнає батьківських прав майбутньої матері,
навіть якщо вона має іноземне свідоцтво
про народження, яке підтверджує, що вона
є матір’ю. За аналогією, чоловік майбутньої
матері не може вимагати встановлення
своїх батьківських прав. Внаслідок такої
політики, діти, які народжуються від сурогатного материнства для німецьких пар за

так і дитини (що часто вважається продажем дітей). Альтруїстичний режим прийнятий в таких країнах: Австралія, Канада,
Великобританія, Нідерланди, Бельгія.
2. Дозвільний режим дозволяє сурогатне материнство на законодавчому рівні,
з певним регулюванням деяких аспектів.
Приклади країн: Грузія, Індія, Російська
Федерація, Україна. Однак при цьому
існують деякі варіації правового режиму.
Наприклад, в Ізраїлі сурогатне материнство
контролюється державою, тобто на кожен
крок потрібно отримати дозвіл. У Південній
Африці контракт із сурогатною матір’ю повинен бути підтверджений судом.
3. Заборонний режим, за яким укладання договорів про сурогатне материнство не
дозволяється. Країни, які вирішили прийняти такий режим, керувалися морально-етичними принципами, такими як уникнення
перетворення дітей на товар та експлуатації
сурогатних матерів, а також з метою захисту їхніх інтересів. Прикладами таких країн
є Франція, Швеція, Угорщина, Німеччина,
Ісландія, Італія, Японія, Швейцарія, Пакистан, Саудівська Аравія, Сербія [17].
Залежно від національного режиму та
законодавчого регулювання, особи, які бажають скористатися послугами сурогатного
материнства, можуть це зробити у власній
країні або спробувати знайти рішення за її
межами. Сурогатне материнство здається
простою угодою, за якою пара знаходить
жінку, що буде запліднена ембріонами, створеними з гамет цієї пари, з метою народження дитини. На практиці ці домовленості
ускладнюються різними факторами і в
результаті правові перешкоди сурогатному материнству на національному рівні можуть призвести до того, що особи почнуть
шукати послуги з сурогатного материнства
в інших країнах. Наприклад, з тих країн,
де заборонено комерційне сурогатне материнство або немає можливості забезпечити
виконання угод про сурогатне материнство,
майбутні батьки можуть поїхати до країни
з дозвільною юрисдикцією. Навіть з країн,
де сурогатне материнство дозволяється законом, батьки можуть вирішити поїхати до
країни, де можливе анонімне використання донорських гамет. Вартість послуг є ще
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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кордоном, не можуть отримати громадянство Німеччини за народженням [20].
В Італії заборонені всі форми сурогатного материнства, парламент Італії прийняв дуже жорсткі правила стосовно питань
допоміжної репродукції. Закон №40 2004 р.
стосовно «Правил про допоміжну медичну репродукцію» чітко встановлює: «Будьяка особа, яка в будь-якій формі здійснить,
організує або надасть на комерційній основі
гамети, ембріони або послуги з сурогатного материнства, карається ув’язненням на
термін від трьох місяців до двох років, та
штрафом від 600000 до 1000000 Євро» (ст.
12). Видається, що даний закон став результатом потужного лобіювання і підтримки з
боку католицької церкви, яка виступала проти використання допоміжних технологій та
сурогатного материнства.
У 1987 р. Ватикан видав документ під
назвою «Інструкція про повагу до людського життя та гідність відтворення» [22], у
якому було викладено погляди стосовно
біомедичних питань. Він також мав на меті
здійснення впливу на політичні процеси
стосовно цього питання в розділі під назвою «Цінності та моральні обов’язки, які
цивільне законодавство повинне поважати
та забезпечувати в цьому питанні». Церква в даному документі висловилася проти
всіх репродуктивних технологій, використовуючи два моральних аргументи: a) кожна людина має право на життя та фізичну
цілісність з моменту народження й до смерті
та б) права родини та шлюбу, та в цій сфері
право дитини бути зачатою, народженою та
вихованою батьками повинне бути захищеним та переважати всі ін. [26] Незважаючи
на наявність такої заборони в законодавстві
Італії, це положення не застосовувалося та
не було випадків відкриття кримінального
провадження проти клінік, майбутніх
батьків або сурогатних матерів [23].
На Середньому Сході існує відмінність
у ставленні до сурогатного материнства
між мусульманами-шиїтами, які дозволяють сурогатне материнство, та сунітами, які
переконані, що таку практику потрібно заборонити. В Об’єднаних Арабських Еміратах
дозволяється лише штучне запліднення
та лише для одружених пар. На проти-

вагу, в шиїтських країнах Іран та Ліван,
вважається, що при подружній зраді коханка, що виносила дитину, є її матір’ю [29].
Цікавою для вивчення є правова система Ізраїлю, де парламент прийняв закон,
що регулює відносини сурогатного материнства і встановлює суворий контроль та
суттєві обмеження для цього виду послуг.
Тут програми сурогатного материнства суворо контролюються членами комітету з сурогатного материнства, який складається з
лікарів, психологів, соціальних працівників,
юристів та священиків [30].
Перспективи законодавчого регулювання
сурогатного материнства в Україні. В Україні
на сьогодні 10–15 % сімей страждають від
безплідності, що можна віднести до прямих
репродуктивних втрат. Кількість безплідних
подружніх пар сягає близько 1 млн. Україна
– одна з небагатьох країн світу, яка дозволяє
народження дитини за допомогою програм
допоміжних репродуктивних технологій
(далі – ДРТ) і передбачає можливість проходження таких програм іноземними парами.
На сучасному етапі правове регулювання сурогатного материнства в Україні в тій
чи іншій мірі здійснюється на основі таких
нормативно-правових актів: Цивільний кодекс України [6], Сімейний кодекс України
[7], Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затверджений наказом МОЗ від 9 вересня 2013 р.
№ 787 [8], Основи законодавства України
про охорону здоров’я 1992 р. [9], Правила
державної реєстрації актів цивільного стану
[10] тощо.
В Україні не існує єдиного закону про репродуктивне здоров’я, який би визначав поняття сурогатного материнства і належним
чином регулював здійснення цієї процедури в Україні, лише деякі законодавчі акти
опосередковано згадують про це і замість
терміна «сурогатне материнство» вживають термінологію, в якій міститься метод
допоміжних репродуктивних технологій,
наприклад, ст. 123 СК України. Єдиний нормативний акт, який містить згадку про «сурогатне материнство» без його тлумачення,
а лише зазначає, що є необхідними умови
для проведення сурогатного материнства,
9
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медичних показників, закріплених законом,
вимоги соціального характеру. Існування
сурогатного материнства передбачено нормами Сімейного кодексу, при цьому сам
договір не може бути укладений і виконаний без застосування норм цивільного законодавства.
У випадку виникнення суперечки про
встановлення батьківських прав між генетичною матір’ю і сурогатною, законом повинно бути передбачено судовий захист
прав дитини, захист майнових і немайнових
інтересів тощо.
Зважаючи на складне поєднання медичних, етичних і правових аспектів, розробка
відповідного нормативно правового акту
вимагає від законодавця зваженого підходу.
Такий документ покликаний узгодити та
збалансувати інтереси сурогатної матері,
генетичних батьків і дитини. Підкреслимо,
що потребує встановлення відповідальності
для осіб, які використовуватимуть програму сурогатного материнства з метою збагачення, перетворюючи народження дітей на
бізнес.

алгоритм здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, показання до сурогатного
материнства, а також перелік документів,
необхідних для проведення сурогатного
материнства, з боку сурогатної матері – Порядок про застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні №787 від 09
вересня 2013 року [8].
Незважаючи на досить вагомі досягнення у сфері репродуктивної технології,
є багато питань, які потребують правового
закріплення в нормативних актах України. Це дасть змогу унормувати та контролювати дану сферу діяльності, виключивши розбіжності при застосуванні даної
технології.
Слід підкреслити, що сурогатна матір не
може одночасно бути і гестаційною, і гендерною сурогатною матір’ю (віддати свою
яйцеклітину і виношувати дитину), бо це вже
буде продаж власної дитини, що карається
кримінальним законодавством [25].
На сьогодні в Україні сурогатне материнство передбачає послідовне вчинення
певних юридично значущих дій:
1) надання згоди біологічних батьків
на імплантацію ембріона з використанням
їхнього генетичного матеріалу в організм
іншої жінки (у вигляді заяви зобов’язання
подружжя, згідно з яким подружжя бере на
себе рівні права і обов’язки батьків стосовно
виховання і утримання майбутньої дитини);
2) укладення договору про виношування
дитини сурогатною матір’ю;
3) застосування до сурогатної матері
відповідних процедур, запліднення і виношування дитини;
4) наступна передача дитини біологічним
батькам, письмова згода сурогатної матері
при реєстрації дитини, письмова реєстрація
народження за заявою подружжя, яке дало
згоду на сурогатне материнство [27].
Договір сурогатного материнства – згода
між подружжям, які бажають стати батьками і жінкою (сурогатною матір’ю), згідною
за винагороду на штучне запліднення, виношування і народження дитини, з подальшою її реєстрацією батьками. При складанні
договору сурогатного материнства необхідно встановлювати відносно подружжя, крім
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Висновки
На сьогодні Україні активно набувають
поширення репродуктивні технологій, у
результаті чого потребує удосконалення
існуюче законодавче поле у цій сфері. Зокрема потребує прийняття спеціальний
нормативно-правовий акт, що детально
регламентує всі аспекти відносин сурогатного материнства; істотні умови договору,
що укладається між сурогатною матір’ю та
біологічними батьками (подружжям). Його
відсутність може призвести до порушень
прав як біологічних батьків, так і сурогатної
матері, можуть виникнути небажані життєві ситуації, пов’язані з відмовою сурогатної
матері віддати дитину біологічним батькам,
шантажем переривання вагітності, вимогами додаткових грошей, погрозами розголошення інформації про народження дитини
або відмовою біологічних батьків виплатити
сурогатній матері обіцяну грошову компенсацію, незабезпечення сурогатної матері належними умовами під час вагітності та пологів.
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З метою запобігання вказаних наслідків,
вважається необхідним захистити майнові
і немайнові права та законні інтереси осіб,
які беруть участь у програмі сурогатного материнства, з допомогою застосування індивідуальних юридичних засобів і механізмів
(договір між сурогатною матір’ю та біологічними батьками про виношування дитини;
оформлення письмової згоди біологічних
батьків на виношування сурогатною матір’ю
ембріона, отриманого в результаті екстракорпорального запліднення; оформлення
письмової згоди сурогатної матері на виношування ембріона біологічних батьків, а також згоди чоловіка сурогатної матері (за наявності); підготовка заяви сурогатної матері
про відсутність претензій до біологічних
батьків після закінчення програми сурогатного материнства; оформлення згоди сурогатної матері на запис біологічних батьків
як батьків дитини в органах реєстрації актів
цивільного стану тощо). Можливо, у перспективі доцільним буде і прийняття певного кодифікованого закону про сурогатне
материнство, який би містив усі необхідні
норми для правового забезпечення регулювання сурогатного материнства в Україні, та
насамперед захищав права та інтереси дитини.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються теоретичні і прикладні аспекти інституту сурогатного материнства, зокрема, різні підходи до визначення
його поняття, видів та режимів застосування.
Підкреслено основні проблеми застосування сурогатного материнства в Україні та шляхи удосконалення національного законодавства у цій
сфері.
Ключові слова: сурогатне материнство, репродуктивні технології, безпліддя, генетичні
батьки, права дитини.

SUMMARY
The article explores the theoretical and applied
aspects of the Institute surrogate mothers, in
particular, the different approaches to the definition
of its concepts, types and modes of use. Highlighted
the main problems of application of surrogate
motherhood in Ukraine and ways of improvement
of national legislation in this field.
Keywords: surrogacy, reproductive technologies,
infertility, genetic parents, the rights of the child.
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ÌÎÑÊÀËÞÊ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
Водночас, на наше переконання застосування динамічного тлумачення має ряд
ризиків, які в повній мірі не були висвітлені не лише у вітчизняній юридичній літературі, а і в іноземній2. Відразу зробимо
застереження. Ми в жодному випадку не
заперечуємо необхідність у низці випадків надавати перевагу динамічному тлумаченню. Наприклад, об’єктивна потреба в
динамічному тлумаченні з’являється, коли
норми права сформульовані досить загально. Інакше кажучи, чим більш загально
сформульована правова норма, тим більша
потреба застосувати щодо неї динамічне
тлумачення.

В статье рассматриваются статическое
и динамическое толкование права на примере
эволюции развития футбольных правил. Автор считает, что применение динамического
толкования обусловлено объективной необходимостью, которая связана с несовершенством
текста нормы права. В условиях квалифицированного судейского корпуса динамическое
толкование позволяет преодолевать дефекты
законодательства, а также компенсировать
отсталость норм права от развития общественных отношений. Если же судебная система «больна», тогда динамическое толкование
еще больше разбалансирует правовую систему.
Ключевые слова: толкование права, статическое толкование, динамическое толкование

в історичному часі, у зв’язку зі змінами, що відбуваються в суспільних відносинах [3, C. 145]. Прибічники обох теорій виходять із соціальної корисності динамічного та статичного тлумачення. Щоправда, сама ця користь сприймається по-різному.
Для прихильників статичного тлумачення, його
користь проявляється в підтриманні усталеного
та стабільного правопорядку, що насамперед знаходить своє вираження в прогнозованості судових
рішень. Ті, хто обстоює динамічні теорії тлумачення, вказують на те, що право не може залишатися
постійним і незмінним, оскільки тоді починає відставати від суспільної дійсності та потреб, а значить писане право повинно пристосовуватися до
реальних потреб життя.
2
При розгляді проблем, пов’язаних зі застосуванням динамічного тлумачення, здебільшого звертають увагу на те, що його ефективність залежить
від добропорядності та кваліфікації суддівського
корпусу. Однак у межах цієї статті ми більше звернемо на інші проблеми застосування динамічного
тлумачення.

Тема тлумачення норм права приваблює
юристів в усі часи. Адже з тлумаченням щоденно зіткується кожний юрист, прагнучи
зрозуміти текст норм права та переконати
інших у правильності саме свого розуміння.
Останнім часом тема тлумачення актуалізувалася ще і появою нових тенденцій. Якщо
раніше, за радянських часів домінував статичний підхід до тлумачення, то нині все
більше і більше уваги приділяється так званому динамічному тлумаченню1.
Традиційно під статичним тлумаченням розуміється тлумачення, за якого завжди існує незмінність смислу положень законодавства [1, С. 30],
у той час як за динамічного підходу вважається,
що положення писаного права слід застосовувати
у конкретних історичних умовах [2]. Тобто норму
права слід розуміти як таку, зміст якої змінюється
1
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Втім, загальність правових норм і, як
наслідок, необхідність застосовувати динамічне тлумачення відразу збільшують конфліктність правових ситуацій у порівнянні
зі застосуванням статичного тлумачення.
Для аргументації нашої позиції ми використаємо сферу далеку від юриспруденції,
але яка, тим не менше, яскраво ілюструє
проблеми динамічного тлумачення. Мова
йде про футбол. Гра, яка у порівнянні з іншими містить відносно невелику кількість
правил. Може саме ця обставина зробила
футбол найпопулярнішою грою у світі, але
однозначно невелика кількість правил заклала фундамент для постійних конфліктів. Як зазначається в одному з посібників
з викладання футболу, «якщо порівнювати з
регбі, то в футболі було набагато менше правил, а значить, і грати в нього було легше, і
розібратися в ньому нескладно. Це робило його
привабливим. З іншого боку, нечисельність
фундаментальних норм нерідко дозволяє порізному тлумачити події і мати неоднозначні
думки з приводу ситуацій на полі» [4].
Читач цієї статті, якщо він при цьому
любить футбол, чудово знає, що нинішнє
трактування футбольних правил арбітрами
передбачає керуватися «духом гри», а не
«буквою правил». Інакше кажучи, футбольні правила слід тлумачити, виходячи з динамічного тлумачення. При цьому найбільше дискусій під час гри у футбол виникає
щодо призначення покарання за гру рукою. Початково футбольні правила передбачали покарання за дотик руки до м’яча
команді гравця, який припустився такої
дії. При цьому не мало жодного значення
свідомо чи несвідомо відбувалася «зустріч»
руки гравця та м’яча. Часто призначене покарання видавалося несправедливим, адже
гравці далеко не завжди мали свідомий намір грати рукою, а м’яч випадково потрапляв у руку. Втім гравці обох команд та
вболівальники сприймали покарання безапеляційно, оскільки правила не дозволяли
арбітру приймати якесь альтернативне рішення, крім як покарання особи, рука якої
«зустрілася» з м’ячем.
Разом з тим багато вболівальників та
футбольних функціонерів якраз на цей
факт і звертали увагу: несправедливо караÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ти гравця у випадку, коли він не мав наміру
грати рукою. Цей аргумент вплинув на те,
що згодом футбольні правила зазнали змін.
Торкання м’яча рукою почала каратися
лише у випадку, коли гравець мав умисел
на такі дії. Сам факт умислу мав визначатися арбітром. Зміни повинні були забезпечити більш справедливі рішення арбітрів.
Однак поруч з нововеденням з’явилася
інша проблема. Чи не кожне рішення арбітра про покарання чи непокарання за торкання рукою м’яча нині викликає обурення гравців однієї з команд. До речі, левову
частину часу будь-якої футбольної телевізійної програми займає обговорення рішень арбітра щодо таких спірних епізодів.
І навіть додаткові роз’яснення ФІФА щодо
того, яку гру рукою слід вважати умисною,
не зняли цю проблему.
Тепер спробуємо розглянути цю ситуацію з точки зору теорії тлумачення правових норм та підходів до праворозуміння.
До зміни футбольних правил арбітр матчу
повинен був просто фіксувати дотик руки
до м’яча поза встановленням умислу гравця. Фактично арбітр матчу повинен був
використовувати статичне тлумачення та,
відповідно, позитивіський підхід до праворозуміння, для розуміння якого найкраще
підходить римська максима dura lex, sed
lex. Після зміни футбольних правил позитивізький підхід до тлумачення цього
пункту футбольних правил був витіснений
соціологічним. Тепер арбітр матчу має
встановлювати умисел гравця на гру рукою3. При цьому визначити умисел гравця
на гру рукою в більшості випадків неможливо. Зрозуміло, що рішення арбітрів у
цих ситуаціях часто підпадають під сумнів,
адже кожний має змогу на свій розсуд тлумачити поняття гра рукою4.
Така сама проблема існує і в баскетболі. Команда
карається лише у випадку, коли її гравець умисно
зіграв ногою. Як наслідок, судді вимушені встановлювати умисел на гру ногою, керуючись власними
уявленнями щодо наміру гравця. Часто це призводить до конфліктів на баскетбольному майданчику.
4
Авторові цієї статті сам відчув переваги статичного тлумачення та позитивізького підходу до праворозуміння під час гри у футбол. Як тільки я почав
викладати, мій старший товариш і колега А. Машков ( до речі, прихильник позитивізму) перед кож3
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До речі, в історії футболу це не єдиний
приклад, коли прагнення зробити футбольні правила більш справедливими на
практиці призводили до інших проблем 5.
Надзвичайно багато у грі залишається на
розсуд арбітра. Потрібно йому втручатися в
певний ігровий момент чи залишати все, як
іде? Одним із найбільш яскравих прикладів,
цілковито розрахованого на розсуд арбітра,
є так званий «свисток на користь того, хто
завинив». … у спеціальному доповненні до
правил роз’яснювалося, що арбітр має право
не зупиняти гру в тих випадках, коли така
зупинка, на його думку, була б на користь
порушника. Тобто іншими словами, він мав
зафіксувати фол, але не призначати штрафний або навіть пенальті, якщо вважав, що це
суперечить духу гри і допоможе порушнику.
Це тоді, а нерідко і сьогодні, породило цілий
ряд значних проблем. По-перше, не завжди
було ясно, що арбітр вирішив не свистіти
саме для того, щоб не винагороджувати винного. Багато гравців, а тим паче глядачів, не
розуміли (і не розуміють), що відбувається.
І це їх дратує. Часто жертва порушення на
полі сама чинила самосуд. А на трибунах
розпалювалася ненависть. А якщо постраж-

дала сторона не забила гол або не отримала
помітної переваги? [4] 6
Таким чином, вважаємо за необхідне
зробити кілька висновків
1. Потреба в динамічному тлумаченні
виникає, у першу чергу, в умовах тлумачення загальних та оціночних понять. Разом з
тим його застосування апріорі більш конфліктне ніж статичне тлумачення.
2. Для ефективного застосування в
правовій системі динамічного тлумачення,
крім високого рівня довіри до суддівського
корпусу, повинні бути вироблені критерії
справедливості («добра і зла»). При цьому
більшість у суспільстві повинна дійти згоди
на використання цих критеріїв.
3. Статичне тлумачення має суттєву
перевагу над динамічним. Воно дозволяє
забезпечити стабільність правопорядку
та його прогнозованість. При цьому часто
платою за це може бути несправедливість
окремих судових рішень, прийнятих шляхом застосування «букви закону».
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ним футбольним матчем підходив до гравців обох
команд і казав: «Кожний дотик до м’яча в карному
майданчику карається пенальті незалежно від причин». Ще тоді я помітив, що попри інколи несправедливість такого покарання, суперечок на полі
було значно менше ніж зазвичай, коли суперечки
про те, чи умисно чи неумисно було зіграно рукою,
тривали кілька хвилин, псуючи всім настрій та задоволення від гри.
5
Причина того, що динамічне тлумачення створює
більше конфліктів, пов’язана з природою самого
тлумачення. Так, С. Рабінович, вказуючи на загальні закономірності інтерпретації письмових текстів,
зазначає: «Реципієнти тексту схильні «вичитувати»
у ньому насамперед той смисл, що найбільше сприятиме або ж якомога менше перешкоджатиме задоволенню їхніх потреб та інтересів. Звичайно, інтерпретатор прагне витлумачити текст у такий спосіб,
аби ним можна було скористатися як засобом для
реалізації цілей, інтересів чи потреб чи самого інтерпретатора, чи певної соціальної групи, чи суспільства в цілому. Отже, реципієнт намагається
шляхом тлумачення пристосувати текст для виконання певної функції» [5, C. 32]. Відтак, динамічне
тлумачення, надаючи широке поле для трактування норм, ще більше підсилює цю закономірність
тлумачення.

Проблеми трактування футбольних правил під
час футболу виникають, навіть незважаючи на відсутність зацікавленості арбітра у певному результаті. Якщо ж уявити, що арбітр може мати власний інтерес у певному результаті, то розмитість окремих
пунктів футбольних правил створює величезний
простір для зловживань.
6
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються статичне та динамічне тлумачення права на прикладі еволюції
розвитку футбольних правил. На думку автора,
застосування динамічного тлумачення виклакане об’єктивною необхідністю, пов’язаною з
недосконалістю тексту норми права. В умовах
кваліфікованого суддівського корпусу саме за рахунок динамічного тлумачення можна долати
вади законодавства, а також компенсовувати
відсталість норм права від розвитку суспільних
відносин. Однак, якщо судова система «хвора»,
то динамічне тлумачення ще більше розбалансовує правову систему.
Ключові слова: тлумачення права, статичне тлумачення, динамічне тлумачення

SUMMARY
The article is devoted to static and dynamic
interpretation of law. According to the author,
the application of a dynamic interpretation is
an objective need, due to the imperfection of law
provisions. Therefore, in a qualified judiciary,
the shortcomings of legislation can be overcome,
precisely because of a dynamic interpretation. As
well as offsetting the backwardness of the law
from the development of social relations. However,
if the judicial system is “sick”, then the dynamic
interpretation could even more distorte the legal
system.
Key words: interpretation of law; static
interpretation, dynamic interpretation, clarity of
law, abstract nature of law.
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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Усе частіше науковці Т. Андрусяк [1],
Т. Мінка [2], Л. Шестопалова [3], Х. Ярмакі
[4] та ін. починають звертатися до розробки теорії реалізації Конституції та впровадження конституційних положень у живу
тканину суспільних відносин. При цьому,
не одне покоління дослідників [В. Годованець [5], С. Ківалов [6], П. Музиченко [6],
Н. Крестовська [6], А. Крижановський [6],
П. Мельник [7], Г. Самілик [7], Л. Савченко
[7], Т. Тарахонич [8] зазначає про необхідність дослідження кожного окремого права
людини і громадянина з точки зору його
конституційного закріплення, конкретизації у поточному законодавстві, реальних механізмів здійснення на практиці.
Разом з тим теорія конституційно-правових механізмів регулювання недостатньо
досліджена. У зв’язку з цим, варто звернутися до аналізу категорії “механізм конституційного регулювання” за аналогією з
“механізмом правового регулювання”, адже
останній, на думку І. Андрусяк [1], визначає
узяту в єдності систему правових засобів, за
допомогою яких здійснюється результативний правовий вплив на суспільні відносини.

У статті запропонований та обґрунтований механізм конституційно-правового
регулювання шлюбу і сім’ї, який представляє
довготривалий системно-динамічний процес,
що складається із сукупності стадій (етапів)
та безпосередньо пов’язаних з ними взаємодіючих елементів конституційно-правового регулювання, неюридичних складників (правової
культури)з метою подальшого втілення приписів Конституції, передусім у формі правозастосування.
Ключові
слова:конституційно-правові
норми, конституційні правовідносини, елементи конституційно-правового регулювання, стадії (етапи) конституційно-правового
регулювання, спеціально уповноважені особи,
члени сім’ї.
Постановка проблеми
В умовах формування правової Української держави формальне закріплення конституційних норм, що визначають право на
шлюб і сім’ю, – не самоціль, адже сутністю
правової держави є їх регулювання. Проте це є чи не найбільшою проблемою, адже
права і свободи людини, зокрема на шлюб і
сім’ю, – важко знаходять своє місце в житті.
Тобто головною проблемою на даний момент виступає не теоретична розробка цих
прав (хоча таке завдання є одним із пріоритетних), а створення необхідних механізмів
їх регулювання.

Враховуючи наукову думку вчених, метою статті є виявлення сутності та структури механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї. За відсутністю цього права залишаються виключно у теорії.
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батьківства” та “засади регулювання демографічних процесів” (п. 10 ч. 1 ст.92) [9].
Певна частина конституційних норм взагалі не може бути реалізована без поточного
законодавства. Наприклад, порядок переслідування за насильство над дитиною та її
експлуатацію (ч. 2 ст. 52 Конституції України) передбачений у галузевому законодавстві: Законі України “Про охорону дитинства” [10], Законі Україні “Про запобігання
та протидію домашньому насильству” [11] та
в інших.
Не менш важливим є ухвалення уповноваженими органами підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють засади
шлюбу і сім’ї. Річ у тім, що не всі питання,
що пов’язані з виникненням конституційноправових відносин, можуть бути враховані
та передбачені в законах. Так, наприклад, з
метою створення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейному оточенні,
Кабінет Міністрів України постановив затвердити Положення про дитячий будинок
сімейного типу [12].
До нормативно-правових актів (законів,
підзаконних актів) приєднуються акти, в
яких дається їх офіційне роз’яснення, тлумачення. Такі акти тлумачення норм права (інтерпретаційні акти) не містять нових
правоположень, а є засобом, який забезпечує однакове розуміння і застосування чинних нормативних актів. Зокрема, Рішенні
Конституційного Суду “Про офіційне тлумачення положення частини першої статті
32” від 20 січня 2012 р. № 2-рп/2012 [13] та
інші.
Друга стадія механізму пов’язана з настанням умов, що передбачені нормами
права. Так, наприклад, відповідно до ч. 2
ст. 51 Конституції України “Повнолітні діти
зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків”[9]. Проте, цей обов’язок виникає лише за умов, якщо мати, батько не “були
позбавлені батьківських прав” (ст.. 202 Сімейного кодексу України (СКУ) [14]. Або абстрактне право “на шлюб” стає суб’єктивним правом “на одруження з конкретною особою”
за умов, якщо ця особа, наприклад, досягла
шлюбного віку, або за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду,

Виклад основного матеріалу
дослідження
Узагальнюючи наукові дослідження попередників, пропонуємо механізм конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї
розглядати у двох площинах: як послідовну
зміну певних стадій (етапів) конституційноправового регулювання; як безпосередньо
пов’язані зі стадіями елементи конституційно-правового регулювання, що ґрунтуються
на правовій культурі і режимі законності.
Спочатку дослідимо механізм конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї
у площині його поділу на кілька відносно
самостійних етапів (стадій): правотворчість,
або формування нормативно-правової бази,
що регулює шлюб і сім’ю (Конституція; конституційно-правове законодавство, що регулює шлюб і сім’ю; підзаконні нормативноправові акти, які забезпечують вирішення
організаційно-правових питань шлюбу і
сім’ї; акти тлумачення норм права (інтерпретаційні акти); настання умов, передбачених нормою права;конкретизація прав
і обов’язків, передбачених нормою права;
реалізація суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; факультативна стадія (настає у випадку недотримання суб’єктивних
прав або невиконання конституційних
обов’язків).
На етапі правотворчості передбачена діяльність спеціально уповноважених
суб’єктів (державних органів) зі встановлення, зміни чи скасування правових норм, у
результаті чого відбувається упорядкування
суспільних відносин, які втілюються в сучасну реальність у формі нормативних юридичних документів, прийнятих державою.
Продуктом особливого роду нормотворчої (правотворчої) діяльності є Конституція
України [9]. Однак не можна стверджувати,
що конституційно-правові норми, що становлять нормативну основу механізму конституційно-правового регулювання шлюбу
і сім’ї, переважно зібрані у межах єдиного
нормативно-правового акту – Основного
Закону України. Адже відповідно до п. 6ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються “засади шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства,
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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відповідно до якого їй надано право на
шлюб (ст. 23 СКУ) [14].
Отже, на цій стадії відбувається перехід від загальних приписів правових норм
– до конкретної моделі поведінки суб’єктів
сімейних правовідносин. Зокрема, участь
членів сім’ї у сімейних правовідносинах реалізуються в межах загальних (загальнорегулятивних) правовідносин, на основі яких
виникають конкретні правовідносини.
Наприклад, конституційне право рівності
жінок і чоловіків забезпечується: “… спеціальними заходами щодо охорони праці і
здоров’я жінок, встановленням пенсійних
пільг; створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством тощо” (ст. 24 Конституції України)
[9].
На третьому етапі конституційно-правового регулювання відбувається установлення юридичного зв’язку між суб’єктами конституційних правовідносин у сфері шлюбу і
сім’ї шляхом конкретизації прав і обов’язків,
що передбачені нормами права (певний
юридичний факт).
Проте, не завжди для виникнення правових відносин достатньо самих юридичних
фактів. Як відомо, деякі відносини можуть
розпочатись лише за участі спеціально уповноважених органів, що приймають індивідуальне рішення, на основі якого суб’єкти
наділяються правами та обов’язками. Такі
правозастосовчі рішення самі виступають у
ролі юридичних фактів, які в окремих випадках мають вирішальне значення.
Четверта стадія механізму конституційного регулювання є кінцевою, адже
вона завершується фактичною реалізацією суб’єктивних прав та кореспондуючих
з ними юридичних обов’язків. Наприклад,
видача Свідоцтва чи Витягу з державного
реєстру актів цивільного стану громадян є
кінцевим документом у процесі державної
реєстрації актів цивільного стану. Таке офіційне визнання державою, наприклад факту
народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені,
смерті – не що інше, як юридичний кореспондуючий обов’язок держави, який сприяє
належній реалізації законних прав та інтересів фізичної особи.

П’ята стадія (факультативна) настає у
випадку недотримання суб’єктивних прав
або невиконання юридичних обов’язків. Ця
стадія пов’язана зі здійсненням уповноваженими суб’єктами юридично значущих дій
або винесенням (ухваленням, складанням)
актів застосування права.
Наприклад, складання адміністративних протоколів про адміністративне правопорушення у відношенні батьків чи одного
з них у разі несвоєчасної реєстрації народження дитини (ст. 144 СКУ) [14]. Адже, відповідно до п. 3 ст. 13 Закону України “Про
державну реєстрацію актів цивільного стану”, державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з
дня її народження, а у разі народження дитини мертвою – не пізніше трьох днів [15].
Невиконання цього обов’язку є підставою
для покладення на батьків відповідальності,
передбаченої ч. 2 ст. 212-1 Кодексу Адміністративного Судочинства України, в якій зазначено, що “несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів
цивільного стану тягне за собою накладення
штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян” [16].
Ця стадія представляє собою специфічний правовий вплив, що здійснюється як
суто правовими засобами, так і внаслідок виховного, інформаційного, ідеологічного та
іншого впливу права на поведінку суб’єктів.
На цій основі встановлюється режим законності і правопорядку.
Враховуючи те, що механізм конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї
запропоновано нами розглядати у двох площинах, окреслимо “елементи конституційно-правового регулювання”.
Розглядаючи ці елементи, систематизуємо їх у відповідності із стадіями конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї.
Їх особливостями є те, що вони мають найвищу юридичну силу, найбільш високу стабільність, порівняно з нормами інших галузей права, підвищений рівень захисту з боку
держави й особливий механізм реалізації.
Внутрішня форма організації та побудови конституційно-правової норми, зазвичай, не є класичною, тобто не завжди має
19

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

у своєму складі всі три елементи: гіпотезу,
диспозицію та санкцію. Більшість з них має
тільки правило поведінки – диспозицію.
Наприклад, “Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того,
народжені вони у шлюбі чи поза ним”(ст. 52 Конституції України), “Ніхто не може
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя” (ст. 32 Конституції України) [9].
Існує різноманітна класифікація конституційно-правових норм, серед яких найбільш поширеною є та, що розкриває, передусім, предмет правового регулювання. Відповідно до цієї класифікації, всі норми, що
регулюють засади шлюбу і сім’ї відносяться
до норм, які закріплюють основні конституційні права та свободи людини і громадянина (ст. ст. 21-68 Конституції України) [9].
Оскільки, у сучасній юриспруденції
юридичні факти досліджуються як самостійні фрагменти правової дійсності, особливість же механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї полягає
у тому, що вони є найбільш важливим елементом загального механізму конституційно-правового регулювання, що виникають
за настанням певних умов, передбачених
нормою права. Без цього неможливе перетворення абстрактних правових положень
– на конкретні (персональні) можливості
суб’єктів права. Таким чином, персональні
(суб’єктивні) права та обов’язки виникають
лише за наявності передбачених правовими
нормами реальних життєвих ситуацій (умов ).
Наприклад, таких, як дії, події, склади, стани.
Як засіб переведення загальних моделей
поведінки, які закладені в конституційних
нормах, у конкретну індивідуалізовану поведінку суб’єктів права є – “конституційні
правовідносини”. Тобто у правовідносинах
індивідуалізуються положення відповідної конституційно-правової норми, конкретизуються суб’єктивні юридичні права і
обов’язки певних суб’єктів, їх повноваження і юридична відповідальність.
Специфіка конституційно-правових відносин, що регулюють засади шлюбу і сім’ї,
полягає у тому, що вони: а) виникають на
основі норм Конституції України (ст. ст. 16,
24, 32, 34, 36, 43, 46-52) та конституційноÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

го законодавства; б) опосередковують найбільш важливі, основоположні відносини,
зокрема “права і свободи людини і громадянина захищаються судом” (ст.55 Конституції
України); в) будучи вихідними, первинними
(базовими), служать передумовою для появи
і функціонування різноманітних конкретних, галузевих правовідносин (зокрема сімейних); г) виражають публічно-приватний
характер взаємин суб’єктів конституційноправових відносин: членів сім’ї (громадян
України, осіб без громадянства та іноземців), до яких відносяться подружжя, батьки
і діти, усиновлені і усиновлювачі та інші, а
також органи державної влади, місцевого
самоврядування: наприклад, приватний характер має місце, коли “кожен із подружжя
має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї”
(ч.1 ст. 51), у той же час на публічність правовідносин вказує обов’язок держави охороняти “cім’ю, дитинство, материнство і батьківство” (ч. 3 ст. 51) [9].
Одночасно варто засвідчити, що на цивілістичному рівні, суб’єктами сімейних правовідносин можуть бути тільки фізичні особи (ст. 2 СКУ) [14]. Звідси слідує, що правовідносини, які виникають між членами сім’ї
(громадянами України, особами без громадянства та іноземцями), до яких відносяться
подружжя, батьки і діти, усиновлені і усиновлювачі та інші, а також органами державної влади та місцевого самоврядування,
хоч і регулюються нормами сімейного законодавства, але вони не можуть розглядатись
як сімейні. До них належать, наприклад,
правовідносини, які виникають між громадянами і органами ДРАЦС з приводу державної реєстрації актів цивільного стану. Ці
правовідносини відносяться до різновиду
адміністративних правовідносин.
Тому
пропонуємо
класифікувати
суб’єкти конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї на: членів сім’ї (громадян
України, осіб без громадянства та іноземців)
та органи державної влади, місцевого самоврядування, що регулюють конституційноправові відносини у сфері шлюбу і сім’ї.
Одним із важливих важелів реалізації
норм права є правоохоронний правозастосовний акт, що приймається державними
органами та посадовими особами в резуль20

Àíòîíîâà Î.Ð. - Ñóòí³ñòü òà ñòðóêòóðà ìåõàí³çìó êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî...

таті розгляду конкретних справ та у межах
нормативно-правових актів. Вони забезпечують виникнення, зміну або припинення конституційних правових відносин з
обов’язковим виданням державно-владного
акту.
У процесі правового регулювання ця
стадія можлива, але не обов’язкова. Якщо
суб’єкти права не в змозі самі реалізувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки,
то держава, в особі компетентних органів,
здійснює застосування норм права (наприклад, призначення аліментів, позбавлення
батьківських прав).
Акти застосування норм права мають
форму рішень, розпоряджень, наказів, вироків тощо. У них персоніфікуються загальні права і обов’язки, а також, якщо це необхідно, індивідуалізуються санкції. Специфіка акта застосування норм права полягає у
тому, що індивідуалізація здійснюється від
імені держави як вимога, яка може бути виконана добровільно і примусово.
У якості своєрідних елементів конституційно-правового регулювання в теорії
конституційного права визнається правова
культура. Своєрідність цього елементу полягає в його нематеріальності. Виділяючи
“правову культуру” як елемент конституційно-правового регулювання, доцільно зазначити, що вона представляє собою своєрідну
систему правових цінностей, які відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу та відображає у правовій формі стан свободи особи.
Ця правова структура правової культури
являє собою ту атмосферу, без якої конституційно-правове регулювання шлюбу і сім’ї
не може функціонувати.

подальшого втілення приписів Конституції,
передусім у формі правозастосування.
Особливість такого механізму полягає у
тому, що він виражає публічно-приватний
характер взаємин його суб’єктів, які одночасно регулюють відносини: на яких не загострюється загальна увага суспільства у
зв’язку з тим, що вони не мають цінності для
всіх членів суспільства; які за своїм значенням мають загальнодержавне значення для
зміцнення сім’ї як соціального інституту.
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SUMMARY
The article proposes and justifies the
mechanism of constitutional and legal regulation
of marriage and family, which represents a longterm system-dynamic process, consisting of a set of
stages (stages) and directly interacting elements
of constitutional-legal regulation connected with
them, non-legal components (legal culture) in
order to further implement the provisions of the
Constitution, primarily in the form of enforcement.
Key words: constitutional-legal norms,
constitutional legal relations, elements of
constitutional-legal regulation, stages (stages) of
constitutional-legal regulation, specially authorized
persons, family members.
16. Кодекс Адміністративного Судочинства України: Закон України від06.07.2005
р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36. № 37 Ст. 446.
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Водночас комплексного дослідження конституційного механізму забезпечення реалізації права на правову допомогу прав та
свобод людини і громадянина в Україні ще
не було.

На основании обобщения и систематизации теории и практики конституционного права в научной статье раскрываются
актуальные вопросы механизма обеспечения
реализации конституционного права на правовую помощь в Украине.
Ключевые слова: Конституция Украины,
правовая помощь, конституционные личные
права, гарантии.

Мета і постановка завдання
У науці конституційного права закономірно постала необхідність ґрунтовного аналізу конституційного права людини на правову допомогу в Україні, а також розкриття механізму забезпечення його реалізації,
включаючи систему відповідних гарантій.
Це і зумовило мету підготовки даної наукової статті, для досягнення якої, на наше переконання, слід насамперед, вирішити наступні завдання:
– охарактеризувати гарантії конституційного права на правову допомогу в Україні;
– проаналізувати нормативно-правові
акти з питань гарантій реалізації права на
правову допомогу в Україні;
- визначити основні напрямки удосконалення конституційного механізму щодо
надання правової допомоги.

Постановка проблеми
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави
– зазначається у частині 2 статті 3 Конституції України. Серед гарантованих державою
прав і свобод людини і громадянина особливе місце посідає право на правову допомогу
закріплене статтею 59 Конституції України.
Однак, час від часу в окремих категорій
громадян виникають певні трудності щодо
отримання правової допомоги, а тому зазначеній проблемі недостатньо приділено уваги у наукових дослідженнях.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Проблеми забезпечення конституційних особистих прав і свобод досліджували
та досліджують учені Г. Андреєва, І. Андреєва, С. Бреус, А. Будагова, В. Демиденко,О. Кушніренко, В. Маляренко, М. Маркуш,
Т. Слінько П. Рабінович, Т. Синюкова, ін.

Виклад основних положень
У конституційному механізмі забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина особливе місце
посідають положення статті 59 Конституції
України [1] щодо права на правову допо23
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- право звертатися за захистом своїх
прав до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (ч. 3 ст. 55);
- право звертатися за захистом своїх
прав до міжнародних судових установ чи
відповідних органів міжнародних організацій (ч. 4 ст. 55);
- право кожного на самозахист (ч. 5 ст. 55);
- право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної державними органами, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими
особами (ст. 56);
- право знати свої права і обов’язки
(ст. 57);
- право на правову допомогу (ст. 59);
- право не виконувати явно злочинні
накази чи розпорядження (ст. 60);
- право користуватися принципом
презумпції невинуватості (ст. 62);
- право не нести відповідальності за
відмову давати свідчення або пояснення
щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів,
коло яких визначене законом (ч. 1 ст. 63);
- право підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист (ч. 2 ст. 63) [1].
Зазначені права дають можливості людині використання своїх невід’ємних благ
і цінностей, спрямованих на досягнення
індивідуального та суспільно корисного результату.
Конституційні особисті права людини
та громадянина забезпечують охорону та
ефективне користування невід’ємними людськими благами та цінностями, дають змогу
людині і громадянину безперешкодно користуватися особистою свободою. Ось чому
їх необхідно розуміти як конституційні особисті права людини.
Серед особистих прав і свобод людини і
громадянина особливе місце займає право
на правову допомогу.
Україна, ратифікувавши Євопейську
конвенцію про захист прав і сосновоположних свобод 1950 р. [2] та Міжнародний
пакт про громадянські та політичні права 1966 р. [3], взяла на себе зобов’язання
створити умови та можливості для надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим особам при обвинуваченні у
вчиненні кримінального правопорушення.

могу, в тому числі і безкоштовну. Зазначене
право дає можливість громадянам України,
іноземцям, особам без громадянства, у тому
числі і біженцям чи особам, які потребують
додаткового захисту, отримати в повному
обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії
осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених законом.
Права і свободи особи – великі завоювання сучасної цивілізації. Ще на початку
ХХ ст. Б.Кістяківський писав, що в правовій
державі основу міцного правопорядку складає свобода особи та її недоторканність. Він
висунув ідеал “правової особистості”, тобто
особистості, з одного боку, дисциплінованої
через право і стійкий порядок, а з іншого –
наділеної всіма правами, якими вона може
вільно користуватися.
Апріорі сутність держави розкривається
через її політику в галузі прав людини. Але
реалізація прав залежить не тільки від держави, а й від рівня загальноправової культури суспільства і особистості.
Нова Україна, яка здобула незалежність, проголосила для себе, що людина, її
життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються за найвищу
соціальну цінність. Саме стан справ у сфері
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, їх практичної реалізації є тим
критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку держави й суспільства в цілому.
Одним із видів конституційних прав і
свобод людини і громадянина виступають
конституційні особисті права і свободи людини і громадянина. До групи конституційних особистих прав людини та громадянина, на нашу думку, необхідно віднести такі
права людини, що закріплені в Конституції
України:
- право кожного захищати свої права
та свободи в суді (ч. 1 ст. 55);
- право на оскарження в суді рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55);
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2 червня 2011 року в Україні прийнято
Закон України «Про безоплатну правову
допомогу» [4], який визначає зміст права на
безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної
правової допомоги. Однак, окремі його положення вже потребують перегляду, так 11
вересня 2015 року до Верховної Ради України був внесений «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
спрощення доступу до безоплатної правової
допомоги та підвищення якості її надання»,
у якому передбачається надання двох видів
безоплатної правової допомоги - первинної
та вторинної.
Надання первинної правової допомоги
забезпечують органи виконавчої влади та
місцевого самоврядування – з питань, що
належать до їх компетенції, а також утворені
ними спеціалізовані установи та залучені
фізичні і юридичні особи приватного права.
Для одержання цього виду допомоги особа
має надіслати поштою або подати особисто
до відповідного органу письмове звернення.
Безоплатна вторинна правова допомога полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя та
отримання таких правових послуг, як захист, здійснення представництва інтересів
у судах, інших державних органах, органах
місцевого самоврядування, перед іншими
особами, складання документів процесуального характеру.
Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають лише окремі категорії осіб, визначені
Законом з урахуванням двох критеріїв критерію малозабезпеченості та належності
до тих категорій осіб, для яких законами
вже закріплено право на безоплатну правову допомогу, діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, біженці, ветерани
війни (в тому числі учасники АТО із статусом учасника бойових дій).
Відповідно до критерію малозабезпеченості Закон надає право на безоплатну
вторинну правову особам, середньомісячний
сукупний дохід сім’ї яких нижчий за суму
прожиткового мінімуму, розрахованого

та затвердженого відповідно до Закону
України «Про прожитковий мінімум» для
осіб, які належать до основних соціальних і
демографічних груп населення та інвалідам,
які отримують пенсію або допомогу, що
призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Надання вторинної правової допомоги
здійснюють Центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та адвокати,
включені до Реєстру адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу. В
Україні створені і діють Координаційний
центр та регіональні центри з надання
правової допомоги.
З 1 липня 2015 року відчинилися місцеві
центри з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, які забезпечують
організацію надання безоплатної вторинної
правової допомоги соціально незахищеним
громадянам у цивільних та адміністративних
справах, а також потерпілим і свідкам у
кримінальних провадженнях, як це передбачено Законом.
Звернення про надання безоплатної
вторинної правової допомоги подаються особами, які досягли повноліття, до
місцевого Центру або до територіального
органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації
місця проживання чи місця перебування особи. Центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги зобов’язаний
протягом десяти днів з дня надходження
звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги чи про відмову в наданні безоплатної
вторинної правової допомоги, про що
повідомляє особу, яка звернулася.
Відповідно до Закону безоплатна вторинна правова допомога фінансується
за рахунок видатків Державного бюджету України. Таким чином, гарантованість
державою безоплатної правової допомоги
набуває нового - реального - змісту.
Висновки
Гарантоване Конституцією України
статтею 59 право на правову допомогу дає
можливості кожній людині безперешкод25
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SUMMARY
On the basis of generalization and
systematization of the theory and practice of
constitutional law, the scientific article reveals the
topical issues regarding the mechanism of ensuring
the realization of the constitutional personal rights
of a person and a citizen for legal assistance in
Ukraine.
Keywords: Constitution of Ukraine, legal
assistance, mechanism of provision, constitutional
personal rights, guarantees.

АНОТАЦІЯ
На підставі узагальнення та систематизації теорії та практики конституційного права
у науковій статті розкриваються актуальні
питання щодо механізму забезпечення реалізації конституційного особистого права людини і
громадянина на правову допомогу в Україні.
Ключові слова: Конституція України, правова допомога, механізм забезпечення, конституційні особисті права, гарантії.
но задовольнити свої інтереси, отримавши
доступ до правової допомоги. Водночас,
механізми реалізації данного права людини,
включаючи систему відповідних гарантій,
потребують подальшого вивчення та удосконалення.
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Some aspects problem of gender equality
and empower all women and girls are devoted
to the work of such scholars as: D. Gomien,
D. Harris, L. Zwaak, G. Becker, M. de Salvia,
N. Onishchenko, M. Baymuratov, N. Kaminska,
V. Lavrinenko, I. Lukashuk, A. Movchan,
T. Melnyk, O. Vovchenko etc.
NATO is an alliance of countries from
Europe and North America. It provides a unique
link between these two continents, enabling
them to consult and cooperate in the field of
defence and security, and conduct multinational
crisis-management operations together. The
most important players in the North Atlantic
Treaty Organization are the member countries
themselves. NATO membership is open to “any
other European state in a position to further the
principles of this Treaty and to contribute to the
security of the North Atlantic area.” NATO is
committed to the principle that an attack against
one or several of its members is considered as an
attack against all. This is the principle of collective
defence, which is enshrined in Article 5 of the
Washington Treaty. So far, Article 5 has been
invoked once - in response to the 9/11 terrorist
attacks in the United States in 2001 [1].
Security in our daily lives is key to our wellbeing. NATO’s purpose is to guarantee the
freedom and security of its members through
political and military means. POLITICAL NATO promotes democratic values and enables
members to consult and cooperate on defence
and security-related issues to solve problems,
build trust and, in the long run, prevent conflict.

Сегодня отмечается важная и особая
роль, которую женщины исполняют в разрешении конфликтов и установлении мира.
Миссия НАТО заключается в содействии
стабильному и прочному миру, в рамках которого гендерное равенство и расширение прав и
возможностей всех женщин и девушек является ключевым фактором. Североатлантический альянс стремится включить гендерный
аспект во все этапы рабочего процесса - в ходе
разработки, планирования, реализации, мониторинга и оценки политики и программ.
Статья посвящена политике НАТО / СЕАП
по имплементации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 (2000) «Женщины, мир
и безопасность» и связанных резолюций.
Ключевые слова: НАТО, политика, гендерное равенство, мир и безопасность, резолюция, план действий, защита, права женщин,
партнерство
The North Atlantic Alliance underlines the
essential role of women in the prevention of conflict,
as well as in post-conflict peace building and
reconstruction efforts. It aims at the integration of
gender considerations into all aspects of security
work. This includes participation in conflict
resolution and peace processes, peacekeeping
operations, disarmament, demobilisation and
reintegration, security sector reform, protection
and rights of women. It also encourages increased
representation of women at all decision-making
levels in national, regional and international
institutions, as well as consultation with local and
international women’s groups.
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Every day, member countries consult and
take decisions on security issues at all levels
and in a variety of fields. A “NATO decision”
is the expression of the collective will of all 29
member countries since all decisions are taken
by consensus. Hundreds of officials, as well as
civilian and military experts, come to NATO
Headquarters each day to exchange information,
share ideas and help prepare decisions when
needed, in cooperation with national delegations
and the staff at NATO Headquarters.
Around 40 non-member countries work with
NATO on a wide range of political and securityrelated issues. These countries pursue dialogue
and practical cooperation with the Alliance and
many contribute to NATO-led operations and
missions. NATO is also cooperating with a wide
network of international organisations.
NATO’s partnership with the UN is also a
central one due to the role played by that body
within the world system and by the Allies’ pledge
of faith (invoked in the preamble to the North
Atlantic Treaty) “in the purposes and principles
of the Charter of the United Nations.” The
Security Council’s mandate — to safeguard
international security and peace — meshes well
with the commitment of NATO members to
“unite their efforts for collective defence and
for the preservation of peace and security.” It is
clearly in NATO’s interests to support the UN
and to help strengthen its capacity to perform
the many missions assigned to it by the global
community [2].
North Atlantic Treaty Organization and the
UN have worked together in a number of conflict
zones, with the Alliance providing operational
support and security so that the UN can move
ahead on reconstruction, development, and
governance-building. Although their partnership
dates back more than a decade — and while NATO
and the UN signed a framework agreement in
2008 which has improved practical cooperation
in some cases — problems remain. UN personnel
have been disappointed, on occasion, with the
level of security and support that NATO provides.
NATO tends to wait until a mission begins before
starting to coordinate with the UN. When in
theatre, the two institutions sometimes engage in
disputes over their respective responsibilities.
In a world of global threats, security depends
increasingly on a rule-based international order.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

One of NATO’s priorities, therefore, should be
to strengthen the ability of the United Nations to
fulfil its responsibilities. NATO should work with
the UN to respond positively to Security Council
Resolution 1325, concerning the role of women
in security and peace.
The North Atlantic Alliance and its partners
are taking action to promote the role of women
in peace and security. This demonstrates their
commitment to support the implementation
of United Nations Security Council Resolution
(UNSCR) 1325 and related Resolutions (1820,
1888, 1889, 1960, 2106, 2122 and 2422). These
Resolutions recognise the disproportionate
impact that war and conflict has on women and
children and highlight the fact that historically
women have been left out of peace processes and
stabilisation efforts. They call for full and equal
participation of women at all levels ranging from
conflict prevention to post-conflict reconstruction,
peace and security. They call for the prevention
of sexual violence and accountability to end
impunity for incidents of sexual violence in
conflict. Together, these resolutions frame the
Women, Peace and Security agenda [3].
The Alliance and its partners are committed
to removing barriers for women’s participation in
the prevention, management and resolution of
conflicts and in peace-building, and to reducing
the risk of conflict-related and gender-based
violence. NATO Allies and partners in the EuroAtlantic Partnership Council (EAPC) launched
work in this area in 2007 with the adoption of
a specific policy to support implementation of
UNSCR 1325. Over the years, the policy has been
updated, related action plans have strengthened
implementation and more partner countries
from around the globe have become associated
with these efforts. At the 2014 Wales Summit,
Allied leaders acknowledged that the integration
of gender perspectives throughout NATO’s
three essential core tasks (i.e. collective defence,
crisis management and cooperative security)
will contribute to a more modern, ready and
responsive NATO. Gender is an important focus
of NATO’s cooperation with other international
organisations – in particular the United Nations
– and civil society.
NATO is also taking action within its own
organisation and structures to promote gender
equality and the participation of women. The
28
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NATO Secretary General has appointed a Special
Representative to serve as the high-level focal
point on all aspects of NATO’s contributions to
the Women, Peace and Security agenda.
According to the United Nations, before the
Second World War, 90 per cent of casualties in
conflicts were combatants. Today, the majority
of casualties are civilians, especially women and
children. Not only are their needs ignored during
times of conflict, but women are often excluded
from efforts to make and keep the peace – despite
representing half the population. The continued
under-representation of women in peace
processes, the lack of institutional arrangements
to protect women and the widespread use of
sexual- and gender-based violence as a tactic
of war, remain major impediments to building
sustainable peace.
At the multilateral level, NATO and its
Partners have joined a number of International
Organisations, such as the EU and the OSCE, in
contributing to the international community’s
efforts in support of the principles of UNSCR
1325 and its related Resolutions, and have
advocated a broad approach to this global issue in
the security field. There is increasing recognition
that women have a crucial role to play and special
skills to contribute to dealing successfully with the
security challenges of the 21st century [4].
The UN Security Council called on the
international community to take action to address
these issues through UNSCR 1325, adopted on
31 October 2000, which was followed by seven
additional Resolutions (1820, 1888, 1889, 1960,
2106, 2122 and 2422). NATO is actively seeking
to incorporate gender perspectives within the
analysis, planning, execution and evaluation of its
operations and missions. These efforts increase
operational effectiveness and have already made
a tangible difference to the lives of women in
Afghanistan and in the Balkans.
Gender-related issues are an important focus
of work in NATO’s cooperation with partner
countries, both in the preparation of troops
that will deploy in NATO-led operations and in
wider cooperation on defence capacity building.
Such initiatives are already bearing fruit. For
example, a Trust Fund project in Jordan
supports the development of service women in
the Jordanian Armed Forces through improved
training facilities, enhanced education and

training material and policy initiatives. Some of
the country’s women soldiers were deployed as
female engagement teams as part of the NATOled operation in Afghanistan.
A number of gender-related projects under
the NATO Science for Peace and Security (SPS)
Programme are engaging civil networks of
experts from Allied and partner countries to
share knowledge and develop solutions on issues
of common interest. These include, for example,
initiatives to provide a set of comprehensive
indicators to evaluate how well the principles
of UNSCR 1325 are implemented as well as to
map the integration of women within different
countries’ armed forces. Another project focused
on how to handle gender-related complaints
in armed forces, resulting in a comprehensive
handbook on how to prevent and respond to
gender-related discrimination, harassment,
bullying and abuse.
NATO works on these issues together with
other international organisations, including
the United Nations, the European Union, the
Organization for Security and Cooperation in
Europe and the African Union. North Atlantic
Treaty Organization is also seeking to promote
greater gender equality and increase the
participation of women in defence and security
institutions within the organisation itself and
its member states. At NATO Headquarters,
initiatives are being taken to increase the number
of women at decision-making levels as well as to
promote the advancement of women and make
greater use of their potential in both political and
military ranks.
The North Atlantic Alliance and its partners’
active commitment to UNSCR 1325 and related
Resolutions resulted in a formal NATO/EAPC
policy to support the implementation of these
Resolutions, first issued in December 2007.
In 2009 the NATO Committee on Women
in NATO Forces (CWINF) had its Terms of
Reference revised and extended to include the
implementation of the United Nations Security
Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) and
UNSCR 1820 on Women, Peace and Security,
as well as related and future UNSCR’s dealing
with gender issues. Since that moment, the
Committee is recognized under the name of
NATO Committee on Gender Perspectives
(NCGP). As per the TOR, the NCGP is an
29
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advisory body to the Military Committee (MC) on
gender related policies for the Armed Forces of
the Alliance. The purpose of the Committee is to
promote gender mainstreaming as a strategy for
making women’s as well as men’s concerns and
experiences an integral dimension of the design,
implementation, monitoring and evaluation of
policies, programs and military operations [5].
A first action plan to mainstream UNSCR 1325
and related Resolutions into NATO-led operations
and missions was endorsed at the Lisbon Summit
in November 2010 on the occasion of the tenth
anniversary of UNSCR 1325.
The policy and action plan were revised
in 2014. This paved the way for more practical
cooperation with NATO’s broad partnership
network beyond the EAPC framework. In
total 56 Allies and partners signed up to
their implementation. Afghanistan, Australia,
Japan, Jordan and the United Arab Emirates
participated actively in their development,
and New Zealand later associated itself with
this effort too. Progress reports are issued
every six months. The policy is based on the
key pillars of UNSCR 1325: participation of
women in conflict prevention, management
and resolution; women’s participation in peacebuilding; protection of women’s and girls’ rights;
and prevention of conflict-related sexual- and
gender-based violence. The policy draws on
both internal and external NATO resources for
implementation.
NATO’s fundamental and enduring purpose
is to safeguard the freedom and security of all
its members by political and military means. In
accordance with NATO’s Strategic Concept,
this will be done through its three essential core
tasks of collective defence, crisis management
and cooperative security. Within the context
of NATO’s wider policy objectives and core
tasks, NATO will continue to integrate a gender
perspective into its work and contribute to the
implementation of UNSCR 1325 and related
Resolutions [6].
The North Atlantic Alliance and its partners
aim to contribute to the full implementation of
the UN Security Council Resolutions on Women,
Peace and Security by making this Policy an
integral part of their everyday business in both
civilian and military structures. NATO and its
partners aim to ensure that a gender perspective
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

is mainstreamed into policies, activities and
efforts to prevent and resolve conflicts. Due
regard will be given to the social roles of both
men and women and how these may lead to
different risks and security needs. Attention will
also be paid to how these roles may translate into
different contributions to conflict prevention and
resolution. NATO and its partners aim to yield
a change in mind sets and behaviours in their
institutions and promote awareness and positive
changes.
The two Strategic Outcomes aimed for in
this Action Plan follow two main tracks; one for
the participation of women and the other of
integration and institutionalization of gender
perspectives. All actions are to support these
Strategic Outcomes: 1. reduced barriers for the
active and meaningful participation of Women
in NATO’s, Allies’ and partners’ defence and
security institutions, and within NATO-led
operations, missions and crisis management;
2. Women, Peace and Security priorities and a
gender perspective are integrated in policies,
activities and efforts under-taken by NATO, Allies
and partners to prevent and resolve conflicts.
The period to be covered is two years, from June
2016 - June 2018.
In line with the policy, the action plan
concentrates on 14 outcomes and several actions,
whose implementation and responsibility are
shared between NATO International Staff,
NATO Military Authorities and relevant national
authorities.
Other cross-cutting aspects, such as human
resources policies, education, training and
exercises and public diplomacy, are also addressed
and play an important role in enhancing the
policy’s implementation within the Alliance.
Inthecontextoftheirpartnershipprogrammes
with NATO, partners are encouraged to adopt
specific goals that reflect the principles and
support implementation of UNSCR 1325 and
related Resolutions. They are also encouraged to
make use of the training and education activities
developed by Allied Command Transformation,
which has ensured that a gender perspective is
included in the curriculum of NATO Training
Centres and Centres of Excellence as well as in
pre-deployment training.
Though the Alliance has no influence on
measures or policies taken at national levels, it
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is required that all personnel – whether from
Allied or partner countries – deployed in NATOled operations and missions and serving within
NATO structures are appropriately trained
and meet required standards of behaviour.
Several countries have initiated gender-related
training for subject matter experts and raised
general awareness on UNSCR 1325 and related
Resolutions ahead of national force deployments.
Work among Allies and partner countries
is not only about developing gender awareness
in
crisis-management
or
peace-support
operations. An increasingly important focus
is on strengthening gender perspectives, and
promoting gender equality and the participation
of women in defence and security institutions as
well as the armed forces.
UNSCR 1325 and related Resolutions are also
being implemented in crisis management and in
NATO-led operations and missions. The Alliance
has nominated gender advisers at both Strategic
Commands – Allied Command Operations and
Allied Command Transformation – as well as in
subordinate commands and the operations in
Afghanistan and Kosovo. Gender advisors support
commanders to ensure that a gender perspective
is integrated into all aspects of an operation. An
important milestone was reached in May 2015,
when NATO’s first ever female Commander was
appointed to NATO’s headquarters in Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina.
Along with having more female personnel
on the ground, these measures have had a
positive effect on the implementation of UNSCR
1325 in theatres of operation. For instance, in
Afghanistan, female soldiers are able to connect
with members of the population otherwise closed
off from their male colleagues. Gender advisers
have also sought to promote public awareness
and ensure that the gender perspective is
incorporated in operational planning documents
throughout the chain of command, as well as in
documents outlining NATO’s current and future
partnership with Afghanistan.
In 2014, the Special Representative for
Women, Peace and Security and the Human
Resource Policy and Diversity Officer launched
the NATO Women’s Professional Network
(NWPN) and Mentoring Programme. The aim
of the NWPN is to promote a common corporate
culture and give training, development and

mentoring opportunities to women. The
Mentoring Programme seeks to help increase the
pool of qualified female candidates and to break
down structural barriers that may exist between
different services and types of staff.
In 2015, NATO and its partners adopted, for
the first time, Military Guidelines on the protection
of, and response to, conflict-related sexual- and
gender-based violence. Gender-related issues are
also increasingly being incorporated in exercises.
For example, NATO’s Crisis Management
Exercise in 2015 included – for the first time ever
– a gender perspective as one of its objectives.
These annual exercises are designed to practise
the Alliance’s crisis management procedures at
the strategic political level, and involve civilian
and military staffs in Allied capitals, at NATO
Headquarters, and in both Strategic Commands.
The implementation of UNSCR 1325 and
related Resolutions cuts across various divisions
and governing bodies within NATO Headquarters,
as well as in the Strategic Commands. All these
entities together are responsible for monitoring
and reporting the progress made by the Alliance.
For this purpose, a Women, Peace and Security
Task Force was established under the guidance
and responsibility of the Special Representative
for Women, Peace and Security. A specific body
was also set up to advise the Military Committee.
In sum, the mechanisms at NATO’s disposal
to implement the UNSC Resolutions are:
1. The
Secretary
General’s
Special
Representative for Women, Peace and Security
serves as the high-level focal point on all aspects
of NATO’s gender-related work. This position
was created in 2012, and made permanent from
September 2014. It is currently held by Clare
Hutchinson;
2. A task force bringing together civilian
and military staff across the Headquarters;
3. A gender office (NATO Office on
Gender Perspectives) and an advisory committee
of experts (NATO Committee on Gender
Perspectives) on the military side, tasked with
promoting gender mainstreaming in the design
and implementation, monitoring and evaluation
of policies, programmes and military operations;
4. A working group led by Allied Command
Operations to assess means to further incorporate
UNSCR 1325 and related Resolutions into
operational planning and execution;
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АНОТАЦІЯ
На сьогодні відзначається важлива роль,
яку жінки відіграють у вирішенні конфліктів
та встановленні миру. Місія НАТО полягає
у сприянні стабільному і міцному миру, в
рамках якого ґендерна рівність і розширення
прав та можливостей всіх жінок і дівчат є
ключовим чинником. Північноатлантичний
альянс прагне включити гендерний аспект
на всіх етапах робочого процесу - в ході
розробки, планування, реалізації, моніторингу
та оцінки політики і програм. Стаття
присвячена політиці НАТО / РЄАП
щодо імплементації Резолюції Ради Безпеки
ООН 1325(2000) «Жінки, мир і безпека» та
пов’язаних Резолюцій.
Ключові слова: НАТО, політика, гендерна
рівність, мир та безпека, резолюція, план дій,
захист, права жінок, партнерство

SUMMARY
Today is recognising the important and
distinctive role that women play in conflict
resolution and peace settlement. NATO’s mission
is to contribute to sustainable and lasting peace,
within which gender equality and empower all
women and girls is a key factor. The North Atlantic
Alliance seeks including the gender dimension
in all stages of the operational process - in the
design, planning, implementation, monitoring and
evaluation of policies and programmes. The article
is about NATO/EAPC policy for implementing
UNSCR 1325 on Women, Peace and Security,
and related Resolutions.
Keywords: NATO, policy, gender equality,
peace and security, resolution, action plan,
protection, women’s rights, partnership
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5. Gender advisers deployed at different
levels of NATO’s military command structure,
including operational headquarters;
6. A number of relevant committees that
develop and review specific and overall policy;
7. The NATO Science for Peace and
Security (SPS) Programme promotes concrete,
practical cooperation on gender-related issues
among NATO member and partner countries,
through collaborative multi-year projects,
training courses, study institutes and workshops.
In conclusion, NATO is taking steps to
promote gender equality and empower all
women and girls to identify and remove
barriers to women within NATO’s policies and
programmes. The North Atlantic Alliance sought
to ensure equal participation of women at all levels
ranging from conflict prevention to post-conflict
reconstruction, peace and security, in attract and
retain women, especially in senior leadership
positions, the prevention of sexual violence and
accountability to end impunity for incidents of
sexual violence in conflict, reflect principles by
UNSCR 1325 and related Resolutions.
References:
1.
What is NATO? URL: https://www.
nato.int/nato-welcome/index.html#.
2.
Nato
2020:
assured
security;
dynamic engagement. URL: https://www.
nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

32

Äåìèäåíêî Â.Î. - Ïðèíöèïè ÿê ôóíäàìåíòàëüíà îñíîâà ðåàë³çàö³¿...

ÏÐÈÍÖÈÏÈ ßÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÀ ÎÑÍÎÂÀ
ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÎÐÃÀÍÀÌÈ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÙÎÄÎ Ê²ÁÅÐÁÅÇÏÅÊÈ

ÄÅÌÈÄÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
ïðîôåñîð êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
В останні роки спостерігається посилена
увага вітчизняних та зарубіжних дослідників
до таких категорій, як інформаційна безпека, інформаційне суспільство, кіберпростір
(К. Бейкер, Р. Браст, І. Забара, О. Дзьобань, Н. Камінська, Дж. Карр, Д. Карпентер, Р. Кларк, М. МакКоннелл, М. Шмітт,
А. Пазюк, В. Петрик, В. Пилипчук та ін.). Не
дивлячись на це, окремо питання кіберпростору, кібербезпеки, кіберзагроз і т.д. практично не досліджуються, так само як і особливості реалізації міжнародно-правових
актів та актів національного законодавства
у цій сфері.

В статье рассматриваются основные
принципы реализации законодательства в
области кибербезопасности со стороны органов публичной власти в целом, органов
местного самоуправления, в частности.
Анализируются принципы применения законодательства в области кибербезопасности
и принятия субъектами властных полномочий решений в этой области, прежде всего, органами местного самоуправления, без
преимущества любого из них для безопасного
функционирования киберпространства, используя его в интересах личности, общества
и государства.
Ключевые
слова:
кибербезопасность,
киберугрозы, местные органы власти, органы
публичной власти, принципы, национальное
законодательство .

Мета даної статті полягає у дослідженні
основоположних принципів реалізації законодавства України у сфері кібербезпеки з
боку органів публічної влади загалом, органів місцевого самоврядування зокрема.

Постановка проблеми
Подальше динамічне прогресивне піднесення Української держави, розбудова її
як незалежної, європейської, демократичної країни вагомо пов’язані із захистом інтересів людини і громадянина, суспільства
та держави під час використання кіберпростору, з допомогою якого має бути забезпечено сталий розвиток інформаційного
суспільства та цифрового комунікативного
середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у
кіберпросторі.

Виклад основних положень
Варто наголосити, що останні кібератаки
як у світі, так і на теренах України яскраво
продемонстрували нагальну потребу приділяти ґрунтовну увагу питанням забезпечення кібербезпеки. Ігнорування вказаної проблематики ставить під загрозу нормальне
функціонування державного апарату, муніципальної влади, об’єктів критичної інфраструктури, існування та розвиток людини в
сучасному світі незалежно від територіальних меж її знаходження.
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Наведене вище обумовило певну активізацію в Україні формування та реалізації
державної політики щодо забезпечення кіберзахисту, яку на сьогодні назвати адекватною до сучасних викликів жодною мірою
неможливо.
На цьому шляху нині зроблені перші
кроки, що спрямовані на формування правової, технологічної, організації, інженернотехнічної основи протидії кібератакам. Зокрема, національне правове поле відносно
нещодавно доповнилося такими важливими нормативно-правовими актами у сфері
забезпечення кібербезпеки, як Стратегією
кібербезпеки України [3], Стратегією національної безпеки України [4], Основними засадами забезпечення кібербезпеки України
[5].
Разом з тим існує глибоке переконання,
що вказаних нормативно-правових актів
буде вкрай недостатньо для забезпечення
протидії кіберінцидентам та кібератакам,
яким за сучасних умов триваючої гібридної
війни Росії проти України буде все більше,
і вони носитимуть глобальніший характер.
Окрім того, на наш погляд, особлива
увага має бути приділена науково-теоретичному забезпеченню реалізації органами
місцевого самоврядування законодавства
України у сфері кібербезпеки, особливо
принципам такої діяльності. Останнє обумовлено найбільшою питомою вагою вказаних правовідносин за участю органів і
посадових осіб місцевого самоврядування
щодо інших правовідносин, максимальною
наближеністю елементів системи місцевого
самоврядування до потреб, запитів конкретного індивіда, до захисту його прав, свобод
та законних інтересів у сфері нормального
функціонування кіберпростору.
Зауважимо, що основними формами
реалізації норм права у сфері кібербезпеки
є дотримання, виконання, використання
та застосування. При цьому, застосування
норм права у сфері кібербезпеки за своїм
значенням та обсягом є найбільш важливою
та вагомою ланкою із наведених вище форм
реалізації норм права. Адже воно спрямоване на регулювання та охорону суспільних
відносин, пов’язаних із захистом життєво
важливих інтересів людини і громадянина,
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суспільства та держави під час використання кіберпростору, з допомогою якого забезпечуються сталий розвиток інформаційного
суспільства та цифрового комунікативного
середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у
кіберпросторі, притягнення винних у вчиненні правопорушень (у тому числі кіберзлочинів) до юридичної відповідальності,
відновлення попереднього правомірного
стану.
За сучасних умов особлива увага має
бути приділена захисту а) комунікаційних
систем усіх форм власності, в яких обробляються національні інформаційні ресурси або
використовуються в інтересах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, Збройних
Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань;
б) об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; в) комунікаційних систем, які
використовуються для задоволення суспільних потреб або у сферах електронного урядування, електронних державних послуг,
електронної комерції, електронного документообігу тощо.
Практика реалізації норм права у сфері кібербезпеки у формах дотримання, виконання, використання та застосування є
основою, фундаментом для здійснення нормотворчої функції органів публічної (державної і муніципальної) влади шляхом видання власних нормативно-правових актів.
Варто підкреслити, що відповідно до Стратегії кібербезпеки України (затверджена
Указом Президента України від 15 березня
2016 року № 96/2016 [3]) та Стратегії національної безпеки України (затверджена
Указом Президента України від 26 травня
2015 року № 287/2015 [4]) створення вітчизняної нормативно-правової бази, спрямованої на забезпечення розвитку безпечного,
стабільного і надійного кіберпростору є одним із важливих пріоритетів кібербезпеки
України. Водночас формування вітчизняної
правової та термінологічної основи у сфері
забезпечення кібербезпеки України, відповідні заходи щодо гармонізації національних нормативних документів у сфері елек34
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тронних комунікацій, захисту інформації,
інформаційної та кібербезпеки має здійснюватися відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС та НАТО [3, п. 4.1.].
Слід підкреслити, що застосування законодавства у сфері кібербезпеки органами державної влади та органами місцевого
самоврядування формально та суттєво відрізняється від інших форм реалізації норм
права в цій сфері: виконання, дотримання і
використання.
Застосування норм права у сфері кібербезпеки – це форма реалізації норм права у сфері кібербезпеки компетентними
суб’єктами владних повноважень щодо вирішення конкретної справи, що має державно-владний, творчо-організуючий характер,
здійснюється у встановленому процедурному порядку і завершується виданням правозастосовного акту.
Якщо дотримання, виконання і використання пов’язані з діями фізичних осіб, їх
об’єднань, ІТ корпорацій тощо, то застосування норм права здійснюється суб’єктами
владних повноважень – державними інституціями та органами місцевого самоврядування.
Доцільно наголосити, застосування законодавства у сфері кібербезпеки та прийняття суб’єктами владних повноважень
рішень на виконання Закону України «Про
основні засади забезпечення кібербезпеки
України» від 5 жовтня 2017 року № 2163VIII здійснюються з додержанням певних
принципів.
Основою для формування таких принципів є звичаї, традиції та моральні норми,
які орієнтовані на регулювання та охорону
суспільних відносин, пов’язаних із захистом
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час
використання кіберпростору.
Термін «принцип», який походить від
латинського «prinsipium» [13, с. 452], в контексті цієї публікації потрібно розуміти як
сукупність основних положень, правил, що
визначають сутність, властивості та закономірності розвитку суспільних відносин,
пов’язаних із використання кіберпростору
та забезпеченням кібербезпеки України.

Варто зауважити, що правові принципи пронизують правову матерію, і, у першу
чергу, правові ідеї. Принципи – це перш за
все ідеї. Елемент узагальнення, піднесений
над конкретикою, що властивий ідеї, досить
чітко простежується і в принципах. Потім
принципи перетворюються у норми, втілюються у них. Принципи права концентрують результат розвитку права, в них втілюється нерозривний зв’язок минулого, сучасного та майбутнього [14, с. 25].
Цінність принципів полягає в тому, що
вони, найперше, відображають саме інтереси
людини [15, с. 41]. У цьому зв’язку доктринальне усвідомлення принципів застосування законодавства у сфері кібербезпеки, їх
всебічне втілення у процесі прийняття рішень органами місцевого самворядування
в цій сфері створить можливість проводити
цю діяльність цілеспрямовано, комплексно,
послідовно, системно та, найголовніше, в інтересах людини.
При цьому, сучасна система принципів
застосування законодавства у сфері кібербезпеки є не одномоментним досягненням
людської цивілізації та, зокрема, Української держави та суспільства, а є досить
довготривалим періодом, пов’язаним з виникненням, формуванням та сучасним розумінням системи керівних ідей застосування
законодавства у сфері кібербезпеки. Спочатку вони зароджувалися як певні фундаментальні начала, уявлення, що відображають
демократичні цінності у сфері реалізації права на кібербезпеку, що ставить собі за мету
уникнення порушення конфіденційності,
цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/
або технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів,
забезпечення безпеки, сталого, надійного та
штатного режиму функціонування комунікаційних та/або технологічних систем тощо.
Ці ідеї згодом, знайшли своє нормативно-правове закріплення в різноманітних
нормативно-правових актах як на міжнародному, регіональному, так і національному рівнях. У свою чергу, принципи застосування законодавства у сфері кібербезпеки,
що знайшли своє нормативно-правове відо35
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браження в Законі України «Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України»
від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII, реалізуються у відповідних правовідносинах.
Практика реалізації принципів застосування законодавства у сфері кібербезпеки
зумовлює їх подальше вдосконалення та
загалом певну позитивну модифікацію нормативно-правових актів, що спрямовані на
створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в
інтересах особи, суспільства і держави. Динаміка реформування нормативно-правового забезпечення права на кібербезпеку, на
наш погляд, залежить найперше від рівня
соціально-економічного розвитку суспільства і держави.
Варто наголосити, що подальша динамічна прогресивна інтеграція Української
держави до європейського політичного,
економічного, правового простору з метою
набуття членства в Європейському Союзі
та в євроатлантичний безпековий простір з
метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, що визначено пріоритетом зовнішньої і внутрішньої
політики, в тому числі, залежить від рівня
боротьби із кіберзагрозами, кібершпигунством, кібертероризмом, кіберзлочинністю
та поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері.
Першоосновою досягнення цього є належне науково-теоретичне осмислення наведених вище категорій та, зокрема, вкрай
важливо – принципів застосування законодавства України у сфері кібербезпеки. Проте, на жаль, незважаючи на значний інтерес науковців, експертів, політиків до цієї
проблематики, маємо значні прогалини в
дослідженні цих питань. Водночас рівень
дослідження принципів застосування норм
права у сфері кібербезпеки до певної міри
залежить від ступеня розкриття принципів
права загалом, де не спостерігається одностайності щодо поняття, сутності, класифікації тощо.
Зокрема, А.М. Колодій визначає принципи права як відправні ідеї його буття, які
виражають найважливіші закономірності і
підвалини даного типу держави і права, є
однопорядковими з сутністю права і склаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

дають його головні риси, відрізняються
універсальністю, вищою імперативністю і
загальнозначимістю [16, с. 19]. Ю.А. Ведєрніков та А.В. Папірна зауважують, що принципи права – це керівні ідеї, положення,
провідні засади, на основі яких визначається зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин [17, с. 91].
Усвою чергу, М.В. Цвік та О.В. Петришин характеризують принципи як вихідні
керівні засади, відправні установлення, що
виражають сутність права і випливають з
ідей справедливості та свободи, визначають
загальну спрямованість і найістотніші риси
чинної правової системи [18, с. 91].
О.В. Зайчук вказує, що принципи права
— це вихідні, визначальні ідеї, положення,
установки, які складають моральну та організаційну основу виникнення, розвитку і
функціонування права [14, с. 23].
Водночас Т.І. Фулей загальнолюдські
принципи права розкриває як зафіксовані
у позитивному праві його універсальні нормативні засади, які напрацьовані людством
як глобальною макроцивілізаційною системою, об’єктивно зумовлені потребами і рівнем розвитку людської цивілізації та втілюють її найкращі здобутки у правовій сфері,
визначають сутність і спрямованість правового регулювання і придатні до застосування у будь-якій системі права [19, с. 8].
Можна навести ще значний перелік дефініцій принципів права. Їх розмаїтість зумовлюється тим, що принципи права – неодноманітне і неоднозначне явище, до дослідження якого можна і треба підходити з різних
боків.
Разом з тим на основі наведених вище
поглядів різних науковців можна дійти висновку, що принципи застосування законодавства органами державної влади та місцевого самоврядування у сфері кібербезпеки
– це системи керівних ідей, фундаментальних положень, основоположних правил, що
визначають сутність, властивості та закономірності застосування законодавства у сфері
кібербезпеки з метою створення умов для
безпечного функціонування кіберпростору,
його використання в інтересах особи, суспільства і держави.
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особа та/або група осіб за їх ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, віку, інвалідності,
етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану,
місця проживання, мовними або іншими
ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними зазнає обмеження у
визнанні, реалізації або користуванні правами, свободами та законними інтересами у кіберпросторі в будь-якій формі, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
Власне загальні організаційно-правові
засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини
та громадянина встановлює Закон України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012
року № 5207-VI [8].
Разом з тим законодавець встановив,
що рішення, дії та бездіяльність суб’єктів
владних повноважень у сфері забезпечення кіберзахисту не можуть призводити до
юридичного або фактичного обсягу прав та
обов’язків особи, який є: а) відмінним від обсягу прав та обов’язків інших осіб у подібних
ситуаціях, якщо тільки така відмінність не є
необхідною та мінімально достатньою для
задоволення загальносуспільного інтересу;
б) таким, як і обсяг прав та обов’язків інших
осіб у неподібних ситуаціях, якщо така однаковість не є необхідною та мінімально достатньою для задоволення загальносуспільного інтересу.
Тобто права, свободи та законні інтереси учасників правовідносин у кіберпросторі
не є абсолютними. Реалізація їх може бути
обмежена суб’єктами з владними повноваженнями в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини за
процедурою встановленою в законі. Головне при цьому, щоб вказане обмеження не
було свавільним – відповідало міжнародноправовим стандартам обмеження цього права та не перевищувало межі, яка необхідна
та мінімально достатня для задоволення загальносуспільного інтересу.

Водночас до таких принципів належить
збалансованість вимог та відповідальності,
згідно з яким має бути забезпечено баланс
між встановленням відповідальності за невиконання вимог кібербезпеки та кіберзахисту, а також за запровадження надмірних
вимог та обмежень.
Забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту в Україні передбачає встановлення
суб’єктами з владними повноваженнями в
цій сфері низки вимог до фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства, осіб з множинним громадянством),
юридичних осіб, спрямованих на: а) запобігання кіберінцидентам, виявлення кібератак та захист від них; б) усунення загроз безпеці систем електронних комунікацій, систем управління технологічними процесами,
уникнення ймовірності порушення штатного режиму функціонування таких систем (у
тому числі зриву та/або блокування роботи
системи, та/або несанкціонованого управління її ресурсами), зміцнення захищеності електронних інформаційних ресурсів;
в) встановлення суб’єктів правовідносин,
винних у вчиненні кібершпигунства, кібертероризму, кіберзлочинів та інших правопорушень, що створюють загрози кібербезпеці
України; г) відновлення попереднього правомірного стану.
З метою забезпечення ефективності виконання вказаних вимог суб’єкти з владними повноваженнями у сфері забезпечення
кіберзахисту можуть встановлювати заходи
відповідальності за невиконання цих вимог та притягувати винних до певного виду
юридичної відповідальності залежно від
негативних наслідків деліктів для кіберзахисту. При цьому важливо уникнути запровадження надмірних вимог та обмежень й
забезпечити баланс між вимогами щодо забезпечення кіберзахисту та негативними
наслідками санкцій певного виду юридичної відповідальності залежно від шкоди суспільним інтересам, інтересам людини і держави стосовно забезпечення кібебезпеки.
Слід зазначити, що одним із базових
принципів правозастосовчої діяльності
суб’єктів з владними повноваженнями у сфері забезпечення кіберзахисту є принцип недискримінації – уникнення ситуацій, за якої
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Одним із принципів застосування законодавства у сфері забезпечення кібербезпеки є принцип еквівалентності вимог до забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної
інфраструктури, згідно з яким застосування
правових норм повинно бути якомога більш
рівнозначним щодо кіберзахисту комунікаційних та технологічних систем об’єктів
критичної інфраструктури, що належать до
одного сектору економіки та/або які здійснюють аналогічні функції.
Етимологія слова «еквівалент» (лат.
aequivalens) – означає рівноцінний, утворений з основи прикметника «aequus» – рівний і дієприкметника «valens» від дієслова
«valere» – бути сильним; важити; бути вартим [20, с. 158]. В академічному тлумачному
словнику української мови вказується: еквівалентний – це той, який повністю замінює
щось у якому-небудь відношенні, є його еквівалентом [21, с. 455].
Тобто при здійсненні правозастосування суб’єктами з владними повноваженнями
у сфері забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем об’єктів
критичної інфраструктури, зважаючи на
важливість для суспільних інтересів цих
об’єктів, має бути максимально дотриманий
принцип адекватності, рівнозначності вимог
до забезпечення кіберзахисту та наявним й
потенційно можливим явищам і чинники,
що створюють небезпеку життєво важливим
об’єктам критичної інфраструктури.
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Висновки
Варто наголосити, що в цій публікації висвітлено далеко не всі принципи застосування законодавства України органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами
з владними повноваженнями з метою забезпечення кібербезпеки України. Разом з тим
усі наведені вище принципи застосування
законодавства у сфері кібербезпеки та прийняття суб’єктами владних повноважень
рішень у цій сфері застосовуються без переваги будь-якого з них з метою безпечного
функціонування кіберпростору та його використання в інтересах особи, суспільства і
держави.
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SUMMARY
The article examines the fundamental principles
the implementation of legislation in the field of
cybersecurity with the side of the public authorities
in general, local authorities in particular. Analyzed
the principles of application of legislation in the
field of cybersecurity and subjects of power solutions
in this field, first of all, the bodies of local selfgovernment, are applied without the benefits of any
of them for the purpose of the safe functioning of
cyberspace, using it for the benefit of individuals,
society and the State.
Keywords: cyber security, cyber threats, local
government, organs of public authority, principles,
national legislation.

АНОТАЦІЯ
Cтаття присвячена дослідженню основоположних принципів реалізації законодавства
України у сфері кібербезпеки з боку органів публічної влади загалом, органів місцевого самоврядування зокрема. Проаналізовані принципи
застосування законодавства у сфері кібербезпеки
та прийняття суб’єктами владних повноважень рішень у цій сфері, насамперед, органами
місцевого самоврядування, застосовуються без
переваги будь-якого з них з метою безпечного
функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзагрози,
місцеве самоврядування, органи публічної влади,
принципи, національне законодавство.
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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Аналізу люстрації в аспекті прав людини присвятили свої праці такі вчені: М. Бобринський, В. Букач, Н. Камінська, Р. Костишин, Л. Наливайко, І. Орловська, Я. Турчин, С. Шевчук та ін.

Статья посвящена проблеме соотношения люстрационных мер с институтом прав
и свобод человека и гражданина. В этом контексте изучена соответствующая практика Конституционных судов Албании, Чехии,
Литвы и Эстонии. Рассмотрены правовые
позиции ЕСПЧ относительно влияния люстрации на систему прав, гарантированных
Конвенцией. Проанализировано конституционное представление Верховного Суда Украины
№ 201-4411/0/8-15 от 28.12.2015 г. через
призму европейской судебной практики.
Ключевые слова: люстрация, право на
труд, дискриминация, конституционное представление, государственная служба.

Мета статті полягає у вивчені європейського досвіду в контексті вироблення підходу до вирішення питання неконституційності окремих положень Закону України
«Про очищення влади».
Виклад основних положень
дослідження
У європейському розумінні люстрація є
інститутом перехідного правосуддя (англ.
transitional justice) і являє собою процедури,
спрямовані на заборону посадовим особам,
які представляли колишній режим, займати
впливові посади в державі після зміни влади
[12]. Засади таких процедур визначаються у
Резолюції ПАРЄ 1096 (1996) «Про заходи з
ліквідації спадщини колишніх комуністичних тоталітарних систем», Документі 7568
від 03.06.1996 р. «Керівні вказівки щодо
відповідності люстраційних законів та подібних адміністративних заходів вимогам
держави, що базується на принципі верховенстві права» (далі – Керівні вказівки щодо
люстрації від 03.06.1996 р.), деталізуються

Постановка проблеми
Імплементація люстрації в законодавчу
систему України викликала появу наукового
інтересу до різних аспектів цього феномена.
Водночас полярність поглядів на природу
люстраційних заходів та наявність чотирьох
конституційних подань щодо конституційності окремих положень Закону України
«Про очищення влади» від 16.09.2014 р.№ 1682-VII (далі – Закон України «Про очищення влади»), вказує на особливу гостроту
питання співвідношення люстрації із системою прав людини. Тому актуальною для
науки і конституційної практики є розробка
вказаної проблематики.
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у відповідних рішеннях ЄСПЛ і висновках
Венеціанської комісії стосовно люстраційних законів. Аналіз цих джерел дозволяє дійти висновку про сумісність люстрації з демократичними цінностями, базування її на
принципі «демократії, що здатна сама себе
захистити» і специфічність та додатковість
люстрації як засобу, спрямованого на усунення залишків та наслідків попереднього
недемократичного режиму.
Разом з тим застосування країнами Центральної та Східної Європи різних люстраційних моделей призвело до різних наслідків та висновків щодо узгодженості люстрації з інститутом прав людини.
Наприклад, люстрація в Албанії здійснювалася на підставі § 24 (1) Кодексу законів про працю, а у подальшому згідно із
Законом № 7666/1993 від 26.01.1993 року,
яким передбачалося створення комісії для
перегляду ліцензій, які дають право на заняття адвокатською практикою, що були видані до набуття законом чинності. Вказаним
законом також вносилися доповнення до закону про адвокатуру, відповідно до яких адвокатські ліцензії не видавалися: колишнім
посадовим особам або співробітникам тоталітарної таємної поліції (Сигур); особам, які
займали різні посади в колишній албанській
комуністичній партії, а також тим, хто брав
участь в таких діях, як прикордонні вбивства та інше. Проте Конституційний Суд Албанії у рішенні від 21.05.1993 р. встановив,
що створення Комісії з перегляду адвокатських ліцензій суперечить конституційному
закону про судову систему, згідно з яким
адвокатська практика є вільною професією,
яка повинна бути самоврядною. Можливі
помилки у видачі ліцензій повинна виправляти Рада суддів. Суд також постановив, що
ставлячи надання ліцензій у залежність виключно від дій адвокатів протягом визначеного періоду часу, закон виключає застосування демократичного критерію індивідуальної оцінки якостей адвокатів, що є порушенням конституційного права на працю.
Крім того, застосовуючи дискваліфікацію
на підставі вчинення злочинів, закон тим
самим порушує принципи розподілу влади
і презумпції невинуватості [1]. Після цього
рішення в Албанії були прийняті ще два лю-

страційні закони: «Про контроль за моральним обличчям посадових осіб та інших осіб,
пов’язаних із захистом демократичної держави» № 8043/1995 та Закон про люстрацію
№ 10 034/2008.
У Чеській Республіці люстрація полягала
у визначенні окремих умов для виконання
деяких функцій у державних органах та організаціях, установах територіальних одиниць місцевого самоврядування. Умовою
допуску кандидата чи обіймача до посади
була відсутність його зв’язку з попереднім
комуністичним режимом, у формах, чітко
визначених у законі, що підтверджувалося
довідкою федерального міністерства внутрішніх справ, чесною заявою чи відкриттям (з архівів, даних служби безпеки тощо).
Якщо особа не відповідала визначеним законом вимогам для виконання обов’язків на
вказаних посадах або якщо особа не подала чесну заяву чи подала неправдиву чесну
заяву, вона звільнялася з посади протягом
15 днів з моменту, коли організації про це
стало відомо. При цьому на таку підставу
припинення трудових відносин не поширювалися положення трудового кодексу
про можливість організації звільнити особу
лише з попереднім погодженням відповідної профспілки, а люстрована особа мала
право оскаржити своє звільнення у суді протягом двох місяців з моменту звільнення [2].
Аналізуючи вказану процедуру люстрації в контексті гарантованих Міжнародним
пактом про громадянські і політичні права
та Конвенцією про дискримінацію в галузі
праці та занять від 25.06.1958 р. № 111 Конституційний Суд Чехословаччини у рішенні
№ Р1. US 1/92 від 26.11.1992 р. встановив
відсутність порушень прав людини, зазначивши, що у демократичному суспільстві
необхідним є відповідність працівників державних і громадських органів (а також робочих місць, які мають певний зв’язок з безпекою держави), критеріям громадянського
характеру, які можна охарактеризувати як
лояльність до демократичних принципів, на
яких побудована держава. Такі обмеження
можуть також стосуватися специфічних груп
осіб без індивідуального оцінювання [3].
В Естонії законом «Про принесення
присяги» від 08.07.1992 р. був закріплений
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банківської справи, зв’язку та охорони, а також сфери стратегічного управління у провідних галузях економіки.
Важливим моментом було те, що інформація про таємну співпрацю зі спеціальними службами попереднього режиму в
обов’язковому порядку розкривалася щодо
осіб, які обіймали або були кандидатами на
посади Президента Республіки, члена Сейму або ради самоврядування, члена Уряду,
посади судді або прокурора. В інших випадках інформація про таємне співробітництво
розкривалася лише при відмові особи протягом шести місяців з початку оголошення
Комісією реєстрації та прийому зізнань, розкрити про себе відомості, при поданні завідомо неправдивих відомостей щодо себе,
інших осіб або спеціальних служб чи приховуванні інформації [7].
Таким чином, розглянуті вищі люстраційні моделі Албанії, Чехії, Естонії та Литви
свідчать про адміністративну природу люстраційних заходів у цих країнах, що мали
форму спеціальних вимог та обмежень для
низки посад і професій. Питання відповідності люстраційних процедур міжнародним
стандартам прав людини стали предметом
розгляду і ЄСПЛ.
Зокрема, у справі «Sidabras and Džiautas
v. Lithuania» (заяви №№ 55480/00 і 59330/00,
рішення від 27.07. 2004 р.) Суд визнав, що
обмеження, відповідно до люстраційного
закону, можливостей працевлаштування
заявників і, відповідно, відмінності у ставленні до них, що мали місце, переслідували
правомірні цілі захисту національної безпеки, громадського порядку, економічного
добробуту країни, а також прав і свобод інших осіб. Разом з тим, розглядаючи питання пропорційності оскаржуваних люстраціних заходів, Суд зазначив, що обмеження,
встановлені державою щодо можливостей
працевлаштування громадян у приватні
компанії за ознакою відсутності у них лояльності до держави, з точки зору Конвенції, не
можуть обґрунтовуватися так само, як обґрунтовуються обмеження доступу на державну службу, незалежно від того, наскільки
важливою є та чи інша приватна компанія
в плані економічних і політичних інтересів
держави чи інтересів її безпеки [8].

люстраційний механізм у формі письмової
присяги про не співпрацю з німецьким і
радянськими спецслужбами і про непричетність до порушень прав людини, який
застосовувався до всіх виборних та призначуваних посад у державі. Якщо на підставі
наявних архівних даних з’ясовувалося, що
присяга помилкова, особа за рішенням суду
позбавлялася посади або мандата, а відомості про її причетність до репресій або співпраці зі спецслужбами оприлюднювалися.
Однак, якщо особа визнавала свою провину
і добровільно йшла у відставку або відмовлялася від мандата (або знімала свою кандидатуру з виборів), інформація щодо неї не
розголошувалася [4].
У Литві люстраційні вимоги до посадових осіб органів державної влади мали тимчасовий характер. 1 січня 1999 року набрав
чинності закон «Про оцінку Комітету державної безпеки СРСР і нинішньої діяльності кадрових співробітників цієї організації»,
який вводив обмеження діяльності колишніх кадрових співробітників КДБ СРСР: їм
заборонялося протягом 10 років працювати
на державних посадах, а також у сфері нотаріату, адвокатури та освіти, банківському
секторі, брати участь у стратегічних економічних проектах [5]. Однак Конституційний Суд Литви 04 березня 1999 року визнав
процедуру люстрації неконституційною,
але зазначив, що заборона колишнім співробітникам КДБ займати державні посади
не суперечить Конституції, оскільки «право
на рівні можливості для роботи в державній
сфері не є абсолютним», а «вимога лояльності і довіри у зв’язку з роботою в державному
секторі є загальною і зрозумілою»[6].
23 листопада 1999 року в Литві був прийнятий новий закон про люстрацію – закон
«Про реєстрацію, зізнання у співпраці, облік осіб, що таємно співпрацювали зі спеціальними службами колишнього СРСР, і
охорону осіб, що зізналися», яким встановлювалася заборона працевлаштування строком на 10 років з моменту оголошення відомостей про секретну співпрацю особи зі
спеціальними службами колишнього Радянського Союзу. Така заборона поширювалася
на сфери освіти, державної служби, місцевого самоврядування, нотаріату, адвокатури,
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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У справі «Žičkus v. Lithuania» (заява№ 26652/02, рішення від 07.04.2009 р.) Суд
підтвердив висловлену раніше правову позицію щодо впливу встановлених законом
обмежень у прийомі на роботу в деяких
сферах приватного сектора, на можливості
заявників користуватися своїм правом на
повагу їх «приватного життя» в сенсі статті
8 Конвенції. Також було встановлено, що судовий розгляд стосовно обмежень, накладених на колишніх офіцерів КДБ не може розглядатися як «кримінальне обвинувачення»
за змістом статті 6 Конвенції, тому скарга заявника за статтею 6 Конвенції, що стосуються прав захисту по кримінальних справах,
була відхилена [9].
Окремо слід звернути увагу на врахування ЄСПЛ часу прийняття люстраційного
законодавства, а саме: фактор запізнілого
прийняття люстраційного закону не визнається вирішальним, проте має значення для
загальної оцінки пропорційності люстраційних заходів, цілям, що передбачаються державою. На наш погляд, таку позицію суду
можна розвинути і через принцип люстрації
стосовно утримання від недооцінки здатності індивіда до позитивних змін у поведінці
та звичках, закріплений у п. g Керівних вказівок щодо люстрації від 03.06.1996 р.
Отже, аналіз практики розгляду ЄСПЛ
скарг у сфері люстрації свідчить про те, що
Суд допускає правомірність та доцільність
обмежень, відповідно до люстраційних законів, можливостей працевлаштування заявників, але в кожному конкретному випадку встановлює, чи співрозмірне оскаржуване заявниками особливе ставлення до них
цілям, що переслідуються державою. При
цьому Суд притримується висновку, що питання доступу до державної служби саме по
собі не може бути підставою для скарг на порушення Конвенції і що право на вибір певної професії, як таке, Конвенцією не гарантовано (Glasenapp and Kosiek v. Germany, заява №9228/80, рішення від 28.08.1986 р.;
Vogt v. Germany, заява №17851/91, рішення
від 26.09.1995 р.; Thlimmenos v. Greece, заява № 34369/97,рішення від 06.04.2000 р.).
Широка заборона на працевлаштування у
приватному секторі розглядається Судом
як втручання в особисте життя особи та

розглядається у взаємозв’язку із забороною
дискримінації (ст.ст. 8, 14 Конвенції).
Крім того, на наш погляд, важливим при
розгляді відповідності люстраційних заходів
правам людини є з’ясування природи таких
заходів. Зокрема, в межах європейської концепції люстрації домінують два підходи до
розуміння сутності люстраційних заходів:
люстраційні обмеження як один із різновидів спеціальних вимог до окремих категорій
публічних службовців та люстраційні обмеження як санкції, що виступають елементом
механізму відповідальності особи за ті чи
інші діяння. Як показує практика ЄСПЛ,
Суд притримується першого підходу, що
випливає з відмови розглядати застосування люстраційних процедур як кримінальне
обвинувачення у світлі ст. 6 Конвенції та
підтвердженням права держави регулювати
умови прийому на державну службу, а також на роботу в приватний сектор.
Розглянуті вище правові позиції ЄСПЛ
спробуємо екстраполювати на обґрунтування неконституційності окремих положень
Закону України «Про очищення влади», викладені у конституційному поданні Верховного Суду України № 201-4411/0/8-15 від
28.12.2015 р.
Так, суб’єкт права на конституційне подання просить Конституційний Суд України визнати таким, що не відповідає ст. 38,
ч. 2 ст. 61 та ч. 1 ст. 62 Конституції України
положення ч. 3 ст. 4 Закону України «Про
очищення влади», яким передбачені окремі
підстави звільнення особи із займаної посади внаслідок неподання заяви про незастосування люстраційної заборони або подання заяви про застосування такої заборони.
В обґрунтування свого клопотання
суб’єкт права на конституційне подання наголошує на тому, що припинення публічної
служби шляхом звільнення особи на підставі люстрації є видом юридичної відповідальності (с. 8); звільнення на підставі подання (неподання) заяви, передбаченої ст. 4
Закону України «Про очищення влади», без
проведення повної перевірки, за результатами якої буде підтверджено причетність
конкретної особи до узурпації влади, підриву основ національної безпеки й оборони
або порушень права людини, є порушенням
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права громадян на гарантовані державою
умови рівного доступу до державної служби
(с. 5,13); автоматичне звільнення, без проведення перевірки, є порушенням принципів
індивідуальності покарання та презумпції
невинуватості (с. 10,13) [10].
На наш погляд, важливим для аналізу
відповідності Конституції України вказаних
положень люстраційного закону є розмежування таких підстав звільнення з посади
та застосування люстрації, як неподання
заяви про застосування/незастосування заборони та подання заяви про застосування
такої заборони. Описаний у конституційному поданні підхід до розуміння звільнення з
публічної служби як міри юридичної відповідальності видається сумнівним. Обов’язок
подання заяви про незастосування люстраційної заборони встановлений законом та
має розглядатися як вимога, критерій чи
умова зайняття відповідної посади в органах публічної влади. Схожий люстраційний
механізм застосовувався у Чехії, Естонії та
Литві. У законодавстві України можна знайти подібні юридичні конструкції, які не
викликають питань узгодженості з правом
на доступ до публічної служби чи правом на
працю. Наприклад, вимоги до віку чи осілості для виборних посад, професійні критерії, ділова репутація, відсутність судимості,
доброчесність – для призначуваних посад та
окремих професій.
При цьому звільнення через неподання
заяви про застосування/ незастосування люстраційної заборони можна розглянути і як
вид юридичної відповідальності, але в цьому випадку порушення принципу індивідуальної вини чи презумпції невинуватості не
буде, оскільки такий негативний наслідок
настає за невиконання особою встановленої
законом вимоги.
Стосовно звільнення внаслідок подання
заяви про застосування люстраційної заборони, то якщо аналізувати його крізь призму юридичної відповідальності, можна виявити невідповідність принципу nulla poena
sine lege, закріпленому ст. 58 Конституції
України, оскільки встановлення законом
певних несприятливих наслідків (покарання) за діяння, на момент вчинення яких такий закон не діяв, суперечить цьому фундаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ментальному принципу. Якщо ж розглядати
цю люстраційну підставу як підтвердження
особою факту своєї невідповідності займаній
посаді, то виникає суперечність з принципом презумпції невинуватості, оскільки виконання особою обов’язку подання заяви
про застосування заборони тягне за собою
не лише звільнення з посади, а застосування заборони обіймати посади строком на
десять років, що дисонує з вказаним принципом.
Питання викликає сенс практичного виконання цього обов’язку, а саме: навіщо особі витрачати свій час, власноручно писати
заяву, тобто ініціювати власну люстрацію,
давати згоду на оприлюднення відомостей щодо себе, якщо можна отримати той
самий наслідок (звільнення і люстрацію),
утримавшись від вказаних дій, або уникнути люстрації шляхом звільнення за власним
бажанням.
У цілому встановлення законодавцем однакового наслідку для двох різних варіантів
поведінки (подання заяви; неподання заяви), не є зрозумілим. Адже санкція за невиконання обов’язку не може бути ідентичною наслідку виконання такого обов’язку,
це порушує логіку правового регулювання.
Логічним було б або законодавчо передбачити певне заохочення для осіб, які виконали обов’язок та повідомили про наявність
люстраційної заборони, або взагалі відмовитися від вказаної зобов’язальної норми.
Отже, на наш погляд, положення абзацу
2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про очищення
влади» не відповідає ст. 58, ч. 2 ст. 62 Конституції України.
Більш детально варто розглянути основне твердження суб’єкта права на конституційне подання щодо можливості законного
звільнення особи з посади лише за умови
встановлення її причетності до узурпації
влади, підриву основ національної безпеки
та оборони чи порушення прав людини [10,
c. 5,10,13]. Перелічені діяння мають кримінально-правову природу, тому їх виявлення та кваліфікація здійснюється у межах
кримінального процесу, а не люстраційної
перевірки. За такі діяння ч. 4 ст.1, ч. 3, 5-7ст. 3 Закону України «Про очищення влади»
передбачене застосування судової люстра44
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ційної заборони, на підставі рішення суду,
тоді як автоматичне звільнення та люстрація за неподання заяви, що встановленеч. 3 ст.4 цього ж закону, відноситься до законодавчої (автоматичної) люстраційної заборони. Тому важливо розрізняти дві форми люстраційних заборон, що встановлені
Законом України «Про очищення влади», а
також відмежовувати звільнення з посади та
люстрацію (заборону обіймати посаду протягом встановленого законом строку).
Не можна погодитися і з висновком, викладеним у конституційному поданні, щодо
дискримінаційного характеру такої підстави для звільнення особи з органу державної влади чи місцевого самоврядування, як
неподання заяви про незастосування люстраційної заборони [10, с. 6]. По-перше,
обов’язок подання такої заяви встановлений для всіх представників групи «посадові особи органів публічної влади». Подання
заяви про незастосування люстраційної заборони є необхідною умовою для допуску
до державної служби чи служби в органах
місцевого самоврядування, шо узгоджується з національним та міжнародним правом у частині права держави вимагати від
державних службовців лояльності щодо
до конституційних принципів, на яких базується суспільство; володіння державою
законним правом регулювати умови прийому на державну службу (п.п.12,15 ч. 1 ст.
92 Конституції України); положення про те,
що будь-яке розрізнення, недопущення або
перевага щодо певної роботи, що ґрунтується на її специфічних вимогах, дискримінацією не вважається (ч. 2 ст.1 Конвенції про
дискримінацію в галузі праці та занять від
25.06.1958 р. № 111).
По-друге, особи, які підпадають під люстраційні критерії, мають право звільнитися
за власним бажанням і тим самим уникнути накладання люстраційної заборони. При
цьому, такі особи мають широкі можливості
працевлаштування у приватному секторі, а
також у сфері освіти, ЗМІ, адвокатури, нотаріату та ін. Крім того, такі особи мають
право обиратися до єдиного законодавчого
органу держави та місцевих рад. Такі широкі можливості працевлаштування для осіб,
які підпадають під люстрацію, виключають

порушення права на приватне життя, гарантоване ст. 8 Конвенції, у взаємозв’язку з
якою, як правило, розглядаються скарги на
дискримінацію.
На наш погляд, необхідним є аналіз клопотання суб’єкта права на конституційне
подання щодо визнання неконституційним
положень абзацу 1 ч. 3 ст. 4 Закону України
«Про очищення влади» в контексті наслідків
його задоволення. Зокрема, особи, які підпадають під критерії люстрації і були звільнені на підставі не подання відповідної заяви, отримають право поновитися на раніше
займаних ними посадах, що буде несправедливо по відношенню до осіб, що пройшли
люстраційну перевірку та зберегли свою
посаду чи отримали. У цьому випадку буде
порушено ст. 38 Конституції України, заперечено право держави визначати засади публічної служби та нівельовано мету люстраційного процесу в Україні.
На підставі проведеного аналізу можна
сформулювати такі висновки:
1. Встановлення певних обмежень для
публічних службовців люстраційним законом, сумісне з принципами демократичної
держави та випливає з права держави вимагати лояльності від них. Тому питання
доступу до державної служби, саме по собі,
не може бути підставою скарг на порушення
прав людини та звернення до ЄСПЛ.
2. З практики ЄСПЛ вбачається, що
Суд аналізує в кожному випадку доцільність
встановлених люстраційним законодавством
обмежень працевлаштування у приватній
сфері та зайняття деякими видами професійної діяльності (адвокатура, нотаріат, журналістика, викладацька діяльність та ін.) у контексті порушення права на приватне життя
у зв’язку з забороною дискримінації (ст.ст.
8,14 Конвенції). Крізь призму прав на справедливий суд аналізується порядок доступу
до документів спеціальних служб, люстраційні перевірки та оскарження результатів
люстрації.
3. Звільнення з публічної служби на
підставі абзацу 1 ч. 3 ст. 4 Закону України
«Про очищення влади» не може розглядатися як захід юридичної відповідальності
за минулу діяльність особи, оскільки це суперечить принципу заборони зворотної дії
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2009 р. URL: https://hudoc.echr.coe.int/.
10.
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doccatalog/document?i d=297560.
11.
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12.
Камінська Н. В., Хлабистова К. В. Бізнес-обмеження для законодавців
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«Юридичні науки». 2016. № 855. С. 73–78.

закону в часі. Таке звільнення є наслідком
невиконання вимоги, що висувається до
публічних службовців. Положення абзацу
2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про очищення
влади» не відповідає ст. 58, ч. 2 ст. 62 Конституції України, оскільки застосування люстраційної заборони не може ґрунтуватися
тільки на заяві такої особи.
4. При аналізі Закону України «Про
очищення влади» в системі прав людини
важливо розрізняти підстави застосування
люстрації, встановити природу люстраційних заходів, розглядати порядок застосування люстраційної заборони у зв’язку з відповідним критерієм, а не загальною метою
люстрації, що визначена у ч. 2 ст. 1 цього закону.
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INSTITUTE OF THE LUSTRATION
AND HUMAN RIGHTS: PROBLEMS OF
THE CORRELATION
The choice of the Ukrainian legislator of
the European lustration concept and its foundation in the lustration law led to this study
conducted on two levels. On the first level, the
author examines European standards in the
sphere of lustration and approaches to the solution of the problem of the influence of lustration restrictions on the scope of human rights
enshrined in the decisions of the Constitutional
Courts of the respective countries of Europe
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whether the particular attitude towards to the
applicants’ is proportionate to the objectives
pursued by the state. At the same time, the
Court finds that the issue of access to the civil
service in itself cannot be the basis for complaints of violation of the Convention and that
the right to choose a particular profession as
such is not guaranteed by the Convention. A
broad prohibition on employment in the private sector is considered by the Court as an
interference with the private life of a person
and is considered in conjunction with the prohibition of discrimination (Articles 8, 14 of the
Convention).
Extrapolation of the European practice of
solving the problem of the lawfulness of lustration to resolve the question of the constitutionality of certain provisions of the Law of
Ukraine “On cleaning of the power” № 1682VII September 16, 2014 allowed to conclude
that the dismissal from public service on the
basis of paragraph 1 part 3 Art. 4 of the Law of
Ukraine “On cleaning of the power” cannot be
considered as a measure of legal responsibility,
for the past activity of a person, as this contradicts the principle of the prohibition of reversal
action of the law in time. Such a dismissal is a
consequence of non-fulfillment of the requirement put forward for the public servants. The
provisions of paragraph 2 part 3 of Art. 4 of the
Law of Ukraine “On cleaning of the power” №
1682-VII September 16, 2014 does not correspond to Art. 58, part 2 of Art. 62 of the Constitution of Ukraine, since the use of lustration
prohibition cannot be based solely on the statement of such person.
Key words: lustration, the right to work, discrimination, constitutional submission, public
service.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі співвідношення люстраційних заходів з інститутом прав і
свобод людини і громадянина. У цьому контексті
вивчена відповідна практика Конституційних
судів Албанії, Чехії, Литви та Естонії. Розглянуті правові позиції ЄСПЛ щодо впливу люстрації на систему прав, гарантованих Конвенцією
1950 р. Проаналізовано конституційне подання
Верховного Суду України № 201-4411/0/8-15 від
28.12.2015 р. крізь призму європейської судової
практики.
Ключові слова: люстрація, право на працю,
дискримінація, конституційне подання, державна служба.
and the ECtHR. On the second one - the justifications of the unconstitutionality of certain
provisions of the Law of Ukraine “On cleaning
of the power”, set forth in the constitutional
petition of the Supreme Court of Ukraine No.
201-4411/0/ 8-15 dated 12/28/2015, are analyzed.
In the European sense, lustration is an institution of transitional justice and is a procedure aimed at prohibiting officials who were
formerly in the regime from occupying influential positions in the state after the change of
power. Consideration of lustration models in
Albania, Czech Republic, Lithuania and Estonia shows the administrative nature of lustration in these countries, which took the form
of special requirements and restrictions for a
number of positions and professions.
An analysis of the practice of litigation complaints to the ECtHR shows that the Court accepts the lawfulness and expediency of restrictions on lustration law, employment opportunities of applicants, but in each case, it establishes
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ÐÅÔÎÐÌÈ Ó ÑÔÅÐ²
ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²¯ ÂËÀÄÈ:
ÄÎÑÂ²Ä ÏÎËÜÙ² ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÑÜÎÕ Êàòåðèíà ßðîñëàâ³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, âèêëàäà÷
êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Статья посвящена анализу прохождение реформы децентрализации в Польше
и в сравнении с основными направлениями
реформы децентрализации в Украине. Проанализирован опыт Польши по осуществлению реформы в системе государственной
службы и сформулированные выводы и предложения относительно усовершенствования
национального законодательства Украины.
Ключевые
слова:
децентрализация,
местное самоуправление, публичная служба,
гмины, поветы, территориальыная община,
Польша

Метою статті є виявлення основних
закономірностей трансформації законодавчої системи в Польщі та запозичення практичного досвіду для проведення ефективної
реформи публічної влади Україні в умовах
децентралізації.
Виклад основних положень
Україна стала на шлях реформування публічної служби з 2014 року, коли Кабінетом Міністрів України була прийнята
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні. Нею визначено ключові
шляхи розв’язання проблем системи місцевого самоврядування, зокрема: визначення
обґрунтованої територіальної основи для
діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади; створення
належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування
власних і делегованих повноважень; розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративнотериторіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації; максимальне
залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм
прямого народовладдя [8].
Реформа децентралізації влади в країнах ЄС проходила по-різному. Тому при
виборі моделі дослідження децентралізації

Постановка проблеми
Реформа
децентралізації
публічної
влади в Україні, яка була проголошена як
одна з основних реформ для зміни старої
неефективної системи правління та підвищення участі громад в управлінні державними справами, наразі перебуває у невизначеному стані, що не дає підстав у найближчому майбутньому очікувати її якісних
позитивних результатів. Слід зазначити, що
децентралізація управління не є панацеєю
і гарантією швидкого покращення якості життя населення у громадах, проте вона
суттєво розширює можливості для кращого
забезпечення різних територіальних спільнот необхідними послугами та більш якісного використання місцевих ресурсів. Тому
обравши найбільш відповідну особливостям
країни модель децентралізації, вже у середньостроковій перспективі можемо очікувати
якісних позитивних результатів.
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та виходячи із успішного досвіду подібних
реформ розвинутих країн, можна стверджувати, що польська модель децентралізації є
найбільш наближеною до українських реалій і досвід польських реформ може бути
найбільш корисним при проведенні реформ
в Україні.
Досвід Польщі українські реформатори почали аналізувати та впроваджувати в
дію ще з 2014 року, відразу як тільки розпочалася реформа публічної служби. Про
це свідчить підписання у Варшаві 7 грудня 2014 року Меморандуму про співпрацю
між Україною та Польщею з підтримки
реформи місцевого самоврядування, команда польських експертів та відомих реформаторів була задіяна в процесі деценПараметри
Площа, тис. км2
Населення, млн. чол.
Густота населення (чол. на км2)
Кількість населених пунктів
Форма державного устрою
Форма державного правління
Різновид форми правління
Гомогенність населення
Парламент
Виборча система
Виборчий поріг

на 2018 рік дають підстави стверджувати,
що реформа проходить не так успішно, як
декларують офіційні органи. Прикладом є
об’єднання громад на практиці, із загальної кількості запланованих до об’єднання
близько 1300 територіальних громад в
Україні фактично об’єдналось 367 (28%),
часто – не в оптимальній конфігурації, всупереч обласним перспективним планам та
Методиці формування спроможних територіальних громад [6]. У цій ситуації логічно
здійснити порівняльний аналіз польської
та української моделей децентралізації та
процесу проведення реформ для виявлення
чинників, що гальмують ефективне використання польського досвіду реформування
в Україні.

Польща
312,7
38,5
122
923 міста, 52,5 тисяч сіл

Україна
603,5
42,5
77,8
457 міст, 886 селищ міського типу, 28,6 тисяч сіл
Унітарна держава
Унітарна держава
Республіка
Республіка
Парламентська республіка Парламентсько-президентська республіка
Мононаціональна (93,5%)
Мононаціональна (77,8%)
Двопалатний
Однопалатний
Пропорційна Змішана
Пропорційна Змішана
5%
5%

тралізації. Підписаний документ визначає, що співробітництво у сфері підтримки реформи місцевого самоврядування
в Україні буде проводитися у формі консультативних заходів при підготовці проектів нормативно-правових актів з питань
реформування місцевого самоврядування
в Україні та здійснення навчальних заходів у сфері впровадження реформи місцевого самоврядування, зокрема, проведення навчальних та ознайомчих поїздок,
які фінансуватимуться за рахунок коштів
державного бюджету Республіки Польща,
надання підтримки за посередництва неурядових організацій.
Однак, результати реформи децентралізації у 2015-2017 роках та перспективи

Втілення реформи в Польщі почалося
після падіння соціалістичної системи. Поступово з 90-го і по 98-й сформувалася трирівнева система незалежного самоврядування. А
саме – гміна (територіальна громада) – повіт
– воєводство. Схожу структуру пропонують і
Україні. Зокрема, громаду – район - область.
У Польщі з 1998-го із 49 воєводств було створено лише 16. Їхній розмір мало чим відрізняється від нинішніх областей в Україні. А
от повіти (райони) майже не укрупнювали вони виявилися доволі великими. Середній
повіт у Польщі нараховує біля 83 тис. мешканців, а найменший - 22 тис. Всього в країні
нині налічується 380 повітів, з них 314 - земські та 66 - міські (більші міста отримали одночасно й права повітів) та 2478 гмін.
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Власне місцеві вибори 1998-го запустили запровадження місцевого самоврядування на рівні повіту та воєводства, які
мали займатися питаннями, що виходили
за межі повноважень найменших територіальних одиниць – тобто гмін. Вони ж визначали центр повіту, що, по суті, складається
з кількох гмін. Таким чином, польські повіти дещо більші, ніж українські райони, але
тут розрив не такий великий, як у випадку
співвідношення гміна-громада. Представництво державної влади запроваджувалося
лише на рівні воєводства (воєводу призначає прем’єр), а в повітах діють обрані старости. Втім, ні перший, ні другий не мають
правових, організаційних чи фінансових важелів, щоб безпосередньо управляти гмінами - у повітів чи воєводств свої повноваження, а у гмін - свої, вони не перетинаються.
Знайомої нам ієрархічної підпорядкованості немає - кожна самоврядна одиниця сама
собі господар.
Треба сказати, що реформування в
Польщі привнесло найбільші зміни саме на
найнижчому рівні – рівні гмін (в Україні ми
розуміємо територіальні громади). Місцеве
самоврядування таким чином отримало реальне право здійснювати управління та розпорядження своїми власними ресурсами,
отримало додаткові повноваження і більшу
відповідальність.
Отже, в цілому, якщо звернути увагу на
реалізацію реформи децентралізації в Польщі та пропозиції, що обговорюють в Україні,
спільне між ними, насамперед, мета та кінцева структура управління. Але існують серйозні відмінності: в Польщі реформі передували кілька етапні періоди реформування та
прагнення політиків здійснити незворотні
зміни; Польща не потребувала укрупнення
територіальних громад, так само непринциповим виявився розмір повітів - тож тут головним питанням було забезпечення повноважень та ресурсів, а не чисельність і площа;
укрупнення ж потребував, насамперед, рівень воєводств, який в Україні принципових змін не вимагає.
Однак, ідеальних рішень у процесах реформування – немає, бо кожна країна йде
своїм шляхом. На нашу думку, польська реформа була успішною тому, що була добре
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підготовленою, швидкою і комплексною. З
урахуванням політичної волі. Тому польський досвід цілковито не може бути перенесений на український грунт. Головні перешкоди – інший адміністративний поділ,
нестабільна соціально-економічна та політична ситуація, непідготовлена законодавча
база, а подекуди незацікавленість місцевих
посадовців, нерозуміння з боку сільських
голів, відсутність кваліфікованих кадрів, корупція тощо.
Спробуємо порівняти принципи, які закладені у проведення реформи територіального устрою та реформи місцевого самоврядування України і Польщі.
Отже, як видно із таблиці, принципи,
які закладені у проведення реформи, майже ідентичні. Так чому ж в Україні так повільно та з такими труднощами проходить
дана реформа? На нашу думку, перш за все,
потрібно удосконалити законодавчу базу
– прийняти Закон України «Про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» від 01.07.2015 року, що
дасть можливість внесення змін до Конституції України в частині децентралізації, та
сприятиме ефективному функціонуванню
органів державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам,
підвищувати кваліфікацію та професіоналізм, належним чином забезпечити інтереси
та потреби населення.
Аналізуючи нормативно-правове забезпечення Польщі, можна зробити висновки,
що, наприклад, Конституція Польщі не деталізує всі одиниці територіального самоврядування і залишає це певним чином на
розсуд законодавця. Ми вважаємо, що доцільно визначити ці засадничі принципи
саме в Конституції, як це пропонується у
ст. 133 Конституції України. Тим не менше,
система місцевого самоврядування в Польщі визначається двома основними законами
– законом Республіки Польща «Про місцеві
органи самоврядування» [3] та законом Республіки Польща «Про місцеве самоврядування повят» [4]. Ці закони виписують таку
систему адміністративно-територіального
устрою Польщі: воєводство, повяти, гміни.
Порівняння з пропонованою українською
системою дозволяє встановити такі відповід50
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Україна
Проект Закону України «Про внесення змін
до Конституції України (щодо децентралізації влади)» від 01.07.2015 року декларує:
·
відхід від централізованої моделі
управління в державі;
·
забезпечення спроможності місцевого самоврядування побудову ефективної
системи територіальної організації влади;
·
реалізацію принципів, передбачених
Європейською хартією місцевого самоврядування [3].
Принципи адміністративно-територіального устрою реформи та територіального самоврядування:
·
Принцип повсюдності, що означає
передачу земель у розпорядження органів
місцевого самоврядування за населеними
пунктами.
·
Принцип спроможності місцевого самоврядування, що гарантує наділення його
достатніми повноваженнями та ресурсами.
При цьому, при плануванні сталого розвитку
адміністративно територіальних одиниць
враховуються історичні, економічні, екологічні, географічні, демографічні особливості,
етнічні та культурні традиції. На обласному
та районному рівнях вводиться інститут
префектів, що мають скоріше контролюючі
(дотримання законів), ніж адміністративні
функції.
·
Принцип субсидіарності, що гарантує передачу на місця, в громади максимальну кількість повноважень, які органи місцевого самоврядування здатні виконати.

Польща
Базовий принцип проголошує ч. 1 ст. 15
Конституції Республіки Польща від 1997
року:
«Територіальний устрій Польщі гарантує
децентралізацію публічної влади. Устрій самоврядування не є ієрархічним. Структури
самоврядування мають доповнюватись, а не
взаємно накладатись. Ані повітове, ні воєводське самоврядування не здійснюють нагляду над ґмінним самоврядуванням» [2].
Принципи адміністративно-територіального устрою реформи та територіального самоврядування:
·
Побудова громадянського суспільства – впровадження нових рівнів урядування, які мають наблизити кожного громадянина до процесу управління, водночас
роблячи їх відповідальними за результати
своєї діяльності.
·
Субсидіарність – передача/делегування центральним урядом ряду функцій
місцевим органам влади.
·
Ефективність – спроможність місцевих і регіональних громад успішно використовувати свої можливості для власного розвитку.
·
Прозорість, відкритість і підзвітність
– ліквідація зайвих адміністративно-бюрократичних структур, радикальне реформування системи публічних фінансів.
·
Гнучкість – здатність оперативно реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх чинників і встановлення ефективного зворотного зв’язку з публічною владою.
центри прийняття рішень. Суть концепції
української моделі відповідає моделі місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Польщі. Обидві моделі
базуються на принципах підтримки децентралізації владних відносин, а інститут самоврядування є основою політичного устрою,
елементом громадянського суспільства. Адміністративно-територіальний устрій України та Польщі ідентичні і базуються на трирівневій системі: область/воєводство, район/
повіт, громада/ґміна – як базова одиниця,
яка включає один або декілька населених
пунктів і є територіальною основою здій-

ності: громади ↔ гміни; райони ↔ повяти;
регіони (АРК та області) ↔ воєводства. Однак на цьому схожість майже закінчується.
Загалом відмінності в параметрах умов
проведення реформ в Україні та Польщі не
є суттєвими, тому немає підстав стверджувати, що реформи в Україні проводяться в
кардинально інших умовах, ніж вони проходили в Польщі. Важливою відмінністю умов
є те, що Польща – парламентська, а Україна
парламентсько-президентська республіка,
що може мати вплив на способи і механізми
прийняття рішень під час проведення реформ та впливати на те, де знаходитимуться
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снення місцевого самоврядування жителями населених пунктів, що розташовані на
території громади, формування і діяльності
органів місцевого самоврядування.
Якщо звернутися до практики проходження децентралізації в Польщі, то можна
сказати, що жителі міста складають свої проекти, а потім уряд міста визначає, чи можна їх реалізувати. Потім під час відкритого
голосування жителі голосують за проекти
аж до моменту, поки на все буде використаний затверджений бюджет. Кожного року
втілюють приблизно від 25 до 30 проектів:
інвестиційних та/або культурних. Головним
у цьому є порядок голосування. Він також
узгоджується із жителями щороку.
В Україні ж дана процедура проходить
з великими труднощами. Фактором цього
є і недовіра жителів громади до правлячої
гілки влади, і незнання умов проходження
даної реформи. На жаль, дуже великий відсоток жителів сіл, селищ про умови проходження децентралізації нічого не знають,
що не дає можливості правильно розставити
пріоритети для розвитку громади. На нашу
думку, було б доцільно створити комісію,
яка б проводила роз’яснювальну роботу з
жителями перед створенням громади. Щоб
жителі могли чітко ставити вимоги до голови громади та пріоритети щодо розвитку
громади. На жаль, не лише жителі громади
не володіють вимогами проходження реформи, а й голови громад, яких обирають,
не завжди розуміють усю відповідальність,
яка покладена на них, що призводить до
низьких показників розвитку громади. На
нашу думку, доцільно було б створити курси
для навчання громадян, які претендують на
посаду голів територіальної громади, залучивши представників Польщі, а саме практиків, які пройшли випробовування реформою та знають всі проблеми та перспективи
розвитку громади. Прикладом може бути
«Школа мерів», яка існує в Польщі. «Школа
мерів» – це сертифікована освітня програма
підготовки міських голів та кандидатів на
цю роль, а також їхніх команд до управління містами в умовах децентралізації.
Ще одним із важливих моментів проходження реформ у Польщі є те, що це не
була окрема реформа децентралізації. Разом
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із нею було змінено багато речей: система
освіти, охорони здоров’я, система перерозподілу коштів через бюджет. А у нас кожна
реформа чомусь окрема. Не буває окремо
реформи децентралізації, не буває окремо реформи адміністративного устрою або
державного управління. У Польщі це був
системний підхід, який базувався на зміні в
територіально-адміністративному поділі. І
вже після цього на це накладались інші реформи і працювали разом. У Польщі люди,
які розробляли реформу децентралізації,
були понижені у громадянських правах і
не мали можливості ні вони, ані члени їхніх
родин впродовж 10 років після початку реалізації реформи брати участь в управлінні
місцевими громадами.
Це було зроблено для того, щоб не було
особистих інтересів і не було конфліктів інтересів надалі. В Україні нічого подібного
немає. Децентралізація в Польщі проводилась не тому, що комусь подобалось слово
децентралізація, а задля оптимізації, з одного боку, бюджетних потоків, а з іншого – задля більшої керованості в громадах і, відповідно, вирівнювання рівня життя в різних
регіонах Польщі. Нічого подібного в Україні при ухваленні законів про добровільне
об’єднання територіальних громад не було.
На нашу думку, реформи мали б відбутись у такі основні етапи: процес відбору експертів, що ставлять проблему, розробляють законодавство; друге – на рівні
імплементації зняття можливого конфлікту
інтересів; третє – це ухвалення послідовно
пакетів законопроектів; і четверте – це реалізація.
Приблизно за такою схемою і відбувалися реформи в Польщі. В Україні, на
жаль, кожна реформа відбувається окремо,
не пов’язуючись одна з одною, що не дає
можливості законодавцю зосередитися на
конкретних проблемах. Ще одним із важливих моментів вдалої реформи в Польщі
стало плановість та систематичність спрацювання законодавця. Ця реформа вносила
зміни до 94 законів, і це було зроблено за
180 днів після сформування першого уряду. Було два основних етапи проведення:
створення самоврядних гмін та створення
повітів і воєводств. На сьогодні в Польщі є
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2500 гмін. Зрозуміло, що ця ситуація відрізняється від того, що є сьогодні в Україні, в
якій потрібно масово об’єднати громади. На
жаль, враховуючи ситуацію, яка склалася на
сході України (Донецька та Луганська області), можемо стверджувати, що масового
об’єднання громад не можливе.
Особливу увагу прийшлось приділити
законодавцю щодо забезпечення та проходження реформи децентралізації на сході
Україні. Одним з важливих нормативноправових актів, що врегулював порядок місцевого самоврядування в цих областях, став
Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей», який
визначив тимчасовий порядок діяльності
органів місцевого самоврядування у цих регіонах, що сприятиме створенню умов для
відновлення правопорядку, конституційних
прав і свобод громадян та прав і законних
інтересів юридичних осіб, створення умов
для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції та відновлення життєдіяльності в
цих населених пунктах [5].
Враховуючи досвід Польщі та країн Європи, український законодавець наблизив
нормативне забезпечення до європейських
стандартів. Система забезпечення реалізації реформи децентралізації влади в Україні дуже схожа на Польську. Умовою даної
реформи є передача влади на місцеві рівні,
тобто передача влади від органів державної
влади до органів місцевого самоврядування.
На нашу думку, це дасть можливість кожному громадянину України взяти участь в розбудові свої держави.
Як свідчить практика Польщі головною
була передача 2,5 тисячам гмін багатьох
повноважень і поділ фінансів. Основними
пунктами стали: реальний поділ компетенцій, незалежні фінанси: рахунок у банку,
кредити, а також те, що місцеве самоврядування мало локальне публічне майно і було
власником майна. А урядовий апарат міг
здійснювати контроль тільки над юридичними питаннями. Тобто адміністрація може
зупинити рішення тільки в тих ситуаціях,
коли це є порушенням закону. Ще важливим
став і принцип субсидіарності: відповідальні

– люди. Якщо вони не можуть вирішити питання – за це береться гміна. Якщо гміна не
вирішує – тоді воєводство, а за воєводством
вже йде уряд.
Та й поки поляки у кілька етапів демонтували свій соціалістичний режим, українці,
тим часом, сформували успішну олігархічнокланову економіку. І тому у нас фактично не
діє розподіл різних рівнів та гілок влади,
немає адекватної компетенції майнових і фінансових прав, а судовий захист знаходиться на досить низькому рівні. Тож, напевно,
варто все це переглянути і не лише декларувати свої бажання, та створювати косметичну реформу, а хоча б на крок наблизитись до
польської моделі, яка дозволила країні стати
втричі багатшою, ніж до того.
Висновки
Для ефективного проведення реформи
децентралізації влади, що сприятиме розвитку держави, необхідно, перш за все, вдосконалити нормативно-правову базу, яка
регулює та забезпечує проходження даної
реформи, а саме: прийняти Закон щодо
внесення зміни до Конституції України в
частині децентралізації, який дасть можливість ефективно функціонувати органам
державної влади та органам місцевого самоврядування. Внесення змін до Конституції
України дасть можливість прийняти низку
законів, які є необхідними для реалізації реформи децентралізації. Також пропонуємо
створити курси для навчання громадян, які
претендують на посаду голів територіальної
громади, залучивши представників Польщі,
а саме практиків, які пройшли випробовування реформою та знають всі проблеми та
перспективи розвитку громади. Прикладом
може бути «Школа мерів», яка існує в Польщі.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу досвіду проходження реформи децентралізації в Польщі та
порівняння з основними напрями реформи децентралізації в Україні. Проаналізовано досвід
Польщі щодо реалізації даної реформи в системі
публічної служби та сформульовані висновки та
пропозиції щодо удосконалення національного
законодавства України.
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, публічна служба, гміни, повіти,
територіальна громада, Польща.

SUMMARY
The article is devoted to analysis of the passage
of the reforms of decentralisation in Poland and
in comparison with the basic directions of reform
of decentralization in Ukraine. Analyzed the
experience of Poland on the implementation of
the reform in the system of public service and
formulated conclusions and proposals concerning
improvement of national legislation.
Keywords: decentralization, local government,
public service, gmìni, counties, local community,
Poland.
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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Слід підкреслити, що чимало теоретичних і практичних аспектів системи місцевого самоврядування, її матеріально-фінансової основи стали предметом уваги М.О. Баймуратова, О.В. Батанова, В.О. Демиденка, Б.В. Калиновського, Н.В. Камінської,
В.М. Кампо, А.М. Колодія, В.В. Кравченка,
П.М. Любченка, М.В. Пітцика, О.М. Солоненка, І.В. Софінської, О.В. Чернецької та
інших учених.

Конституция Украины позволяет децентрализировать полномочия и финансирование городов (городов с районным делением),
их материальные ресурсы путем внедрения
двухуровневой (триуровневой) модели местного самоуправления. Многоуровневая система управления и материально-финансовых
ресурсов городов должна обеспечить право
членов громады самостоятельно решать
вопросы местного значения.
Ключові слова: город, город с районным
делением, децентрализация, финансовая децентрализация, местное самоуправление,
модель местного самоуправления.

Поряд з цим питання децентралізації
повноважень і матеріально-фінансових ресурсів продовжує залишатись поза увагою
представників вітчизняної науки конституційного права, муніципального права, на
жаль, поодинокими є і відповідні зарубіжні
дослідження. З огляду на це, очевидною є
мета даної статті, що полягає у ґрунтовному вивченні особливостей децентралізації
управлінських повноважень і матеріальнофінансових ресурсів у системі місцевого самоврядування, зокрема, у контексті запровадження його багаторівневих моделей.

Постановка проблеми
Основою демократичних перетворень
в Україні є реальне місцеве самоврядування. У ст. 140 Конституції України визначено, що «місцеве самоврядування є правом
територіальної громади – жителів села чи
добровільного об’єднання у сільську громаду мешканців кількох сіл, селищ та міста
– самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України». Місцеве самоврядування, засноване на принципах децентралізації і самоврядування, та за умови забезпечення
необхідними фінансовими і матеріальними
ресурсами для вирішення завдань місцевого значення, є реальною альтернативою
державній автократії.

Виклад основних положень
Безумовно, місцеве самоврядування
становить основу формування та розвитку
громадянського суспільства. Проте успішна
реалізація цієї місії можлива тільки в тому
випадку, якщо жителі беруть активну участь
в муніципальному управлінні, а органи міс55
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цевого самоврядування наближені до населення та контролюються ним.
Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 140 Конституції України, що містить визначення місцевого самоврядування, можна виділити такі
види територіальних громад:
1) територіальна громада села або добровільного об’єднання в сільську громаду
жителів декількох сіл;
2) територіальна громада селища;
3) територіальна громада міста;
4) територіальна громада міста з районним поділом [1].
У містах із районним поділом до системи місцевого самоврядування цих міст слід
віднести також районні в місті територіальні громади в листі, а також районні в цих
містах ради та їх виконавчі органи (частина
перша ст. 142, п. 8 Розділу XV «Перехідні
положення» Конституції України, частина
друга ст. 5, частина п’ята ст. 6 Закону про
місцеве самоврядування) [1–2].
Територіальні громади місцевого самоврядування у великих містах грунтуються
на одно- або дворівневій моделі управління.
Різниця між цими моделями полягає, насамперед, у тому, що органи самоврядування однорівневої моделі – це місцеві ради, які
вибудовують свою діяльність на широких
повноваженнях, закріплених у статуті міста, який приймається на загальних зборах
членів територіальної громади, та чинних
законах. Особливістю органів самоврядування дворівневої моделі є те, що повноваження міських рад з районним поділом можуть частину своїх повноважень делегувати
районним місцевим радам для вирішення
матеріальних і фінансових питань громад
районів.
Районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно до
Конституції та законів України здійснюють
управління рухомим і нерухомим майном
та іншими об’єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад
районів у містах, формують, затверджують,
виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, здійснюють інші
повноваження, обсяг і межа яких визначаються міськими радами за узгодженням із
районними у містах (з урахуванням загальÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

номіських інтересів) та колективних потреб
територіальних громад районів у містах. Обсяг цих повноважень не може змінюватися
міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликання
(ст. 41 Закону) [2].
Це означає, що основний закон приділяє
багато уваги важливим питанням оптимізації самоврядування в міських агломераціях
і великих містах з розвиненою інфраструктурою. У той же час потребує уваги те, що
на сталий розвиток цих міст впливає рівень
суб’єктності міських спільнот та рівень участі місцевого населення в процесі демократичного прийняття рішень.
Однорівнева модель спрямована на створення відповідних міських органів місцевого самоврядування і забезпечує концентрацію на загальноміському рівні всіх управлінських повноважень та фінансових ресурсів.
Територіальна громада міста з районним
поділом або міська рада можуть прийняти
рішення щодо утворення (неутворення) районних у містах рад, тобто створення дворівневої моделі. Дворівнева модель передбачає
створення органів місцевого самоврядування на рівні міста та на рівні внутрішньоміських районів. При цьому, органи місцевого
самоврядування кожного рівня наділяються
відповідною компетенцією і функціонують
автономно. Взаємодія між органами місцевого самоврядування різних рівнів здійснюється, як правило, на основі статуту міста та
на основі договірних відносин.
Ідея поділу міста на внутрішньоміські
території, що мають статус територіальної
громади, не є новою. У практиці організації
управління великими містами та міськими
агломераціями Західної Європи і США, крім
однорівневої моделі, використовуються дворівнева або змішана (фрагментарна) моделі.
Остання запозичує частково риси однорівневої та дворівневої моделі, а також різні
форми координації управлінських структур
[5].
Поділ міста на внутрішньоміські території, що мають статус територіальной громади, має як свої плюси, так і мінуси. Головним аргументом на користь такого поділу є
те, що в масштабах великого міста наявність
одного рівня муніципальної влади робить її
56
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з районним поділом теж необхідний поділ
повноважень між громадою міста і громадами районів.
Розглядаючи механізм управління громад міст та захисту інтересів громадян як
членів територіальних колективів, деякі
вчені виділяють не тільки систему територіальних колективів, що складається з
основних територіальних колективів (місто,
район, село, селище), а й систему факультативних територіальних колективів (мікрорайон, квартал, вулиця, будинок, інші територіальні утворення) [3; 5; 9].
Відповідно до ст. 140 Конституції, “сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти
за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною
власної компетенції, фінансів, майна”.
Створення третього факультативного
рівня управління територіальної громади
при дворівневій системі управління (при однорівневій системі управління -- це другого
рівня), на нашу думку, забезпечить:
1. реалізацію прав членів громади на
безпосереднє управління територією, на
якій розташований орган самоорганізації
населення;
2. залучення жителів території до вирішення питань місцевого значення, збільшить ефективність управління матеріальними та фінансовими ресурсами;
3. безпосередній контроль членами
громади за використанням комунальної
власності, яка забезпечує основні потреби
локальної громади в комунальних послугах:
a. утримання житлового фонду через
управління місцевою комунальною БУ;
b. контроль якості освіти в дошкільних
та шкільних закладах;
c. контроль якості медичної допомоги;
d. забезпечення підвищення безпеки
території за рахунок введення системи кооперації дільничної служби поліції та членів
органу самоорганізації населення і т.ін.
Дворівнева (трирівнева) модель місцевого самоврядування найбільше наближена до концепції субсидіарності і полягає в
тому, що на вищий рівень управління необхідно виносити тільки ті питання, які не можуть бути вирішені на нижчому рівні [4; 7;

організаційно, а в деяких випадках і територіально, віддаленою від населення. Дворівнева модель у цілому дозволяє підвищити
роль і самостійність місцевого самоврядування, максимально наблизити цей рівень
влади до людей, які проживають у великих
містах.
Відповідно до ст. 142. Конституції України, матеріальною і фінансовою основою
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів,
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. А відповідно
до ст. 143 Конституції України територіальні громади вирішують питання місцевого
значення, затверджені законом до їхньої
компетенції.
У першу чергу мова йде про закріплення за територіальними громадами районів
можливості вирішення питань місцевого
значення, які забезпечують їхню економічну безпеку, розвиток їхнього економічного
та іноваційного потенціалу (участь у визначенні питань промислової і науково-технічної політики, охорони здоров’я, вищої та
середньої професійної освіти, екологічних
питань та ін.). При цьому, відповідно до ст. 7
Конституції України, ці питання закріплені
за місцевим самоврядуванням і держава гарантує невтручання у справи місцевого значення [1; 10].
У Конституції України та інших законах
чітко не визначено коло питань, які відносяться до питань місцевого значення. Це
дає можливість державним органам втручатися у справи громад, дублювати функції
органів місцевого самоврядування або навіть підміняти органи місцевого самоврядування державними органами. Це призвело
до поширення корупції та безвідповідальності державних чиновників. Тому ми вважаємо, що необхідно закріпити так званий
обов’язковий мінімальний перелік питань
місцевого значення, який завжди буде знаходитися у винятковому веденні територіальних громад, буде забезпечений необхідним рівнем фінансування та матеріальними
ресурсами. На рівні територіальних громад
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13]. Ця концепція може бути застосована і
в управлінні територіальних громад. Субсидіарність заявлена як один з нормативних
постулатів європейської інтеграції, і це цілком зрозуміло й логічно. Дійсно, більш відповідне і ефективне рішення може бути знайдене тими, хто ближче і краще знайомий
із проблемою, яка потребує такого рішення.
Лише ті питання, які не можуть бути вирішені на даному рівні, повинні бути винесені
на вищий рівень.
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Висновки
Головна мета муніципальної реформи
повинна полягати у зміцненні основ народовладдя через підтримку місцевого самоврядування як однієї з підвалин демократичного ладу, який може існувати тільки
за наявності матеріального та фінансового
забезпечення. Насамперед, ця реформа покликана забезпечити поступовий перехід
від централізованого державного управління до передачі територіальним громадам та
сформованим ними органам місцевого самоврядування необхідних повноважень і матеріально-фінансових ресурсів для самостійного вирішення значної частини суспільних
справ, тобто фактичну реалізацію принципів правової, організаційної та фінансової
самостійності місцевого самоврядування.
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Decentralization of authority and material
and financial resources (for exаmple of cities
of Ukraine)
The Constitution of Ukraine allows
decentralizing the management and financing
of cities (cities with area division) by introducing
a two-level (three-level) model of local selfgovernment. Multilevel system of management
and financing is necessary for: realization
of the right of community members to solve
local problems independently, to increase the
level of management of material and financial
resources, more efficient use of communal
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e is quite understandable and logical really,
more appropriate and effective solutions can
be found by those who are closer and better
familiar with the problem, which requires such
a decision. Only those issues which cannot
be resolved at this level should be raised to a
higher level.
The main goal of the municipal reform
should be to strengthen the foundations
of democracy through the support of local
government as one the foundations of the
democratic system, which can exist only in the
presence of substantive and financial support.
First of all, this reform aims to provide a gradual
transition from centralized State management
to the transfer of territorial communities and
formed them local governments the necessary
logistical and financial resources for solving
a large part of public affairs, i.e. the actual
implementation of the principles of legal,
organizational and financial independence of
local authorities.
Keywords: city, city with area division,
decentralization, financial decentralization,
local government, model of local selfgovernment.

АНОТАЦІЯ
Конституція України дозволяє децентралізувати повноваження та фінансування міст
(міст з районним поділом), їх матеріальні ресурси шляхом запровадження дворівневої (трирівневої) моделі місцевого самоврядування. Багаторівнева система управління і матеріальнофінансових ресурсів міст повинна забезпечити
право членів громади самостійно вирішувати
питання місцевого значення.
Ключові слова: місто, місто з районним поділом, децентралізація, фінансова децентралізація, місцеве самоврядування, модель місцевого
самоврядування.
property, which provides the basic needs of the
local community in communal services.
Two tier (three tier) model of local
government the most approximate to the
concept of subsidiarity lies in the fact that to a
higher level of management needed to make
only those issues which cannot be resolved at
the lowest level. This concept may be applied
in the management of territorial communities.
Subsidiarity stated as one of the normative
tenets of European integration and the cof

59

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÑÅÊÒÎÐÀ ÁÅÇÏÅÊÈ ² ÎÁÎÐÎÍÈ
Ó ÑÔÅÐ² ÎÁÎÐÎÍÎÇÄÀÒÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Вступ
Проблеми обороноздатності України набули особливої актуальності в умовах протидії агресії Російської Федерації
на Сході України та тимчасової окупації
території Автономної Республіки Крим.
Верховною Радою України, Президентом
України та Кабінетом Міністрів України
прийнято низку законодавчих та підзаконних актів, спрямованих на посилення
ефективності сектора безпеки і оборони
держави.

В статье рассмотрены вопросы правового
регулирования сектора безопасности и обороны, в частности, в сфере обороноспособности
Украины, подчеркнуто, что, решая проблемы обеспечения национальной безопасности,
Украина должна, прежде всего, рассчитывать на собственные силы, одновременно
усиливая сотрудничество с западноевропейскими партнерами - членами НАТО и Соединенными Штатами Америки.
Деятельность государства по устойчивому развитию обороноспособности и направлений деятельности, обеспечивающих
национальную безопасность, должна носить
постоянный и комплексный характер, учитывая, что национальной безопасности
представляют не только военные угрозы,
но и невоенные угрозы, например, такие как
гражданские угрозы, терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция,
теневая экономика, незаконное распространение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Предлагается сосредоточиться на обеспечении способности субъектов сектора
безопасности и современной обороны к выполнению свойственных им функций в современных условиях, совершенствовании систем
публичного администрирования в сфере обороны, завершении реформирования военного
строительства.
Ключевые слова: сектор безопасности,
обороноспособность, реформирование, агрессия, законодательство, национальная безопасность.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Стан наукової розробленості теми
Питання сектора безпеки і оборони
і, зокрема, обороноздатності України досліджували такі вчені, як О.М. Бандурка, В.В. Сокуренко, О.М. Полковніченко,
Ю.Б. Данильченко, І.Л. Райнін, Є.В. Доніна, Я.М. Кочуба, Ю.І. Пушкарьова та інших.
У зв`язку з прийняттям Закону України
«Про особливості державної політики щодо
забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях»[1]
виникла необхідність додаткового аналізу
організаційно-правових заходів з посилення обороноздатності України. Дії РФ на території Донецької і Луганської областей у
тексті закону названі «збройною агресією
Російської Федерації».
«Російська Федерація чинить злочинну
агресію проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допо60
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вили та здійснюють загальний ефективний
контроль».
Законом встановлено, що «правовий
статус тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також правовий режим на зазначених
територіях визначаються цим Законом,
Законом України «Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України»,
іншими законами України, міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, принципами та нормами міжнародного права».
Актом встановлено, що «діяльність
збройних формувань Російської Федерації
та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного
гуманітарного права, є незаконною, а будьякий виданий у зв’язку з такою діяльністю
акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті
особи на тимчасово окупованих територіях
у Донецькій та Луганській областях, які додаються до заяви про державну реєстрацію
народження особи та заяви про державну
реєстрацію смерті особи відповідно».
Законом також встановлено: «За державою Україна, територіальними громадами
сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях, органами державної
влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права
зберігається право власності, інші речові
права на майно, у тому числі на нерухоме
майно, включаючи земельні ділянки, що
знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
Законом встановлено, що «особи, які
беруть участь у збройній агресії Російської
Федерації або залучені до участі в окупаційній адміністрації Російської Федерації,
несуть кримінальну відповідальність за діяння, що порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного
права».

могою місцевих незаконних збройних формувань », - вказується у преамбулі закону.
Згідно з текстом закону, до тимчасово
окупованих Росією територій у Донецькій
та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та
повітряний простір над цими територіями.
Межі окупованих територій у цих областях визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу
Збройних Сил України.
Наголошується, що тимчасова окупація
Російською Федерацією територій України
незалежно від її тривалості є незаконною і
не створює для РФ жодних територіальних
прав.
Виклад основного матеріалу
Оборона країни належить до найважливіших функцій держави, є справою всього
народу і конституційним обов’язком кожного громадянина. Конституцією України
визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є
обов’язком громадян України. А тому діяльність держави щодо організації оборони має першочергове значення для сталого
її розвитку та підвищення добробуту громадян, передусім в умовах гібридної війни,
в якій перебуває Україна.
18 січня 2018 року Верховна Рада
України ухвалила згаданий вище Закон
України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській
областях».
Законодавчий акт визначає особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях.
Законом встановлено, що «тимчасово
окупованими територіями у Донецькій та
Луганській областях на день ухвалення
цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна
адміністрація Російської Федерації встано61
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на відновлення територіальної цілісності
України у межах її міжнародно визнаного
державного кордону.
У сучасних умовах основними партнерами України в її діях по забезпеченню своєї
незалежності, зміцненню обороноздатності і відсічі агресії з боку Росії залишаються
Сполученні Штати Америки, країни – члени Північно-Атлантичного альянсу (НАТО)
та Європейського Союзу, які вважають незалежність України одним із стримуючих
факторів геополітичних амбіцій Росії, але
вони також враховують позаблоковий статус України і обмежуються наданням політичної, економічної та військово – технічної допомоги.
Вирішуючи проблеми забезпечення
національної безпеки, Україна має, насамперед, розраховувати на власні внутрішні
ресурси, тобто, перш за все, на саму себе.
Західні країни Європи та і США мають сьогодні свої внутрішні проблеми економічного і морально-духовного характеру, вони
роз`єднані в зовнішній політиці і ослаблені кризами в економіці, тому розраховувати на їх більш активну роль та зростаючу
матеріально-технічну допомогу Україні не
варто, а необхідно готувати власні сили і
ресурси на забезпечення своєї національної безпеки, враховуючи існуючі для неї
виклики і загрози сьогодення.
У 2014 році були проведені Парламентські слухання на тему : «Обороноздатність
України у ХХІ столітті: виклики, загрози та
шляхи їх подолання», на яких було розглянуто основні проблеми у цій сфері, а саме:
посягання на державний суверенітет України; втручання у внутрішні справи України;
незавершення договірно-правового оформлення і недостатнє облаштування державного кордону з Російською Федерацією;
посилення мілітаризації держав у регіоні;
нарощення угрупувань військ та озброєнь
поблизу кордону України; активізація розвідувальної та розвідувально-диверсійної
діяльності спецслужб; загроза скоєння терористичних актів на важливих стратегічних об’єктах; незаконне ввезення в Україну та сприяння з боку Російської Федерації
ввезенню зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і наркотичних засобів; викорис-

Згідно із Законом, «державна політика
із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах
України, міжнародних договорах, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципах і нормах міжнародного права».
Цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:
1) звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу;
2) захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) забезпечення незалежності, єдності
та територіальної цілісності України.
Законом встановлено, що «Російська
Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і
звичаї війни на суходолі та додатка до неї:
Положення про закони і звичаї війни на
суходолі від 18 жовтня 1907 року, IV Женевської конвенції про захист цивільного
населення під час війни від 12 серпня 1949
року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,
що стосується захисту жертв міжнародних
збройних конфліктів (Протокол І), від 8
червня 1977 року зобов’язана забезпечити
захист прав цивільного населення та створити необхідні умови для його життєдіяльності.
Факт остаточного виведення та повної
відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ
України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій
підставі приймає відповідне рішення».
Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією
територію Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя та заходів, спрямованих
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тання енергетичної і торговельно-економічної залежності від Російської Федерації;
загострення безпекової ситуації в Молдові;
посилення економічного та інформаційно-психологічного тиску; намагання російської сторони маніпулювати суспільною
свідомістю, зокрема шляхом поширення
недостовірної, неповної або упередженої
інформації [2].
Подолання всіх цих проблем та покрашення обороноздатності України можливе
шляхом реформування сектора безпеки.
Сьогодні загрозу безпеці становлять не
тільки військові загрози, котрі вимагають
оборонних реагувань, а й невійськові, такі
як тероризм, соціально-політичні конфлікти, організована злочинність, нелегальна
торгівля чи розповсюдження вогнепальної
зброї.
Сектор безпеки включає всі державні
установи та агенції, котрі мають законні
повноваження для застосування сили, керування силою чи погрози її застосування.
Реформування сектору безпеки України необхідне й через наступні причини:1) просування до стабільності та запобігання конфліктів; 2) сприяння тривалому
економічному розвитку; 3) професіоналізм:
створення надійного і відповідального корпусу військовослужбовців; 4) демократизація безпеки [3,с.6].
Враховуючи реальність загроз національній безпеці України, вимоги подальшого посилення ефективності сектору безпеки і оборони, необхідно:
1) забезпечити вдосконалення законодавства в частині: зміцнення обороноздатності держави та забезпечення надійного
функціонування складових сектора безпеки і оборони України у мирний час та
особливий період; поетапного повернення
соціальних гарантій військовослужбовців
Збройних Сил України, інших військових
формувань та правоохоронних органів;
продовжити виконання заходів щодо повноцінного забезпечення підрозділів особливого призначення та бойових військових частин Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних
органів озброєнням, військовою технікою

та іншими матеріально-технічними засобами;
2) внести зміни до законів України «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики»,
«Про основи національної безпеки України» та інші, щодо функціонування фінансової системи України на особливий період,
забезпечення кібернетичної безпеки України та захисту інформації.
3) забезпечити раціональне, своєчасне
та ефективне використання бюджетних
коштів та посилити фінансову дисципліну
з метою недопущення накопичення залишків невикористаних коштів на рахунках,
зростання кредиторської заборгованості,
відволікання коштів у дебіторську заборгованість та інше.
Слід відзначити, що це не вичерпний
перелік можливих шляхів покращення сектора безпеки України. Державна політика
у цій сфері повинна спрямовуватись на забезпечення підготовки сучасної оборони до
виконання властивих їй функцій; удосконалення систем публічного адміністрування
у сфері оборони, включаючи відновлення
на всіх рівнях інституту керівників оборони, створення служб цивільної оборони та
органів, спеціально уповноважених на вирішення питань оборони; ефективне застосування системи кадрового забезпечення
централізованого типу;підвищення ефективності військово-патріотичного виховання громадян України та інше [4, с. 107].
Висновок
Таким чином, з огляду на викладені
проблеми у сфері обороноздатності України, безсумнівно, постає питання щодо реформування та покращення функціонування сектора безпеки і оборони, враховуючи
реалії сьогодення, що і було запропоновано
у викладеному матеріалі.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті питання правового
регулювання сектора безпеки і оборони, зокрема, у сфері обороноздатності України, підкреслено, що вирішуючи проблеми забезпечення
національної безпеки, Україна має , насамперед, розраховувати на власні сили, одночасно
посилюючи співробітництво з західноєвропейськими партнерами – членами НАТО та
Сполученими Штатами Америки.
Діяльність держави щодо сталого розвитку обороноздатності та напрямків діяльності, що забезпечують національну безпеку, має
носити постійний і комплексний характер,
враховуючи, що національній безпеці становлять не тільки військові загрози, а й невійськові загрози, такі як громадянські загрози,
тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція, тіньова економіка, незаконне поширення вогнепальної зброї і боєприпасів.
Пропонується зосередитись на зебезпеченні здатності суб`єктів сектора безпеки і
сучасної оборони до виконання властивих їм
функцій у сучасних умовах, удосконаленні систем публічного адміністрування у сфері оборони, завершення реформування військового
будівництва.
Ключові слова: сектор безпеки, обороноздатність, реформування, агресія, законодавство, національна безпека.

SUMMARY
The article examines the issues of legal
regulation of the security and defense sector, in
particular, in the sphere of defense capabilities
of Ukraine, it is emphasized that in resolving the
problems of ensuring national security, Ukraine
should first of all rely on its own forces, while
strengthening cooperation with Western European
partners - members of NATO and the United
Americas
The state’s activities on sustainable
development of defense capabilities and activities
ensuring national security should be permanent
and comprehensive, taking into account that not
only military threats are represented by national
security, but also non-military threats, such as
civilian threats, terrorism, organized crime, illegal
migration, shadow economy, illegal distribution of
firearms and ammunition.
It is proposed to focus on ensuring the
ability of the subjects of the security sector and
modern defense to fulfill their peculiar functions
in modern conditions, improving the systems of
public administration in the field of defense, and
completing the reform of military construction.
Key words: security sector, defense capability,
reform, aggression, legislation, national security.
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лежною від загального стану розвитку країни та найбільше за інших зазнає змін та обмежень, зумовлених специфікою правового
статусу особи, яка відбуває кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі.

Рассмотрены основные научные подходы к определению содержания, специфики
и классификации социально-экономических
прав человека. Выделены основные социально-экономические права и свободы граждан,
осуждённых к лишению свободы в Украине,
охарактеризованы их содержание и особенности реализации. Дан анализ современного
состояния административно-правового обеспечения социально-экономических прав и
свобод граждан, осуждённых к лишению свободы в Украине.
Ключевые слова: права и свободы, социально-экономические права, право на труд,
право на социальную защиту, право на охрану здоровья, осуждённый к лишению свободы,
административно-правовое обеспечение.

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. Зайчук, О. Лукашева, М. Матузов,Ю. Тодика та ін. Права і свободи засуджених, їх дотримання при виконанні кримінального покарання були предметом наукових досліджень Є. Бараша, О. Бублік,О. Джужи, В. Льовочкіна, О. Лисодіда,І. Михалка, Н. Рябих, О. Северин, А. Степанюка, О. Стулова, І. Яковець та ін.

Постановка проблеми
В умовах розбудови правової соціальної
держави, поглиблення інтеграції України
у загальноєвропейський правовий простір
нагальною проблемою сьогодні стає захист прав і свобод людини і громадянина
на рівні сучасних міжнародних стандартів.
Посилення уваги до проблеми додержання
прав та свобод людини і громадянина вимагає, зокрема, належного забезпечення та
захисту прав і свобод громадян, засуджених
до позбавлення волі, що в сучасних умовах,
насамперед, передбачає створення чіткого
механізму забезпечення реалізації соціально-економічних прав засуджених, адже саме
ця група прав є найбільш вразливою та за-

Не вирішені раніше проблеми
Однак, незважаючи на численні праці у
даній сфері, особливостям правового забезпечення соціально-економічних прав громадян, засуджених до позбавлення волі, не
приділяється достатньої уваги, що й визначає актуальність даної статті.
Метою статті є дослідження змісту і особливостей адміністративно-правового забезпечення соціально-економічних прав і
свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, що передбачає загальну
характеристику даної групи прав, визна65
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чення їх специфіки щодо правового статусу
засудженого, аналіз змісту, особливостей реалізації та сучасного стану адміністративноправового регулювання і захисту.

печення даних прав і свобод виходять з їх
розподілу на дві очевидні групи – економічні (права, що забезпечують розпорядження
основними можливостями у господарчій
діяльності) та соціальні права (спрямовані
на забезпечення гідного рівня життя та соціальну захищеність), хоча й такий критерій
для розподілу є вкрай нечітким. Так, довідкова література до економічних прав і свобод відносить право власності, свободу підприємницької діяльності (господарчої ініціативи), свободу праці та ін. (зокрема, право
на страйк, право на об’єднання в організації
для захисту своїх прав, право на участь в
управлінні підприємством тощо) [5, с.687],
до соціальних – право на соціальне забезпечення, право на освіту, право на охорону
здоров’я і медичну допомогу, право на житло, на охорону материнства та дитинства та
ін. [5, с.579]. Вітчизняні дослідники О. Кушніренко та Т. Слінько розглядають економічні права як можливості особи вільно розпоряджатися предметами вжитку та власністю, виявляти ініціативу в реалізації своїх
здібностей і здобутті засобів для існування,
беручи участь у виробництві матеріальних
благ [6, с.68]. С. Котелейчук, визначаючи
економічні права як можливості особи, що
відбивають її участь у виробництві матеріальних благ, відносить до них: 1) право
на приватну власність; 2) право на працю;
3) можливість вибору роду занять за своїм
покликанням; 4) право на професійну підготовку і перепідготовку; 5) право на справедливу оплату праці; 6) право на страйк;7) право на відпочинок [3, с.97].
У свою чергу, соціальні права у вітчизняній науковій літературі визначаються як
такі права, зміст яких полягає у можливості
набуття соціальних благ, володінні, користуванні й розпорядженні ними та їх захисті
[7, с.829]. До групи соціальних прав людини
i громадянина, зазвичай, відносять: право
на працю, право на страйк, право на відпочинок, право на достатній життєвий рівень,
право на соціальний захист та соціальне забезпечення, право на належні, здорові та
безпечні умови праці, право на житло, право на охорону здоров’я i медичну допомогу
та медичне страхування, право на сприятливе навколишнє середовище [8, с.139-142].

Виклад основного матеріалу
Довідкова юридична література визначає соціально-економічні права і свободи як
комплекс можливостей людини і громадянина, пов’язані з забезпеченням фізичних,
матеріальних, духовних та інших соціальних
потреб людини [1, с.561], сукупність правових норм, що визначають місце людини в
соціальній і економічній сферах, забезпечують можливість мати, користуватися і розпоряджатися економічними та соціальними
благами і цінностями [2, с.322]. Специфіку
соціально-економічних прав і свобод визначає те, що: 1) їх обсяг та можливості реалізації залежать від стану економіки країни; 2) їх
юридичній зміст може мати рекомендаційний характер; 3) вони мають значно менше
гарантій реалізації, аніж інші групи прав і
свобод [1, с.561].
Стосовно класифікації соціально-економічних прав і свобод слід відзначити, що їх
розподіл за будь-якими критеріями є досить
умовним і може істотно змінюватися залежно
від завдань конкретного дослідження. Так,
за характером суб’єктів усі права і свободи
поділяють на індивідуальні та колективні [3,
с.96]. Деякі дослідники також пропонують
розподіл усіх соціально-економічних прав
і свобод на основні та додаткові. Зокрема,
Т. Бабкова виокремлює три так звані ключові (системоутворюючі) права – право на
працю, право на соціальний захист та право
на достатній життєвий рівень, довкола яких
утворюється власна специфічна підгрупа
прав і свобод. Право на працю містить у собі
такі складові, як право на безпечні умови
праці, право на заробітну плату, право на
страйк, право на відпочинок; право на соціальний захист конкретизується у праві на
забезпечення у разі втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття; право на
достатній життєвий рівень об’єднує в окрему підгрупу право на житло, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [4, с.142]. Проте найчастіше
під час аналізу змісту та особливостей забезÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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Отже, підсумовуючи підходи до виокремлення прав і свобод у соціальній та економічній сферах суспільного життя, маємо відзначити, що систему соціально-економічних
прав і свобод, які є однією з найбільш численних видів прав і свобод громадян, котрі
проголошуються та закріплюються в Україні на конституційному рівні, складають економічні права і свободи – право на власність,
право на підприємницьку діяльність, право
на користування природними та іншими
об’єктами суспільної власності, та соціальні
права і свободи – право на працю, право на
відпочинок, право на страйк, право на соціальний захист, право на житло, право на
достатній життєвий рівень, а також право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та страхування. Закріплена у Конституції України
система соціально-економічних прав і свобод повністю відповідає змісту положень
найважливіших міжнародних документів у
галузі прав людини, зокрема: Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права,
конвенцій та рекомендацій щодо соціальних прав, прийнятих Міжнародною організацією праці та ін.
Оцінюючи зміст, особливості реалізації
та стан правового забезпечення соціальноекономічних прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі, насамперед,
маємо зазначити, що під час відбування
громадянами кримінальних покарань дана
група прав і свобод завжди зазнає суттєвих
обмежень. Реалізація покарання у вигляді
позбавлення волі позначається на всіх без
виключення соціально-економічних правах
і свободах. О. Кушніренко та Т. Слінько зауважують, що при відбуванні триваючих у
часі кримінальних покарань низка цих прав
взагалі перетворюється на обов’язки (наприклад, імперативно визначене житлове
приміщення), а інші обмежуються (зокрема,
право на вільний вибір професії, на відпочинок та отримання винагороди за працю)
чи скасовуються (наприклад, свобода укладення трудового договору, що укладається
не між працівником і роботодавцем, а між
установою виконання покарання та замовником). У більш-менш повному обсязі реалізуються лише права, пов’язані з біологічни-

ми (вік, стать, вагітність тощо) і професійними якостями громадян [6, с.91].
Що стосується власне економічних прав
засуджених, то слід зауважити, що засуджені, відбуваючи кримінальне покарання
у місцях позбавлення волі, продовжують
залишатися правоздатними та дієздатними суб’єктами майнових відносин, проте їх
правовий статус зазнає істотних змін – позбавлення волі тягне за собою тимчасове (на
час виконання покарання) позбавлення засуджених більшості економічних прав і обмеження можливості користування іншими
правами, які належали особі до її засудження.
Засуджений залишається суб’єктом
права власності щодо майна, яке належало
йому до засудження, але в умовах режиму
ізоляції, зумовленого самим характером
кримінального покарання, обмежується в
праві володіння, користування та розпорядження ним. Так, зокрема, засуджений
не має можливості безпосередньо користуватися майном, яке знаходиться поза місцями позбавлення волі, а розпоряджатися
ним, тобто вступати у договірні відносини
купівлі-продажу, обміну, дарування, заповіту, спадкування, може лише через обраного
ним представника за дорученням, засвідченим адміністрацією виправної установи.
Право власності щодо майна засудженого,
яке надійшло разом з ним до пенітенціарного закладу, також обмежується. Засудженому забороняється придбавати, виготовляти,
зберігати і використовувати гроші, цінності,
предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до використання в колонії, а також
мати при собі предмети і речі в асортименті
і кількості, що виходять за межі, встановлені
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики
у сфері виконання кримінальних покарань
[9, п.4 ст.107]. Крім того, засуджені позбавлені права продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб
предмети, вироби і речі, що перебувають у
їх особистому користуванні [9, п.4 ст.107].
Суб’єктами угоди купівлі-продажу громадяни, засуджені до позбавлення волі, можуть
бути лише при придбанні за безготівковим
розрахунком продуктів харчування, одягу,
взуття, білизни та предметів першої потре67
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би на гроші, зароблені в колоніях, одержані
за переказами, за рахунок пенсії та іншого
доходу [9, п.1, ст.108].
Право людини і громадянина на працю,
закріплене у ст.43 Конституції України, також поширюється на громадян, засуджених
до позбавлення волі. Основний Закон гарантує, що кожен громадянин (у тому числі й засуджений до позбавлення волі) має
право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Використання примусової праці забороняється [10, ч.1,3 ст.43]. Однак до недавнього
часу кримінальне-виконавче законодавство
закріплювало норму, згідно з якою праця в
місцях позбавлення волі була не правом, а
обов’язком засуджених до позбавлення волі,
які мали працювати в місцях і на роботах,
що визначалися адміністрацією виправних
установ. Закон України «Про внесення змін
до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» істотним чином змінив правовий статус засуджених осіб, закріпивши у ч.1 ст.8 Кримінально-виконавчого кодексу «право засуджених
до позбавлення волі на оплачувану працю,
організовану відповідно до вимог законодавства про працю» [9]. Принципова зміна
у законодавчому закріпленні характеру праці засуджених зумовило цілу низку змін як
щодо порядку та умов відбування покарання у вигляді позбавлення волі у кримінально-виконавчому законодавстві, так і щодо
встановлення та дотримання правил оплати
і охорони праці, техніки безпеки та інших
питань правового регулювання і захисту
права на працю громадян, засуджених до
позбавлення волі, у нормах кримінальновиконавчого, трудового, адміністративного
та інших галузей права. Проте слід відзначити наявність великої кількості норм щодо
регулювання права засуджених на працю,
які наразі все ще не узгоджені між собою належним чином, суперечать вимогам Основного Закону та міжнародних стандартів
у галузі прав людини. Крім того, через характер самого кримінального покарання це
право в певній мірі змінюється, а його складові суттєво обмежуються.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Перш за все, обмеження стосуються
вільного вибору роду діяльності засуджених, передбаченого Конституцією України
та міжнародними стандартами. Зокрема,
Мінімальні стандартні правила поводження
з в’язнями закріплюють положення, згідно з
якими в’язні повинні мати можливість працювати за своїм вибором, якщо це сумісно
з правильним вибором ремесла і вимогами
управління та дисципліни в закладі, відповідно до їх фізичних і психічних здібностей
[11, п.71]. Кодекс законів про працю України гарантує усім працездатним громадянам, які постійно проживають на території
України, вільний вибір виду діяльності [12,
ст.51], але ст.118 Кримінально-виконавчого
кодексу України містить прямо протилежну норму, відповідно до якої засуджені до
позбавлення волі залучаються до суспільно
корисної праці у місцях і на роботах, безпосередньо визначених адміністрацією пенітенціарного закладу [9, ч.1 ст.118]. Згідно
з міжнародними стандартами у галузі прав
людини та поводження з в’язнями, усі заходи та гарантії органів державної влади
щодо забезпечення трудових прав засуджених осіб мають відповідати аналогічним
заходам, встановленим для осіб, що знаходяться на волі [11, п.71,74]. Проте, якщо за
загальною нормою Кодексу законів про працю працівники реалізують право на працю
шляхом укладення трудового договору на
підприємстві, в установі, організації або з
фізичною особою [12, ст.2], то за кримінально-виконавчим законодавством засуджені
до позбавлення волі залучаються до оплачуваної праці за строковим трудовим договором, що укладається не між засудженим
і безпосереднім роботодавцем, а між засудженим і установою виконання покарань
[9, ч.1 ст.118]. Крім того, як підкреслюють
експерти, для ув’язнених, які працюють на
підприємствах пенітенціарної системи, механізм врегулювання та захисту трудових
та інших соціально-економічних інтересів
та прав засуджених взагалі залишається законодавчо не визначеним [13, с.214]. Також
слід погодитись і з тим зауваженням, що у
той час, як Кодексом законів про працю передбачено надання громадянам щорічних
(основної та додаткової) відпусток із збере68
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женням на їх період місця роботи (посади) і
заробітної плати, такі норми у Кримінальновиконавчому кодексі та інших нормативноправових документах, що регламентують
порядок та умови відбування покарання
у вигляді позбавлення волі, також відсутні
[14, с.151]. Потребують свого уточнення і
врегулювання і такі аспекти трудових відносин з особами, засудженими до позбавлення
волі, як оплата праці, норми тривалості робочого часу, охорона праці, техніка безпеки
і виробничої санітарії, вирішення трудових
конфліктів та ін. з урахуванням особливостей роботи засуджених до позбавлення волі
та тих обмежень їх у трудових правах, які
передбачені чинним кримінально-виконавчим законодавством.
Конституційне право на соціальний
захист у правовому статусі громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні,
реалізується, насамперед через права на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та пенсійне забезпечення. Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу, засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню. Засуджені мають
право на загальних підставах на призначення та отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в
інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення [9, ст.122].
Пенсії засудженим призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання. Особа,
якій було призначено пенсію до відбування
покарання, підлягає державному пенсійному забезпеченню на загальних підставах.
Особа ж, яка набула право на пенсію під час
відбування покарання, надає адміністрації
виправного закладу клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення
їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, у тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України з метою подання необхідних документів
безпосередньо особою, яка відбуває покарання, або представником особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним доручен-

ням [9, ч.3 ст.122]. Виплата призначених
пенсій особам, засудженим до позбавлення
волі, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок
установи за місцем відбування покарання.
Із пенсій засуджених відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань (харчування, речове майно,
комунально-побутові послуги та ін.), але не
менш як 50% пенсії зараховується на особовий рахунок засудженого [9, ч.4 ст.122].
Право на охорону здоров’я є одним із найважливіших прав засуджених громадян, що
безпосередньо випливає з конституційного
права громадян України на охорону здоров’я
і медичну допомогу [10, ст.49]. Застосовуючи
до осіб покарання у вигляді позбавлення волі,
що обмежує їх можливості у реалізації цілої
низки прав і свобод, держава бере на себе
обов’язок щодо надання таким особам можливість отримувати медичну допомогу та проходити медичне лікування. Проте порядок
реалізації та забезпечення права на охорону
здоров’я має свої особливості.
Правове регулювання медико-санітарного забезпечення засуджених у місцях позбавлення волі в Україні здійснюється на підставі
норм Законодавства України про охорону
здоров’я, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кримінально-виконавчого
кодексу України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства юстиції України та ін.Чинне законодавство України закріплює право громадян, засуджених до позбавлення волі, отримувати медичну допомогу і
лікування, у тому числі платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи
коштів рідних та близьких, у закладах охорони здоров’я, які мають ліцензію Міністерства
охорони здоров’я України та не віднесені до
відання Державної кримінально-виконавчої
служби України. У місцях позбавлення волі
організовуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу, – заклади на правах лікувальних. Для
спостереження та лікування хворих на інфекційні захворювання в медичних частинах
колоній створюються інфекційні ізолятори
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суспільно-економічних відносин, дає можливість констатувати, що, незважаючи на
прийняття останнім часом великої кількості
нормативно-правових актів, спрямованих
на адаптацію норм національного законодавства до міжнародних стандартів щодо
захисту прав засуджених, існуючий наразі
механізм забезпечення соціально-економічних прав і свобод осіб, засуджених до позбавлення волі, вимагає свого значного удосконалення, адже чисельні неузгодженості
у нормативному закріпленні даного права,
гарантованого Конституцією України, істотно знижують рівень його практичної реалізації. Серед основних проблем у даній сфері
визначено:
- неузгодженість норм чинного законодавства України щодо дотримання соціальноекономічних прав засуджених на рівні окремих галузей права (трудового, кримінальновиконавчого, адміністративного та ін.);
- невідповідність змісту та обсягу соціально-економічних прав, закріплених у нормативно-правових актах чинного законодавства,
нормам Конституції України, а також невідповідність національного законодавства міжнародним стандартам у галузі прав людини,
зокрема, Мінімальним стандартним правилам
поводження з в’язнями, Європейським пенітенціарним правилам та ін.;
відсутність системного контролю
органами державного влади за дотриманням норм законодавства щодо медичного
забезпечення, умов утримання та праці засуджених в установах пенітенціарної системи, а також недостатнє забезпечення участі
громадських організацій у здійсненні заходів контролю за дотриманням зазначених
прав та ін.

[9, ч.1 ст.116]. Лікувально-профілактична і санітарно-протиепідемічна робота в місцях позбавлення волі організовується і проводиться відповідно до законодавства про охорону
здоров’я. Адміністрація колоній зобов’язана
виконувати необхідні медичні вимоги, що забезпечують охорону здоров’я засуджених [9,
ч.2 ст.116].
Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, в
установах виконання покарань здійснюються: клінічне обстеження та нагляд за засудженими з метою оцінки стану здоров’я,
при виявленні хвороб – надання медичної
допомоги та встановлення працездатності;
амбулаторне, стаціонарне і спеціалізоване лікування в закладах охорони здоров’я
ДКВС України [15, п.3]. Діяльність цих закладів здійснюється відповідно до Порядку
організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі [16], що закріплює основні засади організації медичної
допомоги та визначає взаємодію закладів
охорони здоров’я ДКВС України із закладами охорони здоров’я щодо медичної допомоги засудженим до позбавлення волі.
Таким чином, охорона здоров’я осіб, засуджених до позбавлення волі, забезпечується системою медико-санітарних і оздоровчопрофілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних та платних форм медичної
допомоги, передбачених чинним законодавством України. Проте, незважаючи на
велику кількість нормативних документів,
що складають нормативну основу для забезпечення права на охорону здоров’я засуджених громадян, на даний момент організація
медичного обслуговування та надання медичної допомоги особам, позбавленим волі,
є незадовільною, адже якість медичних послуг, які надаються громадянам, засудженим
до позбавлення волі, знаходиться на вкрай
низькому рівні, гостро відчувається брак ресурсів, обладнання, ліків та кваліфікованого
персоналу, а самі медичні працівники залишаються залежними від керівництва установ
виконання кримінальних покарань.

Література
1. Большая юридическая энциклопедия / [В. В. Аванесян, С. В. Андреева,Е. В. Белякова и др.] ; оформл. А. Мусина. –
М. : Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с.
2. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термінол.-понятійн.
словник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк.
– К. : МАУП, 2005. – 560 с.
3. Коталейчук С. П. Теорія держави та
права : навчальний посібник для підготовки

Висновки
Отже, аналіз норм чинного законодавства України, що стосується регулювання
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

70

Ïî÷àíñüêà Î.Ñ. - Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí...

АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні наукові підходи до визначення змісту, особливостей та класифікації соціально-економічних прав людини. Визначено основні соціальні та економічні права
і свободи громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, розглянуто їх зміст та особливості реалізації. Проаналізовано сучасний
стан адміністративно-правового забезпечення соціально-економічних прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні.
Ключові слова: права та свободи, соціально-економічні права, право на працю, право на
соціальний захист, право на охорону здоров’я,
засуджений до позбавлення волі, адміністративно-правове забезпечення.

SUMMARY
The main scientific approaches to understanding
and classification of the social-economic rights
human rights and freedoms are considered. The
main social and economic rights and freedoms
of the citizens condemned to imprisonment in
Ukraine are defined, and their content and
specificity of realization are described. Analyzes of
the contemporary situation of administrative-legal
ensuring of social-economic rights and freedoms
of citizens condemned to imprisonment in Ukraine
were prepared.
Key words: rights and freedoms, social-economic
rights, right to work, right to social protection, right
to health protection, condemned to imprisonment,
administrative-legal ensuring.
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та заходів, розробка та підписання програм
інтернаціонального співробітництва, організація міжнародних брифінгів тощо. Таким
чином, можна наголошувати на важливості та
актуальності розгляду міжнародної співпраці
НГУ з провідними країнами світу у сучасних
реаліях.

В статье раскрыты особенности деятельности Национальной гвардии Украины
по привлечению иностранного опыта путем
организации и проведения конференций, семинаров, форумов, учений, проектов, программ адаптации, стандартов военной подготовки, получения финансовой поддержки
и тому подобное. Кроме того, автором дано
определение понятия «привлечение иностранного опыта Национальной гвардией
Украины».
Ключевые слова: международная деятельность, взаимодействие, правоохранительные органы, подготовка кадров, Национальная гвардия Украины.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Деякі напрями дослідження міжнародної співпраці правоохоронних органів стали
темою наукових робіт вітчизняних вчених,
таких як: О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка,
О. М. Музичука, Д. О. Горбача, О. В. Кривенка, Д. О. Савочкіної, О. С. Конопляника
та ін. Однак, необхідно зазначити, що в наукових роботах вітчизняних вчених питання
особливостей співпраці НГУ з міжнародними
правоохоронними формуваннями висвітлено
недостатньо.
Отже, метою публікації є дослідження та
визначення головних напрямів міжнародної
співпраці НГУ з правоохоронними органами провідних країн світу, а також вивчення
їх впливу на діяльність Національної гвардії
України.

Постановка проблеми
Щоденна діяльність Національної гвардії
України (надалі – НГУ) тісно пов’язана зі співробітництвом з міжнародними правоохоронними органами та аналогічними військовими
одиницями. Така взаємодія відіграє значну
роль у формуванні організаційної структури
цього правоохоронного органу та суттєво
впливає на розвиток його діяльності.
Більш того, в наш час важко уявити, щоб
процес формування досконалих та дієвих
адміністративно-правових засад діяльності НГУ відбувався без залучення іноземних
міжурядових асоціацій та різних міжнародних проектів адаптації та просування в нашій
країні. Основними формами такої співпраці,
що мають за мету покращення діяльності та
вдосконалення НГУ в умовах сьогодення, є
підготовка та проведення спільних навчань
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Виклад основного матеріалу
Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 12 Закону України
від 13.03.2014 «Про Національну гвардію
України» НГУ зобов’язана брати участь у
міжнародному співробітництві, міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки
на підставі міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Ра72
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дою України, у порядку і на умовах, визначених законами України [1].
З метою проведення заходів з інтернаціональної співпраці на базі Головного управління НГУ було створено умови для діяльності
окремого управління міжнародного співробітництва. Керівництво та спрямування діяльності на виконання окремих завдань здійснюється Командувачем НГУ за участю цього
спеціально створеного управління.
Одним з головних напрямів міжнародної
взаємодії НГУ є участь у організації та втіленні в життя спільних з ЄС проектів. Слід
підкреслити позитивний вплив реалізації такого проекту, як Twinning на запровадження
реформ у військово-правоохоронній сфері
України. Можна стверджувати, що основною
характеристикою цього проекту став унікальний взаємний обмін досвідом у певній галузі
державного управління, в тому числі у сфері
управління НГУ (до 2014 року – Внутрішніми військами МВС України). Саме завдяки
такому винятковому обміну стало можливо
більш ефективно впроваджувати європейські
норми та стандарти, застосовуючи різноманітні види заходів, а саме: консультування,
тренінги, стажування тощо, необхідних для
пристосування внутрішнього законодавства
до законодавства ЄС [3].
Регламентація порядку реалізації проекту Twinning сьогодні здійснюється згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від
11.10.2016 № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації
проектів Twinning». Згідно з ч. 4 цієї Постанови, «Twinning» – це проект технічної допомоги ЄС, що передбачає спільну діяльність
державного органу держави – члена ЄС із бенефіціаром (державний орган, у якому передбачається впровадження проекту Twinning),
що спрямований на досягнення обов’язкових
результатів, викладених у Twinning-контракті
[4].
Прагнення України увійти у коло країн-членів ЄС потребує використання цього
інструмента для адаптації національної системи державного управління до вимог і стандартів, що застосовуються на території країн
Європейської Спільноти.
Необхідно підкреслити, що, починаючи з
2008 року, в нашій країні втілено низку про-

ектів, спрямованих на вдосконалення системи охорони громадського порядку разом
жандармерією Румунії та Національною жандармерією Французької Республіки. У період
з 2008 по 2010 роки у МВС України було реалізовано перший проект Twinning, мета якого полягала у впровадженні та вдосконаленні
управління якістю в українській міліції з залученням особового складу внутрішніх військ
МВС України. Логічним продовженням попереднього став другий проект Twinning,
який охопив період з 2012 по 2013 роки та
ставив за мету сприяння вдосконаленню
системи охорони громадського порядку, що
здійснюється Внутрішніми військами МВС
України [3]. Яскравим прикладом успішного
втілення останнього проекту стало проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Приблизно 240 інструкторів Внутрішніх військ
МВС України разом зі спеціалістами у галузі
підтримки громадського порядку Французької Республіки та Румунії пройшли підготовку із застосуванням нових спеціальних тактик
та засобів для організації цього заходу. Більше того, понад 200 інструкторів Внутрішніх
військ скористалися можливістю отримати
сертифікати, що засвідчили їх право на підготовку інших осіб у сфері охорони громадського порядку [5].
Для Нацгвардії 2017 рік виявився плідним і вилився у чисельні продуктивні міжнародні проекти, а саме, продовжувалась реалізація міжнародного проекту «Включення
системи фізичної ядерної безпеки України в
структуру забезпечення глобальної фізичної
ядерної безпеки (ГФЯБ)» – спільно з Агентством зменшення загроз МО США, в рамках
якого здійснюється якісна підготовка фахівців з захисту ядерної безпеки у навчальних
центрах США [9].
У 2017 році завершено черговий міжнародний проект НГУ з Жандармерією Румунії «Підтримка розвитку Національної гвардії України». Проект передбачав підготовку
особового складу НГУ з питань проведення
рятувально-евакуаційних операцій у гірській
місцевості, обмін досвідом підрозділів спеціального призначення, участь у спільних навчаннях щодо виконання завдань з охорони
громадського порядку за участю особового
складу жандармерії Румунії.
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Також у рамках реалізації проекту українські експерти мали змогу вивчити практичний досвід діяльності підрозділів з охорони
громадського порядку, охорони важливих
об’єктів, спеціального призначення, кінологічної служби та прес-служби.
У 2017 році продовжено спільний міжнародний проект НГУ з Республікою Естонія
в особі Міжнародного Центру оборони та
безпеки Естонії (ICDS) та Союзом оборони
«Кайцелііт» «Resilient Ukraine/ Стійка Україна: Громадянське суспільство та волонтери у
зміцненні національної стійкості та безпеки
України». Проект реалізується шляхом проведення естонськими колегами семінарів та
консультацій з висвітлення інформації щодо
їхнього досвіду у сфері забезпечення безпеки та національної стійкості, проведення навчальних візитів та практичних семінарів, а
також розроблення рекомендацій стосовно
впровадження такої системи в Україні.
Протягом року підрозділи та військовослужбовці НГУ взяли участь у наступних багатонаціональних навчаннях: Rapid Trident;
Sea Breeze; Міжнародні навчання європейських сил поліції «EUPST». За результатами
навчань європейських сил поліції «EUPST»,
що проводились на базі міжнародного навчального центру Національної жандармерії
Франції у м. Сент-Астьє, підрозділ НГУ було
відзначено, як один з кращих серед правоохоронних підрозділів різних країн, серед
яких були підрозділи Франції, Іспанії, Нідерландів тощо.
Слід зауважити, що вищезгадані проекти
у військово-правоохоронній сфері було зосереджено навколо вирішення наступних головних компонентів:
1) вдосконалення інституційної спроможності (аналіз наявних та підготовка нових нормативно-правових актів, що відповідають європейським стандартам та підвищують ефективність правоохоронної системи України в
цілому); 2) вдосконалення тактики дій під час
виконання завдань з охорони громадського
порядку; 3) вдосконалення системи професійної підготовки; 4) вдосконалення системи тилового та технічного забезпечення [3].
Одним із перспективних напрямів міжнародної діяльності НГУ є співробітництво
з аналогічними військовими формуваннями
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іноземних держав та закордонними правоохоронними
структурами.
Враховуючи
складність та тривалість зазначених процесів,
доцільно визначити пріоритетні напрями,
які повинні містити: 1) долучення до військово-правоохоронних проектів; 2) членство у
європейських та євроатлантичних організаціях та асоціаціях (таких як НАТО, Асоціація
FIEP); 3) участь у спільних військових заходах
разом з представниками іноземних підрозділів безпеки та оборони, такими як «Rapid
Trident–2016», «Fearless Guardian–2015», та
ін.; 4) розробка сучасних методів навчання
особового складу НГУ, які відповідають стандартам НАТО тощо.
Особливу увагу слід приділити головним
напрямам діяльності таких організацій, як
Північноатлантичний договір (НАТО) та Асоціація FIEP, які беруть активну участь у процесах військового будівництва в Україні.
Міжнародна Асоціація сил жандармерії
та поліції у статусі військової установи – FIEP
– професійна міжнародна організація, яка
об’єднує правоохоронні структури з військовим статусом по всьому світу та є потужною
платформою для обміну досвідом з питань
забезпечення громадської безпеки, протидії
транснаціональної злочинності, тероризму,
загрозам національній та міжнародній безпеці, а також формування спільної політики,
спрямованої на забезпечення стабільності та
безпеки міжнародному середовищі.
Згідно зі ст. 4 Статуту FIEP, Асоціація є
відкритою для всіх органів поліції та жандармерій з військовим статусом, країн, які є
членами Ради Європи [8]. Головною метою
Асоціації є налагодження зв’язків, поглиблення взаємовідносин між військовими правоохоронними формуваннями, впровадження активних інновацій щодо поліцейського
співробітництва, посилення взаємної солідарності та підвищення якості організаційних та структурних моделей, погодження їх
у відповідності до діючих міжнародних угод,
сприяння обміну інформацією та досвідом у
наступних секторах: людські ресурси; організація служби; нові технології та логістика; вирішення загальноєвропейських питань.
На сьогодні до складу Асоціації входять:
Національна жандармерія Франції (1994);
Війська карабінерів Італії (1994); Цивільна
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гвардії України та приведення її діяльності
до норм та стандартів правоохоронних формувань країн-членів Асоціації;
- активізація співробітництва з колегами по всьому світові, розвиток та зміцнення
міжнародних зв’язків з країнами-членами та
партнерами Асоціації FIEP;
- розширені можливості обміну досвідом у
галузях, що становлять спільний інтерес для
структур-членів Асоціації, а також участі у заходах для обговорення спільних викликів та
загроз національній та міжнародній безпеці
безпеки.
Вступ НГУ до FIEP став потужним імпульсом і чітким сигналом до продовження реформ у Національній гвардії України,
адаптації національного законодавства України до демократичних норм та стандартів провідних країн світу.
Безперечно, немає жодних підстав для
сумніву, що членство НГУ в Асоціації сприятиме її позитивному розвитку стосовно вирішення організаційних проблем у межах
служби, засвоєння досвіду іноземних військових організацій та правоохоронних структур
і виконання бойових завдань у кризових ситуаціях.
Значну роль у процесі розвитку військової правоохоронної галузі України виконує
Організація Північноатлантичного договору
(НАТО). У 1994 році в Україні було підписано
Рамковий документ, що сприяв запровадженню спільного з НАТО проекту «Партнерство
заради миру», спрямованого на модернізацію
професійних навичок цивільного персоналу
у сфері безпеки і оборони України; вдосконалення військової освіти, перебудову органів українського сектора безпеки та оборони,
покращення оборонно-технічної співпраці,
формування надійності і прозорості оборонних структур та ін. [10].
Доцільно зазначити, що НГУ займає
провідну позицію у діяльності, скерованій
на перехід на військові стандарти НАТО.
Не викликає сумніву той факт, що провідні
спеціалісти Альянсу відіграли значну роль
у цій діяльності, використовуючи систему
трифазового підходу до процесу модернізації НГУ, який складається з: 1) реформування структури управління НГУ; 2) програми
впровадження сучасної системи навчання та

гвардія Іспанії (1994); Національна Республіканська Гвардія Португалії (1996); Жандармерія Туреччини (1998); Королівська Гвардія
Нідерландів (1999); Королівська Жандармерія Марокко (1999); Жандармерія Румунії
(2002); Жандармерія Йорданії (2011); Національна гвардія Тунісу (2016); Національна
гвардія України (2017); Національні сили
безпеки Палестини (2017); Військова поліція
Бразилії (2017). Асоційовані члени Асоціації
(формування тих країн, що не відповідають
географічним вимогам): Національна жандармерія Республіки Аргентина (2005); Карабінери Республіки Чилі (2005); Сили внутрішньої безпеки держави Катар (2013).
Керуючись рекомендаціями європейських експертів, НГУ подала заявку на вступ
до Асоціації ще на початку 2015 року. Вже у
2016 році за результатами заслуховування
представників НГУ Асоціація FIEP прийняла
рішення про започаткування оціночної місії,
представники якої були вповноважені перевіряти структуру НГУ, виявляти її подібність з
аналогічними військовими структурами FIEP,
досліджувати інституційну схожість, особливості функціонування, з метою подальшої
перспективи співпраці [9]. 12 жовтня 2016
року під час Саміту Вищої ради генеральних
директорів і командувачів FIEP було підписано документ, згідно з яким НГУ отримала
статус спостерігача з перспективою членства
у FIEP [2].
Зрештою, у жовтні 2017 року Національній гвардії України було надано статус повноправного члена Міжнародної Асоціації сил
жандармерії та поліції у статусі військової
установи – FIEP, на щорічному Саміті директорів та командувачів FIEP, що проходив у
місті Амман (Йорданія).
Варто виділити наступні переваги членства в Асоціації:
- визнання Національної гвардії України
рівною серед аналогічних структур країн Європи та Світу, що свідчить про відповідність
Національної гвардії України міжнародним
вимогам до діяльності аналогічних правоохоронних організацій та підкреслює довіру до
Національної гвардії України з боку міжнародних партнерів;
- посилена підтримка іноземних партнерів у процесі реформування Національної
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лучити представників Національної гвардії
України до навчання в навчальних закладах
НАТО та держав – членів Альянсу, зокрема
в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО; забезпечення
виконання цілей партнерства в рамках участі
у Процесі планування та оцінки сил (ППОС/
РАRР) Програми НАТО «Партнерство заради миру»[6].
Водночас, закладено основні засади по
забезпеченню взаємодії Національної гвардії України з Трастовими фондами Україна
– НАТО, які функціонують при Офісі зв’язку
НАТО в Україні, у різних напрямах діяльності, зокрема, з медичної реабілітації, з питань
логістики та стандартизації, у сфері управління, командування, комп’ютеризації та комунікації тощо.
Наступним значущим напрямом міжнародної співпраці НГУ з іншими міжнародними військовими структурами є її участь у
миротворчих операціях з підтримання миру
і безпеки.
Військовослужбовці Національної гвардії
України беруть активну участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Так, 16 військовослужбовців НГУ задіяно в
міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки (місії ООН): Демократична Республіка Конго, Південний Судан, Ліберія, Штабквартира ООН.
З метою підготовки до участі в місіях
ООН забезпечується підготовка військовослужбовців НГУ на різних курсах миротворчої спрямованості на базі Центру вдосконалення кваліфікації поліцейських підрозділів
з підтримання стабільності (CoESPU, м. Віченца, Італія). Також з метою впорядкування
участі військовослужбовців НГУ в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки
ООН було створено відділення забезпечення
миротворчої діяльності НГУ.
Слід зазначити, що вітчизняні військовослужбовці є гідними представниками МВС
України на міжнародній арені, що здобули
повагу як у керівництва поліції місії ООН, так
і у колег по роботі та місцевої поліції у країнах, з якими ведеться співпраця, завдяки своєму високому професійному рівню, відмінній
підготовці, досвіду у галузі правоохоронної
діяльності [11]. Міжнародна співпраця НГУ

вдосконалення підготовки особового складу
з урахуванням як міжнародного досвіду, так
і досвіду участі Національної гвардії України
у бойових діях на Сході держави; 3) засобів
забезпечення співробітництва НГУ з іншими
національними та міжнародними силами безпеки та оборони, включаючи сили НАТО [2].
Просування України у напрямку покращення співпраці з іншими державами-членами НАТО передбачає, перш за все, перехід на
євроатлантичні шаблони військового управління (STANAG – standardization agreement).
Застосовуючи у своїй діяльності ці стандартизовані принципи, методи та процедури,
Національна гвардія України матиме можливість повноцінно співпрацювати зі своїми закордонними партнерами, включаючи участь
у міжнародних операціях, які мають за мету
підтримання безпеки та миру.
Так, спільні українсько-американські військові проекти «Fearless Guardian-2015» та
«Rapid Trident–2016» продемонстрували готовність НГУ до переходу на євроатлантичні
стандарти військового управління. Під час
цих навчань представники Збройних Сил
США здійснювали контроль за виконанням
тестових завдань бригадою швидкого реагування, ділилися власним досвідом щодо
ведення військових операцій, правил маскування, надання першої медичної допомоги під час бойових дій, застосування засобів
обстрілу, реагування на прямий і непрямий
обстріл, а також давали характеристику індивідуальним вмінням та військовим знанням
особового складу НГУ [2].
Варто зазначити, що пріоритетними
середньостроковими цілями розвитку Національної гвардії України на 2018 рік відповідно до Указу Президента України від
28.03.2018 № 89/2018 «Про затвердження
Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік» було визначено: створення ефективної системи управління, сумісної з іншими складовими сектора
безпеки і оборони України та аналогічними
органами військового управління відповідних підрозділів держав – членів НАТО; оснащення військових частин новітніми та модернізованими зразками озброєння і військової
техніки, спеціальними засобами та обладнанням відповідно до стандартів НАТО; заÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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реформування системи управління, логістики та підготовки особового складу НГУ [14,
с. 70].
Необхідно зазначити, що дана стаття охоплює лише окремий чинник багатоскладового напряму діяльності НГУ, а саме міжнародну співпрацю. Аналізуючи діяльність НГУ в
сучасних умовах, можна зробити висновки,
що міжнародна співпраця як основний складник реформування правових засад управління Національної гвардії України визначається наступними чинниками: по-перше, міжнародне співробітництво передбачає діяльність
у ході проведення певних адміністративноправових заходів (укладання міжнародних
договорів, проведення міжнародних та європейських форумів по розробці та втіленню
програм адаптації, військова підготовка відповідно до міжнародних стандартів тощо);
по-друге, міжнародна діяльність Національної гвардії України реалізується шляхом організації заходів правоохоронного напряму,
а саме: спільних навчань , конференцій, семінарів, «круглих столів»; по-третє, міжнародна
співпраця – це багатоаспектна підзаконна взаємодія НГУ та відповідних іноземних правоохоронних органів; по-четверте, міжнародне
співробітництво здійснюється військовослужбовцями та посадовими особами, які виконують свою роботу у межах їхньої компетенції
та повноважень, що чітко окреслені законами
України, у спеціально створених відділах та
управліннях Головного управління НГУ та ін.
Аналіз викладеного матеріалу дає підстави
стверджувати, що військове керівництво НГУ
в особі її командувача та спеціальні органи,
служби та відділи Головного управління НГУ
проводять всеохоплюючу кропітку роботу,
спрямовану на оновлення та покращення діяльності військового формування з правоохоронними функціями в напрямі відповідних
військових правоохоронних органів щодо застосування європейських та євроатлантичних
стандартів військового управління.

також складається з заходів, які передбачають: підготовку міжнародних конференцій
та форумів, організацію та проведення зустрічей з представниками військових правоохоронних структур іноземних країн; протокольне забезпечення візитів делегацій тощо.
Наприклад, щорічно Головне управління Національної гвардії України організовує
та проводить офіційні зустрічі делегатів військового правоохоронного сектора Європейського Союзу та країн Північноатлантичного
альянсу. Крім того, у 2015–2016 рр. було досягнуто низку домовленостей як щодо організації та проведення спільних навчань, тренувань, конференцій, так і питань, пов’язаних з
підтриманням громадської безпеки в результаті проведення робочих зустрічей з представниками Національної гвардії штату Каліфорнія та Військ карабінерів Італійської Республіки, з делегацією Національної гвардії
Збройних Сил Грузії та делегатами Народного Союзу оборони Естонської Республіки
та ін. Так, представники НГУ беруть участь
у роботі Багатонаціонального об’єднаного
координаційного комітету (БОКК) спільно з
представниками Збройних Сил України та
представниками США, Канади, Великої Британії, Польщі та Литви. Головним завданням
Об’єднаного комітету є розроблення та впровадження ефективних механізмів взаємодії
сил оборони України та США у процесі їх реформування.
У рамках роботи БОКК з Американською
Стороною обговорено та складено план проведення спільних навчань з підрозділами ЗС
США протягом 2018-2020 років на базі НЦ
«Старе».
У рамках роботи Багатонаціонального
об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування досягнуто домовленості
щодо надання НГУ матеріально-технічної
допомоги.
Спираючись на позитивні приклади міжнародного співробітництва НГУ, можна беззаперечно стверджувати, що яскравим прикладом такої взаємодії стала співпраця з Національною гвардією Штату Каліфорнія, яка
надала можливість визначити основні засади
створення сержантського корпусу за аналогом США та обговорити головні проблеми

Висновки
Отже, залучення іноземного досвіду Національною гвардією України становить
собою багатоаспектну діяльність військовослужбовців та посадових осіб, які виконують
свою роботу у межах їхньої компетенції та
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито особливості діяльності Національної гвардії України щодо залучення іноземного досвіду шляхом організації
та проведення конференцій, семінарів, форумів, навчань, проектів, програм адаптації,
стандартів військової підготовки, отримання
фінансової підтримки тощо. Крім того, автором запропоновано визначення поняття
«залучення іноземного досвіду Національною
гвардією України».
Ключові слова: міжнародна діяльність,
взаємодія, правоохоронні органи, підготовка
кадрів, Національна гвардія України.

SUMMARY
In the article deals with the peculiarities of
the activity of the National Guard of Ukraine
as for involvement of the foreign experience by
running conferences and seminars, organizing
forums and exercises, setting up projects and
adaptation programs, developing standards of
military training, getting the financial support
and so on. Besides, the author defines the concept
of “involvement of the foreign experience by the
National Guard of Ukraine”.
Key words: international activity, interaction,
law enforcement agencies, training, National
Guard of Ukraine.

повноважень, що чітко окреслені законами
України, у спеціально створених відділах та
управліннях Головного управління НГУ,
що спрямована на співробітництво з міжнародними та європейськими організаціями з
метою використання міжнародного військово-правоохоронного потенціалу шляхом організації та проведення спільних конференцій, семінарів, форумів, навчань, проектів,
програм адаптації, стандартів військової підготовки, отримання фінансової підтримки та
ін. Даний напрям діяльності Національної
гвардії України сприятиме впровадженню
міжнародної моделі належного управління та
оновленню сучасної національної адміністративно-правової бази НГУ.

тронний ресурс]. – Режим доступу : https://
euukrainecoop.net/2013/01/14/twinning/
6. Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна –
НАТО на 2018 рік : Указ Президента України
від 28.03.2018 № 89/2018 // Офіційний вісник
України. – 2018. – № 28.
7. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://knteu.kiev.ua/file/ MTc=/4171a0f9926d4
9859a05b0e6feee5030.pdf
8. Інформація з офіційного сайту FIEP
(Асоціація сил поліції та жандармерії країн
Європи та Середземного моря у статусі військової установи) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fiep.org/about-fiep/
statutes/
9. Інформація з офіційного сайту Національної гвардії України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://ngu.gov.
ua/ua/news/pres-bryfing-perspektyvy-vstupunacgvardiyi-do-asociaciyi-syl-zhandarmeriyi-tapoliciyi-krayin
10. Інформація з офіційного сайту місії
України при НАТО [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://nato.mfa.gov.ua/ua/
ukraine-nato/Partnership
11. Інформація з офіційного сайту Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://naiau.kiev.
ua/smc/ua/uchast-mirotvortsiv-mvs-ukrajini-urozbudovi-ta-zmitsnenni-natsionalnoji-politsijiliberiji.html

Література
1. Про Національну гвардію України:
Закон України від 13.03.2014 № 876-VII //
ВВР України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.
2. Інформація з офіційного сайту Національної гвардії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ngu.gov.ua/ua/
3. Інформація з офіційного сайту центра
адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http:// www.center.gov.ua/protsentr/proekti/twinning
4. Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning:
Постанова Кабінету Міністрів України від
11.10.2016 № 700 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 83. – Ст. 2733.
5. Проект Twinning допомагає модернізувати внутрішні війська України [ЕлекÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

78

Ëèñåíêî Þ.Î. - Ïðèíöèïè ïðåäñòàâíèöòâà â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóäî÷èíñòâ³ Óêðà¿íè

ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÀ Â
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌÓ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ËÈÑÅÍÊÎ Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - çäîáóâà÷ Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó
ÓÄÊ 342.5 (477)
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Принципи представництва в адміністративному суді вивчали Т. О. Гуржій,
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В статье проанализированы нормы Кодекса административного судопроизводства
Украины и других нормативных актов, которые определяют основные принципы института представительства в Украине. На
основании полученных результатов предлагается использовать дополненный перечень
принципов представительства.
Ключевые слова: представительство, административный процесс, принцип, Кодекс
административного судопроизводства, Конституция Украины, законность, верховенство права, равенство.

Не вирішені раніше проблеми
Проте на сьогоднішній день відсутній
єдиний підхід до визначення системи принципів представництва в адміністративному
судочинстві України.

Постановка проблеми
Важливе місце в інституті представництва посідають принципи діяльності,
тобто головні засади щодо організації та
діяльності представників. Принципи слугують для ефективного й раціонального
застосування правових норм та регулювання адміністративного-правових відносин у
суспільстві. Принципи адміністративного
судочинства, на основі яких діють і принципи представництва в адміністративному
процесі, закріплені у Конституції України,
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також міжнародних
договорах та нормативних актах. Проте на
сьогоднішній день відсутній єдиний підхід
до визначення всієї сукупності принципів
представництва в адміністративному судочинстві України.

Метою даної статті є аналіз принципів
представництва в адміністративному судовому процесі України, з’ясування особливостей кожного принципу та уточнення їх
переліку.
Виклад основного матеріалу
Принцип (лат. – початок, основа) – вихідне положення теорії, науки чи вчення,
світогляду, політичної точки зору тощо; внутрішнє переконання особи, яке призводить
до певного відношення особи до дійсності,
норм поведінки та діяльності; головна ознака, особливість влаштування будь-якого механізму, устрою [1]. Деякі правники визначають «принцип» як ідею, внутрішній логічний закон існування об’єкта, що перебуває у
тісному взаємозв’язку з «закономірністю» та
«суттю». У більш широкому розумінні принцип розглядають як вихідний пункт, начало
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ного судочинства (ст. 8–14) та ст. 4 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» .
Вищою гарантією прав і свобод населення в юридичному розумінні за ст. 55
Конституції України є судовий захист. Судовий захист здійснюється в конституційному, цивільному, кримінальному, господарському та адміністративному суді. Дана
гарантія є невід’ємною частиною конституційного права людини на отримання правової допомоги, що зазначено в ч. 1 ст. 59
Конституції України. Вказана конституційна норма відображена у ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства, де зазначено,
що кожна людина має право скористатися
правовою допомогою при вирішенні справи в адміністративному суді. Таке право за
положеннями Кодексу адміністративного
судочинства надається у визначеному законодавчому порядку.
За Конституцією України кожна людина в праві обирати собі кваліфікованого захисника своїх прав, що є невід’ємним
принципом представництва в адміністративному судочинстві. Реалізація даного
принципу є не лише одним із найважливіших прав людини, але і гарантією дотримання ряду інших прав. Наприклад, з
описаного принципу виникає наступний –
принцип рівності перед законом. Оскільки
кожна людина в праві обирати собі представника, то кожен рівний перед законом,
якщо ж це право порушується, у людини,
фактично, відбирають право на захист своїх прав у суді. Малозабезпечені та особи,
перелік яких надано в ряді нормативних
актах, мають право на безоплатну правову допомогу з метою реалізації та захисту
прав і свобод людини чи їх відновлення [6,
7]. Отже, юридична допомога може надаватися у вигляді консультації, роз’яснень,
складанні документів правового характеру,
здійсненні представництва в адміністративному процесі та інших державних органах тощо. Зокрема, адвокати здійснюють
представництво в суді та інших державних
органах, перед юридичними та фізичними
особами за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня
2012 року № 5076–VI.

будь-чого, становлення того чи іншого виду
діяльності [2].
Принципи адміністративного судочинства, на основі яких діють і принципи представництва в адміністративному процесі, закріплені у Конституції України, Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод, а також міжнародних договорах та
нормативних актах. Так, статтями Конституції України закріплено право на свободу
та особисту недоторканність (ст. 29), на правову допомогу (ст. 59), повагу честі й гідності
(ст. 28), презумпцію невинуватості (ст. 62).Європейською Конвенцією про захист
прав людини і основних свобод проголошено право обвинуваченого на отримання
можливості для підготовки свого захисту.
Також зазначено, що звинувачений може
здійснювати представництво самостійно чи
через обраного ним захисника, або отримати призначеного безкоштовного захисника.
У Міжнародному пакті про громадянські та
політичні права також зазначені принципи
правового захисту прав та законних інтересів людини.
Дослідники представництва визначають
наступні принципи діяльності адвокатів: незалежність адвоката під час виконання ним
професійних функцій; законність діяльності
представника; оплата праці адвоката; дисциплінарне провадження в адвокатурі тощо
[3, с. 44-66]. У свою чергу, Т. В. Омельченко пропонує дещо спірний підхід до визначення принципу: незалежність, законність,
інтереси клієнта є вирішальними; неможливість представництва двох чи більше клієнтів, у справах яких є суперечливість інтересів; конфіденційність, компетентність,
повага до професії представника і т. ін. [4,
с. 51-52].
Виконуючи професійні обов’язки, представники повинні дотримуватися загальних
принципів адміністративного судочинства,
а саме: верховенства права, законності, рівності всіх учасників судового адміністративного процесу перед законом, дотримуватися гласності процесу, змагальності сторін
та свободи в наданні доказів кожною зі сторін, дотримання обов’язковості рішень суду
тощо [5, ст. 8; ст. 129]. Дані принципи також
закріплені у статтях Кодексу адміністративÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

80

Ëèñåíêî Þ.Î. - Ïðèíöèïè ïðåäñòàâíèöòâà â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóäî÷èíñòâ³ Óêðà¿íè

не може використовувати засоби, які суперечать чинному законодавству. Таким чином, будь-яка діяльність представника повинна регламентуватися чинними законодавчими актами, засобами чи прийомами, в
чому і виражається принцип верховенства
права для представників в адміністративному судовому процесі. Даний принцип тісно
пов’язаний з наступним принципом діяльності представника – законності.
Найбільш універсальним та всеосяжним правовим принципом представництва
є принцип законності. Законність – багатогранне соціальне явище, для якого виділимо характерні риси: загальність вимог; здійснення функцій, повноважень та завдань на
основі закону; невідворотність відповідальності за порушення законів тощо. Для адвокатури принцип законності починає свою
дію із започаткування співтовариства, ним
же регламентується членство в ньому, на
основі закону відбувається реалізація прав
й обов’язків кожного представника. Даний
принцип відображено в Законі України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
маючи в основі положення Конституції
України.
Принцип законності будь-якого представника в адміністративному судовому
процесі полягає в допомозі клієнту шляхом
використання законних засобів та способів,
дотриманні та відстоюванні прав та свобод
людини, які закріплені на законодавчому
рівні України та міжнародними правовими
актами, ратифікованими Україною, що вже
зазначалося раніше. Під законними способами захисту розуміють засоби, які свідчать
на користь підзахисного, спростовують його
обвинувачення або сприяють пом’якшенню
відповідальності, застосовані згідно з чинним законодавством [9]. Представник не
може здійснювати захист та представлення інтересів шляхом обману, за допомогою
фальсифікації доказів чи інших заборонених методів. Важливим аспектом даного
принципу є те, що захисник у разі виявлення порушень з боку суддів, органів, що здійснюють досудове слідство, прокуратури чи
інших суб’єктів правозастосовної діяльності
повинен їх усунути та відновити права та законні інтереси свого довірителя [10, с. 172].

Нагадаємо, що бажання представника
щодо встановлення внутрішніх правовідносин, маючи в основі адміністративний акт
чи прямий припис закону, не є вирішальною. У даному контексті функція представництва може бути покладена на інститут
адвокатури. Так, за ч. 2 ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства визначено, що
для правової допомоги в ході адміністративного процесу в державі діє адвокатура. Тут
слід звернутися до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», де зазначається, що захист є видом адвокатської
діяльності з метою забезпечення захисту
прав та свобод особи, яку притягують до
адміністративної відповідальності. Адвокатом може бути надано правова допомога на
платній чи безоплатній основі [8, ст. 25].
Принцип верховенства права представництва в адміністративному судовому
процесі, зазначений у Конституції України, Кодексі адміністративного судочинства
та Законі України «Про адвокатську діяльність», є одним із найбільш важливих. Цей
принцип, визначений на державному рівні,
є ознакою пріоритетності права та інтересів
підзахисного, справедливості та гуманності
у процесі. Слід зазначити, що даний принцип зобов’язує адміністративний орган враховувати відповідність нормативного акта
юридично вищим нормам права. У своїй
діяльності адвокат, опираючись на принцип верховенства права, наділений правом
надавати правову допомогу своїм клієнтам
законними способами, вимагати додержання цих прав та свобод людини, діяти вільно
в межах закону. У процесі своєї діяльності
кожен представник повинен дотримуватися
чинного законодавства, прикладати зусиль
для реалізації принципів адміністративного
судочинства та представництва законних інтересів та прав людини.
Попри орієнтованість на інтереси клієнта, представник має пам’ятати, що його
дії та поради не повинні бути направлені
на скоєння чи полегшення скоєння правопорушення безпосередньо своїм клієнтом
чи іншою особою. Представник, зокрема
адвокат, для захисту інтересів та прав свого клієнта не може приймати доручення від
нього, якщо вони суперечать законодавству,
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Цікавим та не менш важливим фактом є те,
що представник, зокрема, адвокат, повинен
захищати не уявні, а реальні права клієнта
та лише законні інтереси, а не будь-які [11,
с. 23]. Якщо ж клієнт порушує чинне законодавство та на роз’яснення представника
відмовляється припиняти їх, адвокат має
право згідно з Правилами адвокатської етики від 17.11.12 р. розірвати достроково договір.
Проте, не слід забувати, що принцип законності, яким користуються представники,
має поєднуватися з лояльністю до клієнта,
активною участю його у визначенні проблем справи та пошуку можливих законних
варіантів рішення [12]. Тому деякі вчені виділяють в окремий принцип лояльність до
клієнта [13, с. 327].
Важливим принципом діяльності представника в адміністративному процесі є
принцип незалежності. Так, у ст. 5 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» вказано, що адвокати у своїй
діяльності є незалежними від органів державної влади чи місцевого самоврядування, а також від їх службових та посадових
осіб. Проте, слід обмовитись, що під незалежністю адвокатури як представництва в
адміністративному судовому процесі слід
розуміти не незалежність від закону, а відсутність необхідності звітувати органам
влади та місцевого самоврядування, відсутність необхідності підкорятися виконавчій
чи судовій владі або будь-яким іншим органам й установам. Представник може вільно обрати стратегію та тактику для захисту
прав клієнта. У свою чергу, прокуратура не
має права втручатися в процес визначення
правової позиції по справі. При вивченні
даного принципу слід зазначити, що основи структури та функціонування адвокатури як учасника інститут представництва,
визначені законами, а отже, ніякі органи
не можуть здійснювати втручання в її діяльність шляхом прийняття незаконних
або суперечливих актів. Гарантією реалізації принципу незалежності на законному
рівні є автономність бюджету адвокатури.
Хоча слід відмітити, що фінансування праці представників при розгляді кримінальних проваджень за призначенням та при
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

звільненні звинуваченого від оплати юридичної допомоги забезпечується Міністерством юстиції України.
Отже, принцип незалежності представників реалізовується шляхом заборони
втручання в адвокатську діяльність; неможливість притягнення адвоката до відповідальності при здійсненні ним професійної
діяльності за висловлювання думки (окрім
випадків, встановлених судом); дотримання
адвокатської таємниці; вільний вибір форм
та стратегії здійснення своєї діяльності. Також особливістю діяльності представництва
є заборона обіймати державні посади.
Наступним пунктом вважаємо за необхідне, розглянути принцип рівності перед
законом учасників в адміністративному судовому процесі. Цей принцип набуває особливого значення, оскільки припускає рівне
становище приватної особи та державного
органу перед законом. Правовідносини між
державою та приватною особою традиційно мали характер підпорядкування. Проте протягом останніх років завдяки адміністративно-процедурному регулюванню дані
відносини носять характер рівності та координації [14, с. 25]. Зауважимо, що принцип
рівності, перш за все, направлений на вирішення однакових адміністративних справ
однаково. Даний принцип також зазначений у ст. 24 Конституції України, вказує, що
не може бути привілеїв або, навпаки, обмежень, які застосовуються до людей різних
національностей, рас, кольору шкіри, політичних поглядів чи релігійних переконань
тощо. Проте, ми пропонуємо розглядати
принцип рівності не лише з точки зору розгляду справи, а й як рівність представників
між собою. Тобто всі представники в ході
адміністративного процесу рівні за статусом,
в можливості вибору стратегії представлення та захисту, мають право особисто брати
участь у конференціях та зборах адвокатів
тощо. Реалізація даного принципу важлива
як для представників, так і до громадян, які
вимушені звернутися за юридичною консультацією до професіоналів, оскільки тоді
люди мають право вибору серед рівних.
Також для населення дуже важливим
принципом представництва можна визначити принцип професіоналізму. Дотриман82
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сі нами виявлено, що перелік принципів,
якими має керуватися представник, значно
ширший, ніж зазначає більшість дослідників. Тому, окрім основних принципів діяльності представника в адміністративному
судовому процесі, – принципів верховенства права, законності, незалежності, рівності, нами запропоновано виділяти принцип
професіоналізму, адвокатської етики та гуманізму.

ня представниками цього принципу є важливим для реалізації забезпечення прав на
отримання кваліфікованої юридичної допомоги населення [10, с. 174]. Слід зазначити, що Законом України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» кожен адвокат
повинен підвищувати постійно свій рівень
як професіонала. Проте на сьогодні механізм підвищення кваліфікації адвокатами
не врегульований на достатньому рівні.
Так, А. В. Меланчук вказує на те, що відсутність обов’язкового для всіх механізму
щодо підвищення кваліфікації призводить
до того, що норма Закону є лише «нормою-декларацією» [10, с. 174]. Тому для
вирішення цієї проблеми слід звернутися
за досвідом до зарубіжних країн. Зокрема,Ю. І. Стецовський пропонує розглянути досвід Франції, де є обов’язкові курси підвищення кваліфікації для адвокатів кожних5 років [15, с. 87].
На нашу думку, серед принципів діяльності представників в адміністративному
процесі слід виділити принци непорушення
адвокатської етики. Даний принцип не закріплено законами України, проте етика є
основою діяльності будь-якого товариства,
зокрема, і адвокатського. Етика адвокатської діяльності визначається як сукупність
основних правил етикету, дотримання яких
є обов’язковими для адвокатів при здійсненні їх професійної діяльності [10, с. 174].
Під етичним нормами у Правилах адвокатської етики від 07.11.2012 р. розуміється дотримання конфіденційності (довіритель-адвокат), питання оплати праці представника,
правила поведінки в суді та інші, зазначені в
Правилах адвокатської етики.
Також слід зупинитися на принципі гуманізму, акцент на який зроблено в Правилах адвокатської етики. Принцип гуманізму
є проявом демократизму, права самостійного вибору форм здійснення професійної
діяльності, домінантності інтересів клієнта,
чесності та порядності захисника та тісно
пов’язаний з принципом законності.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано норми Кодексу
адміністративного судочинства України та
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перелік принципів представництва.
Ключові слова: представництво, адміністративний процес, принцип, Кодекс адміністративного судочинства, Конституція
України, законність, верховенство права, рівність.
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ÓÄÊ 342.95 (477)
чим особливого значення набуло питання
кадрового забезпечення поліції у кожному
регіоні країни.
Зокрема, мали місце переатестація співробітників, відсіювання низки осіб, які не
відповідали поставленим вимогам, у тому
числі антикорупційного законодавства,
оновлення особового складу через конкурсний набір нових співробітників, які успішно виконали ряд випробувань – пройшли
тестування, співбесіду, медичне обстеження, спеціальну перевірку і за необхідності
спеціальне навчання, у результаті чого підтвердили достатній рівень фізичної і психологічної підготовки, освітньо-професійних
знань і здібностей, особистісних якостей
тощо.
Незважаючи на значні позитивні кроки,
у процесі реформування поліції виявилася
й низка недоліків кадрового забезпечення,
при чому в більшій мірі саме на регіональному рівні, основною причиною чого є недосконалість чинного адміністративного
законодавства, що регулює кадрове забезпечення Національної поліції України на
регіональному рівні.

В статье обоснована необходимость совершенствования административного законодательства, регулирующего кадровое обеспечение национальной полиции Украины.
Проанализировано современное состояние, и
выявлены основные проблемы административного законодательства, регулирующего
кадровое обеспечение национальной полиции
Украины на региональном уровне. Предложены направления совершенствования административного законодательства, регулирующего кадровое обеспечение национальной
полиции Украины на региональном уровне.
Ключевые слова: полиция, Национальная полиция, региональная полиция, кадры,
персонал, полицейский, кадровое обеспечение,
административное законодательство.
Постановка проблеми
Уже третій рік поспіль в Україні триває
реформа Національної поліції. Прийняття
Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII поклало
початок кардинальному реформуванню
тогочасної міліції й формуванню поліції як
правоохоронного органу європейського
зразка, пріоритетом якого було визначено,
передусім, якісне кадрове забезпечення.
Суттєвих змін зазнала структурно-функціональна будова Національної поліції, взято курс на децентралізацію поліції, її наближення в безпосередньому забезпеченні та охороні публічного порядку якомога
ближче до населення регіонів, у зв’язку з

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання кадрового забезпечення правоохоронних органів і поліції, зокрема, є
предметом дослідження багатьох науковців: М.І. Ануфрієва, О.В. Баганця, О.М. Бандурки, О.А. Банчука, В.М. Бесчастного,
В.А. Глуховері, Є.Ю. Захарова, М.І. Інши85

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

на, Т.Є. Кагановської, Р.А. Калюжного,
А.Т. Комзюка, Ю.Ф. Кравченка, Є.О. Крапивіна, М.Ф. Криштановича, В.А. Ліпницького, Б.В. Малишева, О.А. Мартиненка, Н.П. Матюхіної, О.М. Музичука,
В.П. Пєткова, В.М. Плішкіна, О.Ю. Синявської, В.В. Сокуренка, В.Л. Фільштейна,
О.В. Червякова та ін.

зиків; 4) відмінність категорій працівників,
що зумовлює необхідність вироблення спеціальних підходів в управлінні персоналом,
відсутність налагодженої системи внутрішніх комунікації [1].
У тій чи іншій мірі дані загальні недоліки характерні і для кадрового забезпечення Національної поліції України. З даного
питання В.А. Ліпницький робить акцент на
таких проблемах кадрового забезпечення,
як: 1) неякісний та передчасний відбір кандидатів на вакантні посади; 2) непрозорість
застосування системи відбору кадрів; 3) соціальна і правова незахищеність працівників поліції; 4) відсутність чіткої структури
підрозділів поліції та відповідної диференціації функцій і повноважень окремих органів поліції [2, с.36-37].
Не менш хвилюючими є й такі аспекти
кадрового забезпечення поліції: 1) низькі
заробітні плати та диспропорція у забезпеченні різних підрозділів Національної
поліції; 2) значна обмеженість можливостей для запровадження нових технологій
забезпечення поліцейської діяльності за
рахунок Державного бюджету; 3) надмірне
перевантаження слідчих підрозділів (сьогодні середнє навантаження на слідчого
складає від 80 до 400 проваджень одночасно, що в середньому в 10 раз перевищує
навантаження на слідчого до прийняття
нового Кримінально-процесуального кодексу у 2012 р.); 4) руйнування системи
наставництва в поліції, яка забезпечувала
поступову зміну поколінь професіоналів;5) поліцейська освітня «прірва»: з одного
боку – короткотермінові курси підготовки
(перепідготовки) поліцейських, що призвели до низької кваліфікації поліцейських і
швидке розчарування нових співробітників
в роботі; з іншого боку – відомчі навчальні заклади, які дещо відірвані від викликів
Національної поліції; 6) негативний імідж
професії поліцейського, слідчого, дільничного та оперативного працівника (крім патрульної поліції) [3].
Проте й даний перелік проблем, недоліків і прогалин у кадровому забезпеченні
органів поліції не можна вважати вичерпним. Так, експерти наголошують, зокрема,
на недоліках безпосередньо адміністра-

Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на значний науковий доробок у сфері управління кадрами правоохоронних органів, питання вдосконалення адміністративного законодавства, що
регулює кадрове забезпечення Національної поліції України на регіональному рівні,
залишається практично недослідженим. І
наявні прогалини законодавства, і недоліки
здійснюваної реформи потребують його нагального вирішення для досягнення мети
реформування й очікуваних результатів.
Метою даної статті є дослідження напрямків удосконалення адміністративного
законодавства, що регулює кадрове забезпечення Національної поліції України на
регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу
Варто зазначити, що розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників визначено стратегічним пріоритетом,
про що йдеться в Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України
до 2020 року [1]. Очікуваним результатом
має стати сформований стабільний та високопрофесійний кадровий склад правоохоронних органів, який здатний належно
реагувати на сучасні виклики та загрози.
У зв’язку з цим у документі звертається увага на наступні проблеми, що є перепоною на шляху до досягнення зазначеної
задачі: 1) вимивання професійного ядра і
некомплект персоналу; 2) відсутність ефективної та сучасної системи підготовки, відбору та управління персоналом, прозорих
механізмів кар’єрного зростання; 3) відсутність належної системи соціального захисту, професійного зростання та мотивації
працівників, низька ініціативність персоналу і його вразливість до корупційних риÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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тивного законодавства, основним нормативно-правовим актом якого залишається
радянський Кодекс України про адміністративні правопорушення 1984 року. Передусім, мова йде про нагальність ухвалення Кодексу про адміністративні проступки
– одного з першочергових заходів, передбачених ще Концепцією адміністративної
реформи в Україні 1998 року, більшість із
напрямків якої так і залишилася на стадії
законопроектів [4]. Більш того, адміністративне законодавство має бути гармонізоване із стандартами Європейського Союзу та
практикою Європейського суду з прав людини, враховуючи євроінтеграційний орієнтир України, а також міжнародно-правові зобов’язання перед Радою Європи.
Розглядаючи питання вдосконалення
адміністративного законодавства, що регулює кадрове забезпечення Національної
поліції України на регіональному рівні, не
можна не зупинитися на такій важливій
складовій реформування, як прийняття
Дисциплінарного статуту Національної поліції, проект якого вже тривалий час розглядається у Верховній Раді України. Адже
наразі у Національній поліції процедура
притягнення до дисциплінарної відповідальності регулюється Дисциплінарним
статутом органів внутрішніх справ 2006
року [5, с.1]. Цілком погоджуємося, що цей
документ містить застарілі положення, які
на практиці часто слугують підґрунтям для
неформального тиску з боку керівників на
своїх підлеглих, залишаючи беззахисним
рядового поліцейського, не містить правових гарантій для захисту поліцейського, а
також запобіжних заходів від зловживань.
Крім того, на нашу думку, регулювання
питання дисциплінарної відповідальності
поліцейських за Дисциплінарним статутом
для органів внутрішніх справ не враховує
специфіку новоствореного органу, вимог
щодо якісного оновлення й очищення його
кадрового складу.
О.А. Банчук у даному контексті слушно відмічає, що і проект Дисциплінарного
статуту поліції не позбавлений недоліків.
Так, у проекті Дисциплінарного статуту
відсутній вичерпний перелік проступків, за
вчинення яких поліцейських можуть при-

тягнути до відповідальності, у тому числі
звільнити зі служби [6]. На думку експерта,
це відкриває значні можливості для зловживань з боку керівництва поліції. При
чому «дисциплінарною владою» щодо поліцейських планується наділити лише вищого за рангом керівника, на відміну від
незалежного дисциплінарного органу поліцейських, який би став суттєвою перепоною для порушення прав поліцейських.
Такий стан адміністративного законодавства та його застосування у сфері кадрового забезпечення органів поліції призвели
до некомплекту особового складу. Так, перший заступник Департаменту кадрового забезпечення О.В. Хоменко констатує, що станом на 01.01.2018 р. штатна чисельність поліцейських Національної поліції України, які
утримуються за рахунок Державного бюджету, складала 116,1 тис. од., некомплект
поліцейських становив 15,7 тис. од. (13,6%).
Відповідно на 01.01.2016 р. некомплект був
на рівні 15,9 тис. од., на 01.01.2017 р. –23,7 тис. од., причому впродовж 2016 р.
було звільнено зі служби в поліції 15,8 тис.
поліцейських, а за 2017 р. – 7,9 тис. осіб [7].
Більш того, відмітимо, що по регіонах ситуація виглядає ще серйозніше. Так, лише в
Києві вакантні 1,6 тис. місць – це 18,5% від
штатного складу поліції [8]. І незважаючи
на те, що цього року планують завершити
комплектацію Корпусу оперативно-раптової дії, збільшити кількість дільничних,
зазначене вище питання браку кваліфікованих кадрів і повного комплектування органів і підрозділів поліції залишається.
На думку експерта Центру політикоправових реформ О.А. Банчука, не такий
страшний брак кадрів, як збереження старої міліцейської системи. За підрахунками
Центру було звільнено лише близько 4%
працівників старої міліції, оскільки було
багато рішень про звільнення осіб, але багато з них відновилося на службі через суд
і наявні законодавчі недоліки в процедурі
переатестації [9]. Цілком погоджуємося,
адже не були чітко визначені підстави для
звільнення, що обумовило існування можливостей для судового оскарження рішень
атестаційних комісій. Аналогічно юрист
та експерт групи «Поліція під контролем»
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Асоціації української групи моніторів дотримання прав людини Є.О. Крапивін зазначає, що 90% чинних правоохоронців є
представниками саме старої системи. Зокрема, не реформовано ядро поліції – кримінальну поліцію. Крім того, набрані нові
кадри – патрульні поліцейські – працюють
за старим законодавством, тобто Кодексом
про адміністративні правопорушення 1984
року, що містить доволі застарілі процедури [9]. Тобто переатестацією особового
складу Національної поліції України 20152016 рр. не досягнуто запланованого «очищення» лав поліції.
У свою чергу, правозахисник Є.О. Захаров одним із фактором, гальмуючих реформу поліції, називає фінансування. Адже
внаслідок відсутності коштів тим офіцерам
поліції, хто пройшов атестацію, первісно і
своєчасно не було підвищено заробітну плату. І колишні міліціонери, навіть зі стажем
роботи більше 20 років, начальники районних відділів тощо отримували в 2-3 рази
меншу заробітну плату, ніж нові патрульні,
які працювали рік або менше після 3-місячного навчання. Це і призвело, на думку
правознавця, до масового звільнення з поліції [10]. Варто погодитися, що недостатнє
фінансування поліції обумовлює виникнення корупції. При чому органи поліції на районному рівні часто не отримують достатньо коштів на пальне, на ремонт машин, на
канцтовари тощо, без яких вони не можуть
виконувати свої обов’язки. І хоча надалі заробітну плату було підвищено, некомплект
особового складу був вже досить значним,
особливо на районному рівні.
У цілому приходимо до висновку, що
на регіональному рівні реформа поліції не
була успішною – не тільки не призвела до
підвищення рівня безпеки, а й значною мірою знизила відчуття безпеки громадян та
довіру роботи до поліції. Як справедливо
стверджує начальник головного управління Національної поліції України в Черкаській області, Національній поліції досить
складно виконувати свої обов’язки через
брак кадрів, коштів та відсутність допомоги
від місцевих органів влади. Про це свідчать
і результати проведеного круглого столу в
Черкаській обласній державній адміністраÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ції Черкаським правозахисним центром.
Зокрема, наголошується, що ефективність
роботи правоохоронних органів знаходиться на низькому рівні: у середньому по
області працює лише 2-3 дільничних працівника поліції на один район, на яких покладено обов’язок з проведення роботи з
попередження злочинів та реагування на
їх скоєння; у районних відділах поліції налічується лише близько 3 автомобілів [11]
тощо.
Окрім цього, важливим напрямком
чинного законодавства, що потребує свого
вдосконалення, є навчання та підготовка
поліцейських. Адже у повсякденній діяльності виявляється, що поліцейським не вистачає навчання, особливо якщо мова йде
про тримісячні курси стартової підготовки
патрульних. Практичні заняття та тренінги
з підвищення підготовки фактично майже
не проводяться [12]. Проведена атестація
також свідчила про низький рівень підготовки особового складу і, відповідно, низький рівень навчання у відомчих вищих навчальних закладах (основна маса особового
складу набирала лише від 25 до 30 балів у
відносно нескладних тестах) [10].
Особливої уваги потребують і інші адміністративні процедури кадрового забезпечення поліції. Національним законодавством і досі не врегульовано належним
чином процедуру відбору кадрів, не передбачено визначення поняття конкурсів,
не встановлено чіткі і адекватні вимоги до
компетенції й досвіду членів конкурсних
комісій (окрім загальних фраз щодо бездоганної репутації, високих професійних
і моральних якостей, суспільного авторитету). Законодавець не створив єдиного
процедурного закону, яким би регламентувалась діяльність таких «конкурсних комісій» по відбору правоохоронців. У зв’язку
з цим, кожне відомство визначило окремі
порядки, положення та регламенти, в яких
передбачило, на власний розсуд, критерії
і принципи, які, ймовірно, були вигідні і
необхідні їх керівництву для досягнення
бажаного результату чи мети, тим більше,
що саме керівництво і погоджувало їх. Крім
того, не було передбачено заходів щодо
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відповідальності членів конкурсних комісій
[13], що підкреслює О.В. Баганець.
У контексті дослідження напрямків
удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює кадрове забезпечення
Національної поліції, розділяємо думку і
Б.В. Малишева, який зазначає, що власне
Закон України «Про Національну поліцію» [14] містить чимало цілком законних
важелів впливу з боку Міністра внутрішніх
справ як політика на практично весь спектр
діяльності Національної поліції. Зокрема,
керівник Національної поліції не в змозі
без відповідного погодження з боку Міністра затверджувати структуру центрального органу управління поліції, кошторис
поліції, утворювати, ліквідовувати та реорганізовувати територіальні органи поліції,
призначати на посади та звільняти з посад
керівників територіальних органів поліції, затверджувати структуру територіальних органів поліції. І безпосередньо кандидатуру керівника Національної поліції
призначає Кабінет Міністрів за поданням
Міністра внутрішніх справ без регламентованих обов’язкових конкурсних процедур
тощо [15]. Крім того, доречно підкреслити,
що вся підзаконна нормативна база, якою
керуються поліцейські, затверджується не
Національною поліцією, а Міністром внутрішніх справ. Тобто має місце тотальний
вплив Міністерства на Національну поліцію, яку в процесі реформи планувалося
«вивести» з-під політичного впливу виконавчої влади.
Отже, основними проблемами кадрового забезпечення Національної поліції
України на регіональному рівні, обумовленими недосконалістю адміністративного
законодавства, вважаємо наступні: 1) неврегульованість питання дисциплінарної
відповідальності поліцейських, чітких підстав для стягнень і заохочень у їх діяльності
та відповідно неналежна вмотивованість як
службовців, так і претендентів на службу в
поліції; 2) недоліки адміністративних процедур добору і відбору поліцейських, атестування, роботи конкурсних комісій і т.п.;
3) унеможливлення самостійного прийняття кадрових та інших важливих рішень
Національною поліцією без узгодження

Міністра внутрішніх справ і відповідно передумови політичного тиску та адміністративної бюрократії; 4) регулювання діяльності застарілими нормативними актами,
у тому числі Кодексом про адміністративні
правопорушення 1984 року, або загальними нормативно-правовими актами, які поширюються на органи внутрішніх справ;
5) неврегульованість фінансової, соціальної
матеріально-технічної забезпеченості органів поліції, що дає підґрунтя корупційним
проявам; 6) відсутність ефективного адміністративного регулювання системи відомчої освіти, співвідношення теоретичної та
практичної підготовки й навчання з акцентом на специфіку, складні фізичні та психологічні умови праці; 7) некомплект особового складу; 8) неоптимальний розподіл та
використання наявного штату органів поліції регіонального рівня.
Зазначене вище свідчить про нагальну
потребу в удосконаленні адміністративного законодавства, що регулює кадрове забезпечення Національної поліції України
на регіональному рівні. Відповідно урядом
були запропоновані такі кроки реформування, як: 1) розвиток відомчої системи
освіти та підготовки кадрів, яка відповідає
професійним потребам і формує загальні
цінності для персоналу системи; 2) розроблення механізмів забезпечення прозорості відбору кадрів і кар’єрного зростання;3) розроблення і впровадження програм
безперервного професійного розвитку персоналу; 4) стимулювання керівників усіх
рівнів до використання нових управлінських практик; 5) упровадження сучасних
методів мотивації та збалансованої системи
соціального захисту персоналу; 6) розроблення ефективних підходів до оцінювання роботи персоналу і заохочення до підвищення її якості; 7) створення налагодженої
системи внутрішніх комунікацій; 8) упровадження механізму міжвідомчого стажування працівників; 9) упровадження комплексного гендерного підходу до політики
розвитку кадрового потенціалу [1]. Проте
більшість із наведених положень не містить
конкретики і не передбачає конкретних
результатів та критеріїв їх оцінки.
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Висновки
Основними напрямками вдосконалення адміністративного законодавства, що
регулює кадрове забезпечення Національної поліції України на регіональному рівні,
мають стати наступні:
1) підвищення незалежності Національної поліції від впливу Міністерства внутрішніх справ і відповідно розширення її повноважень у сфері затвердження кошторису,
призначення заступників, обрання голови
поліції обов’язково за конкурсом тощо;
2) децентралізація поліції з орієнтацією на вирішення проблем регіонального
рівня: некомплекту кадрів, відсутності належної матеріально-технічної бази, вирівнювання фінансового забезпечення, оптимізації навантаження на поліцейських у
регіонах, запровадження стандартів і уніфікації діяльності поліцейських, особливо
патрульних, у всіх регіонах тощо;
3) прийняття низки спеціальних нормативно-правових актів, які врегульовуватимуть єдиний регламент роботи поліції,
процедуру та новітні критерії оцінювання
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції, роботу атестаційних комісій та
інші важливі аспекти кадрового забезпечення;
4) внесення змін до Закону України «Про
Національну поліцію» щодо обов’язкового
конкурсу на всі посади в органах поліції,
повноважень керівника поліції і Міністра
внутрішніх справ, відомчої освіти та практичної підготовки, процедури атестування,
вимог до членів поліцейських комісій, просування по службі виключно за здобутками,
а не за віком тощо;
5) системність і узгодженість адміністративного законодавства, його відповідність
нормам і стандартам Європейського Союзу, у тому числі й щодо системи гарантій
захисту поліцейського.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність удосконалення адміністративного законодавства, що регулює кадрове забезпечення національної поліції України. Проаналізовано
сучасний стан, і виявлені основні проблеми
адміністративного законодавства, що регулює кадрове забезпечення національної поліції
України на регіональному рівні. Запропоновані напрямки удосконалення адміністративного законодавства, що регулює кадрове забезпечення національної поліції України на регіональному рівні.
Ключові слова: поліція, Національна поліція, регіональна поліція, кадри, персонал, поліцейський, кадрове забезпечення, адміністративне законодавство.

SUMMARY
The article substantiates the need to improve the
administrative legislation that regulates the staffing
of the National police of Ukraine. The current state
of the administrative legislation, which regulate the
personnel of the National police of Ukraine at the
regional level, is analyzed, and the main problems
are revealed. The directions for improvement of
administrative legislation regulating personnel
provision of the National police of Ukraine at the
regional level are proposed.
Key words: police, the National police,
regional police, personnel, police officer, staffing,
administrative law.
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позитивні результати їх роботи, не завжди
можна спроектувати на вітчизняний рівень,
оскільки регіональна політика України, певна річ, має свої особливості, традиції та ментальну складову. Не будемо виключати також і ту обставину, що рівень законності та
забезпеченості правопорядку залежить від
рівня розвитку держави. Тому й порушення
норм законодавства одних держав можуть
кардинально відрізнятися від інших, відтак
шляхи забезпечення законності також матимуть свої особливості, характерні саме для
конкретно визначеного регіону. Зокрема
варто відзначити, що є й певні ускладнення
у розвитку регіонів зарубіжних держав, які
мають спільні риси з тими, які є в Україні.

В статье, на основе анализа научных
взглядов ученых, рассмотрен зарубежный
опыт деятельности органов местной власти
как субъекта обеспечения законности и правопорядка в регионе и определены возможности
его использования в Украине. Отмечено, что
проблемы обеспечения законности и правопорядка в регионе носят системный, комплексный, межведомственный и междисциплинарный характер. Определены шаги, которые
должно осуществить государство по имплементации зарубежного опыта деятельности
местных органов государственной власти в
сфере обеспечения законности и правопорядка
в регионе.
Ключевые слова: зарубежный опыт, органы местной власти, законность, правопорядок, имплементация, субъект.

Стан дослідження
Діяльність обласної державної адміністрації як суб’єкта забезпечення законності та правопорядку в регіоні розглядали у
своїх наукових працях: О.В. Петришин,
С.П. Погребняк, В.С. Смородинський,
Г.А. Гончаренко, А.М. Прохоров, В.В. Ченцова, Ю.П. Битяк, B.М. Гаращук, П.О. Нагорний, В.М. Олійник, О.М. Музичук,
В.В. Сокуренко, О. П. Федотов, Ю.Г. Кальниш, Т.М. Лозинська, В.І. Тимцуник та багато інших. Однак, незважаючи на велику
кількість наукових напрацювань, єдиного
комплексного дослідження, присвяченого
з’ясуванню зарубіжного досвіду діяльності
органів місцевої влади як суб’єкта забезпечення законності та правопорядку у регіоні,
так проведено і не було.

Постановка проблеми
Аналіз нормативних документів та наукових статей, які, так чи інакше, торкаються питань діяльності органів місцевої влади
щодо забезпечення законності і правопорядку, свідчить про обмеженість інформаційного ресурсу в даному конкретному напрямку. Обумовлено це тим, що реалізація
державної влади на місцях кожної окремої
держави має свої особливості, більше того,
у сучасному світі вся увага зорієнтована на
децентралізацію державної влади та розвиток місцевого самоврядування. Окрім того,
варто зазначити, що діяльність місцевих органів влади одних держав, незважаючи на
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

92

Áîðøîø ².Ñ. - Çàðóá³æíèé äîñâ³ä ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè...

рів і міжнародних агентств з питань розвитку в контексті децентралізації. Наприклад,
в Індонезії Міжнародний валютний фонд,
Світовий банк, Азіатський банк розвитку,
Програма розвитку Організації Об’єднаних
Націй та інші установи-донори активно заохочували децентралізацію, не приділяючи
при цьому достатньої уваги процесу забезпечення законності та правопорядку на місцях [1, с. 11–12].
Враховуючи викладене та аналізуючи
вітчизняні напрацювання з питань забезпечення законності і правопорядку на місцевому рівні, слушним є зауваження І. Райніна, що потрібно розвивати депресивні території, оскільки саме в таких регіонах спостерігається найбільша кількість випадків
порушення норм законодавства та відсутність правопорядку. Тому державні органи
управління з розвитку депресивних територій можуть використовувати досвід антидепресивної регіональної політики Сполучених Штатів Америки, Італії, Великобританії, Федеративної Республіки Німеччини та
інших держав, у яких соціально-економічна
депресивність проявилась в індустріальних
регіонах (які є найбільше густо заселеними),
зокрема в яких концентрувались такі галузі,
як вугледобування, виробництво сталі і чавуну, хімічне виробництво тощо [2, с. 563].У той же час у кожній країні використовується своя система заходів з оздоровлення
економіки і підйому соціального розвитку,
що має своїм наслідком дотримання законності та забезпечення правопорядку.
Зокрема, важливий наголос світова
спільнота робить сьогодні на децентралізації державної влади та розширення повноважень регіонів, які матимуть можливість
самостійно, відповідно до своїх потреб, регулювати економічне, соціально-політичне, культурне життя регіону. У вирішенні
проблем децентралізації виконавчої влади
для України найбільш прийнятний досвід
Польщі, Швейцарії, Австрії, Великобританії
та Федеративної Республіки Німеччини, в
яких регіони наділені значною політичною
самостійністю і великими фінансовими можливостями, в яких були проведені реформи
адміністративно-територіального устрою і
місцевого самоврядування та які були спря-

Саме тому метою статті є: розглянути
зарубіжний досвід діяльності органів місцевої влади як суб’єкта забезпечення законності та правопорядку у регіоні та визначити можливості його використання в Україні.
Виклад основного матеріалу
Варто наголосити на тому, що в окремих
державах існує цілий ряд ініціатив, спрямованих на зміцнення потенціалу місцевих
органів влади і посадових осіб у сфері забезпечення законності і правопорядку. У
тій самій африканській державі Бурунді для
співробітників правоохоронних органів на
місцях організовуються навчальні заходи
з прав людини. У Мексиці для державних
службовців проводяться заняття, присвячені новим конституційним принципам.
У Грузії цільовою аудиторією заходів з нарощування потенціалу щодо забезпечення
законності і правопорядку є безпосередньо громадяни, а не місцеві органи влади.В Австралії Австралійська асоціація місцевих органів влади і Національна комісія з
прав людини співпрацюють один з одним
у справі практичної реалізації законності,
забезпечення правопорядку та прав людини на місцевому рівні. В Угорщині місцеві
органи влади зобов’язані аналізувати умови
життя осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і заохочувати створення
для них рівних можливостей. У Республіці
Корея ряд місцевих органів влади і міст очолюють рух по створенню міст прав людини
на національному та міжнародному рівнях.
Кванджу став першим офіційно проголошеним у Республіці Кореї та Азії в 2010 році
містом прав людини, котрі володіють повномасштабними програмами, включаючи Хартію прав людини, правозахисний план дій
з показниками в області прав людини, омбудсмена і т.д. Місцеві органи влади інших
міст, таких як Сеонбукгу і Чхунчхон, взяли рамкову програму міста прав людини в
якості інструменту подолання викликів у їх
власних контекстах, таких як окреме місто
всередині міста і комплексна сільсько-міська
зона [1].
Ще один виклик, з яким стикаються місцеві органи влади, полягає у відсутності правозахисних зобов’язань у пріоритетах доно93
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ним, будівництва доріг, боротьбі зі злочинністю та ін. Ці програми фінансуються федеральною владою лише за умови, що відповідні штати підпорядковуються вимогам,
встановленим федеральними законами.
Штати мають високий ступінь самостійності у сфері правотворчості і правозастосовної діяльності. Кожен штат має свою
конституцію, кримінальні та цивільні закони, закони про порядок проведення виборів у федеральні органи влади, про внутрішню торгівлю, охорону здоров’я, освіту,
місцеві податки, судову систему, місцеве
управління, охорону громадського порядку
та ін. У цілому сфера застосування законодавства і загального права штатів, особливо
з проблем цивільного і кримінального права, судоустрою і судового процесу, значно
ширша, ніж федерального законодавства і
супутнього йому загального права, що представляє собою сукупність судових прецедентів, породжених необхідністю тлумачення
федеральних законів.
З викладеного можна виокремити позитивний аспект пов’язаний саме з правотворчістю на місцях. Вбачається доречним
на регіональному рівні розширити коло
повноважень місцевих адміністрацій щодо
видання нормативних актів, які є актуальними для кожного конкретного регіону,
особливо у сфері забезпечення законності і
правопорядку, оскільки територія України
за площею є велика, а тому характер кризових суспільних відносин може відрізнятися по всій території, і тому може скластися
ситуація, коли одні акти державного управління є недієвими для певних територій.
Але як показує нормотворча практика, на
регіональному рівні приймаються типові
акти, що значно ускладнює їх застосування
в окремих регіонах.
Головним завданням регіональної політики Великобританії на початку 30-х рр. ХХ ст.
було досягнення соціальної справедливості,
тобто вирівнювання рівня життя населення
різних регіонів, що стало підґрунтям забезпечення законності і правопорядку. Таку
саму політику можемо спостерігати й у Фінляндській Республіці. Система публічного
управління Фінляндії є однією з найбільш
раціонально організованих і ефективно

мовані на доцільне науково обґрунтоване
розмежування територій.
Зокрема, цікавим є досвід США, де склалася конституційна модель дуалістичного
федералізму, яка полягає в такому поділі
влади, коли обидва рівні управління незалежні один від одного і мають самостійний
статус, встановлений Конституцією. Відомо, що жорсткого поділу повноважень між
федерацією і штатами не було ні в одній
федерації. На практиці завжди виникають
сфери, в яких потрібні кооперація федерації та її складових частин. Модель федералізму, яка побудована на таких відносинах
солідарності і взаємного доповнення отримала назву «кооперативного федералізму»
[3, с. 243]. Єдиної системи місцевих органів
влади в США не існує, так як кожен штат має
право вирішувати це питання на свій розсуд
відповідно до встановленої ним же адміністративно-територіальної системи. Місцеве
самоврядування взаємодіє з адміністрацією
штату, особливо в галузі управління поліцією, освітою, охороною здоров’я, санітарним
контролем та ін. Нерідко адміністрація штатів прямо контролює органи місцевого самоврядування, чому сприяють партійні механізми і фінансові дотації з бюджету штату.
Відповідно до американської Конституції повноваження, що не делеговані Сполученим Штатам і користування якими не
заборонено окремим штатам, зберігаються
за штатами або за народом (поправка Х).
За оцінками фахівців у змісті даної поправки укладена сама суть американського федералізму. Як відзначав Джеймс Медісон у
«Листах федераліста» (№45) «повноваження, надані федеральному уряду, нечисленні
і чітко визначені. Повноваження, які зберігаються за урядами штатів, досить численні
і невизначені» [4]. Це означає, що штатам
не можна що-небудь передати: їм і без того
належать усі повноваження, що виходять
за рамки федеральної компетенції, і щоб їх
розширити, необхідно скорегувати вичерпний перелік повноважень федерації, тобто
внести поправки до Конституції. Зростанню
значущості законності на федеральному рівні за останнє десятиліття помітно сприяли
різні соціальні програми, наприклад у сфері
освіти, надання допомоги малозабезпечеÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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функціонуючих варіантів систем управління в Європі. Ефективність системи підтверджена високими результатами у сфері соціально-економічного розвитку, а також рівнем найбільш значущих параметрів якості
життя. Основними рівнями публічної влади в країні є загальнонаціональний рівень
державного управління та рівень місцевого
самоврядування, які поділяють між собою
повноваження і функції щодо забезпечення
оптимально однакової якості життя всіх жителів країни [5, с. 170].
У рамках державних адміністративних структур на регіональному рівні були
сформовані 6 Регіональних державних адміністративних агентств (Regional State
Administrative Agencies (AVIs), які здійснюють моніторинг за наданням послуг муніципалітетами у сфері соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти і культури.
Вони несуть також відповідальність за діяльність поліції й адміністративних судів,
видають дозволи на різні види діяльності,
що зачіпають екологічний стан території,
займаються захистом прав споживачів і питаннями, пов’язаними з пожежною безпекою та забезпеченням готовності у разі надзвичайних ситуацій.
15 Центрів економічного розвитку,
транспорту і захисту навколишнього середовища (Centres for Economic Development,
Transport and the Environment (ELYs) стимулюють підприємницьку активність, регулюють функціонування ринку праці, розвиток
компетенцій і культурних навичок. Вони
гарантують безперебійну і безпечну роботу
громадського транспорту, здорове навколишнє середовище і сталий розвиток територій шляхом раціонального використання
природних ресурсів, а також несуть відповідальність за вирішення проблем, пов’язаних
з міграцією та зайнятістю [6].
Окремо варто зупинитися на досвіді
сусідньої Польщі, де у рамках програми
«Приязна адміністрація» з 2000 р. було
здійснено низку заходів: 1) створено інформаційні кіоски з поширення електронної
оперативної інформації про послуги адміністрації та вакантні місця в них; 2) створено інформаційний центр цивільної служби,
що зробив більш доступною інформацію

про діяльність адміністрації, послуги й
компетенцію органів державної влади та їх
працівників, можливості розвитку цивільної служби; 3) упроваджено в академічному
середовищі інформацію про напрями розвитку та проблеми органів державної влади, організацію презентацій і конференцій
тощо; 4) розповсюджено практичний довідник, що містить інформацію та пропозиції
щодо проблемних питань діяльності адміністрації, набору, навчання кадрів, розвитку комунікацій тощо.
Постійним напрямом роботи органів
влади Польщі стало інформування громадян про наміри адміністрації з питань удосконалення надання послуг, проведення
конкурсів та інших заходів, спрямованих
на покращення роботи. У межах програми
«Приязна адміністрація» оцінюються дії адміністрації, спрямовані на вдосконалення
послуг, що ними надаються. Таким чином,
проекти, що реалізуються польською владою, ініціюють зміни в адміністраціях, особливо щодо поширення досвіду відкритості
дій та надають громадянам інформацію про
найважливіші процедури адміністративних
органів, спрямованість послуг, документи,
оплату [7].
Такий досвід роботи щодо розвитку
правової культури населення також можна
адаптувати у вітчизняній практиці та включити його у структуру комплексних заходів,
визначених Програмою забезпечення публічної безпеки і порядку або Програмою
сприяння розвитку громадянського суспільства Харківської обласної ради.
Таким чином, аналіз світового досвіду
доводить, що необхідним є певне удосконалення українського законодавства стосовно
відкритості державної влади не лише в частині звернень громадян чи засобів масової
інформації до органів державної влади. Світовий досвід діалогу влади і суспільства свідчить про традиції обов’язкової звітності органів державної влади про свою діяльність
незалежно від наявності запитів і звернень
громадян, обов’язкове інформування громадян про її поточну діяльність. Саме в цьому
напрямі бажаним є подальше коригування
законодавства України [8, с. 8].
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ності громадян результатами профілактичної роботи та рівень взаємодії з населенням;
– забезпечення адресності, галузевої
спеціалізації, обліку територіальних та інших особливостей при розробці та реалізації регіональних та міжвідомчих програм з
профілактики правопорушень;
– підвищення ефективності заходів
щодо вирішення соціальних проблем, у
першу чергу забезпечення зайнятості населення, активізації залучення жінок і молоді
в суспільно корисну діяльність, організації
змістовного дозвілля неповнолітніх;
– здійснення комплексних наукових і
прикладних досліджень проблем профілактики правопорушень, впровадження сучасних методологій ведення профілактичної
роботи;
– розвиток системи заходів з надання
правової, соціальної, психологічної, медичної, педагогічної та іншої допомоги потерпілим від правопорушень і особам з антисоціальною поведінкою, схильних до скоєння
правопорушень;
– вдосконалення механізмів залучення громадян та громадських організацій до
профілактики правопорушень, у тому числі
шляхом їх матеріального та іншого стимулювання.
Узагальнюючи, зазначимо, що проблеми забезпечення законності і правопорядку
у регіоні носять системний, комплексний,
міжвідомчий і міждисциплінарний характер. Вони вимагають реалізації довгострокових комплексних заходів, спрямованих
на підвищення захищеності населення та
об’єктів інфраструктури кожного регіону.
Тому заходи щодо забезпечення безпеки регіонів повинні носити комплексний і системний характер та визначатися комплексним
документом – регіональною Програмою забезпечення законності і правопорядку, до
якої, зокрема, варто включити підпрограми,
які торкалися б питань урегулювання окремих сфер суспільних відносин. Така Програма покликана стати мобілізуючим фактором
розвитку законності і правопорядку у регіоні, сприяти поліпшенню якості життя населення, забезпечити стабільність, зміцнення
регіональної безпеки, а застосування програмно-цільового методу дозволить забезпе-

Висновок
Підводячи підсумки, пропонуємо визначити наступні кроки щодо імплементації
зарубіжного досвіду діяльності місцевих органів державної влади щодо забезпечення
законності і правопорядку у регіоні:
– необхідно забезпечити гарантії надійного захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, у тому числі шляхом налагодження прямого і відкритого діалогу
з населенням, активної участі в діяльності
місцевих державних адміністрацій, недопущення фактів бюрократизму і байдужого
ставлення до звернень і проблем громадян;
– підвищити ефективності заходів
щодо попередження та припинення правопорушень, особливо серед неповнолітніх та молоді, а також передбачити заходи
щодо виявлення, аналізу, усунення причин
і умов, що сприяють їх вчиненню, шляхом
вироблення і реалізації заходів щодо вдосконалення правозастосовної практики та
законодавства;
– забезпечити подальший розвиток
міжвідомчої взаємодії, широке впровадження в профілактичну роботу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, у тому
числі систем відеоспостереження, електронного обліку і взаємообміну міжвідомчих
баз даних;
– посилити громадський контроль, забезпечити розвиток соціального і державно-приватного партнерства, налагодження
прямої взаємодії з органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
– забезпечити активну взаємодію із
засобами масової інформації, широко використовувати можливості всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у питаннях доведення до населення суті і значення проведених профілактичних заходів, відомостей
про стан законності і рівень злочинності,
оперативне інформування широкої громадськості про скоєні правопорушення і заходи
щодо їх припинення;
– впровадження конкретних критеріїв оцінки ефективності профілактики правопорушень, які враховують, у тому числі,
динаміку, повторність вчинення правопорушень, громадську думку, ступінь задоволеÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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АНОТАЦІЯ
У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, розглянуто зарубіжний досвід
діяльності органів місцевої влади, як суб’єкта
забезпечення законності та правопорядку у регіоні та визначено можливості його використання в Україні. Наголошено, що проблеми забезпечення законності і правопорядку у регіоні
носять системний, комплексний, міжвідомчий і міждисциплінарний характер. Визначено кроки, які має здійснити держава щодо
імплементації зарубіжного досвіду діяльності
місцевих органів державної влади щодо забезпечення законності і правопорядку у регіоні.
Ключові слова: зарубіжний досвід, органи місцевої влади, законність, правопорядок,
імплементація, суб’єкт.

SUMMARY
In the article, on the basis of the analysis of
scientific views of scientists, the foreign experience
of local government activity as a subject of ensuring
law and order in the region is considered and the
possibilities of its use in Ukraine are determined.
It was emphasized that the problems of ensuring
law and order in the region are systemic, complex,
interagency and interdisciplinary. The steps to be
taken by the state regarding the implementation of
foreign experience of local government bodies in
ensuring the rule of law and order in the region
are determined.
Keywords: foreign experience, local authorities,
legality, law enforcement, implementation, subject.
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Стан дослідження
Беручи до уваги актуальність обраної проблематики, варто зазначити, що її
досліджували наступні вчені-теоретики:
В. Б. Авер’янов, С. С. Алексеев, С. М. Андрощук, В. І. Басков, С. П. Головатий, Ю. М. Грошевий, В. Г. Даєв, Т. М. Добровольська,
В. В. Долежан, А. П. Заєць, О. В. Зайчук,
М. І. Козюбра, О. Л. Копиленко, О. М. Костенко, Н. М. Крестовська, В. Д. Ломовський,
В. І. Малюга, М. Н. Маршунов, О. Р. Михайленко, Г. О. Мурашин, С. Г. Новіков,
Н. М. Оніщенко, М. П. Орзіх, В. М. Савицький, Ю. С. Сапожніков, В. С. Тадевосян,
В. Я. Чеканов та інші.

Стаття присвячена науково-правовому
дослідженню принципів верховенства права та
законності в діяльності прокуратури України.
Проаналізовані принципи, від практичної
реалізації яких безпосередньо залежить
ефективність діяльності прокуратури України
та її подальше реформування, що неодмінно
має призвести до зниження криміногенної
ситуації, розвитку правової держави, а також якісній охороні та захисту законодавчо
закріплених прав людини та громадянина.
Постановка проблеми
Прокуратура України – не лише правоохоронний орган, але й правозахисний, що
покликаний забезпечувати непорушність
основоположних прав та законних інтересів людини та громадянина. З розвитком
суспільних відносин, роль органів прокуратури все більше зростає, про що свідчить
практика. Ефективна діяльність прокурорів залежить, насамперед, від законодавчо
закріплених принципів, що виступають наріжним каменем їхньої процесуальної діяльності. Незважаючи на те, що відповідні
засади закріплені на законодавчому рівні,
виникають практичні труднощі їх реалізації. З огляду на це, обрана тема є актуальною на сьогодні та потребує подальшого
вивчення.

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Метою даної роботи є дослідження
принципів верховенства права та законності в діяльності прокуратури України, їх реальна ефективність і дієвість під час процесу
реформування.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Прокуратура виступає як самостійний
інститут державної влади, який реалізує покладені на нього Конституцією та законами
України функції у взаємодії з іншими органами державної влади. Сам термін «прокуратура» (від лат. procuro − піклуюсь, керую)
означає державний орган, який здійснює
нагляд за точним виконанням законів, до98

Êàíö³ð Â.Ñ., Îëüõîâñüêà À.À. - Ñï³ââ³äíîøåííÿ çàñàä îðãàí³çàö³¿ ³ ä³ÿëüíîñò³...

триманням законності та підтримання обвинувачення від імені держави.
Сучасний етап розвитку правової системи України характеризується наповненням фундаментальних засад її побудови
новим змістом. Теоретичне та практичне
осмислення сутності цих основоположних
принципів, їх значення у побудові громадянського суспільства і правової держави
та пов’язаного із цим процесом формування високої правової свідомості та правової
культури громадян у сучасних умовах, набувають першорядного значення. Значний
теоретичний і практичний інтерес також
привертає питання про співвідношення
верховенства права та законності, зокрема,
у діяльності прокуратури України [1, с. 1
Правовому забезпеченню верховенства
права і законності приділяється значна увага як з боку науковців, так і з боку практиків. У діяльності прокуратури, як інституту
сучасної української держави, верховенство
права і законність, їх співвідношення мають
яскраво виражену специфіку, зумовлену
особливостями функціонального призначення цього державного органу.
Прокуратура укріплює законність і правопорядок, охороняє права та інтереси
громадян, ставить надійний заслін проти
протиправних діянь, беззаконня. Діяльність прокуратури є істотним і необхідним
елементом системи «стримувань і противаг»
усіх гілок влади, що сприяє їх тісній взаємодії, є ефективним засобом здійснення
повноважень Президента України як глави
держави. Прокуратура забезпечує верховенство права, єдність закону у всій країні,
захист прав і свобод її громадян [1, с. 2].
Абсолютно очевидно, що засади (принципи) органів прокуратури мають надзвичайне значення для їх організації та діяльності. Адже це базові ідеї, обумовлені функціями, метою й завданнями прокуратури,
які стосуються всіх напрямів її діяльності,
визначають організаційні основи побудови
прокурорської системи, умови її функціонування, існуючі підходи до кадрового забезпечення, початкової підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, а також правові й моральні норми поведінки посадових

осіб при реалізації ними владних повноважень [2, с. 75].
Так, Конституція України у ст. 131-1 закріпила базові положення щодо діяльності
органів прокуратури, регламентуючи, що
прокуратура України здійснює: підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно
до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та
іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і
в порядку, що визначені законом [3].
На нашу думку, досить неоднозначним є
той факт, що розділі VII Конституції України «Прокуратура» втратив чинність, натомість, окремі положення були узагальнені
та викладені в розділ VIII «Правосуддя».З одного боку, тим самим законодавець
«продемонстрував», підтвердив рівність
правого становище сторін провадження:
суду, прокуратури та захисту (адвокатури).
Але з іншого боку, вважаємо, що відповідна
стаття не закріплює більшість основоположних засад, що стосуються діяльності прокуратури, її варто було б доповнити вже на рівні Основного Закону та деталізувати, як це і
зроблено, в окремому законодавчому акті.
Прокуратура України повільно, але впевнено змінюється, виконуючи зобов’язання,
які Україна взяла на себе щодо реформування правоохоронних органів. Діяльність
прокуратури України поступово набуває
європейських рис, які можна побачити у
дотриманні прав людини і громадянина
при виконанні прокуратурою своїх повноважень; поступово акумулює вимоги щодо
дотримання прав людини і громадянина з
огляду на європейські стандарти, і одночасно
з цим такі кроки віддаляють сучасну прокуратуру від радянської моделі минулого. Діяльність прокуратури України повинна ґрунтуватись на засадах, які визначені ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» [4, с. 193].
Відповідно до п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» − діяльність прокуратури ґрунтується, зокрема, на
засадах: 1) верховенства права та визнання
людини, її життя і здоров’я, честі і гідності,
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недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності [5].
Чинний Кримінальний процесуальний
кодекс України (далі – КПК України) також
закріплює принципи верховенства права та
законності, щоправда, відповідні засади стосуються всього кримінального провадження, а не суто прокурорської діяльності. Так,
відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України − кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права,
відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та
визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Окрім того, під час кримінального
провадження суд, слідчий суддя, прокурор,
керівник органу досудового розслідування,
слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього
Кодексу, міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства (ч. 1 ст. 9 КПК України) [6].
Обстежуючи чинне законодавство окремих іноземних держав, з’ясовуємо, що інститут засад діяльності прокуратури врегульовується на схожих процесуальних правових
платформах. Так, Закон Республіки Білорусь
«Про прокуратуру» у ст. 5 регламентує, що діяльність прокуратури ґрунтується на принципах законності, рівності всіх громадян перед
законом, незалежності прокурора, підпорядкованості нижчестоящих прокурорів вищестоящим прокурорам, гласності, обов’язковості
виконання вимог прокурора [7].
Закон Республіки Молдова «Про прокуратуру» у п.1 ст. 3 містить дещо схожі положення, відповідно до яких прокуратура
здійснює свою діяльність відповідно до закону, зобов’язаний всією своєю діяльністю
забезпечувати верховенство закону, поважати права і свободи людей, дотримуватися
їх рівності перед законом, забезпечувати недискримінаційне правове ставлення до всіх
учасників судового процесу, незалежно від
їх статусу тощо [8].
Відповідно до п. 1 та п. 2 ст. 4 Закону
«Про прокуратуру в Республіці Грузія» −
принципами діяльності прокуратури є законÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ність; захист і повага прав та свобод фізичної
особи і прав юридичної особи тощо [9].
Проаналізувавши окремі законодавчі
акти, можна констатувати, що жоден з них
прямо не закріплює принцип верховенства
права. Пріоритетним постає принцип законності, на основі якого базуються всі інші
засади прокурорської діяльності. Оскільки
людина, її права та свободи повинні бути
первинними цінностями будь-якої правової
держави, вважаємо, що вітчизняний законодавець коректно закріпив засаду верховенства права у відповідних нормативно-правових актах.
Проблема співвідношення аналізованих
принципів з’явилася ще у XVII сторіччі.
Так, Т. Гоббс наголошував на необхідності
відрізняти право та закон, оскільки право
полягає у свободі робити або не робити щонебудь, тоді як закон визначає і зобов’язує
до вчинення або відмови від вчинення певних дій. Він наголошував на різниці між
принципами верховенства права та законності [10, с. 98].
У свою чергу, німецький філософ Л. Фейєрбах тлумачив, що закон закріплює тільки те, що є правом, і, відповідно до права,
тільки перетворює право одного в обов’язок
для іншого [11, с. 476
Проф. С. П. Головатий наголошує та тому,
що нерозмежованість права і закону веде до
нерозмежованості верховенства права і верховенства закону, а точніше принципу законності і принципу верховенства права [12, с. 209].
У процесі аналізу співвідношення принципів законності і верховенства права окремі вчені приходять до думки, що вони є
«продовженням один одного, випливають
один з одного» [13, с. 84].
У діяльності органів прокуратури верховенство права означає, що прокуратура не
повинна застосовувати положення правового акта, у тому числі законодавчого, якщо
його застосування суперечить конституційним принципам права або тягне за собою порушення прав та свобод людини і громадянина. Не має бути осіб, які виводяться з-під
дії закону чи безпідставно постають перед
ним. Гарантією дотримання засади (принципу) верховенства права є закріплення в
нормативно-правових актах чітких правил
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і процедур діяльності прокуратури, інших
правоохоронних органів і органів правосуддя, а також встановлення відповідальності
за порушення прав і свобод людини та громадянина [14, с. 86].
Принцип верховенства права, будучи ключовою ланкою в системі принципів
права, не може бути єдиною самодостатньою підставою для всієї сукупності правових нормативів. Саме тому принцип верховенства права і принцип верховенства закону – дві взаємодоповнювальні категорії,
пов’язані одна з одною не тільки на рівні
системи принципів, але й на рівні реалізації ідей демократії, прав людини і правової
держави [4, с. 195].
Загалом, до критеріїв верховенства права слід віднести:
1) верховенство права – є базовою засадою розумного застосування законності у
відповідності до норм міжнародного права,
Конституції України та законодавства України;
2) законність – є засадою діяльності прокуратури, яка застосовується прокуратурою
у відповідності до засади верховенства права;
3) усі процесуальні рішення, які приймаються прокурором, повинні бути оцінені
прокурором через засаду верховенства права;
4) прокуратура відповідає перед людиною та громадянином за свою діяльність,
яка здійснюється без дотримання засади
верховенства права, що передбачає відшкодування шкоди, яка була завдана такими діями або бездіяльністю;
5) за дотриманням прокуратурою засади
верховенства права здійснюється судовий
контроль [4, с. 196].
Верховенство права визначає аспекти
організаційної та функціональної діяльності прокуратури. Так, принцип верховенства
права стосується не тільки діяльності органів прокуратури, але й її структури, оскільки органи прокуратури формуються у точній відповідності до Конституції України.
У цьому контексті прокуратура повинна
сприяти розвиткові демократії, в силу чого
виконання нею правозахисної функції є одним із найбільш пріоритетних напрямків її

реформування. Загалом, правозахисну діяльність прокуратури України спрямовано
на впровадження нових форм і методів захисту конституційних прав і свобод людини
і громадянина та інтересів держави, які відповідають міжнародним зобов’язанням, що
взяла на себе Україна [15, с. 24].
Комплексна засада (принцип) законності стосовно прокуратури означає, що діяльність органів прокуратури має правовий
характер і чітко визначена законом. Реалізуючи конституційні функції, прокурори всіх
рівнів (включно з Генеральним прокурором) застосовують норми закону до порушників та діють у межах, встановлених законодавством, та на підставі закону. Форми,
методи та всі документи, включаючи адміністративні, мають ґрунтуватися на чинному
законодавстві і не містити положень щодо
превалювання власних інтересів чи власних
поглядів [2, с. 77].
Законність нерозривно пов’язана із
загальнообов’язковістю права. Її слід розуміти, перш за все, як дотримання Конституції України, законодавства України та заснованих на ньому інших нормативно-правових актів громадянами, організаціями,
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами.
Утвердження правозаконності в правовій
державі є процесом, згідно з яким будь-які
юридично значимі дії суб’єктів соціальнополітичних відносин не можуть бути виключені зі сфери дії законів, а закони відповідають основним принципам права [1, с. 8].
У загальному виді засаду законності
можна визначити, як вимогу точного і неухильного дотримання законів органами
дізнання, досудового слідства, прокуратури
і суду, а також усіма учасниками провадження у кримінальній справі.
Очевидно, що під час своєї діяльності,
прокурор та інші службові особи органів
прокуратури зобов’язані дотримуватися
встановленого порядку і виносити рішення
у точній відповідності з нормами права, які
підлягають застосуванню у кожному окремому випадку. Окрім Конституції України
та чинного законодавства, міжнародних договорів і угод, прокуратура повинна застосовувати також інші нормативноправові акти,
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прийняті відповідним органом на підставі,
у межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України та законами
України. Також завдання щодо зміцнення
законності і правопорядку в державі покладає на прокуратуру не лише обов’язок
суворо дотримуватися приписів законів, але
й бути прикладом для інших державних
органів і пересічних громадян. Водночас,
принцип законності є відображенням ефективності діяльності не лише прокуратури
загалом, але і її працівників.
Прокуратура України, поряд з іншими
органами державної влади, покликана не
тільки дотримуватися вимог законності, але
й контролювати у межах своїх повноважень
її реалізацію у державі в цілому. У цьому
зв’язку слід сказати, що гарантування законності є одним із найбільш пріоритетних напрямків діяльності прокуратури, а в більш
широкому контексті − її метою, поряд із забезпеченням прав людини і верховенства
права [1, с. 11].
Під час діяльності органів прокуратури
принцип законності тісно пов’язаний з іншими законодавчо закріпленими засадами.
Наприклад, єдність категорій справедливості й законності виражається в тому, що
вони мають загальну нормативну природу,
належать до однієї системи, урегульованої
соціальними нормами, формуються в межах
того самого суспільства і є регуляторами суспільних відносин, оскільки визначають межі
дозволеного й обов’язкового.
Доповнює ці категорії поняття «неупередженість» та «об’єктивність», що означає
безпомилкове відображення дійсності на
підставі перевіреної та підтвердженої авторитетними джерелами інформації з дотриманням точності та правдивості її подання.
Це вимагає від прокурора високого професіоналізму та компетентності. Такі якості не
випадково закладено у вимоги для кандидатів на посади прокурорів [15, с. 27].
У поєднанні з іншими засадами (принципами) діяльності прокуратури законність
як категорія вищого ступеня нормативності
є вектором, що визначає конкретні напрями
демократичної реформи цієї державної інституції. Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що законність є не лише певною
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

загальнопрaвовою категорією, a й важливим
фактором (положенням) регулювання кримінальної процесуальної діяльності. Вона
тісно кореспондується зі спеціальними (галузевими) засадами та нормами кримінального процесуального права, характеризуючи всі сторони кримінального провадження
та процесу судочинства [16, с. 77].
Законність поширюється на всі стадії та
інститути кримінального процесу, всіх його
суб’єктів, на всі дії і процесуальні рішення,
розкриває всі грані процесуальної діяльності та процесуальних відносин, пронизує всі
інші принципи, сприяє їх фактичній реалізації [17, с. 33].
Водночас інший елемент «законності», а
саме застосування кримінального процесуального законодавства з урахуванням практики Європейського суду з прав людини,
базується на вимогах Конcтитуції Укрaїни,
Зaконів Укрaїни «Про міжнaродні договори Укрaїни», «Про виконaння рішень тa
зacтоcувaння прaктики Європейcького cуду
з прaв людини», у ст. 17 якого, зокрема, зазначено, що «суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як
джерело права» [18].
Законність виявляється і під час переходу кримінального провадження з однієї процесуальної стадії в іншу, який може
здійснюватися лише на підставі закону і в
суворо визначеній послідовності. У разі виявлення порушень закону слід забезпечити
вжиття заходів щодо їх усунення. З урахуванням фактів порушення принципу законності, прав громадян під час здійснення
кримінальних проваджень та розгляду їх у
судах кримінальне процесуальне законодавство передбачає, наприклад, такі правові інститути, як оскарження прийнятих рішень,
скасування в передбаченому законом порядку постанов, ухвал, вироків, які приймаються у справі, що і є гарантією реалізації
принципу законності [15, с. 27].
На сучасному етапі подальше реформування прокуратури пов’язано із вирішенням таких задач: конкретизація місця та
ролі прокуратури з урахуванням конституційного принципу поділу влади; уточнення
задач, покладених на прокуратуру; оптимізація структури органів на основі принци-
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пу єдності та централізації; зміцнення правового статусу Генерального прокурора як
гаранта незалежності органів і посадових
осіб прокуратури; уточнення функцій прокуратури та коригування повноважень прокурорів з урахуванням євроінтеграційних
прагнень України; перебудова принципів і
форм кадрової роботи у прокурорській системі на основі її демократизації.
Реалізація верховенства права та законності, зокрема, в діяльності прокуратури
України, є вкрай важливим, оскільки на
прокуратуру як орган держави покладено
вирішення проблем, які стосуються, насамперед, фундаментальних, конституційних
цінностей, реального захисту прав громадян, забезпечення балансу у суспільстві
тощо [1, с. 15].
Правова обізнаність, правова свідомість і
правова культура є одними з форм особистої
та суспільної культури і свідомості. Оновлення прокуратури, удосконалення та поліпшення ефективності роботи співробітників
прокуратури безпосередньо залежать від
правової свідомості, моральної чистоти прокурорів та їх психологічної готовності в умовах максимальної інформаційної відкритості
стояти на сторожі законних інтересів учасників судочинства. Але не останню роль у
цьому відіграє рівень правової культури працівників прокуратури. Виключно важливе
значення для підвищення правової культури
та правосвідомості працівників прокуратури
має проблема подолання правового нігілізму співробітника прокуратури, його некомпетентності, низького професіоналізму, невміння розбиратися у конкретних життєвих
ситуаціях, надавати їм правильну юридичну
оцінку, в результаті чого з’являються незаконні і необгрунтовані рішення [1, с. 16].
Висновки
Принципи прокурорської діяльності закріплені не лише в чинному національному
законодавстві, але й також на міжнародному
рівні. З метою створення оптимальної інституційної моделі прокуратури та забезпечення її ефективного функціонування, необхідно докласти зусилля до реалізації положень
чинного законодавства.

У зв’язку з цим, ми погоджуємося з думкою про те, що Закон України «Про прокуратуру» є стартовою платформою для процесу реформування органів прокуратури.
Принцип верховенства права і принцип
верховенства закону – дві взаємодоповнювальні категорії, які у тандемі дозволять
продовжити розпочате реформування, наблизити до європейських стандартів діяльності органи прокуратури, забезпечити
ефективну охорону, захист основоположних
прав та свобод людини.
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АНОТАЦІЯ
Статья посвящена научно-правовому исследованию принципов верховенства права и законности в деятельности прокуратуры Украины.
Проанализированы принципы, от практической реализации которых напрямую зависит
эффективность деятельности прокуратуры
Украины и ее дальнейшее реформирование, что
непременно должно привести к снижению криминогенной ситуации, развития правового государства, а также качественной охране и защите законодательно закырепленнх прав человека
и гражданина.
Ключевые слова: верховенство права, прокуратура Украины, законность в деятельности
прокуратуры, права человека, реформирование
прокуратуры.

SUMMARY
The article is dedicated to a scientific law research
on rule of law and legitimacy principles of the
activities of the Prosecution in Ukraine. We’ve given
a characterization of the mentioned principles, as the
effectivity of the Ukrainian Prosecution’s activities
and it’s further reformation, what necessarily has to
lead to reducing the criminal situation in the country,
the development of the constitutional state and a high
quality protection of the law-setted human rights, depends directly on the realisation of the mentioned
principles.
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Стан дослідження
Досліджувану проблему у своїх працях
в тому чи іншому контексті розглядали такі
вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Г. Богатирьов, Г. Ю. Гладких, І. І. Давидович,В. Я. Ільницький, К. В. Катеринчук,Ю. Кричун, О. А. Мартиненко, Д. Г. Михайленко, Ю. О. Поліщук, Г. Н. Телесніцький,
М. І. Хавронюк, Р. С. Чобанян, О. М. Яременко, О. Н. Ярмиш та інші.

Статья посвящена рассмотрению понятия пытки и его основных признаков. Кроме
того, освещается вопрос различия пытки от
других деяний, за которые отечественным
законодательством предусмотрена уголовная
ответственность. Также анализируется применение данных противоправных действий в
зоне проведения антитеррористической операции.
Ключевые слова: пытки, уголовно наказуемое деяние, побои, истязания, уголовная
ответственность, признаки преступления,
отграничения преступления, смежные преступления.
Постановка проблеми
Кримінальний кодекс (далі - КК) України зазначає, що катування – це умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом
нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього
або іншої особи відомості чи визнання, або
з метою покарати його чи іншу особу за дії,
скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні
яких він або інша особа підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації
його або інших осіб[1]. Проте, актуальним
питанням лишається відмежування ознак
даного злочину від інших кримінально караних діянь.

Мета статті – встановлення основних
ознак катування та, за їх допомогою, окреслення основних відмінностей катування від
інших діянь, за які відповідно до КК України передбачена кримінальна відповідальність.
Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. З Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нікого не може бути піддано катуванню
або нелюдському чи такому, що принижує
гідність, поводженню або покаранню[2].
К.В. Катеринчук вважає, що катування – це
передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне винне діяння, вчинене
фізичною особою (групою осіб) або представником (представниками) влади чи органу, який представляють, у формі дії, яка
проявляється у відхиленні від встановленої
в суспільстві норми людської поведінки в бік
жорстокості, немилосердності, безсердечності з умисним заподіянням особі сильного
фізичного болю чи морального страждання
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шляхом тривалого нанесення сильних побоїв, мучення або інших насильницьких дій з
метою отримати від неї або від третьої особи
будь-які відомості, зізнання у вчиненні злочину, визнання будь-яких фактів, примусити її чи третю особу вчинити будь-які дії або
утриматися від будь-яких дій, залякати її,
покарати її за дії, які вчинила вона або третя
особа чи у вчиненні яких вона підозрюється
[3, с. 184-185].
Г.Н. Телесніцький розглядає катування
м як умисне завдання сильного болю
або страждання, фізичного чи морального,
шляхом застосування насильства, з метою
отримати від потерпілого або іншої особи
відомості чи визнання, або покарати його
чи іншу особу за дії, вчинені ним або іншою
особою чи в учиненні яких його або іншу
особу підозрюють, або залякати чи примусити його чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, а також з метою дискримінації будь-якого характеру [4, с. 173].
Крім того, як зазначає О.М. Яременко,
науковців за їх трактуванням даного поняття умовно можна поділити на тих, які: 1) акцентують увагу на праві захисту від катувань
(маючи на увазі особисту безпеку людини);
2) відображають «катування», як одну із стадій «негуманного» ставлення до людини (їх
зміст випливає із прецедентного права Європейського суду з прав людини; 3) не містять у визначенні всіх ознак складу катування (наприклад, залякування, страждання,
примус тощо); 4) підкреслюючи особливості
катування, разом із тим
, містять помилкові ознаки, що суперечать існуючій практиці [5, с. 177].
Проте, на нашу думку, найбільш точним
є висвітлення досліджуваного питання в
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження і покарання[6].
Відповідно до неї характеризуючими елементами катування можна назвати: 1) інтенсивність катувань; 2) умисна форма вини,
тобто особа усвідомлює, що заподіює біль,
фізичні чи моральні страждання потерпілому, і бажає їх заподіяти; 3) мета таких дій
(наприклад, отримання від катованої людини або третьої особи відомостей або зізнання; покарання за допомогою катування;
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

залякування; примус; дискримінація особи,
котру катують, або третьої особи).
Крім того, на нашу думку, катування є
крайньою формою прояву жорстокості, яка
завдає шкоди здоров’ю і психіці потерпілого. На відміну від інших форм жорстокого поводження (наприклад, мордувань чи
побоїв), воно має чітку цільову установку
- примус катованого (або третьої особи) до
чого- небудь, у тому числі до надання інформації, вчинення будь-яких дій або відмови
від них; придушення волі; реалізація різних
антисоціальних мотивів (наприклад, помста, знущання над представниками певних
соціальних груп).
Слід також зазначити, що в КК України
існують й інші злочини, які мають у своєму
складі схожі з катуванням елементи, що завдає певних труднощів правоохоронним та
судовим органам у їх кваліфікації. Проте,
на думку Д.Г. Михайленка, катування відрізняється від діянь проти здоров’я особи, що не
передбачають у якості ознаки їх здійснення з
особливою жорстокістю (наприклад, ст. 122 КК
(умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст. 125 КК (умисне легке тілесне
ушкодження)), не тільки за метою, яка до
того ж часто є такою, як і при катуванні, а й
за характером насильницьких дій. Зокрема,
у ч. 2 ст. 121 КК України та ч. 2 ст. 122 КК
України кваліфікуючі ознаки (вчинення діяння з метою залякування потерпілого або
його родичів чи примусу до певних дій або
з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості) повністю співпадають з
суб’єктивними ознаками катування [8, с. 3].
Викладене дозволяє зробити висновок, що у випадку умисного спричинення
тяжкого тілесного ушкодження способом,
що має характер особливого мучення, та з
метою залякування потерпілого або інших
осіб, чи з мотивів расової, національної або
релігійної нетерпимості (ч. 2 ст. 121 КК) дії
винного підпадають під ознаки катування
(ч. 1 чи ч. 2 ст. 127 КК), тобто має місце конкуренція загальної (ст. 127 КК) та спеціальної (за ознакою спричинення тяжкого тілесного ушкодження) (ч. 2 ст. 121 КК) статей.
Тут особливих проблем у правозастосуванні не виникає, оскільки санкція ч. 2 ст. 121
КК є більш суворою ніж санкції ст. 127 КК.
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Проте, на думку науковця, якщо буде умисно спричинене середньої тяжкості тілесне
ушкодження з мотивів расової, національної
чи релігійної нетерпимості (ч. 2 ст. 122 КК),
що завжди спричинює сильний фізичний
біль потерпілому, то знову виникне конкуренція загальної (ч. 2 ст. 127 КК) та спеціальної (за ознакою спричинення середньої
тяжкості тілесного ушкодження) (ч. 2 ст. 122
КК) статей[8, с. 3].
Зіставлення положень ст. 126 та ст. 127
КК України викликає питання щодо тотожності понять «мордування» (ч. 2 ст. 126 КК
України) та «мучення» (ч. 1 ст. 127 КК України). Аналіз тлумачних словників свідчить,
що «мордування» і «мучення» є тотожними
поняттями, тому видається невиправданим
застосування законодавцем синонімічних
понять «мордування» та «мучення» для позначення тотожних діянь, що є порушенням
єдності термінології, а отже й недоліком законодавчої техніки [9, с. 44-45].
Крім того, з аналізу диспозицій ст. 126
та ст. 127 КК України випливає ще одна суперечність між використаними в них термінами. Так, з ч. 1 ст. 126 КК України, випливає, що удар, побої та інші насильницькі
дії завдають фізичного болю. У той час, як
ч. 1 ст. 127 КК України визначає, що побої,
мучення або інші насильницькі дії можуть
заподіювати не лише фізичний біль, а й альтернативою до цього фізичне чи моральне
страждання. Отже, у випадку, коли фізичне
чи моральне страждання відсутні, а є лише
фізичний біль при нанесенні удару, побоїв
чи інших насильницьких дій з метою залякування потерпілого чи його близьких обґрунтовано зробити вибір між ч. 2 ст. 126 та
ч. 1 ст. 127 КК України неможливо. Видається, що вказівка на те, що задля кваліфікації вчинення відповідних діянь не як побої
та мордування, а як катування – фізичний
біль повинен бути сильним, все одно не допомагає розв’язати дану проблему. Оскільки такі поняття як «фізичний біль» (ст. 126
КК України) та «сильний фізичний біль»(ст. 127 КК України) є оціночними, тому
одноманітне тлумачення буде відсутнє, що
призведе до необґрунтованої кваліфікації за
ст. 127 КК України [10, с. 78].

Ю. Кричун зазначає, що ч. 1 ст. 126 і ч. 1
ст. 127 КК України мають деякі спільні елементи складу злочину, а саме: дії, які полягають у заподіянні побоїв або вчиненні інших
насильницьких дій; наслідок у вигляді заподіяння сильного фізичного болю (причому
диспозиція ст. 126 не вказує, фізичний біль
має бути сильним чи ні); загальний суб’єкт
злочину; умисна форма вини. Для відмежування вказаних складів злочину необхідно встановити наявність або відсутність у
винного спеціальної мети, яка передбачена
в диспозиції ч. 1 ст. 127 КК України, - спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії,
що суперечать їхній волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи інформацію,
свідчення або визнання, покарати за його
дії, які він скоїв або у скоєнні яких підозрюється, або залякування його чи інших осіб.А ч. 2 ст. 126 КК України передбачає додаткові спільні елементи складів злочину: мордування, яке охоплюється поняттям «мучення»; спеціальну мету – залякування потерпілого або його близьких (ст. 127 передбачає
залякування потерпілого або інших осіб).
Отже, склади катування й побоїв і мордування будуть тотожними в тому випадку,
якщо винна особа з метою залякування потерпілого (або його близьких) спричинить
останньому сильний фізичний біль шляхом
заподіяння побоїв, мордування або інших
насильницьких дій. Указана обставина неприпустима, особливо якщо врахувати, що
санкції ч. 1 ст. 127 і ч. 2 ст. 126 КК України
відрізняються за видами й обсягом покарання. Вирішення цієї проблеми можливе
лише на законодавчому рівні шляхом виключення спеціальної мети «залякування» з
диспозиції ч. 2 ст. 126 КК України [7, с. 202].
Деякі науковці дотримуються думки, що
у випадку, коли некваліфіковане катування
було поєднане із позбавленням волі особи,
посяганням на статеву свободу або недоторканість як потерпілої особи, так і її близьких, вчинене кваліфікується як сукупність
злочинів за ст. 127 КК України та відповідно ст.ст. 146, 152, 153 КК України [11, с. 95].
Однак, на нашу думку, це твердження є не
досить точним, оскільки в зазначених злочинах насильство застосовується для примушення потерпілого вчинити дії сексуаль-
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ного характеру чи подавити його спротив,
тобто немає ознак катування.
Виходячи із конструкції складу примушування давати показання, кваліфікація
діяння за ч. 2 ст. 373 КК України можлива
лише у випадку відсутності ознак катування.
У зв’язку із цим ст. 127 КК України та ст. 373
КК України конкурувати не можуть, їх необхідно відмежовувати. Оскільки цілі застосування насильства при катуванні (отримати
від потерпілого або іншої особи відомості
чи визнання) та при вчиненні злочину, передбаченого ст. 373 КК України (примусити давати показання при допиті), фактично
співпадають, то їх розмежувальною ознакою є характер насильства. Тому у випадку,
коли застосоване насильство з такою ціллю
не мало характеру тривалого мордування з
особливою жорстокістю, то такі дії повинні
кваліфікуватися за ст. 373 КК України, інакше - за ст. 127 КК України. Аналогічним є
співвідношення ст. 127 КК України та ст. 434
КК України, адже ознакою складу поганого
поводження з військовополоненими є відсутності ознак більш тяжкого злочину, яким
є катування. Тому при вчиненні примушування давати показання та поганого поводження з військовополоненими здоров’я
потерпілого є додатковим обов’язковим
об’єктом, а при катуванні – вже основним [8,
с. 6].
Слід також зазначити, що проблемним
залишається питання щодо кваліфікації
умисного спричинення різних ступенів тяжкості тілесних ушкоджень, за якого катування виступало способом учинення злочину.
Якщо при зазначених обставинах винний,
переслідуючи мету спонукати потерпілого
або іншу особу вчинити дії, що суперечать
їхній волі, в тому числі отримати від нього
або іншої особи інформацію, свідчення або
визнання, покарати за його дії, які він скоїв
або у скоєнні яких підозрюється, або залякування його або інших осіб, спричинив тяжкі
тілесні ушкодження, його дії мають додатково кваліфікуватись за ст. 121 КК України[10, с. 306]. У разі спричинення легких
або середньої тяжкості тілесних ушкоджень
додаткова кваліфікація за ст.ст. 125 або 122
не потрібна. При цьому діяння винного має
охоплювати всі елементи об’єктивної стоÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

рони складу катування. Якщо потерпілому
не було заподіяно сильного фізичного болю
або фізичного чи морального страждання
або дії винної особи не полягали в заподіянні побоїв, мученні або інших насильницьких
діях (наприклад, мало місце одноразове заподіяння удару тупим предметом, від якого
потерпілий одразу втратив свідомість), таке
діяння не повинно охоплюватись складом
катування й має кваліфікуватись залежно
від наслідків та’ обставин злочину, за відповідною частиною статей 121, 122 або 125 КК
України. За цими самими статтями необхідно кваліфікувати дії особи, яка не переслідувала мету спонукати потерпілого або іншу
особу вчинити дії, що суперечать їхній волі,
в тому числі отримати від нього або іншої
особи інформацію, свідчення або визнання,
покарати за його дії, які він скоїв або у скоєнні яких підозрюється, або залякування
його чи інших осіб [7, с. 202-203].
Суміжні з катуванням ознаки має злочин, передбачений статтею 355 КК України
«Примушування до виконання чи невиконання цивільно- правових зобов’язань». Це
суспільно небезпечне діяння передбачає
відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно- правових
зобов’язань, тобто вимогу виконати чи не
виконати договір, угоду чи інше цивільноправове зобов’язання з погрозою насильства
над потерпілим або його близькими родичами (ч. 1 ст. 355), або поєднане з насильством,
що не є небезпечним для життя і здоров’я (ч.
2 ст. 355), або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я (ч. З ст. 355).
Варто враховувати, що згідно зі ст. 355 КК
України дії винного повинні кваліфікуватися лише в тому випадку, коли предмет
зобов’язання, яке примушують виконати,
точно визначений укладеною угодою, рішенням суду тощо. Тобто відповідальність
за ст. 355 КК України може наставати за
примушування потерпілого до виконання
(невиконання) наявного зобов’язання, яке
виникло з підстав, передбачених чинним
законодавством[12, с. 1138]. У тому випадку, коли предмет зобов’язання чітко не визначений або взагалі не існує, діяння винного в разі відсутності примушування до
виконання дій матеріального характеру має

108

Ìàðèñþê Ê.Á., Òåðåõîâà Â.Î. - Ïîíÿòòÿ òà îçíàêè êàòóâàííÿ ³ â³äì³íí³ñòü...

кваліфікуватися як катування. Для відмежування примушування до виконання чи невиконання цивільно- правових зобов’язань
від катування доцільно також ураховувати,
що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 355
КК України, може виступати лише кредитор, законний представник кредитора, цесіонарій або будь-яка особа, яка діє незалежно від мотиву в інтересах кредитора, а
також службова особа [12, с. 1140].
Крім того, деякі науковці зазначають, що
мета отримати від потерпілого або іншої особи відомості чи визнання конкретизується
законодавцем тому, що така мета є найбільш
поширеною. Що ж до інших дій, що супе-речать волі потерпілого або іншої особи,
примушування до яких є метою цього злочину, то ними можуть бути будь-які дії, до
яких особу спонукають. При цьому слід мати
на увазі, що насильницькі дії, які вчиняються з метою: примусити людину до проведення небезпечних для її життя чи здоров’я дослідів над нею кваліфікуються за ч. 2 ст. 142;
примусити людину до вилучення у неї органів чи тканин – за ч. 2, 3 ст. 143; примусити
священнослужителя до проведення релігійного обряду — за ч. 2 ст. 180; отримати чуже
майно чи право на майно – за ст. 189; протидіяти законній господарській діяльності
– за ст. 206; примусити до антиконкурентних узгоджених дій – за ст. 228; примусити
неповнолітніх до участі у створенні творів,
що пропагують культ насильства і жорстокості, - за ч. З ст. 300; примусити неповнолітніх до участі у створенні порнографічних
предметів – за ч. З ст. 301; примусити до зайняття проституцією – за ст. 303; примусити
представника влади, працівника правоохоронного органу, члена відповідного громадського формування до виконання явно незаконних дій – за ч. З ст. 342; примусити до
відмови до давання показань чи висновку
або до давання завідомо неправдивих показань – за ст. 386; примусити начальника чи
іншу особу, яка виконує обов’язки з військової служби, до порушення її обов’язків – за
ст. 404. У випадках, коли передбачені ч. 2ст. 142, частинами 2 чи 3 ст. 143, статтями
152, 153, 154, ч. 2 ст. 180, статтями 189, 206,
228, ч. З ст. 300, ч. З ст. 301, статтями 303,
355 відповідні насильницькі дії, змістом

яких є примушування, яке суперечить волі
потерпілого, вчинюються службовою особою з використанням свого службового становища, їх треба додатково кваліфікувати за
ч. 2 ст. 127[13].
Висновки
Отже, з огляду на все вищезазначене,
можна зробити висновок, що КК України
містить певні статті, які передбачають суміжні, а в деяких випадках аналогічні катуванню склади злочину (наприклад, статті 121,
122, 125, 126, 206, 355 тощо), що спричиняє
певні труднощі для їх правильної кваліфікації. Тому, на нашу думку, при кваліфікації
суспільно небезпечних діянь у цій сфері слід
звертати увагу не тільки на характер умислу, а й на суспільну небезпечність таких дій
у випадку заподіяння в результаті застосування катування різного ступеня тяжкості
тілесних ушкоджень.
Крім того, ми вважаємо, що слід доповнити ч. 2 ст. 127 КК України новими кваліфікуючими ознаками катування, що дозволить розширити вплив санкції даної статті
на суспільні відносини в державі.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розгляду поняття
катування та його основних ознак. Крім того,
висвітлюється питання відмінності катування від інших діянь, за які вітчизняним законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Також аналізується застосування даних
протиправних дій у зоні проведення Антитерористичної операції.
Ключові слова: катування, кримінально каране діяння, побої, мордування, кримінальна
відповідальність, ознаки злочину, відмежування
злочину, суміжні злочини.

SUMMARY
The article is devoted to the concept of torture and
its main features. In addition, the issue of the difference
between torture and other acts for which domestic law
provides for criminal liability is being discussed. Also,
the use of data of illegal actions in the area of the Antiterrorist operation is analyzed.
Key words: torture, criminal acts, beatings, torture,
criminal liability, signs of crime, delineation of a crime,
related crimes.
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ÓÄÊ 343.7
З огляду на це варто, наголосити про
відсутність однозначного розуміння механізму заподіюваної названими порушеннями шкоди фондовому ринку. Розроблення
напрямів дослідження механізму заподіяння шкоди фондовому ринку дозволяє обґрунтувати потребу та способи взяття фондового ринку та його окремих елементів під
кримінально-правову охорону.
Потреба враховувати у правозастосовчій діяльності механізм заподіяної фондовому ринку шкоди для правильної кримінально-правової оцінки зумовлена низкою
таких обставин, як: 1) наявність державної
моделі механізму регулювання фондового
ринку, що включає: а) визнання держави
обов’язковим учасником первинного і вторинного ринків цінних паперів; б) її «вплив»
на учасників такого ринку; 2) забезпечення
державою благосприятливості інвестиційної привабливості цінних паперів; 3) визнання інвестиційної привабливості своєрідною «макроекономічною» метою функціонування фондового ринку.
Виникнення таких обставин у конкретних випадках прямо впливає на зміст заподіюваної шкоди. У разі заподіяння шкоди інтересам учасників фондового ринку її
(шкоди) основними показниками слід вважати унеможливлення досягнення цілей діяльності на фондовому ринку, зацікавленості учасника фондового ринку у досягненні
таких цілей, у задоволенні його основних
економічних потреб на фондовому ринку (у
зв’язку з цим страждають: інтереси осіб, які

В статье анализируются наиболее существенные проблемы, которые возникают в
правоприменительной деятельности та касаются уголовно-правовой охраны фондового
рынка в Украине. Анализируется содержание таких проблем и значение путей их решения для улучшения правоприменительной
практики. Исследуются отдельные уголовноправовые ситуации, которые связаны с практикой применения норм Уголовного кодекса.
Формулируются соответствующие рекомендации, важные для правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: фондовый рынок, преступления, Уголовный кодекс, уголовно-правовая охрана, практика
Кримінально-правова оцінка порушень
порядку «роботи» фондового ринку сьогодні
прямо залежить від: а) передбачення більшості таких порушень чинним регулятивним (фінансовим) законодавством; б) застосування такого законодавства у процесі правової оцінки більшості названих порушень;
в) від визначення лише деяких із таких порушень кримінальним законодавством. Відтак, поліпшення правозастосовчої практики стосовно правової оцінки порушень порядку «роботи» фондового ринку потребує
вдосконалення нормативної регламентації
кримінальної відповідальності за посягання
на фондовий ринок у частині збільшення
обсягу кримінально-правової охорони фондового ринку та його окремих компонентів.
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випустили (емітували) цінні папери, зокрема в частині неодержання доходу від такого
випуску (емісії); інтереси осіб, які здійснюють інвестиції у цінні папери, пов’язані з
одержанням доходу від інвестування коштів
у емітовані цінні папери та/або отримання і
користування правами, які належать особі,
що володіють емітованими цінними паперами; інтереси професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, що не пов’язані
з одержанням доходу або інвестиційною
привабливістю на фондовому ринку; інтереси при розміщенні, обігу цінних паперів,
зокрема отримання доходу від такого розміщення (обігу); інтереси у процесі депозитарної діяльності учасника фондового ринку,
які пов’язані із забезпеченням процесу зберігання цінних паперів, відкриттям і веденням рахунків у цінних паперах, забезпеченням фінансових операцій по цих рахунках,
укладанням та виконанням угод з цінними
паперами).
Аналіз історичного досвіду нормативної
регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок підтверджує, що соціально-економічні явища
неодмінно впливали на встановлення і застосування кримінального законодавства.
В історичному плані положення кримінального законодавства відповідали лише окремим інтересам учасників фондового ринку,
що залежали насамперед від обігу приватного капіталу і не завжди пов’язувались
з обов’язковим відстоюванням державою
власних інтересів на фондовому ринку.
Тому зміну (зростання чи зменшення) інтересів держави у регулюванні всієї фінансової
системи взагалі та відносин лише на фондовому ринку неодмінно «відчувало» регулятивне і кримінальне законодавство. Відтак
стан фондового ринку на теренах нашої країни завжди залежав, у першу чергу, від соціально-економічних інтересів держави та їх
«реалізації» у нормативній та правозастосовчій площині. Тому нормативна регламентація та правозастосовча практика, пов’язана
з посяганнями на фондовий ринок, спочатку залежали від соціально-економічних
потреб, інтересів держави, їх врахування у
відносинах на фондовому ринку, а вже потім
(очевидно, майже в останню чергу) – від норÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

мативної регламентації відповідальності за
посягання на фондовий ринок. За таких обставин зв’язок між врахуванням соціальноекономічних інтересів держави, регулятивним і кримінальним законодавством значно
виходить за межі «традиційної бланкетності» [1, c. 616] кримінально-правових норм та
особливостей їх застосування. Такий «вихід
за межі» проблем бланкетності кримінально-правових норм пояснюється наступними чинниками: зміна етапів «становлення»
кримінально-правової охорони фондового
ринку, впродовж яких обсяг втручання держави в діяльність фондового ринку, «роботу» його окремих елементів був різним; нормативна регламентація «роботи» фондового
ринку прямо залежала від різноманітності
соціально-економічних інтересів держави
у конкретний історичний етап її розвитку;
залежність стану кримінального законодавства і кримінально-правової охорони фондового ринку, його окремих компонентів від
положень регулятивного законодавства про
фондовий ринок; зміна нормативної регламентації кримінальної відповідальності за
посягання на фондовий ринок залежно від
положень регулятивного законодавства про
фондовий ринок; наявність у кримінальному законодавстві спеціальних норм, що передбачали відповідальність за посягання на
фондовий ринок та його окремі елементи;
обмеженням напрямів застосування кримінального законодавства, у першу чергу, посяганнями, що завдають шкоди державним
інтересам; «реанімацією» фінансової діяльності з інструментами фондового ринку на
початку 1990-х років тощо.
Сьогодні у правозастосовчій практиці
немає єдиного підходу в кримінально-правовій оцінці різноманітних проявів впливу
на встановлення ціни (котирування) цінних
паперів, використання недостовірної та помилкової інформації для впливу на встановлення такої ціни (котирування), порушення
правил на ринку цінних паперів, що фактично передують випуску (емісії) цінних
паперів або вчиняються в його (її) процесі,
викрадення, знищення та пошкодження
чужих цінних паперів, незаконного ввезення в Україну і вивезення за кордон цінних
паперів, використання справжніх або під-
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роблених цінних паперів для вчинення інших злочинів, бездіяльності службових осіб,
пов’язаної з непередачею коштів емітентам
цінних паперів або, навпаки, вчинення фіктивної передачі коштів та ін. З огляду на
це, можна стверджувати про потребу поліпшення правозастосовчої практики у таких
«секторах» фондового ринку, як формування ціни (котирування) цінних паперів у процесі їх випуску (емісії) та/або обігу, процесі
обігу цінних паперів, використання введених в обіг цінних паперів, а також процесів
формування та отримання прибутку (доходу) від використання введених в обіг цінних
паперів.
Доволі вузьким вважаю підхід, що склався у правозастосовчій практиці, згідно з
яким окремі різновиди існуючих фінансових інструментів, з приводу яких виникають правовідносин на фондовому ринку, або
предметів, що їх імітують, а також документів та інформації (відомостей), що використовуються на фондовому ринку, так би мовити «випадають» із числа предметів злочинів
проти фондового ринку. Причиною є те, що
такі різновиди фінансових інструментів, документів та інформації пов’язані із забезпеченням «роботи» тих елементів фондового
ринку, що не забезпечені кримінально-правовою охороною. Проте доволі поширеною
в Україні є практика неповідомлення інвесторів, які є акціонерами суб’єкта господарювання, та проведення загальних зборів за
їхньої відсутності у процесі рейдерського захоплення таких суб’єктів господарювання.
При цьому без зміни чинної редакції ст. 2322
Кримінального кодексу України (далі – КК)
описані дії службових осіб емітента, навіть
за умови заподіяння інвестору-акціонеру
матеріальної шкоди, склад злочину, передбаченого ст. 2322 КК, не утворюють.
Важливе значення для усунення причин
і умов, які сприяють вчиненню злочинів, передбачених ст.ст. 199, 224 КК, у правозастосовчій практиці вважається спосіб виготовлення підроблених предметів. Йдеться про
випадки, коли у процесі підроблення цінних паперів у документарній формі шляхом
внесення до їх паперової або електронної
форми недостовірних відомостей винний
здійснює фіктивний правочин. Наприклад,

внесення до реквізитів підроблених цінних
паперів неправдивих відомостей або використання підроблених цінних паперів, зовнішньо оформлених з дотриманням встановлених вимог, але з метою викрадення
коштів, конвертації чи реконвертації коштів
відповідно у готівку чи безготівку, доведення до банкрутства та ін. Проведений аналіз
матеріалів правозастосовної практики дозволяє стверджувати, що правоохоронні органи у таких ситуаціях не завжди правильно визначають правову і фактичну природу
правочинів, що «супроводжуються» використанням таких підроблених цінних паперів (тобто чи були такі правочини насправді
дійсними, а не фіктивними).
Проведене дослідження поняття та
ознак невнесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, або
інше порушення порядку ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, передбачених ст. 2232 КК, дозволило встановити
причину неправильного визначення таких
діянь, а також незастосування ст. 2232 КК з
боку правозастосовчих органів. Такою причиною, як виявилось, є зміни, що відбулися
в регулятивному законодавстві про фондовий ринок. У результаті таких змін, обумовлених прийняттям Закону України «Про
депозитарну систему України», перестала
існувати система реєстру власників іменних
цінних паперів, але продовжує існувати (в
реформованому виді) система депозитарного обліку цінних паперів. Необізнаність у
цьому працівників правозастосовних органів призводить до ігнорування ними фактичної неможливості вчинити такі діяння,
як невнесення змін або внесення завідомо
недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, або інше порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, а відтак й встановити їх суспільно небезпечні наслідки у
вигляді втрати системи реєстру (її частини).
У відповідних статтях Особливої частини КК форма вини злочинів, що посягають
на фондовий ринок, конкретизується декількома способами. Так, в одних випадках
у статтях КК прямо визначається умисна
форма вини конкретного злочину (напри-
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клад, у ст. 2221, ч. 2 ст. 2321 КК). Іншим способом є наведення у статті Особливої частини КК певних «нормативних орієнтирів»
форми вини, якими виступають: описання
мети вчинення суспільно небезпечного діяння (зокрема, у ст. ст. 199, 224 КК); використання терміну «завідомо» при позначенні різних ознак складів злочинів (наприклад, «завідомо неправдиві відомості»
у ст. 2231, «завідомо недостовірних змін» уст. 2232 КК), що вказує на умисну форму
вини відповідного злочину. Проте в окремих випадках законодавець взагалі не закріплює в статтях Особливої частини КК
жодного «нормативного орієнтиру» форми
вини (як, наприклад, у ст. 2322, ч. 2 ст. 2321,
ст. 2232 КК), що створює неабиякі труднощі при застосуванні таких статей КК взагалі і встановленні форми вини зокрема. Такі
труднощі стосуються передусім встановлення правозастосовчими органами:
а) обставин, які належать до об’єктивної
сторони злочинів, що посягають на фондовий ринок, а також усвідомлення особою особливостей таких обставин (наприклад, при
вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 199,
224 КК, суб’єкт злочину усвідомлює, що своїми діями забезпечує виготовлення та/або
обіг підроблених цінних паперів як на території України, так і за її межами; у процесі маніпулювання на фондовому ринку (ст. 2221
КК) суб’єкт усвідомлює, що своїми діями він
вводить в оману інших учасників фондового ринку та порушує встановлений порядок ціноутворення на фондовій біржі; при
підробленні документів, які подаються для
реєстрації випуску цінних паперів (ст. 2231
КК), уповноважена особа усвідомлює, що
вона вносить у такі документи недостовірну
інформацію та/або підписує документи, які
містять недостовірну інформацію);
б) усвідомлення особливостей предметів
злочинів, що посягають на фондовий ринок,
які (особливості) пов’язуються з соціальними характеристиками цих предметів (прикладом є випадки, коли винний усвідомлює
наявність підроблених цінних паперів при
вчиненні збуту підроблених державних або
недержавних цінних паперів; уповноважена особа при вчиненні злочину, передбаченого ст. 2231 КК, усвідомлює неправдивий
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

характер відомостей, які вносяться нею у
документи, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів; усвідомлення службовою особою професійного учасника фондового ринку недостовірного характеру змін,
які вносяться нею до системи депозитарного обліку, і т.д.);
в) усвідомлення особливостей правового
статусу особи, яка вчиняє злочини, передбачені ст. ст. 2221, 2232 та 2321 КК. У такому випадку винний має усвідомлювати, що
він обіймає постійно чи тимчасово в учаснику фондового ринку, органах державної
влади, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративногосподарських функцій, або виконує такі
функції за спеціальним повноваженням,
при цьому має законні повноваження і на
вчинення відповідних дій на ринку цінних
паперів (на характер такого усвідомлення
впливають насамперед статус службової або
уповноваженої особи чи робітника підприємства, установ, організації, а також виконувані функціональні, трудові або договірні
обов’язки, що дозволяють йому діяти в інтересах служби або роботодавця).
Запропонована для розв’язання проблем кваліфікації посягань на фондовий
ринок та їх відмежування від суміжних злочинів й інших правопорушень методика зорієнтована на те, щоб з урахуванням відмінних ознак складів цих злочинів «представити» деякий алгоритм кримінально-правової
оцінки злочинів, що посягають на фондовий
ринок. Критеріями розмежування цих злочинів пропонується вважати:
а) ознаки предмета злочину, що зрештою
дозволяє підтвердити існуючу неузгодженість тих норм Особливої частини КК, що
мають забезпечувати кримінально-правову
охорону фондового ринку, а також деяку
роз’єднаність складових самої кримінальноправової охорони фондового ринку; аналіз
таких ознак предмета злочину дозволив
з’ясувати зміст та співставити альтернативно названі в ч. 1 ст. 2321 КК ознаки «отримання особою, яка вчинила зазначені дії,
чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» та «уникнення
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учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків» для розмежування
з передбаченим у ст. 232 КК умисним розголошенням комерційної або банківської
таємниці без згоди її власника; крім цього,
обґрунтовується необхідність кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених
відповідними частинами ст.ст. 2321, 2091 КК,
випадки розголошення інсайдерської інформації особою, якій ця інформація стала
відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю;
б) ознаки об’єктивної сторони, що дозволило, зокрема, з’ясувати співвідношення
норм, передбачених ст. 2322 КК та ст. 222 КК,
а також норм, передбачених ст.ст. 361, 362,
363 КК та ст.ст. 2231, 2322 КК. Вбачається,
що норми, передбачені в ст. 2322 КК, є спеціальними стосовно загальних – ст. 222 КК, у
зв’язку з чим за необхідних умов застосуванню підлягає ст. 2322 КК. При співвідношенні ст. ст. 361, 362, 363 КК та ст.ст. 2231, 2322
КК пропонується виходити з того, що ознаки діянь та обстановки їх вчинення, визначені у ст.ст. 361, 362, 363 КК, пов’язуються в
тому числі з дезорганізацією роботи реєстру
власників іменних цінних паперів, визначені з урахуванням спеціального змісту (який
у ст. 2232 КК прямо не відтворюється). Тому
вчинення такої дезорганізації за певних обставин може кваліфікуватися за сукупністю
названих злочинів. Враховуючи визнання
інсайдерської інформації інформацією з обмеженим доступом, що передбачена ст. 3612
КК, то за правилами сукупності з відповідною частиною ст. 2321 КК мають кваліфікуватися несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
в) ознаки суб’єктивної сторони. Їх встановлення дозволило з’ясувати співвідношення норм, передбачених ст. ст. 199, 124
КК та ст.ст. 190, 192 КК. При такому співвідношенні обґрунтовувалось, що умисел
винного обов’язково охоплює так би мовити «потрапляння» незаконно виготовлених,
одержаних чи підроблених державних цінних паперів (ст. 199 КК), а також будь-яким
чином підроблених недержавних цінних
паперів (ст. 224 КК) на фондовий ринок.
Тому у випадках, коли при вчиненні збуту незаконно виготовлених, одержаних чи

підроблених державних цінних паперів, а
також збуту чи використання іншим чином
підроблених недержавних цінних паперів
винний прагне використати незаконно виготовлені, одержані чи підроблені державні цінні папери або підроблені недержавні
цінні папери на фондовому ринку у процесі
обману чи зловживання довірою для заподіяння майнової шкоди (емітенту, інвестору в цінні папери, власнику цінних паперів
тощо), то вчинене за інших необхідних обставин потребує кваліфікації за сукупністю
цих злочинів.
Аналіз особливостей відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від
адміністративних правопорушень дозволяє
з’ясувати співвідношення відповідних положень КК та КУпАП з приводу їх узгодженості між собою (кореспондування один одному) та виділити найбільш типові ситуації
такого співвідношення:
а) ситуації, коли норма КК містить ознаки, що сформульовані в нормі КУпАП, але
в КК взагалі не визначені. Наприклад, положення ст. 2322 КК лише частково відображають ознаки юридичного складу правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 1635
КУпАП, а ознаки складів правопорушень,
передбачених у ч.ч. 2, 3 ст. 1635 КУпАП, взагалі не враховуються у ст. 2322 КК.
б) ситуації, коли норма КК визначає
ознаки, що є тотожними з ознаками, закріпленими у нормі КУпАП. Прикладом є примітка до ст. 1639 КУпАП, в якій визначаються особи, які вчинили незаконне використання інсайдерської інформації. Водночас у
ст. 2322 КК закріплені такі саме особи, що
вчиняють незаконне використання інсайдерської інформації.
в) ситуації, коли у нормі КУпАП взагалі не передбачаються «зменшені розміри»
предмета правопорушення та/або заподіяної шкоди порівняно з суміжними ознаками
складу злочину певного виду. Так, у ст. 1635
КУпАП порівняно зі ст. 2232 КК склад адміністративного правопорушення не включає настання яких-небудь втрат в учасників
депозитарної системи, які перебувають у
певних правовідносинах між собою, а також
визначених у ст. 2232 КК «втрати системи
реєстру (її частини)».
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються найбільш істотні
проблеми, які виникають у правозастосовчій
діяльності та стосуються кримінально-правової охорони фондового ринку в Україні. Аналізується зміст таких проблем та значення шляхів
їх вирішення для поліпшення правозастосовчої
практики. Досліджуються окремі кримінально-правові ситуації, які пов’язані з практикою
застосування норм Кримінального кодексу. Формулюються відповідні рекомендації, важливі для
правозастосовчої діяльності.
Ключові слова: фондовий ринок, злочини,
Кримінальний кодекс, кримінально-правова охорона, практика.

SUMMARY
The article analyzes the most significant problems
that arise in law-enforcement activities and relates to the
criminal-law protection of the stock market in Ukraine.
The content of such problems and the significance of
the ways of their solution for the improvement of law
enforcement practice are analyzed. Several criminal law
situations, which are related to the practice of applying
the norms of the Criminal Code are investigated. The
relevant recommendations, which are important for
law enforcement activities are formulated.
Key words: stock market, crimes, criminal code,
criminal law, practice.

Проаналізувавши такі типові ситуації,
можна дійти висновку, що при співвідношенні норм КК, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на фондовий ринок, та відповідних норм КУпАП відсутні ситуації, коли:
а) норма КУпАП визначає ознаки предмета правопорушення або шкідливих на-
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слідків, але у нормах КК такі ознаки текстуально не враховані;
б) має місце певне «дублювання» у КК і
КУпАП конкретних видів злочинів,що посягають на фондовий ринок, та відповідних суміжних адміністративних правопорушень.
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ÓÄÊ 355.01
інформаційній війні, слід визнати, що наслідки застосування тих чи інших прийомів
ведення ще недостатньо систематизовані.
Особливо це стосується використання для
деморалізації суспільства різних ідеологій,
коли їх впровадження в суспільну свідомість
призводить до геноциду за етнічною, релігійною, расовою чи майновою ознакою.

В статье раскрыта сущность научных
подходов к определению содержания информационного противоборства в современных
условиях. Проанализированы взгляды на
трактовку информационного противоборства
представителями различных научных школ.
Данная собственная дефиниция информационного противоборства.
Ключевые слова: информационное противоборство, информационно-коммуникационные технологии, информационное противостояние.
Постановка проблеми
Актуальність вивчення проблематики
інформаційного протиборства зумовлена
завданнями наукового осмислення його
як однієї з важливих детермінант зовнішньої та внутрішньої політики в контексті її
оптимізації та ефективності. Врахування
суб’єктивних чинників політики значно розширює рамки наукового аналізу й пошук
нових теоретико-методологічних підходів
до її аналізу. Незважаючи на надзвичайну
важливість та актуальність забезпечення належного функціонування всіх сфер життєдіяльності людини, суспільства та держави,
а також необхідність ефективного забезпечення інформаційної безпеки держави, зокрема через вироблення надійного механізму протидії інформаційним війнам, сьогодні, на жаль, повною мірою не визначені
методологічні засади протидії інформаційним війнам. Навіть, зважаючи на чималий
досвід маніпуляції суспільною свідомістю в

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Наукові праці фахівців у галузі філософії, політології, загальної теорії держави
та права, теорії управління, інформаційного права та безпекознавства В.П. Горбуліна,О.Г. Данільяна, О.С. Ліпкана, Ю.Є. Максименка, В.Л. Манілова, О.В. Манойла, Н.Р. Нижник, Д.М. Овсяника, В.В. Остроухова,І.Н. Панаріна, В.М. Петрика, Г.Г. Почепцова, В.Ф. Прокоф’єва, Г.П. Ситника, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старилова, В.А. Тихонова,Л.С. Харченка, А.О. Фісуна, Д.Б. Фролова,
Ю.С. Шемчученка, В.С. Цимбалюка, О.К. Юдіна та ін. стали науковим підґрунтям для поглибленого вивчення проблем розкриття
змісту та сутності інформаційного протиборства й інформаційних воєн:
Варто також виокремити низку спеціальних монографічних праць російських,
європейських та американських авторів з
проблематики інформаційних війн, пропаганди та спеціальних інформаційних операцій: С. Зуєва, Г. Ємельянова, А. Левакова,С. П. Расторгуєва, Дж. Арквілли, Д. Кюля,
Р. Моландера, Дж. Ная та інших. До дже-
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рельної бази також увійшли праці іноземних науковців, які розглядали окремі аспекти ідеї «суспільства ризику»: У. Бека,К. Дейка, М. Дугласа, А. Гідденса, С. Кирша, Ф. Найта, Н. Луманна. Особливості
трансформації інформаційної війни у концепції «мережево-центричної», «гібридної»,
«консцієнтальної» та «преемптивної» воєн
розкриті у працях Дж. Гарстки, Д. Альбертса, Фр. Стейна, А. Себровські, Ф. Хофмана,
Ю. Громика, Ю. Крупнова, Н. Комлєвої,В. Макарова. Окремі аспекти теорії національної безпеки розроблялись Т. Шелінгом
і Г. Каном (теорія міжнародних конфліктів); Р. Лиска і Г. Снайдером (теорія блоків
та коаліцій); К. Норром (теорія потенціалу
держави); Зб. Бжезинським (геостратегічні
моделі) Е. Люттваком, М. Портером (міжнародна економічна конкуренція) та ін.
Мета даної статті полягає в аналізі
наукових підходів представниками різних
наукових шкіл стосовно поняття і змісту інформаційного протиборства. У результаті
важливо запропонувати власну дефініцію
інформаційного протиборства, визначити
його особливу природу в сучасних умовах.
Виклад основних положень
Інформаційне протиборство здійснювалось у всіх війнах та конфліктах людства.
В останню чверть XX ст. склалася система
інформаційного протистояння «холодної
війни», яку трактували як комплекс цілеспрямованих заходів техногенного та гуманітарного рівня з метою вирішення завдань
для блокування чи пошкодження каналів
управління і зв’язку супротивника, його
дезінформування, створення атмосфери напруженості та паніки в тилу ворога від постійного очікування ударів, а також впливу
на свідомість суперника з метою його деморалізації [5, С.57–71].
У сучасних умовах за допомогою новітніх технічних засобів та глобальних інформаційно-комунікаційних технологій значно
зросли можливості для інформаційних атак
на великих територіях і впливу на масову аудиторію у найкоротші терміни [1]. Разом із
позитивними явищами глобальної інформатизації чіткіше проступають контури нових
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

міжнародних проблем сфери інформаційної
безпеки держави та інформаційного протиборства. Чіткіше прослідковується пряма
залежність стабільності та легітимності політичної влади від можливостей ведення інформаційного протиборства у зовнішньо- та
внутрішньополітичній сферах. Основні тенденції зміни напрямів розвитку та характеру геополітичної боротьби держав у процесі
глобалізації на початку XXI ст. свідчать про
те, що все активніше застосовуються інформаційні методи та засоби для досягнення воєнно-політичних цілей і вирішення завдань.
Критичне загострення протиборства в
інформаційній сфері досягло таких глобальних масштабів, що витребувало необхідність
створення спеціальної концепції, яка отримала назву «інформаційного протиборства».
Інформаційне
протиборство,
як
невід’ємна складова політичних відносин, є
одним із основних інструментів політичного
примусу в сучасних умовах. Тому не випадково воно супроводжує всі форми політичної
боротьби. Іншими словами, інформаційне
протиборство вже не обмежується масштабним впливом на населення і війська, а й
спрямоване на владу, еліту та суспільну свідомість держав-супротивників і партнерів,
на системи прийняття рішень в усіх сферах
життєдіяльності держави. Політичні актори, перебуваючи в стані жорсткої конкуренції (або конфлікту), безперервно обмінюються інформаційними впливами, які стають все
більш витонченими та небезпечними [4].
У сучасному науковому дискурсі існує
комплекс підходів до визначення суті поняття «інформаційне протиборство»:
Геополітичний підхід наголошує на пріоритетному значенні завдань міждержавного
глобального протистояння й визначає інформаційне протиборство як «суперництво
соціальних систем в інформаційно-психологічній сфері для впливу на ті чи інші сфери
соціальних відносин і встановлення контролю над джерелами стратегічних ресурсів, в
результаті якого одні учасники суперництва
отримують переваги, які необхідні для подальшого розвитку, а інші їх втрачають» [9].
Державно-інструментальний підхід визначає його як «форму боротьби, сукупність
спеціальних (політичних, економічних, ди-
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пломатичних, технологічних, військових та
інших) методів, способів і засобів вигідного
впливу на інформаційну сферу об’єкта зацікавленості та захисту власної інформаційної
сфери для досягнення поставлених цілей[7, С.26].
Військово-прикладний підхід трактує інформаційне протиборство як «комплекс заходів
інформаційного характеру, які здійснюють
з метою захоплення й утримання стратегічної ініціативи, досягнення інформаційної
переваги над супротивником і створення
сприятливого пропагандистського підґрунтя при підготовці й веденні бойової та іншої
діяльності збройних сил» [7, С. 26–27].
Соціологічний підхід визначає інформаційне протиборство як «вид соціальної протидії, інформаційний вплив на опонента (супротивника) з метою спотворення сприйняття та розуміння ним ситуації, що спонукає його приймати помилкові рішення» [3].
Технологічний підхід наголошує на аспекті
використання усього спектру можливостей
інформаційно-комунікативної інфраструктури з метою досягнення переваги над супротивником [8].
Психологічний підхід. На нашу думку, інформаційне протиборство є цільовим комплексним впливом на суспільну та індивідуальну свідомість, для інтенсифікації процесів їх еволюції та послідовний перехід від
однієї світоглядної парадигми до іншої з одночасною деформацією (або руйнуванням)
символів і образів, які є основою мислення
людини, тобто ідентифікаційних патернів
особистості.
Отже, на нашу думку, термін «інформаційне протиборство» варто трактувати у
двох смислових варіантах:
- у широкому сенсі – для визначення протиборства в інформаційній сфері та ЗМК
для досягнення певних політичних, економічних та соціально-культурних цілей;
- у вузькому сенсі – для визначення комплексу військових дій, військове протиборство в інформаційній сфері з метою досягнення домінування при зборі, обробці й
використанні інформації на полі бою та зниження ефективності відповідних дій супротивника.

Стратегічний рівень інформаційного
протиборства визначають вищі органи влади, оперативний і тактичний – спецслужби
та «великий капітал».
На нашу думку, інформаційне протиборство в безконтактних війнах – це нова
стратегічна форма боротьби сторін у глобальному інформаційному просторі з використанням комплексу спеціальних технічних і психологічних способів та засобів
для досягнення геополітичних цілей; сукупність спеціальних (політичних, економічних, дипломатичних, технологічних,
військових та інших) методів, способів і
засобів вигідного впливу на інформаційну
сферу об’єкта, а також захисту власної інформаційної сфери в інтересах досягнення
поставлених цілей [2].
Варто відзначити, що інформаційна війна здійснюється у формі інформаційного
протиборства як системи цілеспрямованих
дій для створення інформаційної переваги,
за допомогою руйнування інформації, інформаційних систем протилежної сторони,
при цьому одночасно відбувається процес
захисту власної інформації і інформаційних
систем [10, С. 38].
Висновки
Інформаційне протиборство стало аксіоматичною складовою системи сучасних
міжнародних відносин і дає можливість із
залученням незначних фінансових та людських ресурсів, досягати потрібних цілей.
Ефективність цієї боротьби безпосередньо залежить від ступеня професіоналізму
суб’єктів здійснення інформаційних атак,
захиститися від яких буде спроможне
лише інтелектуально розвинене суспільство.
Інформаційне протиборство – це війна
без лінії фронту. Проведення багатьох операцій інформаційного протиборства практично неможливо виявити. Міжнародні,
юридичні та моральні норми ведення інформаційного протиборства повністю відсутні, що надає цьому феномену множину
можливостей та варіантів використання
будь-яких маніпулятивних технологій для
досягнення мети.
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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність наукових підходів щодо визначення змісту інформаційного
протиборства в сучасних умовах. Проаналізовані погляди на трактування інформаційного
протиборства представниками різних наукових
шкіл. Дана власна дефініція інформаційного
протиборства.
Ключові слова: інформаційне протиборство,
інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне протистояння.

SUMMARY
The article reveals the essence of scientific
approaches to disclosure of the contents of information
confrontation in modern conditions. Analyzed views
on the interpretation of information confrontation
representatives of different scientific schools. This own
definition of information confrontation.
Keywords: information confrontation, ICT,
information confrontation.
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пеки, які окреслюють загальну методологію
безпечного співіснування всіх суб’єктів глобальної кримінологічної безпеки.

В статье анализируются понятие и виды
угроз криминологической безопасности, раскрывается их содержание, делается разграничение понятий «угроза» и «опасность», рассматриваются такие понятия, как «риск»,
«вызов», «хаос» в системе безопасности. Выделяются угрозы криминологической безопасности в современных условиях.
Ключевые слова: безопасность, криминологическая безопасность, угрозы криминологической безопасности, риск, вызов, опасность, хаос.
Постановка проблеми
Розглядаючи глобальну кримінологічну
безпеку особистості, нації, держав і цивілізації в цілому, ми маємо на увазі забезпечення безпеки по всіх видах небезпек і загроз(у тому числі кримінальних) у рамках єдиної міждержавної стратегії (моделі) з використанням повного набору форм і методів
протидії їм. Таким чином, ми наполягаємо
на інтегральному характері даного поняття,
хоча до цих пір було прийнято розглядати
безпеку (мова йде, перш за все, про безпеку
окремо взятої держави) за її видами, напрямами - військову, промислову, інформаційну,
природну, вкрай рідко кримінологічну тощо.
Ці напрями, звісно, залишаються актуальними і надалі. Однак у підходах до вирішення
проблем глобальної кримінологічної безпеки цивілізації, держав, націй, особистості
важливо «вичленення» не тільки конкретних
загроз, куди важливішими є загальні ідеї, котрі об’єднують різноманітні аспекти небез-

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окремі аспекти, що стосуються сутності понять «загроза, ризик та небезпека» описувалися
у роботах таких вчених, як Антонов А., Балашов В., Олейніков Є., Кузнецов В., Семенютіна Т., Нижник Н., Ситник Г., Білоус В.,
Куркін М., Литвинов О, Понікаров В., Назаренко Д., Васильців Т., Барановський О., Мамонов В., Манілов В., Мігус І., Лаптєв С., Зубок М., Рубцов В., Яременко С., Гусаров В.,
Дикань В., Воловельська І. та інші. Однакнезважаючи на численні дослідження, аналіз
безпосередньо загроз кримінологічної безпеки детального вивчення не отримав.
Мета цієї статті – визначення сутності,
змісту та видів сучасних загроз кримінологічної безпеки.
Виклад основного матеріалу
На перший погляд, поняття будь-якої
загрози настільки буденно для будь-якої
розсудливої людини, що воно не потребує
будь-якого конкретного визначення. Однак
це до тих пір, поки не виникає необхідність
в організації цілеспрямованої соціальноправової протидії тій чи іншій загрозі. Тому
цілком логічним виглядає поняття «загроз
національній безпеці», яке визначається у
Законі України «Про основи національної
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безпеки України» - як наявних та потенційно
можливих явищ і чинників, що створюють
небезпеку життєво важливим національним
інтересам України [1]. Зрозуміло, є подібні
визначення загрози в спеціальній літературі,
присвяченій різним аспектам забезпечення
безпеки. Так, А. В. Антонов і В. Г. Балашов
визначають загрозу «...як процес настання
таких змін у стані особистості, суспільства і
держави, які оцінюються ними як такі, що
створюють перешкоду або роблять неможливим реалізацію їх національних інтересів»
[2, с. 55].
Інші дослідники під загрозами безпеки
розуміють потенційні загрози політичним,
соціальним, економічним, військовим, екологічним і іншим, у тому числі духовним та
інтелектуальним цінностям нації та держави.
Так, В. В. Мамонов розглядає загрозу безпеки як сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, нації, держави [3, с. 24].
Але тоді ми можемо сміливо говорити про
збіг суб’єктів зовнішніх загроз безпеці окремої держави і глобальних загроз цивілізації.
Ряд вчених приходить до висновку про
майбутнє у XXI ст. протиборство між основними розвиненими державами за вичерпні
природні ресурси. В якості аргументів вони
приводять загальновідомі прогнози про те,
що запасів сировини й енергії на планеті в достатній кількості вистачить лише на 1 млрд.
осіб, у той час як вже на початку XXI ст. кількість жителів Землі перевищить 8 млрд., а
тому цінність сировинних ресурсів ще більше зросте [4, с. 3].
З ними вступають у дискусію інші фахівці, які стверджують, що основними суперечностями стануть міжцивілізаційні. Так,
відомий американський політолог С. Хантінгтон говорить, що найбільшу небезпеку
становлять збройні конфлікти, що збігаються
з лініями цивілізаційних розламів [5, с. 78].І якщо щодо безпеки загрозу останньої ми
могли б визначити як дії, спрямовані на дестабілізацію, внесення хаосу в стан суспільства, насильницьку зміну конституційного
ладу, тобто процес ослаблення основних інститутів держави, то стосовно глобальної безпеки слід говорити вже про сукупність наявних намірів і можливостей одного з суб’єктів
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глобальної безпеки завдати шкоди життєво
важливим інтересам іншого суб’єкта глобальної безпеки з метою вирішення сформованих
між ними протиріч і отримання односторонніх переваг.
Якщо звернутися до першоджерела визначення всіх слів, а саме до одного з авторитетних, яким є словник С. І. Ожегова, - «загроза означає можливу небезпеку, тобто ще
не реалізовану» [6, с. 73]. Тобто всяка загроза
є процесом настання яких-небудь змін. Але
її небезпека може бути реальною або потенційною. Звідси і поняття загрози кримінологічної безпеки (кримінальної загрози)
складається з наступних елементів: а) злочинність яка представляє собою сукупність
будь-яких злочинів, здатних завдати шкоди особі, суспільству, державі; б) сукупність
криміногенних, стимулюючих злочинність,
причин, умов, факторів, обставин, разом із
злочинами створюють реальну або потенційну небезпеку для об’єктів кримінологічної
безпеки. Мається на увазі, що злочинність,
створює потенційну загрозу кримінологічної
безпеки об’єктів, реальність здійснення якої
може бути реалізована тільки при наявності
відповідних криміногенних обставин. Тому
виявлення кримінальних загроз і їх нейтралізація системою кримінологічної безпеки
– одночасно і процес, і мета, і результат забезпечення кримінологічної безпеки особистості, суспільства, держави [7, с. 10] та цивілізації у цілому.
Аналіз існуючих визначень загрози свідчить про те, що в кожному з них так чи інакше відображено процес нанесення шкоди
у вигляді збитку, перешкоди, негативного
впливу тощо. Ми звикли загрозами безпеці
вважати, як правило, ті, які створюють надзвичайні ситуації. Але основну шкоду нормальному процесу людської життєдіяльності
приносять повсякденні негативні, у тому числі кримінологічні фактори, котрі об’єктивно
супроводжують наше життя і ніби звичні нам.
Фактично будь-який внутрішній або зовнішній фактор, що робить негативний, включаючи кримінологічний, вплив на процес розвитку та вимагає для підвищення рівня соціального розвитку зниження своїх кількісних
характеристик - це загроза безпеці.
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Дане положення має величезне практичне значення при формуванні політики забезпечення кримінологічної безпеки. Воно дозволяє «вичленувати» реальні загрози із безлічі уявних, надуманих загроз, які не мають
під собою об’єктивної основи. Оцінка загрози завжди несе в собі елементи суб’єктивізму,
і вже в силу цього є спотвореним відображенням об’єктивної дійсності.
Спотворення дійсності подібного роду
відволікають увагу від справжніх загроз і
ускладнюють організацію конкретної діяльності з захисту інтересів добробуту. З цієї
точки зору не можуть бути загрозами, наприклад, зниження виробництва, скорочення
видобутку природних ресурсів, зменшення
доходів тощо, що часто можна бачити навіть
в офіційній літературі. Це все показники інтересів добробуту, а їх низький рівень - лише
наслідок, результат дії інших, справжніх загроз.
Ясно, що у всякої загрози кримінологічної безпеки є своє джерело (джерела) її виникнення. Слід погодитися з проф. Плешаковим В. А. в тому, що реалізація загрози
«...в самому загальному вигляді проходить
два етапи: перший-процес формування загрози, здатної нанести шкоду; другий-процес безпосередньої реалізації загрози, тобто
нанесення шкоди, то і джерела загрози ми
можемо розділити на наступні два види: джерела формування загрози і джерела, з яких
виходить безпосередня загроза» [8, с. 75]. До
першого виду джерел загроз В. А. Плешаков
відносить криміногенні детермінанти, що
визначають вчинення злочинів. До другого злочинність зі своїми внутрішніми важелями
самовідтворення.
Загрози кримінологічної безпеки можуть
бути диференційовані за ступенем поширеності на загальнонаціональні, регіональні та
індивідуальні. Взявши на озброєння запропоновану класифікацію, хотілося б уточнити,
що тут мова йде скоріше про обсяг кримінологічної безпеки, уражений загрозою в певних межах [9, с. 70].
У рамках теорії безпеки, поряд з поняттям «загроза», досить широко вживається
термін «небезпека». Дослідники виділяють
шість значень останнього: «1) цілеспрямовані ворожі наміри і дії одних суб’єктів проти

інших, а також шкідливі наслідки прорахунків, помилок, недбалості людей у своїх діях;
2) ризик; 3) виклик; 4) природні катаклізми,
що завдають шкоди самій природі і суспільству; 5)оцінка явищ з точки зору можливого
збитку; 6) передчуття подій, здатних завдати
шкоди людям і природі» [10, с. 23].
Разом з тим нерідко поняття «загроза» і
«небезпека» використовуються в одному і
тому ж значенні. Дійсно, взаємозв’язок зазначених категорій настільки тісний, що
строго окреслити параметри кожної з них
досить складно. Спільним у їх змісті є можливість заподіяти той чи інший збиток безпеці.
Проте в даний час серед фахівців усе більш
поширеним стає думка про те, що загроза це крайня ступінь небезпеки (безпосередня
небезпека), а небезпека - є можлива (потенційна) загроза. Наприклад, можна зустріти
таке трактування: загроза є безпосередньою
небезпекою заподіяння шкоди життєво важливим інтересам і безпеці [11, с. 17]. У свою
чергу, небезпека розглядається як заподіяння шкоди тим чи іншим інтересам, для реалізації якої необхідно створення відповідних
умов (накопичення можливостей і формування намірів). Таким чином, небезпека припускає наявність або наміри, можливості нанесення шкоди, тоді як загроза укладає в собі
і те, й інше. При цьому небезпеки можуть
виходити з багатьох джерел і діяти по відношенню до багатьох об’єктів, часто маючи
безадресний характер, а загроза, маючи конкретне джерело і об’єкт, завжди носить персоніфікований, адресний характер [12, с. 13].
Оскільки кожна об’єктивно існуюча небезпека може розглядатися в якості потенційної загрози, тобто при певних умовах
здатна стати конкретною загрозою і завдати
реальної шкоди інтересам держави, суспільства або особистості, то дані явища прийнято
розглядати у сукупності. Фахівці виходять з
того, що існують не окремо взяті загрози та
небезпеки, а має місце певна система небезпек і загроз безпеки. Таким чином, спільним
у змісті загрози і небезпеки є їх можливість
заподіяти той або інший збиток кримінологічній безпеці.
Чи існують відмінні критерії названих
явищ? Незважаючи на близькість і однорідність розглянутих явищ, деякі дослідники
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вказують на ряд відмінностей між ними [13,
с. 55]: 1. Загроза відрізняється від небезпеки
ступенем готовності до заподіяння того або
іншого збитку. Загроза є стадією загострення
протиріч, безпосередньо передконфліктним
станом, коли в наявності готовність одного
з суб’єктів політики застосувати силу щодо
конкретного об’єкта для досягнення своїх політичних та інших цілей. Небезпека ж
укладає в собі потенційну загрозу заподіяння
шкоди тим чи іншим інтересам, для реалізації якого необхідно створення відповідних
умов (накопичення можливостей і формування намірів). 2. Загроза повинна містити в собі
дві складові: наміри і можливість нанесення
шкоди інтересам національній безпеці, а небезпека обмежується наявністю тільки одного з цих компонентів. 3. Загроза завжди
носить персоніфікований, конкретно-адресний характер, що припускає наявність явних
суб’єкта (джерела) загрози і об’єкта, на який
спрямована його дія. На відміну від загрози,
небезпека носить гіпотетичний, часто безадресний характер, її суб’єкт і об’єкт явно не
виражені.
Співвідношенню небезпеки та загрози
властиві певні закономірності, які підпорядковані дії діалектичного закону переходу кількісних змін у якісні і які виражаються в тому, що при певних кількісних змінах
(формування явних намірів і створення
об’єктивних можливостей для нанесення
шкоди противнику), стан небезпеки набуває
якості безпосередньої загрози, у свою чергу,
загроза при накопиченні відповідних змін
(зниження ступеня ризику, зниження напруженості, досягнення компромісу та ін.)
переходить у стан небезпеки. Треба зазначити, що межа між загрозою кримінологічної
безпеки і станом не небезпеки, а відповідно
обсяг застосовуваних при цьому юридичних
норм, не являють собою щось незмінне, постійне. Вони безперервно змінюються під
впливом не тільки соціально-економічних
чинників суспільного і державного життя,
але і в зв’язку із змінами культури, психології
і навіть моди.
На ряду з термінами «загроза» та «небезпека», в теорії безпеки також досить широко
вживаються і такі категорії, як «виклик» та
«ризик», запозичені в американських фахівÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ців. Існують три основні варіанти інтерпретації поняття ризику, який є найбільш спорідненим до терміну «загроза»: як можливості негативної події для об’єкта або суб’єкта,
як кількісної міри такої можливості і як комбінації цих двох тлумачень. В останньому
варіанті ризик кваліфікується як потенційна
можливість нанесення шкоди даному об’єкту
чи суб’єкту, зазвичай виражається в кількісних параметрах. У свою чергу, небезпека визначається як джерело ризику [14, с. 12]. На
думку деяких авторів, первинним у ряді дестабілізуючих факторів (ризик, виклик, небезпека чи загроза) є ризик. Виклик, небезпека
і загроза трактуються як різні ступені ризику
заподіяння конкретної шкоди інтересам національної безпеки, тобто виступають в якості вторинних ризиків. Більш виправданим,
на наш погляд, є причинно-наслідковий ланцюг у наступному вигляді: небезпека => виклик => ризик => загроза.
Підводячи підсумок вищевикладених
міркувань, можна сказати, що стосовно до
предмету нашого дослідження загроза є сукупністю умов і чинників, які створюють
реальну і потенційну небезпеку (виклик, ризик) об’єктів кримінологічної безпеки.
На основі цього розуміння загроз можна
виділити різні їх типи і види стосовно кримінологічної безпеки. В якості підстави такої
класифікації може бути розглянуто цілий ряд
критеріїв.
Найбільш значущим з них є характер
джерела загрози, на основі якого виділяються три основні групи: - цілеспрямовані дії
людей; - ненавмисний ефект людської діяльності і соціальних структур (про це вже згадувалося вище); - природні явища [15, с. 14].
За спрямованістю та змістом загрози
кримінологічної безпеки можуть поділятися
на ті, котрі відносяться до сфер: - політики
(пов’язані з «замовними» вбивствами політичних діячів, з недоліками функціонування
органів влади і управління на місцях, помилками проведення національної політики,
незаконною діяльністю політичних партій
і громадських об’єднань тощо); - економіки
(обумовлені дефектами економічної політики, значним розширенням масштабів нелегальної економіки, розшарування населення
і т. п.); - соціальної (які виникають у резуль-
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таті масового порушення законних прав та
інтересів громадян, несприятливої демографічної ситуації тощо); - екології (пов’язані з
незаконним захороненням особливо небезпечних відходів, із загостренням протиріч
між розвитком продуктивних сил, технологій і необхідністю збереження сприятливого екологічного середовища); - культури
(викликані розкраданням культурних та історичних цінностей, деградацією моралі та
національної самосвідомості, падінням рівня
освіченості та культурного розвитку населення); - техніки (виникають у зв’язку з навмисними техногенними аваріями і катастрофами, низькою технологічною та виробничою
експлуатацією зношеного та несправного
обладнання, несвоєчасністю проведення ремонтних робіт, порушенням правил експлуатації обладнання тощо); - боротьби зі злочинністю (пов’язані з різким зростанням злочинності, криміналізацією найбільш важливих
сфер життєдіяльності держави і суспільства,
появою нових видів злочинів та підвищенням ступеня небезпеки злочинних діянь).
Загрози безпеки можуть характеризуватися і з точки зору природності їх генезису.
Тут виділяються три типи: - штучного походження (сюди відносяться загрози, пов’язані
з людською діяльністю, включаючи соціальні
конфлікти і технологічні катастрофи); - природного походження (природні катаклізми);
- комбінованого походження (природно-антропогенні надзвичайні ситуації) [16, с. 20].
Додаткова характеристика - темпи реалізації загрози, відповідно з якою всі загрози
можна розділити на: - плавні (головним чином, соціальні конфлікти, латентний період
яких обчислюється іноді десятиліттями); - вибухові (стихійні лиха, певні види технологічних катастроф, активізація загроз яких може
відбуватися протягом декількох хвилин).
Унаслідок активізації загрози можна виділити: - ситуації, коли має місце незадовільний стан системи безпеки, а тому відсутні
можливості запобігти загрозі і мінімізувати
наслідки; - ситуації, коли загроза активізується незалежно від стану системи національної
безпеки.
Вважаємо за необхідне зупинитися також на джерелах кримінальних загроз. До
їх числа відносяться: - розширення сфери

впливу організованої злочинності; - посилення озброєності і технічної оснащеність
злочинних співтовариств; - зростання числа небезпечних насильницьких злочинів,
таких як бандитизм, вбивства, тяжкі тілесні
ушкодження; - підвищення кримінальної
активності неповнолітніх і молоді; - прояви
тероризму, включаючи викрадення людей,
захоплення заручників, замовні вбивства,
кримінальний терор щодо представників
органів державної влади і управління; - зростання рецидивної злочинності; - проникнення представників криміналітету в структури
влади та управління; - збільшення числа фактів групових порушень громадського порядку, масових заворушень; - стабільно високий
рівень злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом зброї та вибухових речовин.
А отже, незважаючи на вжиті економічні,
організаційно-правові та технічні заходи, в
останні роки проявилися тенденції до подальшого накопичення негативного потенціалу в
певних областях і адекватні зміни якісних
параметрів злочинності. Таким чином, кримінальна статистика, аналіз історично значущих
конфліктів за останні роки, котрі спричинили
людські жертви, соціальні катаклізми та економічні потрясіння, які дозволяють зробити
висновок про наявність серйозних загроз, а
також не відповідність вимогам надійності
системи кримінологічної безпеки.
Відтак, у сучасних умовах, до числа кримінальних загроз кримінологічної безпеки,
які виявляють себе найбільш істотно, відносяться наступні явища:
1. Зростання злочинності, ескалація насильства, жорстокості, агресивності злочинних діянь, крадіжки, грабежі, розбої та інші
злочини проти особистості.
2. Організована злочинність (насамперед
транснаціональна) у всіх її формах; кримінальний терор щодо представників органів
державної влади і управління, в тому числі
судових та податкових органів, національної
поліції та інших правоохоронних структур.
3. Політичний, національний, релігійний екстремізм і тероризм як вища форма
їх прояву.
4. Злочинність в економічній сфері.
5. Корупція в державному апараті на всіх
його рівнях.
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6. Наркотизація та алкоголізація великої
частини населення України.
7. Злочинність неповнолітніх, формування системи відтворення злочинності.
8. «Прозорість» державного кордону
України з державами, що входять у СНД, не
облаштованість державного кордону та недосконалість прикордонного і митного контролю, що сприяють проникненню в Україну
через кордон кримінального елементу, зброї,
наркотиків тощо.
9. Кримінальна міграція іноземних громадян.
10. Відсутність належного правового забезпечення діяльності суб’єктів безпеки, законів і підзаконних нормативних актів, що
регулюють відносини у сфері громадської
безпеки.
11. Труднощі у вирішенні проблем попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру.
Недостатньо ефективна соціальна політика держави, переважно силові варіанти нейтралізації злочинності при ослабленій роботі
держави щодо усунення її причин та умов
призводять до того, що діяльність державних органів, що забезпечують кримінологічну безпека, не користується підтримкою населення, відбувається їх взаємне відчуження.
Втративши підтримку суспільства, держава
стає незахищеною, оскільки кредит народної
довіри необхідний владі. Навіть якщо державна влада не завжди виправдовує цю довіру, без неї в принципі неможливе вирішення
складних соціальних проблем суспільства.
Таким чином, дезорієнтація державної
влади і, як наслідок, системи забезпечення
кримінологічної безпеки визнається вченими в якості ведучої загрози будь-якого виду
безпеки, в тому числі і глобальної. Названу
загрозу ми позначили відомим і в соціології, і
в теорії безпеки терміном «хаос».
Хаос у системі безпеки ми можемо визначити як стан дезорганізації і дезорієнтації
зазначеної системи, що виникає під впливом
загроз різного генезису. Хоча дане поняття
частіше застосовують при аналізі глобальних
загроз глобальної безпеки і світової стабільності. У цьому, швидше політичному значенні хаосу, відображається потенційна можливість виникнення непередбачених конфлікÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

тів і кризових ситуацій в області безпеки.
Після припинення існування біполярного
світу цей термін став досить затребуваний
політологами з метою привернення уваги
спільноти до відсутності у сучасному світі нової «архітектури» безпеки.
Хаос у системі безпеки є наслідком не
тільки нестабільності міжнародної ситуації, протилежних інтересів суб’єктів міжнародної політики, але й економічних криз та
внутрішньосистемних соціальних конфліктів. Хаос у системі безпеки, як специфічний стан дезорганізації зазначеної системи,
пов’язаний з деструкцією суб’єктів безпеки
(конституціональна дезорганізація), коли
відповідні суб’єкти системи безпеки перестають виконувати свої функції і завдання, коли
ослаблені громадські механізми формального і неформального соціального контролю.
Поряд з іншими критеріями дезорганізації системи безпеки, показником хаосу є нездатність суб’єктів безпеки регулювати суспільні конфлікти і протистояти злочинності. Такий стан суспільства супроводжується
«розкладанням» самої системи кримінологічної безпеки. Найбільш наочним прикладом
дезорганізації глобальної системи безпеки є
нерішучість її міжнародних суб’єктів у вирішенні тривалих військових та міжнаціональних конфліктів (ізраїльсько-палестинський
конфлікт, етнічні заворушення в Косово і т. п.).
Хаос у системі кримінологічної безпеки не є
абстрактним теоретичним завданням, а він
являє собою реальну соціальну загрозу. Виявлення джерел його виникнення, є умовою
для усунення хаотичних ситуацій: «Знати,
щоб можна було б передбачити, передбачити, щоб можна було б попередити».
Висновки
На завершення хотілося б відзначити той
факт, що перед людством і досі не вирішені
глобальні проблеми, які несуть істотні кримінальні загрози безпеці цивілізації та формують у своїй сукупності ту загальносистемну
кризу, на порозі якої стоять держави і світове співтовариство на початку XXI століття.У результаті складаються надзвичайні ситуації різного характеру і масштабу, відбувається дестабілізація умов існування цивілізації,
порушуються процеси її розвитку, суспіль-
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SUMMARY
The article analyzes the notion and types of threats
to criminological security, reveals their content, is a
distinction made between «threat» and «danger» are
considered concepts such as «risk», «call», «chaos» in the
security system. Highlighted threats to criminological
security in the modern world.
Keywords: security, crimіnological security, threats
to criminological security, risk, challenge, danger,
chaos.

АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються поняття і види загроз кримінологічної безпеки, розкриваються їх
зміст, робиться розмежування понять «загроза» і «небезпека», розглядаються такі поняття,
як «ризик», «виклик», «хаос» у системі безпеки.
Виокремлюються загрози кримінологічної безпеки у сучасних умовах.
Ключові слова: безпека, кримінологічна безпека, загрози кримінологічної безпеки, ризик, виклик, небезпека, хаос.
ству наноситься велика шкода, яка виражається в людських втратах і економічних
збитках. А отже, це зводить зусилля по забезпеченню кримінологічної безпеки у розряд
одного з головних пріоритетів на найближчу
перспективу.
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В статье рассмотрен институт досудебного доклада. На основании анализа уголовного процессуального законодательства Украины
определены основные элементы процессуальной деятельности, которые должны быть соблюдены при досудебной пробации. Рассмотрены правила составления досудебного доклада,
сформулированы предложения по их усовершенствованию.
Ключевые слова: уголовный процесс, судебное производство; досудебный доклад, составление досудебного доклада, особенности подготовки досудебного доклада.
Для будь-якого інституту права, що запроваджений на законодавчому рівні, бажаним є теоретичне опрацювання з метою
правильного застосування у практичній
діяльності. Завдяки цьому можливо більш
точно встановити алгоритм процесуальної діяльності, що має бути відповідно дотриманий, виходячи з ідеї (логіки) законодавця під час його впровадження. Крім
того, попередній аналіз запроваджуваного
інституту сприяє виявленню проблемних
питань, які можуть виникнути у правозастосовній діяльності в ході реалізації відповідних положень законодавства.
Одним із прикладів є «досудова доповідь», що запроваджена у кримінальному
процесі України на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» від 7 вересня 2016
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

року № 1492-VIII [1]. Так, будучи новим інститутом у кримінальному судочинстві нашої держави, «досудова доповідь» потребує
теоретичного опрацювання з метою ефективного застосування у майбутньому.
Питання, що стосуються досудової доповіді, в різні періоди часу розглядали у
своїх працях такі вчені, як О. Богатирьова, І. Богатирьов, Н. Максимова, І. Стеценко, Т. Ткач, І. Яковець, Д. Якунов та
ін. Однак привертає увагу, що переважно
наукові розробки по зазначеній тематиці
в переважній більшості стосуються кримінально-виконавчої діяльності. Тоді як «досудова доповідь» у контексті кримінального
процесу по теперішній час недостатньо досліджена.
З огляду на викладене метою статті є
теоретико-прикладне дослідження кримінальної процесуальної діяльності, що
пов’язана з досудовою доповіддю.
Якщо розглядати передумови запровадження в Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України)
норм, які стосуються досудової доповіді, то
слід вказати, що в цілому даний інститут не
є новим у вітчизняній науці. Зокрема, він
широко відомий серед учених, які займаються дослідженнями досудової пробації в
контексті кримінально-виконавчого права
[2; 3].
У даній сфері всі висновки щодо досудової доповіді зводяться до наступних тверджень: «1) це інформація, яка характеризує
особу-обвинуваченого [4; 5]; 2) досудова
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доповідь є допоміжним фактором для суду
при виборі виду і розміру покарання [6; 7];
3) за підготовку досудової доповіді відповідає орган пробації [8; 9]; 4) уповноважені
особи органу пробації з метою підготовки
досудової доповіді мають право отримувати інформацію від підприємств, установ,
організацій або уповноважених ними органів та від громадян [10; 11].
Таким чином, ще в часи теоретичного
розроблення сутності досудової доповіді,
її застосування пов’язувалося вченими виключно з кримінальним провадженням.
Відразу привертає увагу, що в доповідній записці до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення виконання
кримінальних покарань та реалізації прав
засуджених» [12], яким введено поняття
«досудової доповіді» у кримінальний процес, причин запровадження цього інституту в КПК України не відображено. У зазначеній Записці лише відзначено, що в цілому даний Закон направлений на реалізацію
прав засуджених.
Системний аналіз норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та
реалізації прав засуджених» [1] дозволяє
дійти висновку, що у кримінальному провадженні досудова доповідь є окремим інститутом.
Як відомо, інститут права – це система відносно відокремлених від інших
і пов’язаних між собою правових норм,
які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин [13, с. 248]. Тоді
як питання, присвячені складанню і використання досудової доповіді в рамках
кримінального провадження, закріплено
в КПК України (ст. ст. 42, 72-1, 314, 314-1,
338, 368), Законі України «Про пробацію»,
Наказі Міністерства юстиції України від
27.01.2017 року № 200/5 «Про затвердження Порядку складення досудової доповіді»
тощо.
Комплексне опрацювання положень законодавства (КПК України, Закон України
«Про пробацію» тощо) дає підстави стверджувати, що інститут досудової доповіді

має спеціальний комплекс правил і особливостей застосування.
Зокрема, як вбачається з п. 6 ч. 3 ст. 314,
ст. 314-1, ч. 1 ст. 368 КПК України, питання
щодо складання досудової доповіді може
вирішуватися під час підготовчого судового засідання або судового розгляду. Як
відзначено в п. 6 ч. 3 ст. 314 КПК України:
«У підготовчому судовому засіданні суд має
право прийняти такі рішення: …. доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь». Крім того,
як зазначено в ч. 1 ст. 368 цього Кодексу:
«Ухвалюючи вирок, суд приймає до відома
досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого».
Проте потрібно звернути увагу, що за
наявності підстав для складання досудової
доповіді, про що йтиметься далі: а) під час
підготовчого судового засідання – рішення
про надання інформації щодо соціальнопсихологічної характеристики обвинуваченого (досудова доповідь) може бути як прийнято, так і не прийнято судом; б) під час
судового розгляду суд зобов’язаний прийняти рішення про уповноваження органу
пробації скласти досудову доповідь, якщо
це рішення не приймалося під час підготовчого судового засідання.
Зазначений висновок, а саме те, що під
час підготовчого судового засідання вирішення питання про складання досудової
доповіді є правом суду, тоді як під час судового розгляду – обов’язком суду, якщо дане
рішення не прийнято під час підготовчого
судового засідання, ґрунтується на авторському баченні змісту відповідних положень КПК України.
Зокрема, як відзначено в ч. 1 ст. 368
КПК України: «Ухвалюючи вирок, суд приймає до відома досудову доповідь …». Тобто дане формулювання викладено в імперативній формі (від лат. «imperativus» – владний, «impero» – наказую) [14], у зв’язку з
цим видається, що під час судового розгляду суд обов’язково повинен надати доручення у формі ухвали органу пробації, про
складання досудової доповіді, а висновки
цього документа, в разі ухвалення обвинувального вироку, врахувати при визначенні
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виду і розміру покарання обвинуваченому.
Тоді як під час підготовчого судового засідання вирішення питання про складання
досудової доповіді є «правом» суду, про що
безпосередньо зазначено в ч. 3 ст. 314 КПК
України: «У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: …
доручити представнику персоналу органу
пробації скласти досудову доповідь».
Звісно, у даному випадку потрібно згадати лист судової палати у кримінальних
справах Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання досудової
пробації в контексті здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх»
[19]. Так, у його ч. ІІІ судам роз’яснено,
що правильною вважається практика,
коли під час підготовчого судового засідання з метою підготовки до судового розгляду, суд вручає представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері пробації, письмовий запит на складання досудової доповіді.
Іншими словами, зазначений Лист акцентує увагу на тому, що рішення про складання досудової доповіді бажано приймати
під час підготовчого судового засідання.
Погоджуючись з даним твердженням,
слід лише зауважити, що це жодним чином
не свідчить про обов’язок суду приймати
рішення про складання досудової доповіді під час підготовчого судового засідання.
Зокрема, як вбачається з наведеного формулювання, Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ лише пропонує найбільш оптимальний варіант етапу прийняття рішення
про складання досудової доповіді. Проте на інших етапах судового розгляду (до
ухвалення вироку), зазначене рішення також може ухвалюватися, про що свідчить,
як вказувалося, сукупний аналіз положень
ч. 1 ст. 314 та ч. 1 ст. 368 КПК України
Взагалі слід відзначити, що Лист Судової палати у кримінальних справах «Про
деякі питання досудової пробації в контексті здійснення кримінальних проваджень
щодо неповнолітніх», багато в чому не відповідає положенням КПК України, які стоÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

суються досудової доповіді. На нашу думку,
причинами цього може бути те, що зазначеним Листом роз’яснювалися особливості
застосування Закону України «Про пробацію» тоді, коли ще не було внесено відповідних змін до КПК України.
Наступним елементом кримінальної
процесуальної діяльності, що має бути дотриманий під час складання досудової доповіді, є наявність підстав для складання
цього документа. Зокрема, як визначено
законодавцем у ч. 2 ст. 314, ч. 4 ст. 314-1
КПК України, досудова доповідь не складається:
- щодо особи, стосовно якої прокурором
складено клопотання про звільнення від
кримінальної відповідальності;
- щодо особи, яка вже відбуває покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі;
- щодо неповнолітнього, стосовно якого прокурором у порядку, передбаченому
ст. 497 КПК України, складено клопотання
про застосування до нього примусових заходів виховного характеру;
- щодо неповнолітнього, який не досяг
віку кримінальної відповідальності, за наявності підстави для застосування примусових заходів виховного характеру відповідно до параграфа 2 глави 38 розділу VI
КПК України;
- щодо особи, стосовно якої прокурором
складено клопотання про застосування
примусових заходів медичного характеру;
- щодо особи, до якої застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання, проте вона вчинила новий злочин протягом невідбутої частини покарання;
- у разі якщо під час підготовчого судового засідання ухвалено судове рішення про затвердження угоди, передбаченої
КПК України.
Крім того, як вбачається з ч. 2 ст. 314-1
КПК України, досудова доповідь не складається, якщо особа обвинувачується у вчиненні:
а) особливо тяжкого злочину;
б) тяжкого злочину, нижня межа санкції
якого перевищує п’ять років позбавлення
волі.
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Проте це не стосується кримінальних
проваджень, де обвинуваченим є неповнолітня особа у віці від 14 до 18 років, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 314-1 КПК України: «Досудова доповідь щодо неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 18
років складається незалежно від тяжкості
вчиненого злочину, крім випадків, передбачених КПК України».
Тобто законодавча конструкція даної
норми встановлює, що стосовно неповнолітніх обвинувачених досудова доповідь
складається незалежно від тяжкості вчиненого злочину, але за умови, що не має обмежень, передбачених ч. 4 ст. 314-1 КПК
України.
На наше переконання, наведені підстави для складання досудової доповіді, зновутаки не цілком вдало закріплені на нормативному рівні, оскільки, залишаються невідомими причини диференціації складання
досудової доповіді залежно від тяжкості
злочину та/або віку суб’єкта злочину.
Так, на підставі викладеного можна дійти висновку про те, що згідно з ч. 2 ст. 3141 КПК України досудова доповідь не складається по «особливо тяжким злочинам»,
а також «тяжким злочинам, нижня межа
санкції яких перевищує п’ять років позбавлення волі», але за умови, що суб’єктом злочину не є неповнолітній.
Проте якщо поглянути на зміст Європейських правил пробації, які затверджені
Комітетом Міністрів Ради Європи від 20 січня 2010 року [7], положення Закону України «Про пробацію» [17], а також зміст пояснювальної записки до цього Закону [12] та
зарубіжний досвід, зокрема Латвії, Англії,
Данії тощо [9], теоретичні напрацювання
[10; 4; 8], відповідні методичні матеріали
[16; 2] та інші джерела [3, 18], то з усією
впевненістю можна вказати, що досудова
доповідь не повинна обмежуватися злочинами певної тяжкості. Вона стосується усіх
осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності.
У зв’язку з цим підстави, за наявності
яких має складатися досудова доповідь,
а саме відсутність у цьому переліку «особливо тяжкого злочину», «тяжкого злочину, нижня межа санкції якого перевищує

п’ять років позбавлення волі», повинні
бути переглянуті. Адже, як слушно вказував В.Т. Маляренко, ратифікація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод запровадила в Україні
правову ситуацію, коли національне законодавство, в тому числі кримінально-процесуальне, оцінюється через призму прав
людини і громадянина [15, с. 5-6]. Тоді як,
нагадаємо, ч. 4 ст. 42 КПК України гарантує обвинуваченому право брати участь у
складанні досудової доповіді. Однак, згідно з п. 7, 8 ч. 4 ст. 42 КПК України, складання досудової доповіді в цілому обмежується певною категорією (залежно від
тяжкості) злочинів.
Звісно, з приводу цієї обставини можна
навести й іншу аргументацію, а саме ту, що
буде свідчити про правильність встановлених законодавцем підстав для складання
досудової доповіді. Однак з урахуванням
викладеного, вказане питання потребує додаткового опрацювання з метою вироблення більш оптимальної моделі вирішення
питання про складання досудової доповіді, зокрема в частині категорії злочинів, у
яких вона має складатися.
Наступною особливістю порядку складання досудової доповіді за КПК України є
те, що у разі прийняття рішення про складання досудової доповіді, суд обов’язково
має постановити ухвалу (ч. 1 ст. 314-1 КПК
України), при цьому відповідальний за
складання досудової доповіді – «Уповноважений органу з питань пробації», права
та обов’язки якого в рамках кримінального провадження, закріплені ст. 72-1 КПК
України.
У цьому контексті у науковому колі точаться дискусії з приводу подальшої долі
характеристик, які збираються суб’єктом
розслідування стосовно обвинуваченого.
Наприклад Д.В. Ягунов [6] та Т.П. Ткач
відмічають: «Не ігноруючи значущість досудової доповіді, зміст даного документу насамперед вбачає деяке дублювання функцій слідчого, оскільки до його обов’язків
входить зібрання матеріалів щодо характеристики особи обвинуваченого, його соціального середовища, інформації про попе-
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редні випадки притягнення до кримінальної відповідальності» [8].
Що ж до форми, змісту і порядку складання досудової доповіді, то особливість
полягає у тому, що ч. 3 ст. 314-1 КПК України опосередковано відсилає до Закону
України «Про пробацію», у якій, у свою
чергу, визначено наступне: «Досудова доповідь про обвинуваченого повинна містити: … соціально-психологічну характеристику; оцінку ризиків вчинення повторного
кримінального правопорушення; висновок
про можливість виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк». У той же час, якщо досудова доповідь стосується неповнолітнього обвинуваченого, то вона повинна також містити:
«інформацію про вплив криміногенних
факторів на поведінку особи; рекомендації
щодо заходів, спрямованих на мінімізацію
ризику повторного вчинення неповнолітнім кримінальних правопорушень» (ч. 3
ст. 9, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про пробацію [17]).
Однак у даному випадку важливо
пам’ятати, що:
по-перше – положення ч. 3 ст. 9, ч. 3
ст. 12 Закону України «Про пробацію» це
лише вимоги до форми і змісту досудової
доповіді. Тоді як порядок складання досудової доповіді, згідно з ч. 5 ст. 9 Закону
України «Про пробацію», розроблений і
закріплений у Наказі Міністерства юстиції
України від 27.01.2017 року № 200/5 «Про
затвердження Порядку складення досудової доповіді».
Відразу вкажемо, що за основу може
бути взята Інструкція з підготовки досудових доповідей щодо неповнолітніх обвинувачених (підготовлено проектом «Реформування системи кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх в Україні») [18]. Адже
у вказаному документі передбачено чимало положень, що стосуються загального порядку складання досудової доповіді, тобто
не лише кримінальних проваджень щодо
неповнолітніх;
по-друге – у КПК України також закріплено положення, які стосуються обов’язку
встановлювати певні характеризуючі дані
обвинуваченого. Йдеться про ст. 487 КПК
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України, у якій передбачено обов’язок
встановлювати умови життя та виховання
неповнолітнього обвинуваченого. Ця норма теж має відношення до змісту досудової
доповіді.
Строки складання досудової доповіді,
відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 72-1 та ч. 5 ст. 338
КПК України віднесено на розсуд суду, що
є абсолютно правильним, оскільки саме даний орган відповідальний за розумні строки судового провадження (ч. 2 ст. 28 КПК
України).
Наступним, не менш важливим елементом кримінальної процесуальної діяльності, що визначений законодавцем, як правило складання досудової доповіді, є п. 8 ч. 4
ст. 42 КПК України, згідно з яким обвинуваченого наділено правом брати участь
у підготовці досудової доповіді, надавати
представнику персоналу органу пробації
інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом
такої доповіді, подавати свої зауваження.
Проте звертає увагу, що відповідно до п. 4-ч. 7 ст. 42 КПК України надання достовірної інформації представнику персоналу органу пробації, необхідної для підготовки
досудової доповіді, також є обов’язком обвинуваченого.
Отже, зважаючи на викладене, слід відзначити, що запровадження досудової доповіді є вкрай важливим і прогресивним
явищем у кримінальному судочинстві нашої держави.
Досудова доповідь на сьогодні може стати зручним рекомендаційним інструментом
для формулювання виваженої позиції у судових дебатах стороною обвинувачення та
для подальшого об’єктивного прийняття
судом рішення про вид і міру покарання
у разі ухвалення обвинувального вироку
суду [20].
Так, вказаний інститут дозволяє призначати особі, яка вчинила злочин, дійсно
необхідне й достатнє для її виправлення
покарання. Проте існуючі підстави та окремі аспекти складання досудової доповіді
доцільно переглянути. Тим не менше, ці
питання залишаються дискусійними та потребують подальших наукових досліджень.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто інститут досудової доповіді. На підставі аналізу кримінального процесуального законодавства України визначено
основні елементи процесуальної діяльності, що
повинні бути дотриманні під час досудової пробації Розглянуто правила складання досудової
доповіді, надано пропозиції щодо їх удосконалення.
Ключові слова: кримінальне провадження,
судове провадження; досудова доповідь, складання досудової доповіді, особливості підготовки досудової доповіді.

SUMMARY
The article deals with the institution of pre-trial
report. On the basis of the analysis of the criminal
procedural legislation of Ukraine, the main elements of
procedural activity that are to be observed during pretrial probation are determined. The rules of drafting of
the pre-trial report are considered, proposals for their
improvement are given.
Key words: criminal proceedings, judicial
proceedings; pre-trial report, preparation of pre-trial
report, peculiarities of preparation of pre-trial report.
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Представленная научная статья посвящена рассмотрению системы принципов взаимодействия при расследовании экономических
преступлений, совершенных организованными группами. В исследовании раскрыты сущность и значение каждого из принципов указанной деятельности в достижении главной
цели – разработке эффективного механизма
противодействия уголовным правонарушениям данной категории.
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економічних злочинів (приблизно 6-7% від
загальної кількості), але це не відображає
дійсної картини їх вчинення, оскільки схеми
злочинної діяльності носять завуальований
характер і мають високий рівень латентності. Цей небезпечний стан вимагає від органів досудового розслідування вироблення
ефективного механізму протидії організованій економічній злочинності. Суттєве значення в цьому аспекті має якісна взаємодія
слідчого з іншими суб’єктами, зокрема міжвідомчими і оперативними підрозділами,
контролюючими органами, спеціалістами й
експертними підрозділами, міжнародними
організаціями і правоохоронними органами
інших країн.

Постановка проблеми та її зв’язок із
важливими практичними завданнями
В Україні тривають реформи у багатьох
сферах суспільного життя, включаючи систему забезпечення правоохоронних функцій у нашій державі. На нестабільність системи чітко реагує кримінальний світ – вже
кілька років спостерігається стрімкий ріст
злочинності. Найбільше занепокоєння викликає активність організованої злочинної
діяльності. Мова йде, насамперед, про діяльність організованих груп, що маскують
схеми злочинного збагачення під виглядом
підприємницької, банківської, страхової, інвестиційної чи іншої діяльності сфери економіки країни.
Статистичні дані Департаменту інформаційних технологій МВС України свідчать
про реєстрацію досить невеликої частки

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення не вирішених
раніше частин загальної проблеми
У різний час проблемам взаємодії слідчого з іншими суб’єктами при розслідуванні правопорушень приділялася увага багатьох
вчених, зокрема ці питання розглядалися в
роботах В.М. Бикова, Г.Ю. Бондара, О.О. Волобуєвої, А.А. Закатова, В.В. Ковальова, В.П. Бахіна, І.Ф. Герасімова, К.Б. Гранкіна,
І.М. Гуткіна, А.Я. Дубинського, А.М. Ларіна,
С.Д. Оспанова, І. В. Озерського, В.А. Рогожина, О.В. Старченко та інших.
Особливостям розслідування економічних
злочинів присвятили свої праці такі науковці
як О.П. Бущан, А.Ф. Волобуєв, В.П. Головіна,
В.В. Корнієнко, А.М. Меденцев, О.М. Музичук, В.В. Лисенко, В.Я. Осенін, В.М. По-
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пович, В.В. Поливанюк, І. М. Осика, Л.М.
Стрельбицька, Р.Л. Степанюк, В.І. Теребілов, С.С. Чернявський та інші. Проте, з
реформуванням процедури кримінального
провадження, появи нових суб’єктів владних повноважень, прийняттям нових законів і відомчих нормативних актів, що регулюють порядок взаємодії слідчого з іншими
суб’єктами при розслідуванні правопорушень, виникло багато прогалин у науковометодичному забезпеченні практики розслідування злочинів. На наше переконання,
слід приділити увагу положенням, що відносяться до загальних засад організації взаємодії при розслідуванні економічних злочинів, зокрема принципам даної діяльності.
Метою роботи є представлення аргументованої позиції щодо системи принципів
взаємодії при розслідуванні економічних
злочинів, що вчиняються організованими
групами. А також розкриття сутності і значення кожного із принципів вказаної діяльності у досягненні головної мети – розробці
дієвого механізму протидії кримінальним
правопорушенням даної категорії.
Виклад основного матеріалу
Взаємодія при розслідуванні організованих, економічних злочинів є одним із
видів соціальної взаємодії. Її основою виступає єдина для суб’єктів мета – протидія
злочинності, яка досягається через спільну діяльність, обмін інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками
тощо. Засобами досягнення вказаної мети
виступають комунікативні, техніко-технологічні засоби, тактичні прийоми, операції, комбінації та інші інструментарії.
Здійснюється вона, як і будь-яка інша соціальна діяльність, відповідно до сформованих принципів.
Принципи взаємодії при розслідуванні організованих економічних злочинів є
однією з важливіших правових і наукових
категорій, оскільки відображає сутність і
найбільш суттєві ознаки цієї системної діяльності правоохоронних органів з іншими
суб’єктами, що беруть участь у боротьбі зі
злочинністю.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Виходячи з етимологічного значення
терміна, принципи представляють собою
науковий або моральний початок, підґрунтя, основу, правило, від якого не відступають [1, с. 431].
Аналіз спеціальної літератури і нормативних актів, які регулюють порядок і організацію взаємодії суб’єктів при розслідуванні економічних злочинів, вчинених організованими групами, дозволяє зробити висновок про те, що серед основ здійснення даної
діяльності слід виокремлювати: а) загальні
(базові) принципи; б) принципи специфічні для взаємодії окремих суб’єктів.
До загальних (базових) принципів взаємодії,
на наше переконання, відносяться наступні:
- принцип законності;
- розмежування компетенції і професіоналізм суб’єктів взаємодії;
- використання суб’єктами взаємодії
новітніх досягнень науки і техніки;
- взаємна повага суб’єктів взаємодії;
- ініціативність учасників взаємодії.
Розглянемо сутність кожного з наведених принципів.
Першим і одним із головних принципів взаємодії при розслідуванні досліджуваної категорії злочинів є принцип законності.
Його сутність полягає в тому, що ця діяльність базується на положеннях Конституції
України, відповідає нормам, встановленим
законами України і підзаконними нормативними актами, а також формується відповідно до міжнародних угод, прийнятих і
ратифікованих Верховною Радою України.
Серед актів, які складають правову основу діяльності по боротьбі з економічною
організованою злочинністю, Конституція
України має вищу юридичну силу. Її положення визначають рамки повноважень
органів, установ і посадових осіб, нею врегульовано основні в суспільстві політичні,
ідеологічні, економічні і соціальні відносини, незалежно від сфер їх здійснення. Конституція є законом прямої дії, який застосовується на всій території України. Всі інші
закони, підзаконні нормативні акти повинні
відповідати її нормам. У випадку протиріччя будь-який закон (або його частина) вважається недійсними. Конституція України є
юридичною базою для розробки положень
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законів, які складають правову основу взаємодії у боротьбі із злочинністю.
Статтею 1 Конституції проголошено, що
Україна є незалежна, суверенна, демократична, соціальна, правова держава. Права
і свободи людини і громадянина проголошено пріоритетними і всебічно захищеними, Забезпечення гарантій прав і свобод
визначають зміст і спрямованість діяльності
державних органів, і держави вцілому. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Конституцію України встановлено головні пріоритети, на яких повинна базуватись
взаємодія у боротьбі з економічною злочинністю. Серед них можна виділити: гарантії
свободи підприємницької діяльності (стаття 42 частина 1); захист прав споживачів
через здійснення постійного контролю за
якістю і безпечністю продукції та усіх видів
послуг і робіт, а також сприяння діяльності
громадських організацій споживачів; всебічний захист приватної, державної, муніципальної й інших форм власності (стаття
41 частина 3); забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів права власності і
господарювання (стаття 13); проголошення рівності права власності перед законом;
заборону примушувати людину роботи те,
що не передбачено законодавством (стаття
19) [2].
Відповідно до принципу законності взаємодія повинна базуватись і бути направленою на захист власності, забезпечення
безпеки будь-якої її з форм, відновлення
порушених прав і прийняття заходів щодо
відшкодування завданих збитків. Державні
органи влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Діяльність суб’єктів, що беруть участь
у боротьбі зі злочинністю, не повинна порушувати основні права, свободи людини і
громадянина. У випадку порушення прав і
свобод особи, щодо якої причетність до вчинення злочину встановлена не була, на Міністерство внутрішніх справ України покладається обов’язок поновлення порушених
прав, а також відшкодування спричинених

збитків у вигляді моральної і матеріальної
шкоди.
Відповідно до статті 32 Конституції, забороняється збирати, зберігати, використовувати та поширювати конфіденційну
інформацію про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах такої особи, забезпечення національної
безпеки, економічного добробуту та прав
людини. Кожна особа має право знайомитися в органах державної влади, установах і
організаціях з відомостями про себе, які не є
державною або іншою захищеною законом
таємницею.
Таким чином, визначено, що одержані
у процесі виявлення та розслідування організованих економічних злочинів відомості
щодо особистого життя, честі гідності осіб
(незалежно від процесуального статусу), не
підлягають розголошенню, а зберігаються в
якості інформації, що становить тайну слідства.
Якщо надходить гласно (від заявників)
або негласно (збирається в ході негласних
розшукових заходів) про особу або її дії інформація, яка не містить ознак вчинення
правопорушення, вона зберіганню не підлягає і повинна бути знищеною негайно в
установленому порядку.
Суб’єкти, які беруть участь у боротьбі
з організованою злочинністю у сфері економіки, повинні виконувати свої завдання
неупереджено, у суворій відповідності до
Конституції і законів України, зобов’язані
поважати честь і гідність особи, проявляти
гуманне ставлення і захищати її права незалежно від її соціального та майнового стану,
расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, відношення до
релігії, політичних та інших переконань.
Наступним базовим принципом взаємодії є розмежування компетенції і професіоналізм суб’єктів. Сутність цього принципу полягає в тому, що, не дивлячись на загальну
мету - боротьбу із економічною злочинністю, кожен з учасників цієї спільної діяльності повинен чітко притримуватись своєї компетенції та не виходити за рамки своїх повноважень. Умовно кажучи, посадовій особі
дозволено лише те, що прямо передбачено
її функціональними правами, обов’язками, а
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також встановленими законом повноваженнями. Крім цього, кожен учасник взаємодії
повинен користуватись певним набором
своїх професійних знань, навичок і досвідом.
Фундаментальним принципом є використання суб’єктами взаємодії новітніх досягнень науки і техніки. Процес розслідування
вказаної категорії злочинів є дуже складним і трудомістким. Досягнення результату можливе тільки за умов використання
новітніх техніко-технологічних засобів,
досягнень методик експертної практики,
а також новітніх наукових розробок у різних сферах.
Взаємна повага суб’єктів взаємодії також
відноситься до загальних принципів. Мова
йде про повагу і чемність між усіма учасниками цієї спільної діяльності, в тому числі
тих, які знаходяться у системі підпорядкованих службових відносин.
Ініціативність учасників взаємодії, на наше
переконання, також має велике значення у
результативності спільних дій у боротьбі із
даним видом злочинності. Так, не дивлячись на керівну і організаційну роль слідчого у взаємодії при розслідуванні злочинів,
на всіх етапах провадження ефективність
значно підвищується завдяки проявленню
ініціативі інших учасників.
Так, завдяки прояву ініціативи з боку
громади, засобів масової інформації вдається вчасно звернути увагу на незаконність дій
окремих суб’єктів підприємницької діяльності, порушень ними законодавства, системного порушення прав споживачів продуктів, робіт чи послуг.
Ініціативна поведінка окремих службовців з числа підрозділів, що контролюють
господарсько-фінансову діяльність суб’єктів,
дозволяє встановити і вчасно задокументувати факти окремих епізодів злочинної діяльності у сфері економіки. Наприклад, ухилення від сплати податків, приховання від
митного контролю продукції, приховання
статків від декларування чи інші дії.
Важливу роль у процесі доказування
відіграє ініціатива з боку спеціаліста при
спільному проведенні слідчих (розшукових)
дій, а також експерта у рамках підготовки і
проведенні експертних досліджень.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Не можна не оцінити й ініціативу учасників слідчо-оперативних груп у спільному
плануванні розслідування, окремих спеціальних тактичних операцій тощо.
У залежності від категорії суб’єктів і
особливостей вирішуваних завдань набувають специфіки й принципи, за якими
слідчий будує взаємні відносини. На нашу
думку, слід виокремлювати за специфікою:1) принципи взаємодії слідчого з оперативним підрозділами; 2) принципи взаємодії
слідчого з громадою і засобами масової інформації.
Так, багато вчених звертало увагу і представляло своє бачення щодо особливостей
принципів взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.
В.М Олійник, досліджуючи принципи
взаємодії при виявленні і розкритті злочинів у сфері господарської діяльності, зазначав, що їх необхідно розглядати як систему основоположних ідей, які сформовані з
урахуванням наукових досліджень та практики оперативно-розшукової діяльності на
сучасному етапі та здатні найбільш повно
забезпечити виконання завдання боротьби
із злочинністю. Серед принципів цієї діяльності вчений виділяв: предметність; систематичність; розмежування компетенції;
плановість; професіоналізм; оперативність;
оптимальність; пропорційність відповідальності [3 , с. 516-518].
Лизогубенко Є.В. виокремлював наступні принципи взаємодії: дотримання законності, конституційних прав і свобод громадян; комплексне використання сил і засобів органів внутрішніх справ; організуюча
роль і процесуальна самостійність слідчого
у прийнятті рішень, за винятком випадків,
передбачених кримінально-процесуальним
законодавством; персональна відповідальність слідчого, керівників оперативно-розшукових підрозділів і начальників міліції
громадської безпеки за проведення і результати слідчих дій і оперативно-розшукових
заходів; самостійність співробітників оперативних підрозділів у виборі сил і засобів
оперативно-розшукової діяльності у рамках чинного законодавства; погодженість
планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; безперервність взаємодії
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в діяльності по розкриттю і розслідуванню
злочинів [4 , с. 315-318]. М.П. Водько звертав увагу на специфічний для цих відносин
принцип – конспірації, що забезпечується
нормативним регулюванням, умовами здійснення оперативно-розшукової діяльності,
чітко врегульованої процедури отримання
негласної інформації, її зберігання, аналізу
та використання, а також встановленням
належного режиму функціонування оперативно-розшукових, інформаційних, статистичних, обліково-фінансових та інших підрозділів, які працюють з інформацією [5 ,
с.16].
Крім обґрунтування особливостей взаємодії у спеціальній літературі, її принципи
було нормативно закріплено пунктом 3 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та
підрозділами Національної поліції України
в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні [6].
Вважаємо доцільним поєднати науково
обґрунтовані і нормативно визначені принципи у єдину систему, і визначити, що принципами взаємодії слідчого з оперативними
підрозділами є наступні:
1) дотримання положень, визначених
законодавством України, а також дотримання засад кримінального провадження;
2) націленість спільних дій на швидке,
повне та неупереджене розслідування організованих злочинів у сфері економіки, виявлення всіх епізодів злочинної діяльності, і
притягнення до відповідальності всіх її співучасників;
3) керівна роль слідчого у плануванні і
організації спільних дій у ході розслідування;
4) невтручання в процесуальну діяльність слідчого сторонніх осіб та осіб, які не
мають на те законних повноважень;
5) використання зусиль оперативних
підрозділів і сил з урахуванням всього комплексу їх можливостей, і оптимальне використання наявних можливостей органів
досудового розслідування та оперативних
підрозділів Національної поліції України у
запобіганні, виявленні та розслідуванні організованих злочинів у сфері економіки;

5) планування взаємодії на рівнях загальному (в рамках всього розслідування) та
окремому (планування проведення окремих
слідчих дій, заходів, тактичних операцій
тощо);
6) виконання завдань розслідування за
умов конспірації, суворої конфіденційності
і забезпечення нерозголошення даних, що
представляють тайну слідства;
7) поєднання відповідальності слідчого
за виконання загальних завдань розслідування із персональною відповідальністю
працівників оперативних підрозділів за виконання поставлених окремих завдань;
8) недопущення впливу на хід розслідування і прийняття процесуальних рішень
думки громади, представників органів влади, окремих громадських чи політичних
формувань тощо.
Взаємодія слідчого з громадою і засобами масової інформації у розслідуванні економічних злочинів, вчинених організованими групами, базується на наступних особливих принципах:
1) забезпечення безпеки громадян і журналістів, які надають допомогу слідчому у
вирішення окремих завдань розслідування;
2) дотримання засад добровільності при
залученні громадян і журналістів у вирішенні завдань розслідування;
3) уважне ставлення до прояву ініціативи з боку громади і засобів масової інформації у вирішенні завдань розслідування;
4) персональна відповідальність слідчого, який залучає для надання допомоги
громадян та журналістів, за коректність та
законність їх поведінки.
5) недопущення витоку інформації, що
становить тайну слідства або є конфіденційною;
6) недопущення перекладання повноважень і функцій слідчого на громадян та журналістів;
7) постійний контроль та інструктаж
представників громади та засобів інформації, які залучаються для надання допомоги у
вирішенні завдань розслідування.
Підводячи підсумок вищезазначеному,
слід звернути увагу на те, що представлене
нами бачення є одним із напрямів наукових розробок, який дозволить сформулю-
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АНОТАЦІЯ
У представленій науковій статті розкрито
аргументовану позицію щодо системи принципів взаємодії при розслідуванні економічних злочинів, що вчиняються організованими групами. Висвітлено сутність і значення кожного
із принципів вказаної діяльності у досягненні
головної мети – розробці дієвого механізму протидії кримінальним правопорушенням даної
категорії.
Ключові слова: загальні засади розслідування, принципи взаємодії, розслідування економічних злочинів, злочини вчинені організованими
групами, взаємодія при розслідуванні

SUMMARY
The scientific article is devoted to the consideration
of the system of principles of interaction in the
investigation of economic crimes committed by organized
groups. The study reveals the essence and significance
of each of the principles of this activity in achieving the
main goal - the development of an effective mechanism
for counteraction criminal offenses of this category.
Keywords: the basis of the investigation, the
principles of interaction, the investigation of economic
crimes, crimes committed by organized groups,
interaction during the investigation.

вати єдине бачення науковців і практиків
щодо загальних засад організації взаємодії
при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері економіки. Це, на наше переконання, надасть можливість виробити
ефективний механізм протидії цим надзвичайно складним методам у доказуванні злочинів.
Література
1. Даль В.И. Толковый словарь живого
великорусского языка : в 4 т., Том 3 / В.И.
Даль, - М.: - 1980 .
2. Конституція України / Верховна Рада України; Конституція, Закон
від 28.06.1996 № 254к/96-ВР /, редакція від
30.06.2016, Відомості Верховної Ради України , офіційне видання від 23.07.1996, № 30,
стаття 141
3. Олійник М.В. Поняття та принципи
взаємодії при виявленні та розслідуванні

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

злочинів у сфері господарської діяльності /
В.М. Олійник // Форум права. – 2012 - №2, С.511-518.
4. Лизогубенко Є.В. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів у розкритті та
розслідуванні злочинів / Є. В. Лизогубенко
// Боротьба з організованою злочинністю і
корупцією (теорія і практика). - 2009. - Вип.
20. - С. 312-318. - Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/boz_2009_20_36
5. Водько Н.П. Федеральний закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» в системе российского законодательства : проблемы и решения : монография / Н.П. Водько.
– М.: Издат. дом Шумиловой И.И., - 2007,
- 131с.
6. Інструкція з організації взаємодії
органів досудового розслідування з іншими
органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена Наказом від 07.07.2017
№ 575, зареєстр. в Мінюсті 31.07.2017 ,
№937/30805, Офіційний вісник України,
2017, N 67 (29.08.2017), ст. 2019

140

Ëåâ³í Â.². - Ñóäîâèé êîíòðîëü ó ìåõàí³çì³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ...

ÑÓÄÎÂÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ Ó ÌÅÕÀÍ²ÇÌ²
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ ÒÀ ÇÀÊÎÍÍÈÕ
²ÍÒÅÐÅÑ²Â ÎÑÎÁÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÎÁØÓÊÓ

ËÅÂ²Í Â³òàë³é ²ãîðîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÓÄÊ 343.1
В статье с учетом теории уголовного процесса, действующего законодательства и практики его применения осуществлен анализ судебного контроля за соблюдением прав, свобод
и законных интересов лица при проведении
обыска. Определено, что судебная практика по этому вопросу свидетельствует о несовершенстве правового регулирования института судебного контроля при рассмотрении
ходатайств о предоставлении разрешения на
обыск.
Ключевые слова: судебный контроль, следственный судья, досудебное расследование, уголовное производство.
Постановка проблеми
Досягнення завдань кримінального провадження не є можливим без проведення
процесуальних дій, які у випадках, передбачених законом, можуть обмежувати основоположні конституційні права і свободи людини. Правовою основою зазначеного виступають вимоги ст. 8 Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод,
відповідно до яких кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя,
до свого житла і кореспонденції. При цьому,
згідно з ч. 2 ст. 8 указаної Конвенції, органи державної влади не можуть втручатись
у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному
суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добро-

буту країни, для запобігання заворушенням
чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі
або для захисту прав і свобод інших осіб [1].
Таке обмеження у демократичному суспільстві визнається обґрунтованим і необхідним, адже здійснюється з метою збереження сталого суспільного укладу держави.
Як показує досвід минулих років,
суб’єкти реалізації правоохоронних функцій не завжди здійснювали відповідне обмеження прав і свобод людини обґрунтовано. Досить часто правоохоронні органи
керувались принципами та мотивами, які
явно не були спрямовані на виконання завдань кримінального процесу, зокрема, й
щодо виявлення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень. Із
прийняттям чинного КПК України одним
із ключових учасників кримінальної процесуальної діяльності став слідчий суддя, який
отримав повноваження, які в одних випадках відповідно до КПК України 1960 р. були
притаманні прокурору, а в інших — слідчому. Прикладом наведеного твердження
може слугувати той факт, що згідно з КПК
України 1960 р. питання арешту вилученого
майна вирішувалося слідчим, а прокурор, у
свою чергу, був наділений повноваженнями
щодо надання санкції на обшук.
Стан дослідження проблеми
Проблеми судового контролю досліджували такі вчені, як В. Ф. Бойко, В. С. Зеленецький, О. В. Кондратьєв, В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, О.М. Музичук та ін.
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Окремі питання судового контролю за дотриманням прав і свобод людини у кримінальному провадженні з боку слідчого судді
розглядали В. Д. Бринцев, Ю.М. Грошевий,
О. В. Линник, М. А. Погорецький, А. Р. Туманянц, М. Є. Шумило та ін.
Метою статті є визначення ролі слідчого
судді у механізмі забезпечення прав, свобод
та законних інтересів особи при проведенні
обшуку.
Виклад основного матеріалу
На стадії досудового розслідування головним завданням слідчого судді є захист
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, до яких
відноситься і застосування процесуальних
дій правообмежувального характеру. У
зв’язку з цим, наведемо позицію О. В. Линника, який зазначає, що функціональне призначення слідчого судді під час надання дозволу на проведення слідчих (розшукових)
дій, які відповідно до закону проводяться не
інакше як на підставі його ухвали, полягає в
обґрунтуванні обмеження прав і свобод особи із досягненням потреб досудового розслідування [2, c. 565].
У той же час окремі вчені висловлюють
категоричне бачення щодо доцільності запровадження такого учасника кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Таку позицію вони обґрунтовують
тим, що судовий контроль суперечить сутності судової влади, єдиним призначенням
якої є відправлення правосуддя, а санкціонування слідчим суддею застосування запобіжних заходів, надання дозволів на проведення обшуків та інших процесуальних
дій означає здійснення відповідної кримінальної процесуальної функції, що притаманно лише органам виконавчої, а не судової влади [3, с. 65]. На наш погляд, наразі
судовий контроль є однією з ефективних
правових гарантій запобігання застосуванню необґрунтованого процесуального примусу зі сторони держави, в тому числі стосовно проведення обшуку. Обґрунтовується це тим, що в даному випадку ухвалення
судового рішення про проведення обшуку
потребує узгодження щодо самостійних і
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відокремлених один від одного учасників
кримінального провадження, що забезпечує об’єктивність та необхідність обмеження прав і свобод людини під час його здійснення.
Узагальнюючи судову практику розгляду клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння
особи, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ констатував, що згідно із даними судової статистики апеляційних судів областей, м. Києва та
Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим з моменту введення в
дію КПК України (тобто 20.11.2012 р.) і до
01.05.2014 р. до слідчих суддів місцевих загальних судів надійшло 86658 клопотань
про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, з яких 71678 (82,7 %)
задоволено, а у задоволенні 13645 (15,7 %)
клопотань було відмовлено [4].
З огляду на викладене, можна дійти попереднього висновку, що при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення
обшуку житла чи володіння особи слідчі
судді відмовили практично в 1/6 клопотань
сторони обвинувачення. Відповідна статистика є свідченням того, що не завжди сторона обвинувачення у своїх доводах стосовно
підстав для проведення обшуку надає достатні відомості щодо дійсної необхідності
його здійснення. Тому слід визнати, що інститут судового королю у питанні надання
відповідного дозволу на проведення процесуальних дій є ефективною інституційною
гарантією неправомірного обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, зокрема, й недоторканності житла
чи іншого володіння особи.
Аналізуючи судову практику, М. Марков
зазначає, що досить значна проблема в питанні отримання від слідчого судді дозволу
на проведення обшуку виникає у сторони
обвинувачення при мотивуванні клопотання. До типових недоліків, що містилися у
клопотаннях сторони обвинувачення про
отримання дозволу на проведення обшуку, науковець відносить: 1) відсутність відомостей про приміщення; 2) відсутність
уточнення, в якій саме будівлі чи споруді
(окремій споруді чи господарчій будівлі), за
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якою адресою має бути проведено обшук;
3) зазначення загальної адреси без чіткого
визначення будівлі, споруди чи іншого володіння, у яких планується проведення обшуку [5, с. 73]. У даному випадку, на наш
погляд, зазначені науковцем недоліки є
проблемою мотивувального спрямування,
оскільки наведені неточності є формальними по відношенню до обґрунтування саме
підстав проведення обшуку та здебільшого
пов’язані із з’ясуванням інформації, що стосується самого об’єкта обшуку.
Одночасно із цим, аналіз ухвал слідчих
суддів про надання дозволу на проведення
обшуку житла та іншого володіння наштовхує на висновок про відсутність єдиної правової позиції у питанні доказування підстав
проведення обшуку під час судового засідання. Так, у кримінальному провадженні
№ 12015090140000236 від 07 липня 2015 р.
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України,
старший слідчий СВ Галицького РВ УМВС
звернувся до Галицького районного суду
Івано-Франківської області із клопотанням
про проведення обшуку. У документах, якими слідчий обґрунтовував своє клопотання,
зазначалося, що 07.07.2015 р. надійшов рапорт дільничного інспектора Галицького РВ
УМВС про те, що в ході оперативно-профілактичної операції «Мак» за АДРЕСОЮ_1
на земельній ділянці, яка належить ОСОБІ_2, 1965 р.н. виявлено незаконний посів у
кількості близько 150 рослин маку. З метою
документування вчинення ОСОБОЮ_2 злочинного діяння, пов’язаного із незаконним
посівом та вирощуванням снотворного маку
у с. Дубівці Галицького району, виявлення
та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення вказаних рослин маку, які будуть
мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий клопотав про задоволення даного клопотання [6].
Враховуючи те, що відповідно до ст. 234
КПК України розгляд клопотання здійснюється в рамках судового засідання, слід зауважити, що обґрунтування відповідного
клопотання стороною обвинувачення відбувається у формі доказування підстав для
проведення обшуку та доведення неможли-

вості отримання відповідних речей та документів іншим шляхом, а також інших обставин, передбачених ст. 234 КПК України.
У свою чергу, процес доказування здійснюється відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України
шляхом проведення слідчих (розшукових)
дій та негласних слідчих (розшукових) дій,
витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення
інших процесуальних дій, передбачених
КПК України.
Таким чином, законодавець обмежив
сторону обвинувачення у засобах збирання
доказів, які, у свою чергу, будуть визнаватися допустимими в судовому засіданні для використання їх при прийнятті процесуальних
рішень, зокрема, і винесенні ухвали про надання дозволу на проведення обшуку житла
та іншого володіння особи. Пояснюється це
тим, що законодавець чітко визначив перелік засобів отримання доказів та їхню допустиму форму для використання у процесі
доказування. Отже, виходячи із вищенаведеного, доходимо попереднього висновку,
що, незважаючи на певну прогресивність
правового механізму судового контролю під
час проведення досудового розслідування, у
тому числі щодо надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння,
все ж таки такий механізм потребує відповідного удосконалення. У першу чергу, у
рамках зазначеного слід зауважити, що при
прийнятті рішення про проведення обшуку
слідчий суддя повинен урахувати те, що сторона обвинувачення зобов’язана надавати
лише належні докази, насамперед достатні
для прийняття рішення щодо обмеження
конституційних прав і свобод особи. Тож
при комплексному аналізі законодавчих
положень, які регламентують процедуру
проведення обшуку, можна стверджувати,
що сторона обвинувачення, доказуючи підстави його здійснення, зобов’язана надати
документи, які за формою та процедурою
отримання передбачені кримінальним процесуальним законодавством. Тому вважаємо, що рапорт оперативного працівника (чи
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дільничних офіцерів), який був покладений
в основу прийняття приведеного слідчим
суддею рішення про проведення обшуку, не
є належним підтвердженням підстав для обшуку.
Провівши комплексний аналіз законодавчих положень та наукових позицій щодо
судового контролю при наданні дозволу на
обшук, пропонуємо розглянути теоретичну
структуру відомостей, які, на наше переконання, повинні міститися у клопотанні
сторони обвинувачення про проведення
обшуку та враховуватися слідчим суддею
під час розгляду, а також мати смисловий
взаємозв’язок.
Першим структурним елементом виступає
об’єкт обшуку — це житло чи інше володіння особи або їх частина, де планується проведення обшуку. З цього питання, розглядаючи клопотання про проведення обшуку
житла чи іншого володіння особи, слідчий
суддя повинен перевірити, чи зазначена
стороною обвинувачення чітка адреса, де
планується проведення обшуку. Зазначене
здійснюється з метою з’ясування меж проведення обшуку, необхідних слідчому, прокурору для досягнення мети, що, у свою чергу, впливає на можливий обсяг обмеження
прав і свобод особи. У даному випадку варто
навести позицію ЄСПЛ у справі «Пантелеєнко проти України» від 29 червня 2006 р.,
у якій суд визнав прийнятною правову позицію держави, відповідно до якої посадові
особи при проведенні обшуку офісних приміщень, які перебувають у володінні особи,
мають більший обсяг повноважень у порівнянні з обшуком житлових помешкань [7].
Аналізуючи наведену правову позицію
ЄСПЛ, слід зауважити, що слідчий суддя,
вирішуючи питання про надання дозволу
на обшук житла чи іншого володіння особи,
повинен чітко визначити межі обшуку, які
необхідні для досягнення його мети. Дане
твердження стосується просторового обмеження дії ухвали слідчого судді про надання
дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння. Іншими словами, сторона
обвинувачення на підставі ухвали слідчого
судді про проведення обшуку уповноважена
його здійснювати лише у чітко визначеному приміщенні чи іншому володінні особи.
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Тому незазначення чітко визначеної адреси
житла чи володіння особи (місто/село, назва
та номер проспекту, вулиці, провулку, номер будинку та квартири) є підставою для
відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку. Зазначене зумовлене тим,
що сторона обвинувачення фактично не надала слідчому судді можливості неупереджено дослідити та впевнитися в тому, що обмеження конституційних прав і свобод особи
буде здійснюватися у чітких рамках і тільки
щодо тієї особи, яка безпосередньо вказана
в клопотанні про проведення обшуку.
Другим структурним елементом є предмет обшуку. Виходячи із положень ст. 234
КПК України, це речі та документи, які безпосередньо мають значення для кримінального провадження, та/або одночасно відомості, що містяться у них і мають доказове
значення, а також особи, яких планується
відшукати (встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб). У даному випадку
слід зауважити, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання про проведення обшуку,
зобов’язаний дослідити можливість сторони
обвинувачення максимально конкретизувати відомості щодо речей, документів або
осіб, яких планується відшукати.
Відзначимо, що неналежне з’ясування
даної обставини зі сторони слідчого судді
буде суперечити практиці ЄСПЛ, викладеній у справі «Багієва проти України» від 29
червня 2006 р. У цій справі суд зазначив, що
відсутність у судовому документі деталізації
речей та документів, що планується відшукати і які слугують підставою для проведення обшуку, зумовлює розпливчатість та
надмірну узагальненість формулювань, що,
у свою чергу, надає органу влади, який проводить обшук, нічим не обґрунтовану свободу розсуду при встановленні необхідного
обсягу обшуку [8]. Ми підтримуємо таку позицію суду, при цьому вважаємо цілком виправданою і позицію законодавця з приводу
того, що при обшуку слідчий, прокурор має
право вилучати предмети, які законом вилучені з обігу, незалежно від їх відношення до
кримінального провадження. Крім того, вилучені речі та документи, які не входять до
переліку, щодо якого прямо надано дозвіл
на відшукання в ухвалі про дозвіл на прове-
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дення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються
тимчасово вилученим майном. При цьому,
в останньому випадку слідчий, прокурор
зобов’язані дотримуватися вимог ч. 3 ст. 167
КПК України, а саме: негайно після здійснення вилучення майна скласти протокол, копію
якого надати особі, у якої вилучено майно,
або її представнику. Далі, виконуючи вимоги
положення ч. 5 ст. 171 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором протягом 48 годин зобов’язаний звернутися до слідчого судді з клопотання про
накладення арешту на тимчасово вилучене
майно. В іншому разі таке майно має бути
негайно повернуте особі, в якої його було
вилучено.
Третім структурним елементом є суб’єкт,
уповноважений ухвалою слідчого судді на
проведення обшуку. З’ясування наявності
відомостей про осіб, які будуть проводити
обшук, і чітке їх зазначення в ухвалі є однією із основних гарантій законності здійснення обшуку житла чи іншого володіння
особи. Дана теза випливає з природи проведення обшуку, оскільки в певних випадках
його проведення вимагає залучення досить
значних кадрових ресурсів працівників правоохоронних органів.
Варто зауважити, що вітчизняна практика слідчих суддів у даному питанні носить
вельми дискусійний характер. Так, розглядаючи клопотання слідчого СВ Чутівського
РВ УМВС України в Полтавській області
про проведення обшуку, слідчий суддя в резолютивній частині зазначає наступне: «Надати дозвіл на проведення обшуку житла
та іншого володіння особи, що розташовані
АДРЕСА_1, в якому проживає та яким фактично володіє ОСОБА_1, з метою виявлення рослин коноплі» [9]. При цьому, слідчий
суддя чітко не зазначив виконавця або виконавців проведення обшуку, що, на наше
переконання, не відповідає вимогам ч. 1
ст. 236 КПК України, де чітко встановлено,
що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана
слідчим чи прокурором.
Досить відмінну правову позицію з даного питання зустрічаємо в ухвалі про проведення обшуку слідчого судді Дрогобицького

міськрайонного суду Львівської області. Зокрема, дослідивши обставини, викладені в
клопотанні старшого слідчого СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жидачівського відділу
Стрийської місцевої прокуратури Львівської
області ОСОБА_2, про надання дозволу на
проведення огляду, у резолютивній частині
слідчий суддя зазначає: «Надати старшому
слідчому СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області капітану
поліції ОСОБА_1 та прокурору Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 дозвіл на
проведення огляду присадибної земельної
ділянки ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА
1, з метою виявлення та фіксації відомостей
щодо обставин кримінального правопорушення, вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження: 488
рослин маку» [9].
З огляду на вищевикладене, можемо
констатувати відсутність єдиної юридичної
практики щодо визначення суб’єкта, якого
слідчий суддя уповноважує на проведення
обшуку.
З нашої точки зору, правова позиція, викладена в ухвалі слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області, є
дещо неправильною, у зв’язку з чим слідчий
суддя допустив необґрунтоване обмеження конституційних прав і свобод особи. На
підтвердження даної думки необхідно зазначити, що, навівши словосполучення «надати дозвіл на проведення обшуку житла
та іншого володіння особи», слідчий суддя
тим самим фактично необґрунтовано наділив сторону обвинувачення необмеженими
повноваженнями щодо визначення кількості осіб, які будуть проводити обшук, що, у
свою чергу, не забезпечує гарантію непорушення конституційних прав і свобод людини та громадянина.
Четвертим структурним елементом є
суб’єкт, права, свободи та законні інтереси
якого можуть бути обмежені внаслідок проведення обшуку, тобто особа, якій належить
житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Дана вимога ґрунтується на положеннях
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ст. 3 Конституції України, відповідно до
якої права і свободи 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. Таким чином,
обов’язок слідчого, прокурора — чітко зазначити в клопотанні про проведення обшуку відомості щодо особи, у власності та/
або володінні якої знаходиться житло чи
інше володіння, а слідчого судді перевірити
їх наявність, що є гарантією недопущення
необґрунтованого процесуального примусу
осіб, які не беруть участі у кримінальному
провадженні.
Важливим п’ятим елементом запропонованої структури є логічний зв’язок між
об’єктом, предметом та суб’єктом, права,
свободи та законні інтереси якого обмежені
внаслідок проведення обшуку. Проводячи
аналіз відповідного елементу запропонованої структури, необхідно зауважити, що у
даному випадку сторона обвинувачення, обґрунтовуючи підстави проведення обшуку,
зобов’язана довести логічний взаємозв’язок
речей та документів, які планується відшукати, та взаємозв’язок між предметом обшуку та особою, права, свободи та законні
інтереси якої будуть обмежені внаслідок
проведення обшуку. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне зв’язок між зазначеними
елементами класифікувати на:
I.
Прямий, тобто коли особа, права, свободи та законні інтереси якої можуть
обмежуватись внаслідок проведення обшуку, самостійно розмістила речі та документи, що мають значення для кримінального
провадження, у своєму житлі та іншому володінні. Наприклад, підозрюваний заховав
викрадене майно у своєму житлі, гаражі чи
автомобілі; особа, яка займається незаконним виготовленням наркотичних речовин,
зберігає необхідні для цього технічні засоби
за місцем власного проживання та ін.
II.
Опосередкований, тобто коли у
житлі чи іншому володінні особи перебувають речі та документи, що мають значення
для кримінального провадження, однак,
відношення до їхнього розташування вона
не має (відшукуванні речі та документи моÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

жуть бути власністю друзів, знайомих або
інших осіб).
Висновки
Беручи до уваги викладене, можна ствердити, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання сторони обвинувачення про проведення обшуку, зобов’язаний проаналізувати
наявність логічного зв’язку між зазначеними вище обставинами. Тобто слідчий суддя
має повно, об’єктивно та всебічно оцінити
ступінь наявності підстав для проведення
обшуку, зокрема, наявність взаємозв’язку
між фактичними підставами для проведення обшуку. Вважаємо, що лише в сукупності, оцінивши наявність у клопотанні сторони обвинувачення про проведення обшуку
досліджених елементів, слідчий суддя зможе за своїм внутрішнім переконанням дійти
висновку щодо дійсної наявності підстав для
його здійснення, а отже, надати дозвіл на
проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
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АНОТАЦІЯ
У статті з урахуванням теорії кримінального процесу, чинного законодавства та практики його застосування здійснено аналіз судового контролю за дотриманням прав, свобод та
законних інтересів особи при проведенні обшуку.
Визначено, що судова практика із цього питання свідчить про недосконалість правового регулювання інституту судового контролю під час
розгляду клопотань про надання дозволу на обшук.
Ключові слова: судовий контроль, слідчий
суддя, досудове розслідування, кримінальне провадження.

SUMMARY
In the article, taking into account the theory of the
criminal process, the current legislation and practice
of its application, an analysis of judicial control over
observance of the rights, freedoms and legitimate
interests of a person during a search is carried out.
It is determined that the judicial practice on this issue
testifies to the imperfection of the legal regulation of
the institution of judicial control when examining
applications for a permit for a search.
Key words: judicial control, investigating judge,
pre-trial investigation, criminal realization.
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ËÜÎÇÍÈÉ Îëåã Àíàòîë³éîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÓÄÊ 343.14(477)
В статье определена система коррупционных преступлений в сфере служебной деятельности. К ним отнесены: злоупотребление властью
или служебным положением; злоупотребление
полномочиями служебным лицом юридического
лица частного права независимо от организационно-правовой формы; принятие предложения,
обещания или получение неправомерной выгоды
служебным лицом; незаконное обогащение; подкуп служебного лица юридического лица частого
права не зависимо от организационно-правовой
формы; предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу;
злоупотребление влиянием. Исследовано понятие способа совершения преступления, в том
числе коррупционного преступления в сфере служебной деятельности.
Ключевые слова: уголовное производство,
коррупционные преступления в сфере служебной деятельности, событие преступления.

тьох учених (Ю. П. Аленін, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, П.С.
Елькінд, В.С. Зеленецький, Є.В. Коваленко,
Л. Д. Кокорев, Л.М. Лобойко, А.М. Ларін,
П.А. Лупинська, М.М. Михеєнко, О.М. Музичук, Д. Й Никифорчук, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, С. М. Стахівський, Л.Д. Удалова, М.О. Чельцов,
С.А. Шейфер, М. Є. Шумило та інші). Враховуючи процес подальшого реформування
кримінального процесуального законодавства, а також посилення боротьби із корупційними злочинами, у тому числі й у сфері
службової діяльності, аналіз події зазначених злочинів викликає увагу як науковців,
так і практиків.

Постановка проблеми
Протидія корупційним злочинам на
сьогоднішній день є одним із пріоритетних
напрямів діяльності органів правопорядку
України. Її ефективність залежить від правильного розуміння сутності події вищевказаних злочинів та її структурних елементів.
У зв’язку із цим дослідження зазначеного
питання набуває особливої актуальності.

Виклад основного матеріалу
Виходячи із аналізу ст. 45 та Розділу
XVII КК України, до корупційних злочинів
у сфері службової діяльності відносяться наступні:
1. Зловживання владою або службовим
становищем (ст. 364 КК України).
2. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової
форми (ст. 364-1 КК України).
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України).

Метою статті є з’ясування системи корупційних злочинів у сфері службової діяльності та сутності їх події.

Стан дослідження
Питання щодо визначення сутності події
злочинів були предметом дослідження багаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018
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4. Незаконне збагачення (ст. 368-2 КК
України).
5. Підкуп службової особи юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК
України).
6. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369
КК України).
7. Зловживання впливом (ст. 369-2 КК
України).
Чинним кримінальним процесуальним
законодавством (ст. 91 КПК України) регламентовано перелік обставин, що підлягають
доказуванню у кримінальному провадженні. У теорії кримінального процесуального
права зазначені обставини отримали назву
«предмет доказування». За загальним правилом перелік таких обставин є єдиним для
встановлення під час кримінального провадження щодо усіх видів злочинів. Доречно
зауважити, що вказаний перелік обставин
підлягає уточненню в залежності від особливостей певної категорії злочинів, у тому
числі корупційних злочинів у сфері службової діяльності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні насамперед підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення: час, місце, спосіб та
інші обставини його вчинення.
У тлумачних словниках поняття «подія»
визначається як:
а) те, що відбулося; явище, факт суспільного чи особистого життя;
б) те, що порушує усталений, звичний
хід життя; що-небудь важливе, видатне;
в) вид юридичних фактів, із якими закон пов’язує виникнення правовідносин[4, с. 647; 5, с.1009].
У науковій літературі висловлювалися
різні позиції щодо розуміння поняття «подія злочину». Так, наприклад, одні науковці ототожнюють поняття «подія злочину» і
«склад злочину» [2, с. 31].
Такі дві категорії, як подія й склад злочину, тісно і нерозривно взаємопов’язані,
чим на практиці обумовлюється необхідність першочергового встановлення складу
злочину. Ця обставина пояснюється тим, що
поняття «склад злочину», хоч і бере свій по-

чаток в галузі кримінального права, досить
конкретизоване, у той час як поняття «подія
злочину», будучи суто процесуальним терміном, так і не знайшло своєї дефініції [13,
с.51-52].
У свою чергу, окрема група авторів розуміє поняття «подія злочину» у вузькому
значенні. На їх думку, подією злочину є
об’єктивна сторона складу злочину [15, с.93;
26, с.57]. Думається, доречно підтримати
останню позицію.
Подія злочину розкриває діяльність
суб’єктів у матеріальному середовищі, у
результаті якої виникають сліди злочину –
джерела доказової інформації. У природі
все взаємопов’язано і взаємообумовлено.
Злочинна діяльність не виняток. Сліди-відображення виникають за загальними законами діалектики і несуть необхідний та повторюваний, тобто закономірний характер.
Застосовуючи до події злочину, закономірність означає не тільки відповідність утворення інформації об’єктивним законам руху
і відображення матерії, але і можливість керування і передбачення появи джерел інформації, цілеспрямованого використання
їх у правоохоронній діяльності, а саме: встановлення за слідами об’єкта та механізму їх
утворення дозволяє встановити знаряддя
злочину; отримати свідчення про суб’єкта,
спосіб вчинення злочину, предмет злочинного посягання; доказати наявність зв’язку
між виявленими слідами та злочинними діями конкретної особи; встановити обставини, що сприяли вчиненню злочину, тощо[1, с.204].
Термін «подія злочину» досить умовний
та потребує тлумачення з деталізацією його
структурних елементів. Поняття події злочину відображає його зовнішню (об’єктивну)
сторону. Доказування події злочину полягає в достовірному встановленні наявності
передбаченого кримінальним законом суспільно небезпечного діяння, його наслідків,
причинного зв’язку між діянням та його наслідками, часу, місця, способу, обстановки,
засобів вчинення злочину тощо [23, с.10].
Специфіка події корупційних злочинів у
сфері службової діяльності полягає у тому,
що вони є складною системою дій службових осіб. Елементи події злочинів вищевка-
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заної категорії уточнюються у залежності від
конкретних обставин кримінального провадження та у межах відповідних диспозицій
статей КК України.
Серед основних елементів події корупційних злочинів у сфері службової діяльності слід виділити суспільно небезпечне діяння.
Згідно з ч.1 ст. 11 КК України злочином
є передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене
суб’єктом злочину.
Суспільно небезпечне діяння може проявлятися або в дії, або в бездіяльності. Злочинна дія – це активна форма поведінки
особи, а злочинна бездіяльність – це певна
форма поведінки особи, що пов’язана з невчиненням дій, які вона повинна була і могла вчинити в силу закону або взятого на
себе зобов’язання [18, с.18].
Традиційно важлива роль у процесі
встановлення події корупційних злочинів у сфері службової діяльності відведена
з’ясуванню способу їх вчинення.
С.І. Ожегов визначає спосіб як дію або
систему дій, які застосовуються при виконанні будь-якої роботи, при здійсненні
будь-чого [19, с. 658].
Спосіб здійснення злочинів є міжгалузевим поняттям різних юридичних наук, кожна з яких вивчає його відповідно до свого
функціонального призначення. Змістовне
наповнення поняття «спосіб вчинення злочину» у різних галузях суттєво відрізняється, так, наприклад, у кримінальному процесі воно трактується ширше, ніж у кримінальному праві, а в криміналістиці ширше,
ніж у кримінальному процесі [10, с. 138].
Спосіб вчинення злочину як його ознака має різні значення щодо характеристики
суспільно небезпечної поведінки суб’єкта. У
одних випадках він вказує на певні якості
виконавця дії, яка утворює об’єктивну сторону злочину, в інших випадках свідчить
про ті додаткові сили й фактори, що застосовує особа для здійснення злочинного посягання на об’єкт кримінально-правової охорони [20, с.56].
Процесуалісти розуміють під способом
вчинення злочину комплекс здійснених у
певній послідовності дій, що обумовлюють
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

настання злочинного результату. Криміналісти розширюють поняття способу на стадії
підготовки та приховування злочину, включаючи в нього місце, час, засоби, особливості особистості тощо [12, с.253-254].
Спосіб вчинення злочину охоплює ознаки, що не мають кримінально-правового
значення, але відіграють важливу роль для
пошуку слідів та встановлення інших обставин. Зокрема, інформація про спосіб вчинення злочину виступає основою для: висунення версій; планування та організації
розслідування; вибору оптимального шляху
розслідування; прогнозування механізму
вчинення злочину; розробки заходів попередження злочину [14, с.182].
У криміналістиці способу вчинення злочинів завжди приділялася значна увага,
оскільки він виступає одним із основних
елементів криміналістичної характеристики
злочинів, визначає основні дані про вчинення злочину, риси особи, яка вчиняла його,
а також являється головним чинником для
розкриття злочину. Тому дослідження способу вчинення злочину та його особливостей
на сучасному етапі боротьби зі злочинністю
є актуальним і обумовлюється професіоналізацією злочинної діяльності, що заперечувалося довгий час [6, с.7]
Завдяки способу вчинення злочину
відбувається віддзеркалення протиправного діяння в зовнішньому середовищі,
що свідчить про складність цього явища
об’єктивної дійсності, утворюючого систему взаємопов’язаних структурних елементів, що становлять ядро криміналістичних
моделей злочинів, основу методики розслідування окремих видів злочинів [11,
с.154].
Вагомий внесок у дослідження змісту
способу скоєння злочину здійснив A.M. Кустов. Так, вчений запропонував розуміти під
механізмом злочину систему процесів взаємодії учасників злочину як прямих, так і непрямих, між собою і з матеріальним середовищем, пов’язаних з використанням відповідних знарядь, засобів та інших окремих
елементів обстановки. Автор вважає, що до
основних елементів механізму злочину необхідно відносити:
– діяльність суб’єкта злочинної події;
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– комплекс (сукупність) дій, вчинків та
інших рухів жертви злочину;
– комплекс (сукупність) дій, вчинків та
інших рухів осіб, які побічно пов’язані зі
злочинною подією;
– окремі елементи обстановки, які використовуються учасниками злочинної події,
включаючи предмет злочинного посягання
[16, с.15].
Спосіб вчинення злочинів розглядається як фактор, що обумовлює закономірності
механізму слідоутворення, доказової інформації, на підставі чого розробляються теоретичні положення й практичні рекомендації
з метою розшуку винних, розкриття, розслідування, а іноді й попередження злочинів
[21, с.15].
О.В. Челишев і М.В. Феськов констатують, що спосіб дії – це не сама дія, а те, як
вона вчинялася, та визначають спосіб вчинення злочину як систему зв’язків й відношень суб’єктів злочину між собою, засобами
вчинення злочину, а також предметом злочину під час підготовки, злочинного посягання та приховування злочину [25, с.35-36].
М.В. Салтевський визначав спосіб вчинення злочину як комплекс динамічних
актів, рухів, що залишають у навколишньому середовищі зміни – сліди злочину, які є
джерелом інформації для розкриття злочину, виявлення і викриття винних [24, с.424425].
На думку Г.Г. Зуйкова, спосіб вчинення злочину є умовою зовнішнього середовища з психофізіологічними властивостями особи, системою, що детермінувалася,
взаємопов’язаних дій із підготовки, вчинення й приховування злочину, пов’язаних
із використанням знарядь і засобів, умов,
місця і часу, відповідних меті вчинення дій
[7, с.10]. На думку вченого, абсолютна повторюваність способів вчинення злочинів у
всіх їхніх ознаках цілком виключена. Способи вчинення злочинів повторюються, якщо
зберігається послідовність певних детермінуючих факторів, а оскільки детермінуючі
фактори змінюються, як у кількісному, так
і в якісному відношеннях, то неминуче змінюються і способи вчинення злочинів, зберігаючи, проте, деяку сукупність повторюваних ознак [8, с.50].

Вважається, що слід підтримати точку
зору Р.С. Бєлкіна, згідно з якою спосіб скоєння злочину - це система дій із підготовки, вчинення і приховування злочину, які
детерміновані умовами зовнішнього середовища і психофізіологічними властивостями особи. Спосіб скоєння злочину може бути
пов’язаний з вибірковим використанням
відповідних знарядь або засобів, умов місця
та часу. Як правило, дії з підготовки, вчинення і приховування злочинів об’єднані загальним злочинним задумом. У деяких випадках може мати місце самостійний спосіб
приховування злочину, якщо приховування
не входить у загальний задум [3, с.212].
Дії щодо приховування злочину не
входять до складу способу його вчинення у
тому випадку, якщо вони не охоплюються
єдиним злочинним умислом [9, с.9].
Б.М. Шавер основним завданням вивчення способів вчинення злочинів називав
виявлення і класифікацію прийомів та способів, що застосовувалися або можуть застосовуватися для розробки найбільш вдосконалених методів виявлення та дослідження
доказів, які необхідні для розкриття злочинів [27, с.12].
Способи вчинення злочину за структурою поділяються на наступні види:
– одноелементні – складаються із дій без
підготовки та приховування злочину;
– складні (двохелементні), які, крім основного елемента, включають дії щодо підготовки або приховування злочину;
– повні (трьохелементні), що включають
підготовку, безпосереднє вчинення та приховування злочину [17, с.213].
Висновки
Проаналізувавши точки зору науковців,
доходимо висновку, згідно з яким спосіб
вчинення злочину розуміється в літературі
у вузькому та широкому значенні. У вузькому значенні спосіб вчинення злочину є проявом того, як саме вчинялося суспільно небезпечне діяння. У широкому – це процес
підготовки до злочину, безпосереднє його
скоєння та приховування злочину.
У теорії кримінального права спосіб вчинення злочину є факультативною ознакою
об’єктивної сторони його складу. Під час

151

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

кримінального провадження підлягають
обов’язковому встановленню всі елементи
предмету доказування, в тому числі і події
злочину.
На наш погляд, способом вчинення корупційного злочину у сфері службової діяльності є сукупність діянь суб’єктів, перерахованих у пункті першому ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» [22],
зміст яких складає підготовка, вчинення,
приховування злочину, відповідальність за
скоєння якого передбачена відповідними
статтями Розділу XVII КК України.
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АНОТАЦІЯ
У статті визначено систему корупційних
злочинів у сфері службової діяльності. До них
віднесено: зловживання владою або службовим
становищем; зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми; прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою
особою; незаконне збагачення; підкуп службової
особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі; зловживання впливом.
Досліджено поняття способу вчинення злочину,
у тому числі корупційного злочину у сфері службової діяльності.
Ключові слова: кримінальне провадження,
корупційні злочини у сфері службової діяльності,
подія злочину.

SUMMARY
The article defines the system of corruption crimes
in the sphere of official activity. These include: abuse of
power or office; abuse of authority by an official of a legal
entity of private law irrespective of the organizational
and legal form; acceptance of a proposal, promise or
receipt of an unlawful benefit by an official; illegal
enrichment; bribery of an official of a legal entity of
private law irrespective of the organizational and
legal form; offer, promise or unlawful benefit to an
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можливості нормального існування сучасної
правової системи будь-якої держави [4, с. 32].
У цивілістичній літературі є усталеною
класифікація правовідносин на регулятивні
та охоронні, причому саме в межах останніх
здійснюється притягнення винної особи до
цивільно-правової відповідальності та застосування інших юридичних санкцій, які застосовуються у випадку правопорушень.
Проте саме поняття «порушення виключного права на торговельну марку» як підстава
виникнення охоронного правовідношення
інтелектуальної власності потребує подальшого наукового вивчення і, зокрема, детального
розгляду тих елементів, що утворюють склад
правопорушення, яке вчиняється щодо охоронюваного законом позначення, оскільки
незаконне використання торговельної марки
має ряд особливостей, з урахуванням яких повинні бути розглянуті елементи складу даного
правопорушення.

В статье рассматриваются проблемные
вопросы теоретического определения понятия
и состава нарушения исключительного права
на торговую марку как основания возникновения охранительного правоотношения интеллектуальной собственности в соответствии с
положениями законодательства Украины и основных международно-правовых актов. Также
дан анализ основных элементов, образующих
состав нарушения исключительного права на
торговую марку. Проанализированы такие элементы состава нарушения прав на торговую
марку, как противоправность использования
торговой марки третьим лицом; вред, причиненный правонарушением, наличие необходимой причинно-следственной связи между деянием и вредом и вина правонарушителя.
Ключевые слова: торговая марка, товарный знак, знак для товаров и услуг, охранительные правоотношения интеллектуальной
собственности, нарушение прав на торговую
марку, состав правонарушения.
Постановка проблеми
Зважаючи на роль та значення результатів інтелектуальної діяльності і, зокрема, торговельних марок, у теперішніх умовах розвитку суспільства і економіки, забезпечення
належного захисту виключних прав потребує
значної уваги. Відповідно, охоронна функція
права є одним із найважливіших напрямів
діяльності по створенню механізму забезпечення належної реалізації права, оскільки відсутність такого механізму призводить до неÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Актуальність теми дослідження
Значну роль відіграють торговельні марки у сьогоденні та, відповідно, зростаюча чисельність порушень виключних прав правоволодільців потребують, зокрема, вирішення
проблеми визначення поняття та складу порушення виключного права на торговельну
марку як підстави виникнення охоронного
правовідношення інтелектуальної власності,
оскільки вони впливають на забезпечення належного захисту виключних прав. Тому додаткове наукове вивчення цієї проблематики
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з метою покращення правового інструментарію є актуальним і доцільним.
Стан дослідження
Науковий аналіз проблем визначення поняття та складу цивільного правопорушення
і, зокрема, порушення виключного права на
торговельну марку як підстави виникнення
охоронного правовідношення інтелектуальної власності здійснювався багатьма вченимицивілістами. Серед них слід відмітити наукові
праці Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки, О.В. Піхурець, А.О. Кодинець, Ю. Мігащук, К. В. Мількової, Т.С. Демченко та інших. Однак наразі
існує багато аспектів згаданої проблематики,
що потребує додаткового наукового опрацювання.
Метою та завданням статті є розглянути
проблемні питання теоретичного визначення
поняття та складу порушення виключного
права на торговельну марку як підстави виникнення охоронного правовідношення інтелектуальної власності відповідно до положень
законодавства України та основних міжнародно-правових актів.
Виклад основного матеріалу
Як відомо, захист порушених прав та охоронюваних інтересів, застосування до порушника засобів цивільно-правової відповідальності та інших юридичних санкцій здійснюються в межах охоронних правовідносин.
У той же час, визначення юридичного факту, з яким пов’язується момент виникнення
охоронних правовідносин, є досить дискусійним у цивілістичній літературі. Не вдаючись у
дискусію з цього питання, погодимося з найбільш розповсюдженою точкою зору, згідно з
якою охоронні правовідносини виникають з
моменту правопорушення. Так, Ю. Мігащук
справедливо зазначає: «…лише правопорушення є підставою виникнення охоронного
правовідношення. Змістом охоронного правовідношення право особи (кредитора) вимагати вчинення певних дій від боржника в
рамках застосування способів захисту, передбачених цивільним законодавством. Результатом є право потерпілого вимагати відновлення права, відшкодування збитків, моральної
(немайнової) шкоди, визнання права або за-

стосування іншого способу захисту порушеного права» [3].
У теорії цивілістики визнається, що склад
цивільного правопорушення, за загальним
правилом, утворюють наступні елементи:1) протиправність діяння; 2) наявність шкоди,
заподіяної правопорушенням, (3) наявність
необхідного причинно-наслідкового зв’язку
між діянням і шкодою; (4) вина правопорушника [2, c. 259-260].
Розглянемо, перш за все, протиправність
дій правопорушника. Протиправною є така
поведінка суб’єкта, яка порушує правові норми. Тому в якості протиправних можуть розглядатися дії, що порушують закріплені або
санкціоновані законом права і обов’язки.
Незаконне використання торговельної
марки - це дія, яка полягає в несанкціонованому застосуванні охоронюваної торговельної
марки, ввезенні, пропонуванні до продажу,
продажу або зберіганні з цією метою товару,
позначеного охоронюваною торговельною
маркою або позначенням, схожим з торговельною маркою до ступеня змішування, щодо однорідних товарів (послуг) та інших діях, які є
забороненими для всіх неуповноважених осіб
згідно ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» [1].
Проте, слід розглянути, яке саме використання торговельної марки вважатиметься протиправним. З аналізу законодавства
можна виділити наступні ознаки: 1) факт несанкціонованого використання третьою особою чужої торговельної марки (чи іншого
позначення, схожого з маркою до ступеня
змішання); 2) таке використання торговельної
марки відбувається в господарському обороті;3) торговельна марка використовується для тих
товарів (послуг), для яких вона зареєстрована,
або щодо товарів (послуг), однорідних з нею.
Несанкціоноване
використання
торговельної марки правоволодільця іншим
суб’єктом – це використання при відсутності
на те «дозволу» правоволодільця. Виходячи з
цього, поняття «факт несанкціонованого використання чужої торговельної марки або подібного з нею до ступеня змішання позначення» не вимагає додаткового аналізу. Необхідно лише охарактеризувати поняття «схожість
до ступеня змішування», що буде зроблено
нижче.
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Далі, як незаконне, розглядається використання чужої торговельної марки тільки у
сфері господарського обороту. З аналізу положень законодавства України, що регулює відносини у сфері використання торговельних
марок, можна зробити висновок, чи порушенням є використання торговельної марки для
отримання прибутку в підприємницькій діяльності. Це випливає, насамперед, з того, що
згідно з ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «виключне право власника свідоцтва забороняти
іншим особам використовувати без його згоди
зареєстрований знак не поширюється на: …
некомерційне використання знака…» [1].
І, нарешті, для встановлення факту незаконного використання торговельної марки
необхідно, щоб таке використання торговельної марки мало місце для тих товарів (послуг),
для яких вона зареєстрована, або відносно
однорідних товарів (послуг). Таким чином,
необхідно дати визначення поняття «однорідність товарів (послуг)».
Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і
засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення
знака та переліком товарів і послуг» [1].
Також ч. 5 ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг»
встановлює: «Свідоцтво надає його власнику
виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо інше
не передбачено цим Законом:
- зареєстрований знак стосовно наведених
у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві,
якщо внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим
знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такоÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

го використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає послуги,
або ці позначення і знак можна сплутати» [1].
Для встановлення єдиної класифікації товарів (послуг), щодо яких торговельні марки
реєструються, була прийнята Ніццька угода
про міжнародну класифікацію товарів і послуг
для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року
(з подальшими доповненнями) [5].
Відповідно до положень Ніццької угоди
країнами-учасницями утворюється Спеціальний союз і встановлюється єдина класифікація товарів і послуг для реєстрації торговельних марок. У свідоцтві на торговельну марку
та/або в офіційній публікації про факт державної реєстрації торговельної марки вказуються
ті з класів товарів (послуг), щодо яких здійснено реєстрацію. Отже, для визначення факту
правопорушення щодо торговельної марки
правоволодільця для однорідних товарів (послуг), є необхідним встановлення того, що
контрафактні товари (послуги) відносяться
до тих же класів класифікації, що торговельна
марка правоволодільця.
Дана ознака (а саме: незаконне використання торговельної марки відносно однорідних товарів чи послуг) міститься і в Паризькій
конвенції про охорону промислової власності.
Так, стаття 10bis даної конвенції містить положення, спрямовані на підтримку добросовісної конкуренції і визначають несанкціоноване
використання позначення третіх осіб як акта
недобросовісної конкуренції [6]. З положень
зазначеної статті випливає, що на кваліфікацію дій суб’єкта в якості правопорушень
впливає той факт, чи було незаконне використання торговельної марки (або подібного
позначення) здійснено у відношенні товару
(послуги), що є однорідною з тими товарами
(послугами), для яких торговельна марка правоволодільця зареєстрована.
Як випливає з п.п.1 п.3 ст. 10bis Паризької
конвенції, забороненими є «всі дії, здатні яким
би то не було способом викликати змішування
відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента»
[6]. Ця норма містить дуже широке визначення однієї з форм недобросовісної конкуренції
і, в той же час, передбачає одне обмеження,
яке не дозволяє підвести під це визначення
будь-які види використання торговельної
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марки третіх осіб (наприклад, загальновідомої торговельної марки). Це обмеження
пов’язане з уточненням у закінченні фрази:
«... конкурента».
Відповідно, вважається за необхідне дати
характеристику поняття «конкурент», для чого
слід звернутися до поняття «конкуренція», яке
є не тільки правовою категорією, але й економічною. Г.В. Смолин виділяє наступні ознаки
конкуренції: «…наявність на ринку великої
кількості незалежних продавців і покупців певного виду товару; наявність на ринку ідентичних або подібних товарів і послуг; відсутність
бар’єрів входу (виходу) на ринок для покупців
і продавців» [7, c. 11-12]. З цього випливає, що
конкурентами є суб’єкти господарювання, які
на основі принципу змагальності діють в одному ринковому сегменті, що призводить до обмеження можливості кожного з конкурентів
в односторонньому порядку впливати на умови ринкового обігу товарів чи послуг, а також
створюється можливість вибору для споживачів та інших суб’єктів господарювання.
Таким чином, суб’єкти господарювання
розглядаються в якості конкурентів, якщо
(1) дії одних суб’єктів істотно впливають на
господарську діяльність інших суб’єктів, внаслідок чого обмежується можливість кожного
суб’єкта господарювання в односторонньому
порядку впливати на умови ринкового обігу
товарів чи послуг і створюється можливість
вибору; (2) дана ситуація складається на одному товарному ринку.
Акт недобросовісної конкуренції, отже,
може здійснюватися тільки шляхом дій проти конкурента, а не діями проти будь-яких
суб’єктів господарювання. А це, у свою чергу, означає, що недобросовісна конкуренція
можлива лише в ситуації, пов’язаний з обігом
однорідних або подібних товарів (послуг).
Законодавство України розглядає як правопорушення використання не тільки торговельної марки, що належить іншій особі,
а й використання іншої торговельної марки
або позначення, яке може бути подібним до
ступеня змішання. Тому необхідно визначити, при використанні якого товарного знака
«можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги» (ч. 5 ст. 16
Закону України «Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг») [1].

При визначенні поняття «схожості»
торговельних марок та інших позначень
обов’язково повинен враховуватися вид
торговельної марки, перелік яких наводиться в ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» [1], а також у ст. 492 Цивільного кодексу Украйни
[8]. Так, щоб визначити факт схожості словесних позначень, дані позначення повинні
порівнюватися зі словесними і літерними
позначеннями, а також з комбінованими позначеннями, у зміст яких включені словесні
елементи.
Інакше кажучи, для встановлення факту
схожості охоронюваної торговельної марки
і конкретного позначення, яке може ввести
в оману споживачів, необхідно довести, зокрема, що:
- дані позначення володіють великою зовнішньою схожістю (зокрема, колірною, буквеною і т.д.);
- ця схожість позначень має місце навіть
при наявності певної кількості формальних
відмінностей, наявних в окремих елементах
позначень;
- ці виявлені відмінності позначень носять формальний другорядний характер і
недостатні для того, щоб виключити можливість змішування досліджуваних позначень у
сприйнятті потенційного споживача на конкретному ринку.
Виходячи з проведеного аналізу, можна
виділити наступні складові поняття «протиправність» дій по використанню чужої торговельної марки (або подібного позначення):
• використання торговельної марки не
було санкціоновано її правоволодільцем;
• використання торговельної марки (або
подібного позначення) мало місце в господарському обороті;
• використання торговельної марки (або
подібного позначення) мало місце щодо тих
товарів (послуг), для яких вона зареєстрована,
або у відношенні однорідних товарів (послуг);
• що ж стосується використання подібного позначення, то це позначення має бути схоже до ступеня змішування з охоронюваною
торговельною маркою та його використання
може ввести в оману споживачів.
Перейдемо до розгляду вини правопорушника.
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Категорія вини висловлює суб’єктивне
ставлення правопорушника до здійснюваної
ним протиправної поведінки, а також до її
наслідків. У теорії цивільного права традиційно виділяють наступні форми вини: умисел і необережність. Умисне використання
торговельної марки означає, що суб’єкт знає
про факт незаконності використання, але, тим
не менше, бажає використовувати цю торговельну марку для отримання комерційних вигод. Грубе використання торговельної марки
означає, що суб’єкт не знає, що використання
торговельної марки є незаконним, однак при
певній мірі обачності він міг і повинен був це
знати.
Відповідальність суб’єкта, який використовує торговельну марку іншого суб’єкта може
наступати незалежно від того, чи було таке використання умисним або вчиненим з необережності. Дана відмінність у формах вини може
виявлятися тільки в окремих спеціальних
нормах права, які встановлюють розмір або
вид цивільно-правової відповідальності.
Однак існує також ряд винятків з вищевказаного правила.
Так, у ст. 6bis Паризької конвенції з охорони промислової власності вказує на відмінність між сумлінним і несумлінним використанням загальновідомої торговельної марки
іншого суб’єкта: «…(2) Для подання вимоги
про скасування такого знака надається строк
не менше п’яти років, що вираховується від
дати реєстрації знака. Країни Союзу мають
право встановити строк, протягом якого може
вимагатися заборона застосування знака. (3)
Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування
знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно» [6].
Отже, суб’єкт господарювання може здійснити використання торговельної марки іншого суб’єкта (або навіть здійснити реєстрацію торговельної марки на своє ім’я) і при
цьому не знати і не бути в змозі перевірити,
що дана торговельна марка належить третій
особі. Такий вид використання чужої торговельної марки визнається відповідно до Паризької конвенції добросовісним.
Традиційно теорія цивільного права розглядає таке використання як випадкове, тобто
визнається «випадком». Тим не менше, навіть
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

у такому разі сумлінного використання чужої
торговельної марки без вини, правоволоділець загальновідомої торговельної марки має
право зажадати скасування реєстрації торговельної марки, виробленої на ім’я іншого
суб’єкта, та/або припинення її використання.
Також прикладом добросовісного використання торговельної марки іншого суб’єкту
є відносини, передбачені в ст. 500 Цивільного
кодексу України «Право попереднього користувача на торговельну марку» [8].
Наступні елементи, що входять до складу
цивільного правопорушення, – це збитки потерпілого від протиправного діяння і причинно-наслідковий зв’язок між діянням і збитками.
З аналізу ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [1],
випливає, що порушенням виключних прав
правоволодільця зізнається сам факт незаконного використання торговельної марки.
Відповідальність за порушення прав правоволодільця, згідно з цією нормою Закону, встановлюється за саме використання позначення, яке посягає на права власника свідоцтва,
передбачені статтею 16 цього Закону [1].
Тобто законодавство не вимагає наявності
факту збитків правоволодільця торговельної
марки, завданих діями правопорушника в
якості як необхідної підстави цивільної відповідальності. Наявність збитків стає необхідним лише тоді, коли володілець прав на торговельну марку буде вимагати відшкодування
завданих йому збитків, внаслідок незаконного
використанням його торговельної марки.
Точно такий же підхід міститься у нормах
законодавства щодо причинного зв’язку між
діянням і збитками правоволодільця. Якщо
останній вимагатиме відшкодування заподіяних йому збитків, у цьому випадку необхідно
довести, що такі збитки були заподіяні саме
незаконним використанням торговельної
марки правопорушником.
Висновок
Юридичною підставою виникнення охоронного правовідношення інтелектуальної
власності, в межах якого відбувається захист
порушених прав та охоронюваних інтересів
правоволодільця, є порушення виключного
права на торговельну марку. При цьому склад
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблемні питання теоретичного визначення поняття
та складу порушення виключного права на
торговельну марку як підстави виникнення
охоронного правовідношення інтелектуальної
власності відповідно до положень законодавства України та основних міжнародно-правових актів. Також надано аналіз основних
елементів, що утворюють склад порушення
виключного права на торговельну марку. Проаналізовані такі елементи складу порушення
прав на торговельну марку як протиправність
використання торговельної марки третьої
особою; шкода, заподіяна правопорушенням,
наявність необхідного причинно-наслідкового
зв’язку між діянням і шкодою та вина правопорушника.
Ключові слова: торговельна марка, товарний знак, знак для товарів і послуг, охоронні
правовідносини інтелектуальної власності,
порушення прав на торговельну марку, склад
правопорушення.

SUMMARY
The problem issues of theoretical definition
of the concept and composition of the violation of
exclusive right to a trade mark as the basis for
the emergence of a protective legal relationship
of intellectual property in accordance with the
provisions of Ukrainian legislation and the
main international legal acts are considered
in the article. Also provided the analysis of the
main elements that constitute the composition of
the violation of exclusive rights to a trademark.
Analyzed such elements of the trademark rights
violation as the wrongfulness of trademark usage
by a third party; damage caused by a violation,
the presence of the necessary cause-and-effect
relationship between the act and the damage and
the guilt of the offender.
Keywords: trade mark, trademark, sign for
goods and services, protection of intellectual
property rights, violation of trademark rights,
composition of the violation.

вищевказаного правопорушення – незаконного використання охоронюваної торговельної марки іншої особи – включає тільки один
необхідний елемент (протиправність діяння),
з яким законодавство пов’язує застосування
до правопорушника юридичних санкцій, передбачених законодавством. Проте, наявність
інших елементів складу правопорушення є
необхідним лише для застосування деяких
засобів цивільної відповідальності, зокрема, у
разі відшкодування правоволодільцеві збитків, завданих внаслідок незаконного використання його торговельної марки.
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Статья посвящена анализу системы источников гражданского права на современном
этапе развития отечественного законодательства и месту правовой доктрины среди них,
значению правовой доктрины при формировании других источников гражданского права
в Украине, а также формированию выводов и
предложений относительно перспектив применения доктрины как источника гражданского права.
Ключевые слова: источники гражданского
права, правовая доктрина, правоприменение,
судебная реформа.

серед джерел цивільного права в Україні і
присвячена ця стаття.
Метою статті є аналіз місця та значення
правової доктрини серед джерел цивільного
права в Україні з розробленням висновків
щодо перспектив подальшого застосування
правової доктрини як джерела цивільного
права України.
Для досягнення поставленої мети має
величезне значення емпірична база, тим
більше що сама по собі правова доктрина у
більшості джерел визначається саме як правові ідеї, концепції, висновки та досягнення
видатних науковців у галузі права.

Постановка проблеми
Реформування та удосконалення законодавства в Україні на сучасному етапі має не
лише великий масштаб, а й тягне за собою
докорінні зміни в принципах регулювання
правовідносин. Особливо це стосується галузей, які регулюють здебільшого приватноправові відносини, зокрема, цивільного
права. Такі зміни відбуваються не лише на
рівні окремих правових інститутів чи правових норм, а й на рівні принципових положень, підґрунтя галузі права. Саме такі тенденції спостерігаються в розумінні системи
джерел цивільного права, щодо розширення такого розуміння. Особливо складним та
таким, що породжує чимало питань залишається сприйняття і застосування правниками різних галузей права правової доктрини
як джерела права взагалі і цивільного права
зокрема. Окремим питанням посилення та
кращого розуміння ролі правової доктрини

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Автором враховано наукові здобутки
українських та іноземних вчених, а саме:
у першу чергу, основою для проведення
дослідження стала праця колективу авторів Національної академії правових наук
України «Правова доктрина України» під
редакцією Тація В.Я., а також дисертаційні дослідження Кармаліти М.В., Семеніхіна
І.В., матеріали розділів підручників Скакун
О.Ф., Христової Г.О., Оборотова Ю.М., Шестопалової Л.М., Харитонова Є.О., наукові
праці Нерсесянца В.С. та ін. Разом з тим питання про практичне застосування правової доктрини як джерела цивільного права
України не проводилось, а проведені дослідження потребують оновлення з урахуванням новел, запроваджених законодавцем у
рамках судової реформи. Тому з урахуван-
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ням поставленої мети, вважаємо дослідження вищенаведених аспектів таким, що має
актуальність та практичне значення.
Виклад основних положень
Правова доктрина є тим підґрунтям,
основою, на якій будується загалом правова
система держави та яку повинна враховувати практика. Розглядаючи явище правової
доктрини, очевидним стає її суттєвий вплив
на законотворчу та, водночас, на правозастосовну діяльність. Однак, як не дивно, до
теперішнього часу серед науковців та практиків ведуться дискусії щодо місця правової
доктрини серед джерел права взагалі і цивільного права зокрема. Так само, спірним
залишається питання системи джерел цивільного права та її складу. Хоча більшість
науковців схиляється до розширеного тлумачення поняття та видів джерел права, все
ж досі не сформовано єдиної думки з цього
приводу. Тут також необхідно зазначити,
що найбільш явна тенденція до багатоманітності джерел права спостерігається саме
в галузі цивільного права, що викликано
диспозитивним методом правового регулювання цивільних правовідносин.
За останні двадцять років поступове
розширення розуміння системи джерел цивільного права є очевидним, визнаються
більшістю правників такими джерелами і
корпоративні норми, і судова практика (особливо після законодавчого унормування
обов’язковості врахування висновків Верховного Суду України при правозастосуванні),
і навіть норми моралі.
Такий підхід повністю узгоджується з сучасною тенденцією переходу суспільної свідомості від суто позитивістського мислення,
притаманного вітчизняному праву в радянський період, до природного права.
Більше того, проведення судової реформи в Україні та внесення змін до цивільного процесуального законодавства України
мало своїм результатом вперше закріплення
використання правової доктрини на нормативному рівні. Так, 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративно-

го судочинства України та інших законодавчих актів» [1, с. 436], яким, зокрема, затверджено Цивільний процесуальний кодекс
України в новій редакції. Статтею 73 ЦПК
України в новій редакції унормовано участь
та роль при вирішенні справи судом експерта з питань права. А саме: як експерт з питань права може залучатись особа, яка має
науковий ступінь та є визнаним фахівцем у
галузі права. Рішення про допуск до участі
в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи
ухвалюється судом. Експерт з питань права
зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати роз’яснення. За відсутності
заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Експерт
з питань права має право знати мету свого
виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату
послуг та компенсацію витрат, пов’язаних з
викликом до суду.
Така новела є вкрай прогресивною і,
очевидно, сприятиме зміцненню позиції
правової доктрини як джерела цивільного
права через норми цивільного процесуального права.
Розмір даної статті не дозволяє висвітлити всі вищенаведені аспекти удосконалення
системи джерел цивільного права України та зміни місця правової доктрини в ній,
тому автор вважає за доцільне розкрити місце та значення правової доктрини в системі
джерел цивільного права на сучасному етапі
правозастосування виключно через її функції.
Для проведення дослідження першочерговим є визначення поняття правової
доктрини як юридичного явища в значенні
джерела права. Так, правову доктрину зазвичай визначають як акт-документ, який
містить концептуально оформлені правові
ідеї, принципи, що розроблені вченими з метою вдосконалення законодавства, усвідомлені (сприйняті) суспільством, і підтримується (формалізується) державою [2, с. 221].
Христова Г.О. вказує, що правова доктрина
– це визнані юридичною спільнотою ідеї,
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концепції та теорії, що використовуються
як допоміжний засіб для визначення змісту
правових норм [3, с. 120]. При цьому автор
зазначає, що термін «доктрина» вживається
в юриспруденції у декількох значеннях: 1)
як філософсько-правове вчення, теорія; 2)
як думки видатних учених-юристів з тих чи
інших теоретико-прикладних проблем юридичної науки; 3) як наукові праці найбільш
авторитетних дослідників у галузі держави
і права; 4) як коментарі актів законодавства
(кодексів, законів). Також під доктриною
у літературі розуміють науково оформлені
концептуальні ідеї, спрямовані на удосконалення правового регулювання [4, с. 147],
На думку відомого російського вченого
В. С. Нерсесянца, юридична доктрина – це
розроблені і обґрунтовані вченими-юристами позиції, конструкції, ідеї, принципи і
судження про право, які в тих чи інших системах права мають обов’язкову юридичну
силу [5 с. 401].
Правова доктрина, за результатами дисертаційного дослідження Семеніхіна І.В.,
визначена як зумовлена характером політико-правової культури суспільства система
ідей та наукових поглядів на право, актуальні напрямки розвитку правової системи,
що визнаються юридичною спільнотою і є
концептуальним підґрунтям нормотворчої,
правозастосовної і правотлумачної діяльності [6, с. 6]
Кармаліта М.В. дійшла висновку про те,
що правова доктрина – це джерело (форма)
права, засобами якого є система основоположних поглядів правознавців, що визначають стратегічні перспективи правового
розвитку держави, науково обґрунтовують
важливі проблеми права з метою більш
ефективного їх вирішення, безпосередньо
орієнтують на практичну дію та можуть виступати в якості регулятора суспільних відносин [7, с. 98]
Очевидно, що визначення поняття доктрини, як і будь-якого іншого терміну формується здебільшого спираючись на особливості того чи іншого явища та його відмінності від інших. Так, більшістю авторів виділяється, що ознаками правової доктрини
є сукупність ідей та принципів, створення її
вченими в галузі права, прийняття суспільством та документальне оформлення.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Неможливо не погодитись з наведеними
ознаками, однак, у той самий час, щодо формальної визначеності вважаємо, що правова
доктрина до недавнього часу не мала цієї
риси, що і зумовлювало питання віднесення
її до джерел права, а також визначення її як
«похідне», «допоміжне», «вторинне» джерело права. І навіть сьогодні, коли цивільноправова правова доктрина набула формальної визначеності як джерело права через
процесуальні закони, казати про доктрину
як форму права на ряду з нормативно-правовими актами зарано.
Тому автор розділяє думку Семеніхіна І.В.
про визначення правової доктрини як система ідей та наукових поглядів на право, актуальні напрямки розвитку правової системи, що визнаються юридичною спільнотою
і є концептуальним підґрунтям нормотворчої, правозастосовної і правотлумачної діяльності.
Розкрити ж місце та значення правової
доктрини серед джерел цивільного права
України на сучасному етапі вбачається за
доцільне через визначення її функцій.
Правова доктрина як надзвичайно широке поняття, яке вочевидь не охоплюється
лише коментарями до кодексів та законів і
науковими працями, виконує ряд найважливіших функцій, виступаючи як джерело
права. Цей значний об’єм функцій можна
умовно розділити на два великих напрямки впливу правової доктрини: у створенні
норм права та у застосуванні норм права.
Перший напрямок включає в себе безумовний вплив правової доктрини на нормотворчість. Так, по-перше, будь-який законопроект створюється з урахуванням
напрацювань вчених у конкретній галузі
права, за участю спеціалістів з питань права. По-друге, актуальність та необхідність
законодавчої ініціативи здебільшого також
каталізується та визначається за допомогою
висвітлення тієї чи іншої проблематики науковцями. По-третє, сама основа будь-якого
нормативно-правового акту ґрунтується на
основоположних засадах, принципах відповідної галузі права або права держави загалом, які, у свою чергу, також складають правову доктрину в широкому розумінні цього
терміну. Отже, за нормотворчим впливом

162

²ñêðà Ñ.Ë. - Ì³ñöå ³ çíà÷åííÿ äîêòðèíè â ñèñòåì³ äæåðåë öèâ³ëüíîãî ïðàâà

можна виділити каталізуючу, основоположну та створювальну функції правової доктрини.
Другий напрямок включає вплив правової доктрини на правозастосування і є більш
дискусійним. Тут, у першу чергу, необхідно
сказати про те, що доктринальні положення лежать в основі будь-якого правозастосування взагалі, оскільки кожен суб’єкт
правозастосування, керуючись принципом
верховенства права, при виборі способу, у
який він буде здійснювати кожну юридичну
дію, створювати юридичний факт, спочатку
спирається на основні положення, засади
права. По-друге, правова доктрина є одним
з найбільш ефективних способів подолання
прогалин у законодавстві при правозастосуванні. По-третє, багатоманітність правовідносин та постійне виникнення неврегульованих нормами права відносин, правові
колізії вимагають від правників звертатися
до доктринальних джерел, починаючи з коментарів до законів та закінчуючи працями
вчених в тій чи іншій галузі права. І нарешті
Цивільно-процесуальний кодекс України в
редакції 2017 року відкрив новий прогресивний напрямок використання правової
доктрини при правозастосуванні, визначивши можливість участі у розгляді судових
справ експертів з питань права на ряду із
судовими експертами неюридичних галузей
науки та знань. Таким чином, у правозастосуванні правова доктрина виконує грунтівну, допоміжну, пояснювальну та експертну
функції.
Також окремо необхідно виділити ще
один напрямок дії правової доктрини як
джерела права, який включає елементи як
нормотворчості, так і правозастосування, вплив на формування правових висновків
Верховного Суду України. Вже сьогодні,
аналізуючи результати діяльності ВСУ за
останні 7 років, можна з впевненістю вказати, що саме цивільно-правова доктрина
та її здобутки, які враховувались при підготовці правових позицій, суттєво вплинула
на їх формування. Фактично саме доктрина
дозволила вирішити низьку проблемних
питань у судовій практиці. Прописавши в
процесуальних кодексах положення щодо
обов’язковості висновків ВСУ, прийнятих за

результатами розгляду справ у аналогічних
правовідносинах, законодавець тим самим
формалізував не тільки судову практику як
джерело права, а і частково правову доктрину, оскільки висновки ВСУ формуються, як
уже зазначалось, саме з урахуванням положень правової доктрини.
Така
формальна
визначеність
як
обов’язковості висновків ВСУ, так і участі
експерта з питань права у судовому процесі вочевидь найближчим часом сприятиме зміцненню та збільшенню ролі правової
доктрини серед системи джерел цивільного
права в Україні. Хоча необхідно зазначити,
що і за відсутності загальнообов’язкового
характеру правова доктрина отримує дедалі
ширше застосування та займає більш вагоме
місце серед джерел цивільного права України.
Висновки
Підсумовуючи викладене, можна дійти
наступних висновків. Місце та значення правової доктрини в системі джерел цивільного
права дедалі зростає разом із загальною тенденцією до розширеного тлумачення системи джерел цивільного права в Україні. Їх
доцільніше визначити, виходячи із функцій
правової доктрини як джерела цивільного
права. До таких функцій слід віднести функції у галузі нормотворчості, правозастосуванні та при формуванні судової практики.
Отже, за наявності такого розширеного функціонального призначення правова
доктрина є своєрідним першопочатком та,
водночас, практичним засобом правозастосування. Недооцінення ролі правової доктрини серед інших джерел цивільного права призводить до формалізму та втрати цінності та призначення права як регулятора
суспільних правовідносин.
Усі інші проблеми, пов’язані із дослідженням правової доктрини в цивільному
праві та системи його джерел, виходять за
рамки цієї статті та становлять перспективний напрямок для майбутніх наукових досліджень.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу системи
джерел цивільного права на сучасному етапі розвитку вітчизняного законодавства та
місця правової доктрини серед них, значенню правової доктрини при формуванні інших
джерел цивільного права в Україні, а також
формуванню висновків та пропозицій щодо
перспектив застосування доктрини як джерела цивільного права.
Ключові слова: джерела цивільного права,
правова доктрина, правозастосування, судова
реформа.

SUMMARY
In the article is considered to the analysis of
the system of sources of civil law at the present
stage of the development of domestic legislation
and the place of legal doctrine among them, the
importance of legal doctrine in the formation of
other sources of civil law in Ukraine, as well as
the formation of conclusions and proposals on the
prospects of the application of doctrine as a source
of civil law.
Key words: sources of civil law, legal doctrine,
law enforcement, judicial reform.
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ÓÄÊ 340.11.5
Постановка проблеми
Сприйняття влади та її реальна сутність
не завжди ідентичні. Що більше людина
наближається до влади (набуває владних
повноважень), то сильніше відчуває на собі
її вплив та обмеження. Скажімо, поліцейський має значні повноваження в охороні
громадського порядку, але водночас обмежений у своїх діях порівняно з іншими громадянами (наприклад, не може, як вони,
висловлювати свої особисті політичні уподобання чи розголошувати дані з доступних йому інформаційних баз тощо); банківський працівник має доступ до значних
грошових активів, однак обмежений у їх
використанні (не може розпоряджатися ресурсами, залучати до фінансових операцій
будь-кого іншого і т. д.). Тож закономірно
виникають питання: чи справді існує проблема співвідношення влади та її змісту,
чи міняються зі зміною історичних реалій
владні пріоритети, чия влада сильніша – інформації чи зброї та інше.
Ці питання були предметом дослідження багатьох учених. Серед них – Н. Макіавеллі (влада як річ природна і звичайна),Т. Гоббс (бажання влади вічне і невпинне), Ф. Ніцше (воля до влади і навіть жага
влади), М. Вебер (влада на засадах протестантської етики і духу капіталізму), Г. Моска (влада як моральна, матеріальна та інтелектуальна перевага) та інші. Безумовно, їх
праці стали вагомим підґрунтям для сучасних дослідників, які у вивченні феномену
влади вже давно вийшли за межі звичної

політології та зорієнтували свої розвідки на
культурологію і націологію (влада ментальності), антропологію чи навіть фізіологію
(влада страху або інстинкту), інформатику
та кібернетику (влада мобільності) тощо.
Така галузева поширеність концепту влади, звичайно, зумовила його певну змістову
розпорошеність, що в сучасному світі має
ознаки кризовості.
Об‘єктом дослідження ми обрали феномен влади загалом з орієнтацією на її державний сегмент. І поставили собі за мету
розкрити філософію кризи влади, з‘ясувати,
у чому зосереджена природа цього явища:
у вичерпанні потенціалу влади як інституту чи в іншому сприйнятті її соціальними
суб‘єктами.
Виклад основних положень
Практично всі стародавні мислителі й
сучасні науковці визнають, що людині властиво домагатися влади на особистому рівні;
відколи виникло суспільство, влада диктує
спосіб життя і визначає напрями його розвитку; прагнення влади є спонукою до дій,
стимулом і мотивом поведінки людини;
влада пронизує всі сфери, в яких можлива
міжсуб‘єктна конкуренція (від міжнародної
та внутрішньодержавної політики, бізнесу
і релігії – до науки, благодійності чи сімейних відносин). Особистісний контекст прояву владних задатків або прагнень може
проявлятися у мовленні, побутовій поведінці й навіть у снах. І при цьому політичну
владу людина може сприймати як постійно
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змінний концепт, необхідний для функціонування держави, але далекий від вузького кола її життєдіяльності; вона стикається
з проявами влади впродовж усього життя,
але при цьому здебільшого не замислюється над змістом влади, не аналізує місце її зосередження чи способи її функціонування,
не шукає межі її поширення і засоби обмеження.
Один із сучасних дослідників феномена влади американець Наім Мойзес визначив її як «те, що дозволяє нам впливати на
поведінку інших людей, у результаті чого
вони виконують дії, які в іншому випадку
не виконували б» [1, с. 40]. Такий підхід не
є новим, але розроблена згадуваним ученим концепція варта уваги. Адже він на
основі вивчення влади у світовому масштабі пропонує оригінальний і переконливий
аналіз усіх способів набуття, використання
і втрати влади й пояснює, як трансформація влади впливає на наше повсякденне
життя.
Мойзес говорить про сутнісну зміну
концепції влади в сучасному світі: з розвитком людства вона переходить «від м‘язів
до інтелекту, з півночі на південь і зі заходу
на схід, від гігантських старих корпорацій
до кмітливих стартапів, від закостенілих
диктаторів до звичайних людей на площах
та у віртуальному просторі» [1, с. 15-16].
Змінюється світ і змінюється влада. Зміщуються акценти з інструментів, якими користується людина, і правил поведінки, які
управляють суспільством, на спосіб співіснування у більш густо населеному світі, на
вищу грамотність і освіченість, на можливість безперешкодно мігрувати й інші показники забезпеченого добробуту людини.
Влада стає доступнішою, але при цьому її
вплив обмежений і користуватися нею стає
дедалі важче. Громадянин сподівається на
«мудре» керівництво влади і чекає від держави дій як працедавця, постачальника
всіх необхідних для забезпечення побуту
продуктів, речей і послуг. До певної міри
з таким баченням можна погодитися. Але
така ситуація не властива для суспільств із
нестабільною економікою, хаотичним політикумом, зруйнованою соціальною інфраструктурою, тобто для кризового сусÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

пільства, в якому соціальний суб‘єкт розуміє, що гарантувати йому належний рівень
життя може тільки він сам своїми активними діями. Власне у цьому випадку влада
стає «відносною абстракцією» (дійсно існує
і впливає, але далека і не відповідає реальним потребам).
Влада, що апріорі дає можливості управляти, передбачає взаємодію двох або більше сторін: правителя і громадянина, керівника і підлеглого, батька і сина, вчителя й
учня або ж складних комбінацій осіб (партій, армій, компаній, інституцій, держав,
націй тощо). Оскільки міняються відносини у цих дуальних або полігранних системах через змінні одиничні життєві ситуації,
міняється і здатність суб‘єктів взаємодії до
управління й підпорядкування аж до зміни
співвідношення сил. Тобто влада не є незмінною, її неможливо виміряти кількісно.
Влада частково належить до матеріальної
сфери й частково до сфери психології: вона
одночасно досить чітко проявляється й існує в нашій уяві.
Зате можна простежити її розвиток (а
отже, і занепад) через появу (або нівелювання) так званих бар‘єрів між владою та
конкурентами. Такі бар‘єри «вибудовуються» у всіх сферах (це правила проведення
виборів, озброєні армії, поліцейські формування, капітал чи інформація з обмеженим
доступом, запатентовані технології, бренди
й торгові марки, моральний авторитет релігійних діячів або ж особиста харизма політиків). Як переконливо наголошує вже
попередньо згадуваний американський політолог, «за останні тридцять років бар‘єри,
що оточували владу, стали не такими міцними, тепер їх набагато легше зруйнувати,
здолати чи обійти» [1, с. 29]. І це спостерігається не тільки у традиційних сферах застосування влади (політика, економіка та
ін.), а й таких середовищах, як релігія чи
культура. Трансформація влади стає масштабною і складною, що пов‘язане не тільки
з демографічними та економічними змінами чи розширенням можливостей інформаційних технологій, а й суттєвими змінами у
всьому, що стосується сподівань, цінностей
і соціальних норм. Сумарний ефект таких
змін прискорив руйнування моральних ав-
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торитетів у суспільстві та законності в державі загалом.
«Руйнування бар‘єрів міняє як внутрішню політику окремих держав, так і геополітику, боротьбу за клієнтів і паству між
релігіями, суперництво між неурядовими
організаціями, інтелектуальними інститутами, ідеологіями, філософіями та науковими школами», вважає Н. Мойзес [1, с. 21].Руйнація перепон на шляху до влади відкриває дорогу новим áкторам (подібно,
як у шаховій грі, коли хід однією фігурою
відкриває поле іншій). З одного боку, така
ситуація позитивна, адже надмірна концентрація влади завдає шкоди суспільству.
З іншого – повне розосередження влади
чи її занепад спричиняють хаос і анархію.
Виходом у цій ситуації має стати набуття
влади силами, здатними протистояти старим великим «корпораціям» і обмежувати
їх можливості. Прикладом такого вдалого
протистояння можна назвати зміну влади
в результаті Революції гідності в Україні,
з тією похибкою, що позитив власне закінчився зміною суб‘єктів влади, а не її сутнісного змісту.
Коли влада втрачає домінування, формується так звана «мікровлада» (Н. Мойзес
означує цим терміном «відхилення від норми» [1, с. 95]), що позбавляє авторитетних
владних áкторів багатьох можливостей.
Проблема лише в тому, що за своїм змістом
мікровлада не пристосована для крупних
поглинань, її перевага в тому, що вона не
обтяжена, по-перше, розмірами (наприклад, Євромайданом управляла незначна
група осіб), по-друге, активами і ресурсами
(якщо додержувати аналогії з попереднім
прикладом, їм не було що втрачати і вони
не мали на що опертися, крім своїх голосних заяв), по-третє, централізацією та ієрархією (цього просто не було через брак
часу для створення). Але що більше мікровлада набуває тих характеристик, які властиві владі як такій, тим більше вона перетворюється на той самий тип організації,
який вона так успішно атакувала й усунула.
Щоби пояснити, як соціальні зміни
впливають на владу, Н. Мойзес пропонує
три підходи, означуючи їх категоріями «революція безлічі» (вона затоплює бар‘єри

влади), «революція мобільності» (вона обходить ці бар‘єри) та «революція ментальності» (що послаблює їх силу) [1, див. с. 94132]. Свідками одного із видів революції
безлічі (причому в прямому значенні цього
слова) ми вже були на початку 2014 року
в Києві. Прояви революції мобільності (дедалі активніше переміщення людей у всьому світі, урбанізація, циркуляція «розумів»,
обмін інформацією і новітні технології, що
зменшують затрати і час на переміщення
товарів, грошей, людей, інформації тощо)
також відомі українському суспільству, але
наразі грають не на нашу користь. Революція ментальності, що спричиняється здебільшого незадоволеними сподіваннями й
супроводжується нерозумінням і несприйняттям ситуації в державі, зміною світогляду і способу мислення, на жаль, дуже
часто стосується України, адже тут громадяни вже по-іншому оцінюють державну
владу, по-іншому сприймаючи традиційні
цінності, стандарти і норми та можливості
сучасного світу загалом (відкритість держав для міграції, навчання, спілкування та
інше). З огляду на сучасну ситуацію в Україні залишається тільки сподіватися на зміну
ментального сприйняття й мобільне реагування українських громадян на владу в усіх
сферах життєдіяльності нашої держави.
При цьому треба зауважити, що зазначені
чинники стали викликами не тільки для
української влади, така ситуація є світовою
тенденцією.
На основі аналізу причин економічної та політичної кризи в одних державах
і процвітання в інших американські вчені
Д. Аджемоґлу та Дж. Робінсон пропонують
концепцію подолання занепаду шляхом повалення владної еліти і створення суспільства з рівними економічними і політичними правами для кожного, де свобода буде
визнана й реалізована як головна національна цінність [див. 2]. До цієї думки вони
дійшли, після тривалих досліджень стану
різних держав світу на засадах різних так
званих теорій нерівності, серед яких основними є три. Перша – географічна – теорія
походить від учення французького філософа Ш.Л. Монтеск‘є, який вважав, що люди
у тропічних широтах розморені теплом і
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більше схильні до лінощів, не проявляють
прагнення щось змінити, а тому бідують і
можуть легше потрапити під владу тиранів.
Але дослідники одразу ж спростовують цю
теорію швидким економічним розвитком у
Сінгапурі, Малайзії та Боствані чи проривом Японії та Китаю у ряди економічних
лідерів після тривалого стану стагнації [2,
с. 56-63]. Друга теорія (культурна), започаткована німецьким соціологом М. Вебером, вбачає джерело добробуту нації у рівні
розвитку культури (релігії, етики, системи
цінностей тощо). Але ця версія також відкидається, адже «більша частина населення Аргентини й Уругваю має європейські
корені, проте їх економіка далеко позаду
порівняно з Канадою та США; натомість
Японія і Сінгапур, які ніколи не мали великої кількості переселенців з Європи, процвітають не гірше ніж багато європейських
країн» [2, с.68]. Третій із найбільш відомих
підходів до пояснення бідності чи багатства
держав – теорія невігластва – тлумачить світову нерівність через те, що громадяни або
їх правління не знають (не мають достатніх
знань), як зробити країну багатою. Однак
навіть попри те, що ця теорія на відміну
від попередніх пропонує конкретний вихід
– навчити правителів і політичних діячів,
ця гіпотеза, на думку згадуваних професорів-політологів, так само не підтверджується [2, с. 69-74]. Щоби подолати кризу в
державі, не достатньо створити економічні
й політичні інститути та зробити еліту освіченою і поінформованою (хоча і без цього не обійтися), необхідна ще свобода, бо
тільки справді вільне суспільство здатне на
правильний вибір, докорінну реформу та
ефективні інновації.
Що стосується України у цьому контексті, то треба зауважити, що свобода як
основний елемент демократії, конституційно визнаний і закріплений, не може дати
поштовх до розвитку держави, бо залишається лише декларативною категорією.
Це зовсім не означає, що Україна не демократична держава, адже основні ознаки
демократії (свобода слова, віросповідання,
вибору, увага до інтересів меншості й водночас відстоювання множинності інтересів
і т. д.) враховуються і навіть діють. Однак,
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згідно з позицією італійського політолога
Дж. Компаньоні, яку відстоює також українська дослідниця Н. Латигіна, необхідні
ще кваліфіковане управління і якісне право
(закон). «Демократія, – зазначає українка,
– не є ні універсальним засобом організації суспільства в цілому, ні вищою формою
суспільного розвитку. Це лише та інституційна матриця, в межах якої організується управління суспільством» [3, с. 24]. Тож
варто наголосити, що криза влади в українській державі пов‘язана не так із декларативним визнанням пріоритету демократії,
як її дієвою реалізацією.
З огляду на сучасні реалії українського суспільства актуальною також є позиція
британського науковця-соціолога М. Манна, який, розвиваючи теорію джерел соціальної влади М. Вебера, додав до економічної, політичної та ідеологічної форм влади
четверту складову – автономію військової
влади. Цього висновку він дійшов у процесі
бесіди зі своїм співвітчизником політичним
соціологом Дж. Холлом [див. 4]. Зокрема,
щодо військової влади вони обоє вважають,
що світ перебуває у дивній ситуації: великі
держави володіють зброєю катастрофічної
потужності, але не можуть нею скористатися (це не доцільно); хоча кожна з цих
держав не оминає можливості продемонструвати світові свої експансійні наміри,
щоби забезпечити достатню кількість світових ресурсів для підтримки росту власної
економіки, саме тому вони й намагаються
підкорити інші держави своїй волі у традиційній імперській манері [4, с. 38-39]. Прикладів такої поведінки історія знає багато:
римляни вважали, що несуть завойованим
народам порядок і правосуддя; іспанці пропагували слово Боже; британці поширювали вільну торгівлю; французи виконували
цивілізаційну місію; американці будують
у всьому світі демократію; росіяни обстоюють права російськомовних громадян за
межами своєї країни. Щоби подолати такий
вплив, вважає Холл, треба мати альтернативне місцеве правління, яке заручиться як
внутрішньою, так і світовою громадською
підтримкою.
Що стосується військової влади в Україні, то вона (як і саме військо загалом) сфор-
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мувалася на вимогу реальних подій зовсім
нещодавно, і новітня мілітаризація країни
аж ніяк не пов‘язана з потребою продемонструвати наявність воєнних технологій
і автономію офіцерського складу, а покликана забезпечити протистояння Російській
Федерації як країні-агресору, якій війна
корисна і навіть бажана в контексті демонстрації сили під прикриттям вищезгадуваного місіонерства, що важко назвати цивілізованим. Згідно з попередньо описаною
позицією Холла, українська військова влада, як і державна влада загалом після подій зими 2013-2014 років, мала колосальну
внутрішню підтримку громадян, яку дедалі стрімкіше втрачає; про «занепокоєння»
ситуацією в Україні з боку світової громадськості не говорили хіба що ледачі, але,
крім незначних фінансових траншів міжнародного валютного фонду, далі справа
не йде. Тож очевидно, що криза військової
влади в Україні та відсутність її альтернативи тільки загострюють загальну кризову
ситуацію державно-владних інституцій.
Про необхідність нового виду (військової і навіть воєнної) допомоги говорять
американці, члени Ради з міжнародних відносин Е. Шмідт і Дж. Коен, коли йдеться
про захист свободи слова та розповсюдження інформації, зокрема у їх спільному дослідженні нового цифрового світу, де технології змінюють державу, бізнес і наше життя
[див. 5]. Тобто йдеться про ще один вид
кризи влади. Так, вони вважають, що державна влада в цифрову епоху розосереджується, оскільки цілком можливими стають
такі явища як онлайн-суверенітет і заяви
про віртуальну державність [5, с. 110], водночас вони підтримують думку колишнього
міністра оборони США Р. Гейтса, який ще у
2009 році назвав кіберпростір «п‘ятим простором» воєнних операцій нарівні з сушею,
морем, повітрям та космосом [5, с. 116].
До недавнього часу Інтернет описували
як простір «беззаконня», яким неможливо
керувати, але новітні дослідження демонструють владу держави над цією інформаційною мережею: через інфраструктуру
зв‘язку (лінії електропередач, комутатори,
маршрутизатори і т. п.) можна обмежити
(фільтрувати) доступ до матеріалів і навіть

створити власні мережі. Прийомами кібератак і навіть кібервійни користуються як
терористичні групи, так і державні уряди.
І якщо дехто вважає, що Україна далека
від таких «віртуальних реалій», то цілком
помиляється. Адже кібервійна (або мовою
вказаних дослідників «кодова» війна [5,с. 119-127]) може не стосуватися економічної чи політичної сфери і, за аналогією з
відомою історії холодною війною, послуговується прийомами шпигунства, цілком
імовірно і здебільшого чужими руками,
при цьому пересічні громадяни участі у кодових баталіях майже не беруть (хіба що
спостерігають).
Як не дивно, але в книзі, опублікованій
ще у 2013 році, автори описали можливий
варіант вирішення мовного питання, у т. ч.
в Україні: «Якщо комусь із членів Співдружності Незалежних Держав, асоціації
пострадянських країн, набриднуть вимоги
Москви затвердити російську мову як державну в цілому регіоні, вони зможуть поєднати зусилля і цензурувати весь російськомовний контент у національних мережах,
обмеживши доступ громадян до будь-якої
інформації про Росію» [5, с. 97]. До певної
міри так зробили країни Прибалтики або,
для прикладу, Грузія, де покоління молоді воліє спілкуватися радше англійською,
аніж російською. Чи прийнятний такий
варіант для України – покаже час, рішення
– за державною владою, яка все ще перебуває у стані кризи.
Необхідність «приборкати» насилля як
явище – це орієнтир і водночас відправна
точка у побудові так званої природної держави (основної моделі співтовариства, здатного адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища і залежного від попереднього розвитку, що описано у концепції
«адаптивної ефективності суспільства»А. Філда (Field A., 2004) [6]). Співвідношення дихотомії «влада – насилля» властиве
багатьом епохам, хоча проявлялося у різних пропорціях між цими двома складниками. Так, середньовічна держава здобуває
абсолютне панування (узурпація насилля)
через зосередження влади у новостворених на той час політичних інституціях; далі
відбувається розподіл цього панування між
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державою з легітимною можливістю застосування примусу (насилля), громадянським
суспільством, представниками бізнесу (в
сучасному його розумінні) та духовною
владою; за тим настає період розвитку
людства, що супроводжується повним узаконенням могутності й сили держави (концентрація влади посилюється секуляризацією та раціоналізацією права); після чого
невдоволення надмірною концентрацією
влади в руках державного апарату спричиняє модерні війни, які переводять ідею
насилля, захищеного правом, у соціальну
та політичну площину (феномен панування
піддають контролю і навіть намагаються нівелювати його).
Це так звана веберівська традиція розглядати монополію на легітимне насилля
як основну рису держави. Стосовно цього
професори Кембриджського університету
Д. Норт, Дж. Уоліс і Б. Вейнгаст ще майже
десять років тому писали, що «за допомогою контролю над насиллям і завдяки сформованому перерозподілу вдається створити
порядок. У цьому порядку меншість (еліти)
керує більшістю і натомість дає відносну
постійність і захист» [7, с. 17]. При цьому
треба зауважити, що практично всі держави (від первісних суспільств до сучасного
її розуміння) стикалися з проблемою насилля, хоча проявлялося воно по-різному
(від хаотичного і деспотичного до організованого і керованого насилля). Більшість
теоретиків державотворення схильна вважати, що саме держава є тією організацією,
спільнотою людей, яка наділена монополією на легітимне застосування насилля.
У сучасній природно-правовій концепції поняття «насилля» тлумачиться «як
таке, що позначає водночас простір особистої свободи, властивої кожному індивідові, нелегітимне втручання індивіда у приватну сферу іншого та легітимну силу, що
охороняє цей простір свободи» [8, с. 200].
Тут відверто розмежовується «насилля
над» і «насилля для» (на кшталт «свободи
від» і «свободи для»), що демонструє, відповідно, ситуації обмеження індивідуальної свободи іншою одиничною свободою і
обмеження індивідуальної свободи для забезпечення свободи більшості. У першому
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випадку йдеться, наприклад, про насилля
одного суб‘єкта над іншим з метою наживи, задоволення, помсти чи ін., у другому –
це, скажімо, насилля держави для забезпечення внутрішнього порядку відносин між
соціальними суб‘єктами. Однак, коли «насилля для» починає набувати властивості
«насилля над», власне і відбувається криза
державної влади (перефразовуючи одне з
основних положень відомої концепції волі
до влади Ф. Ніцше, можна сказати, що світ
становлення віддаляється від світу буття).
На жаль, сучасна українська держава, яка
майже тридцять років тому заявила про
бажання стати «світом становлення», через
неправильний вибір вектору так званого
керованого легітимного насилля ніяк не
може навіть наблизитися до бажаного «світу буття» (або ж, навпаки, наш світ буття не
здатен перейти фазу становлення).
Висновки
Загалом проблема кризи влади не стосується якогось окремого типу держав, не
залежить від режиму правління, геополітичних характеристик чи соціокультурної інфраструктури, але цей «вірус» доволі швидко охоплює сучасний світ і руйнує
засади традиційної моделі влади, а отже,
дає поштовх до росту скептицизму щодо
владної системи як такої. Україна вкотре
зіткнулася з цією проблемою – кризою
влади, – тепер уже, на превеликий жаль,
значно ускладненою воєнними реаліями і
новітніми технологіями. Пошук шляхів подолання цієї проблеми міститься не в одній
науковій галузі і потребує глибокого міждисциплінарного підходу.
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В предлагаемой статье рассматривается становление представлений о знаковости
в конце ХIХ – начале ХХ века как важный
источник формирования семиотики во второй половине ХХ века и семиотико-правовой
парадигмы философии права. Раскрыто содержание семиотических идей известных
мыслителей данного периода в социокультурном контексте эпохи. Охарактеризовано значение этих подходов для решения многих проблем философии права и семиотики права на
современном этапе развития данных отраслей научного знания.
Ключевые слова: философия права; семиотика права; эстетика права; история семиотики; знаковая система права.
Постановка проблеми
Акцентуючи увагу на значенні праць
мислителів кінця ХІХ – початку ХХ ст. для
розвитку багатьох, абсолютно різних сучасних галузей знання, відзначимо, що унікальність цих розробок визначалася оригінальною спрямованістю, новизною та свіжістю
ідей мислителів того періоду. Зокрема, саме
тоді формувалися погляди на знаковість та
знаково-символічне відображення світу в
мистецтві. Про таке ж відображення, але
в культурі загалом, згодом скаже наступне
покоління семіотиків другої половини ХХ
століття, а про право як знакову підсистему
культури – вже сучасні західні дослідники в
галузі семіотики права [20-23].
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Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Проблеми історичного розвитку семіотики розглядалися у працях О.М. Балинської, Д.О. Бочарова, В.В. Іванова, О.О. Мережка, Н.Б. Мечковської, Г.Г. Почепцова,
А.К. Саркісова, В.Д. Титова, С.Е. Зархіної,
Н.І. Хабібуліної, А.В. Чантурії, І. Чернова,
Н.Ф. Ковкель, В. Веренича та інших науковців [2; 7; 8; 11; 12; 14; 15; 18], однак цьому
періоду в цих працях була приділена недостатня увага.
Незважаючи на ґрунтовний інтерес до
історії семіотики окремих авторів (зокрема,
надзвичайно цінним для пропонованого
дослідження є науковий доробок В.В. Іванова та Г.Г. Почепцова), семіотичні ідеї на
території російської імперії та в перші роки
радянської влади дуже рідко розглядалися
в контексті аналізу проблематики сучасної
семіотики та у зв’язку із становленням семіотики права як самостійної галузі знань у
новітній період розвитку філософії права.
Мета статті розкрити зміст семіотико-правових ідей у творчості мислителів кін. ХІХ –
поч. ХХ століть у контексті розвитку новітньої семіотичної традиції.
Виклад основного матеріалу
Можна вважати, що первинний розвиток семіотичних ідей на території російської
імперії пов’язаний насамперед із творчістю
видатних мислителів – О.М. Веселовського,
М.В. Крушевського та О.О. Потебні. Саме
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так вважає, приміром, Г.Г. Почепцов, дослідження якого стали основою для авторського інтересу та визначили вектор наукового
пошуку. До власних теоретичних позицій і
висновків О.М. Веселовський приходить на
основі фундаментальних розробок у галузі
порівняльного літературознавства («З історії епітета» (1895 р.), «Епічні побудови як
хронологічний момент» (1897 р.), «Психологічний паралелізм та його форми у відбитках поетичного стиля» (1898 р.)) та поетики
сюжетів (низка лекційних курсів з історичної поетики 1897-1903 рр.), його підхід дозволяє зафіксувати єдині схеми організації
мовного матеріалу. Так само йому вдається
знайти єдині елементарні одиниці, умовні
«цеглинки» – ряди повторюваних форм, які
можна потім застосувати при аналізі наступних текстів. Таким чином, він, аналізуючи
розмежування мотиву та сюжету, виходить
на визначення певного рівня об’єктивності,
притаманного побудові мови, якого, власне,
і не вистачало гуманітарній науці в той період її розвитку.
Рух пошуку вченого був спрямований на
віднайдення повторюваних елементів, йому
вдається вперше зробити це в епітетах,
тому, підкреслюючи постійність епітета при
певних словах, він вказує на лексичну його
обумовленість, тобто засвідчує перетворення синтаксичної одиниці на лексичну. Тим
самим він підкреслює, що поетичний стиль
довго йде у «колії умовності», в якій з-поміж
інших показових епітетів обирається один –
найбільш показовий на зразок «білої лебеді»
та «синіх хвиль океану». На думку науковця,
поетичні формули – це нервові вузли, дотик
до яких будить в нас ряди певних образів,
в одних більше, в інших – менше, мірою
нашого розвитку, досвіду та здатності примножувати та сполучати викликані образом
асоціації.
М.В. Крушевський у значній мірі реалізує спробу системного погляду на мову з різнорідними мовними параметрами. У своїй
праці «Нарис науки про мову» (1883 р.) він
пише не тільки про фактори, які створюють
мовну систему, але й деструктивні – фактори, які її руйнують – фонетичні, морфологічні, породжуючі та відтворюючі, стверджує,
що мова має власну археологію, а безмеж-

ність її змінюваності пояснюється символічним характером слова, розвиваючись, мова
прагне до повної загальної та конкретної
відповідності світу слів та світу понять.
Очевидно, для наступних поколінь семіотиків права такий системний погляд на
мову має велике значення, адже є провісником пошуків первинних елементів мови
права. Крім того, за допомогою «археології
мови» можна з’ясувати, що мова прямує до
відповідності слів і понять, що вважається
важливою характеристикою мови юриспруденції, а організація літературної мови, як
виявляється, близька до структури правових текстів саме завдяки побудові на основі
певних повторюваних конструкцій.
Спираючись на ідеї попередніх дослідників мови, О.О. Потебня розглядає внутрішню форму слова, людську комунікацію,
поетичне мислення, міфічне мислення та
інші теми у працях «Думка і мова», «З нотаток з теорії словесності», «З нотаток з російської граматики», виданих за записами його
студенток. Для нього було важливо передати людині переконання в суб’єктивному
сенсі слова та вміння виділити цей елемент
з об’єктивного поєднання думки та слова.
Теоретичність, системність і структурність
позицій, викладених у цих працях, спрямованість на виявлення когнітивних паралелей, відпрацювання лінгвістичного інструментарію на художніх текстах (а насамперед
– на фольклорному матеріалі) відобразились
у всьому подальшому розвитку семіотики.
Цікаві паралелі можна провести між світом
юриспруденції та світом поезії, адже чим коротший текст, тим більше тяжіє він до поетичності (як її розумів О.О. Потебня у своїх
працях [10, С. 285-378]), тож лаконічність
правових текстів є підставою для висновку
про їх близькість до поезії (хоча між ними існує принципова відмінність у прагненні до
багатозначності останньої та однозначності
перших), а також відкриває нові перспективи для досліджень у галузі естетики права.
Якщо на перший погляд поетична мова
цілковито відрізняється від мови науки та
мови права, то при детальному розгляді
можна виявити дуже багато подібного та
провести певні паралелі – саме така проблематика сьогодні визначає предмет зацікав-
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лення відомих у світі фахівців з семіотики
права. Сучасні дослідники у цій галузі досліджують усталені правові знакові конструкції
та вказують на поширеність повторюваних
форм у праві, адже використання готових
стійких зворотів (кліше) як конструктивних
одиниць юридичного тексту – це характерна ознака мови права, обумовлена необхідністю дотримуватися точності найменування понять. Сьогодні у лінгвістиці для позначення різних мовних стандартів використовуються, окрім кліше, такі терміни, як мовні
стереотипи, ідіоми, фразеологізми, штампи,
групові шаблони, улюблені звороти, стереотипізовані звороти, кожен з яких має власну
специфіку, а до понятійного поля, яке утворюють ці мовні феномени, наближаються
паремії, крилаті вирази, цитати, афоризми,
максими тощо.
Відомі поєднанням різних наукових інтересів вчені, зокрема, Л.Й. Петражицький,
звертали увагу на важливість формування
нового теоретичного знання, системного
знання, яке взагалі не може розглядатися
як копія (протокол) дійсності, теорії як поєднання класових суджень, які містять твердження про класи – щось принципово більшого ніж, те, що може спостерігатися, хоча
б таких спостережень було здійснено мільйони. Сучасна наукова теорія обов’язково
володіє ознакою системності, як про це пишуть багато дослідників, і це не могло не
потрапити в поле зору семіотиків, адже правила порядку в об’єктах семіотики повинні
бути адекватними правилам роботи мозку
людини. Для семіотики права синтез філософського, психологічного, лінгвістичного
та правового знання ще попереду, але саме
завдяки таким мислителям з широким світоглядом він став можливим.
Оригінальні ідеї знаходимо у творах
В.В. Розанова, зокрема, у праці «Про розуміння» (1886 р.), у якій розуміння розглядається як онтологічна категорія, що повинна
об’єднати усі схеми розуму з усіма сторонами буття і виявити істинність існуючого [13],
не лише піднімаються нехарактерні для
того часу теми, але й закладаються основи
теоретичного аналізу традицій буття народу
та формуються нові типи та стилі викладу,
форми письма. Ці розробки можуть стати в
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нагоді при вивченні знакових структур звичаєвого права, семіотичному дослідженні
правових звичаїв, традицій, обрядів, «фольклорного права», народних витоків сучасної
правової системи України.
У своїй «Системі соціології» П.О. Сорокін присвячує певну увагу провідникам-символам (знакам), тільки з більшим акцентом
на комунікативній стороні. Він побудував
їх класифікацію за фізичними властивостями, виділивши звукові, світлові, механічні,
теплові, рухові, хімічні, електричні, предметні тощо. Останні – це, наприклад, гроші,
сімейні, релігійні, державні реліквії. Ці класифікації істотно вплинули на подальший
розвиток семіотики, а значущість даних спостережень тільки зростає, адже йдеться про
центральні для функціонування суспільства
поняття й структури (символи передачі права власності, одруження, почуттів, військових наказів, сигналу про капітуляцію та здачу міста, знищення військової частини, низка світло-кольорових провідників, які постають у звичайному житті та в релігійному
культі, політичній системі та побуті – троянда означає палке кохання, біле вбрання нареченої вказує на її чистоту тощо). Так само
вчений розглядає і символічні провідники,
які впливають на існування та перебіг процесів взаємодії, процеси руйнування колективних спільнот. Характерно, що відповідна
класифікація практично без будь-яких змін
і застережень може бути сприйнята сучасною семіотикою права, а приклади, які наводить мислитель, це лише підкреслюють.
Зокрема, сучасна типологія правових знаків
певною мірою відтворює його підхід, відрізняється лише відсутністю хімічних, механічних, теплових, електричних та інших «природничо-наукових» знаків.
Так само продуктивними для подальшого розвитку семіотики були праці О.Е. Мандельштама [6], у яких продовжується лінія
теоретичного обґрунтування розмежування
поетичної та прозаїчної комунікації та піднімається багато інших тем, до яких вчені
звернулися лише у другій половині ХХ століття.
Релігійна філософія вплинула на формування семіотики через праці С.М. Булгакова («Карл Маркс як релігійний тип»
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(1906 р.), «Від марксизму до ідеалізму» та
інші), П.О. Флоренського (зокрема, свої
оригінальні ідеї отець Павло Флоренський
виклав у працях «Стовп і утвердження істини», «Імена», «Іконостас» [17], «Аналіз
просторовості та часу» та інших, у яких він
пише, що символ являє собою те, що не є
ним самим, більше за нього, однак істотно
через нього проявлене – така сутність, енергія якої, зрощена з енергією деякої іншої,
більш цінної сутності, несе в собі цю останню), князя Є.Н. Трубецького («Світоспоглядання Вол. Соловйова» (1912 р.), «Два
світи у давньоруському іконописі» (1916 р.)
та інших, в яких значна увага звертається
на проблеми символічної мови іконопису
[16]), С.Л. Франка («Російський світогляд»),
Л.П. Карсавіна, М.Ф. Федорова («Філософія
спільної справи», перше видання, розповсюджене в бібліотеках, наукових товариствах
і серед бажаючих, 1906 року), який розглядає релігійну проблему воскресіння з наукової точки зору, вважає більш досконалою ту
систему класифікації, за якої жодне уявлення не може бути забуте, не може зникнути, а
безсмертя визначає критерієм досконалості,
та деяких інших мислителів.
Символізм
і
«символічний
містицизм» розглядалися у багатьох розробках
В’ячеслава Іванова (В. Іванова), який ставив
за мету розкриття природи слова як символа та природи поезії як символіки істинних
реальностей (праця «Заповіти символізму»
(1910 р.), Б.М. Бугаєва (Андрія Білого), який
пише, що слово – це символ, поєднання доступного зору простору і внутрішньо усвідомленого почуття (формально – часу), але
насамперед – звук, перша перемога свідомості відтак – у творчості звукових символів,
та М.В. Волошиним, В.Е. Мейерхольдом,
М.М. Бонч-Томашевським, М.М. Євреїновим у зв’язку з театральною грою, мовою
знаків, дійств, ритму, жесту, музики та іншими явищами.
Відзначаючи важливу роль глядача в
театрі – четвертого творця після автора,
актора та режисера – визначаючи закон, за
яким слова в театрі є лише візерунками на
загальній канві рухів і дій, а первинні елементи театру – це маска, жест, рух, інтрига,
В.Е. Мейерхольд пише про людське тіло і

його пластичне мистецтво, аксесуари навколо нього, сценічний ритм, відмінний від
ритму повсякденності, живопис, танець, героя та загалом про театральну знакову систему. Для розгляду знакової структури правової реальності важливе значення мають
ритуали та церемонії у праві, тому ритуальний характер театральної знакової системи
становить беззаперечний інтерес для семіотики права [2]. Ці дослідження цікаві насамперед увагою до особливостей зовнішньої
організації театру, вивченням знаково-символічних особливостей театрального дійства
та його особливого ритму, співвідносного за
своїм виразом з ритмом окремих ритуалізованих правових процедур, який підкреслює
їх урочистий та нетривіальний характер.
На початку ХХ ст. започатковане системне вивчення мистецтва поширюється і на
нові його жанри, зокрема, Я. Лінцбах (праця «Принципи філософської мови» [5]) оцінює перспективність мови кінематографу,
співставляє вербальний та візуальний текст,
вербальне та візуальне мислення.
Вплив на становлення семіотики, який
мали творці нових культурних кодів і мистецьких мов у ХХ ст. (Велимир Хлебніков
та ін.), безумовно слід вважати непересічним і у певному сенсі визначальним. Дослідниками семіотичних кодів політичної
реальності, державницького та імперського мислення, співвідношення європейських
та слов’янських ідей москвоцентристського
зразка в Росії стали П. Мілюков, В.О. Ключевський, І.С. Аксаков. Полемізуючи з В.О. Ключевським та деякими іншими істориками,
важливі для розвитку історіографії ідеї висловлював також І. Линниченко [9, С. 141].
Культура та цивілізація у всіх складних
аспектах взаємодії їх кодів досліджувалася М.Я. Данилевським [див.: 3], зіткнення
культурно-цивілізаційних парадигм у період Першої світової війни ґрунтовно аналізується у працях В.Ф. Ерна (зокрема, у
роботі «Меч і хрест» та ін.), В.С. Соловйова (есе «Немезида», книга «Три розмови»
тощо), вплив заходу і сходу на центральні постаті в російській історії розглядався
В.Й. Ключевським, дуалістичність структур та російська інтелігенція – істориком
суспільної думки Росії М.Й. Гершензоном
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та іншими вченими. В. Муравйовим у праці «Оволодіння часом як основна задача
організації праці» (1924 р.) культура розглядається в контексті створення часу.
Поетичні твори М. Гумільова, його праці
«Життя вірша», «Читач», програма лекцій
«Ейдологія», план книги «Теорія інтегральної поетики» (порівняймо сучасні теорії
інтегративного праворозуміння), художня
література та літературознавчі розвідки багатьох інших майстрів слова даного періоду містили цілий ряд конститутивних для
семіотики ідей. Семіотика права завдяки
цим розробкам отримала матеріал для компаративних досліджень правових систем,
вивчення процесів правової глобалізації,
локалізації та глокалізації, а також темпоральних аспектів правового буття.
Школа Івана Гревса, яку утворили П. Біциллі, М. Анциферов, О. Добіаш-Рождественська та інші вчені, розглядала символічний світ Середньовіччя і саме вона у
післяреволюційний період сформувала історичний підхід, який досяг окремих принципових семіотичних результатів – здійснила
реконструкцію знакової системи за збереженими розрізненими знаками, поставила і
спробувала розв’язати питання про особливості знакових механізмів культури (зокрема, середньовічної), розглянула проблему
символу та символічного. Це обумовлюється також і тим, що Середньовіччя виявилося «принципово символічним середовищем»
(див. праці Р. Гвардіні), а також світом, де
все мистецтво було чуттєвим відображенням
надчуттєвого світу, як писав про особливості
світоспоглядання та життя цієї епохи Г. Ейкен. Ці ж теми відображені у творчості ще
одного представника петербурзької історичної школи Л. Карсавіна, який пише про
середньовічну культуру не лише в формі наукових досліджень, але й у формі літературних творів. На наш погляд, не новочасна, а
саме середньовічна семіотична традиція, незаслужено обділена увагою науковців, може
розглядатися як теоретична передумова
становлення семіотики та семіотики права
в новітній період розвитку, тому може розглядатися як предмет окремого історико-семіотичного дослідження.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Визначаючи історичний матеріал, як
принципово комунікативний, Г. Шпет у
власному дисертаційному дослідженні «Історія як предмет логіки. Критичні та методологічні дослідження» (1916 р.) та інших
працях вивчав знаковість як властивість історичних фактів та спостереження за ними.
Він одним із перших на території російської
імперії, за даними дослідників, вживає поняття „семіотичний” та по суті звертається
до основних понять семіотики. Поняття
«розуміння», «інтерпретація» є для Г. Шпета досить раціональними, і водночас вони
постають методологічними засобами, адекватними для освоєння будь-яких культурних смислів, що лежать за словом, знаком,
фактом [19]. Його семіотика має феноменологічно-герменевтичний характер, у своїх
„Естетичних фрагментах” вчений описав
її як частину формальної онтології, таким
чином, він використав теоретичні здобутки Е. Гуссерля для аналізу герменевтики,
етнології та теорії театру та істотно вплинув власними ідеями на наступні покоління дослідників – Р.О. Якобсона, Г.О. Винокура, П.Г. Богатирьова та багатьох інших,
завдяки яким згодом була створена пізніша
семіотична традиція. Для семіотики права
важливою проблемою сьогодні є знакова
природа юридичних фактів, які в глобальних культурно-цивілізаційних вимірах є історичними фактами. Як засвідчують дослідження Г. Шпета, адекватна інтерпретація
останніх може здійснюватися за допомогою
категоріально-термінологічного інструментарію герменевтики, що вказує на необхідність залучення відповідних знань у процесі
семіотико-правової розробки означеної проблематики.
Висновки
Окреслені вище дослідження виходять
за межі традиційно визначених на той час
галузей знання не тільки за формою, а головним чином за змістом і спрямованістю,
вони стали провісниками загальної тенденції до синтезу наук, яка стала очевидною
лише сьогодні і на якій наголошують провідні вчені сучасності.
Безперечно, саме семіотику наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століття у дореволю-
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ційний період та в перші роки радянської
влади можна розглядати як той унікальний
інтелектуальний феномен, який став теоретичним і культурно-естетичним джерелом
розвитку струнких і цілісних семіотичних
ідей у 1960-х рр. Не дивно, що пострадянські дослідники історико-семіотичної проблематики і сьогодні звертаються до їхніх
підходів і намагаються відродити інтерес до
цих оригінальних праць [11; 12], а сучасні
семіотики високо цінують здобутки мислителів того періоду [8, С. 37-42].
Справді, поступ відродженої філософсько-правової науки в Україні, для якої семіотика права є прогресивною та перспективною методологічною парадигмою, сьогодні здійснюється як на основі вивчення
й осмислення всього попереднього історичного розвитку філософсько-правових ідей та
здобутків сучасної світової філософії права,
так і з урахуванням досягнень вітчизняної
правової науки та української гуманітаристики загалом. На сьогодні в філософії права
спостерігається відхід від класичного протистояння основних типів праворозуміння –
юснатуралізму та юридичного позитивізму
на користь інтерсуб’єктивістських концепцій, різновидом яких є семіотико-правова
інтерпретація юридичних явищ і процесів.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто становлення уявлень
про знаковість в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
як одне з основних джерел формування семіотики у другій половині ХХ ст. і сучасної семіотики права. Розкрито зміст семіотичних ідей
відомих мислителів даного періоду, які можуть
вважатися не лише представниками мовознавства, літературознавства, етнографії, але й
провісниками семіотичного підходу до аналізу
соціокультурних феноменів. Охарактеризовано
значення цих підходів для розв’язання багатьох
проблем філософії права та семіотики права
на сучасному етапі розвитку.
Ключові слова: філософія права; семіотика
права; естетика права; історія семіотики, знакова система права.

SUMMARY
The article deals with Semiotics at the turn
of the end of the Nineteenth and the beginning
of the Twentieth centuries as an important source
of forming of Semiotics in the second half of the
Twentieth century. The content of semiotic ideas
of prominent thinkers of this period in connection
with the subsequent semiotic tradition is revealed.
The importance of these approaches to solve many
problems of Semiotics of Law and Philosophy
of Law on the modern level of development is
described.
Keywords: Philosophy of Law; Semiotics of
Law; Aesthetics of law; history of semiotics; legal
sign system; legal reality.
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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
У науці міжнародного права з ХХ ст.
спостерігається увага дослідників до питань
правосуб’єктності міжнародних організацій,
реалізації їх актів у міжнародному і внутрішньому правопорядках. Йдеться про праці таких учених, як В. Денисов, М. Буроменський,
В.Буткевич, В.Василенко, О.В.Задорожній,
Н. Камінська, І. Лукашук, О. Мережко,
В.Мицик, В. Муравйов, Л. Тимченко, Т. Циганкова, Д. Карро, В. Кернз, Т. Нешатаєва,
А. Талалаєв, А. Татам, Ж. Тускоз, А. Фердрос,
О. Шибаєва й ін.

Статья посвящена взаимодействию правовых систем современных международных
организаций (Совет Европы), правовой системы Европейского Союза и национальных
правовых систем. Подчеркивается необходимость совершенствования механизмов реализации международных соглашений и актов
международных организаций во внутренних
правопорядках их государств-членов.
Ключевые слова: международные организации, взаимодействие, Совет Европы, права
Европейского Союза, национальное законодательство, акты международных организаций
Постановка проблеми
У сучасний період інтеграції та глобалізації міжнародного співтовариства зростає
вплив міжнародних організацій на регулювання міжнародних відносин. Йдеться
про ООН, НАТО, Раду Європи, Європейський Союз – і це далеко не повний їх перелік. Міжнародні організації проникли в усі
сфери суспільно-політичного життя, і без їх
участі не вирішується жодна велика проблема держави. Підвищення ролі міжнародного права в міжнародних відносинах вимагає
нових підходів і до оцінки співвідношення з
національним законодавством, а також шляхів вдосконалення механізмів імплементації
міжнародних угод та актів міжнародних
організацій у внутрішні правопорядки держав-членів. Це і зумовило мету підготовки
даної статті.

Виклад основних положень
Міжнародна організація – один із динамічних інститутів людського суспільства, який
характеризується пристосованістю до реалій
процесу міжнародної співпраці, у межах якого він виконує власне функціональне навантаження. За їх великої кількості і можливості
держав ініціювати збільшення цієї кількості,
збагачується спектр можливих стратегій і тактик забезпечення інтересів держави завдяки
участі в міжнародних організаціях.
Міжнародний і внутрішній правопорядки
не знаходяться в ієрархічній залежності, а тісно взаємодіють. Унаслідок цього виникають
сфери спільного міжнародно-правового і національно-правового регулювання із безсумнівним приматом міжнародного права (прав
людини, деяких питань міжнародного морського права, права міжнародних організацій,
тощо). У той же час зберігаються галузі ви-
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ключно міжнародно-правового та національно-правового регулювання. Неминуче розширення сфери спільного правового регулювання за рахунок проникнення міжнародного
права до внутрішнього правопорядку [1].
Порівнюючи правові механізми взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу з національними правовими
системами, на сучасному етапі формування та
розвитку європейського правового простору
обидва механізми взаємодії є об’єктивно необхідними. Вони сприяють сумісності різних
правових систем Європи та їхній здатності
взаємодіяти між собою. Правовий механізм
взаємодії права Євросоюзу з національними
правовими системами є більш ефективним,
оскільки він не просто сприяє їх зближенню,
а й забезпечує уніфікацію правового регулювання, гармонізацію правових систем, їх збалансованість у межах відповідного правового
простору [2].
Існує багато міжнародно-правових актів
міжнародних організацій: статути, багатосторонні конвенції, міжнародні угоди, пакти,
які встановлюють різні форми контролю за
виконанням норм, що містяться у цих документах, а також передбачають створення
спеціальних органів для здійснення контролю. Акти органів міжнародних організацій, як і міжнародне право в цілому, впливають на процес створення нормативних актів
у національних правових системах та на їхнє
застосування. Зокрема, акти органів міжнародних організацій, як і норми міжнародного права можуть бути зразком для національного правового регулювання або ж державні
органи, приймаючи відповідний нормативно-правовий акт, повинні враховувати його
міжнародно-правові наслідки.
Як свідчить досвід, міжнародне право не
ігнорує національного права. Так, наприклад, узгоджена практика державних органів різних країн, які представляють власні
держави в міжнародних відносинах, може
суттєво впливати на формування міжнародного звичаєвого права, а правотворча практика державних законодавчих, виконавчих
та судових органів держави у міжнародній
сфері також може сприяти виникненню міжнародного звичаю як одного з найстаріших
джерел міжнародного права. Крім того, націÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ональне законодавство може бути доказом існування міжнародного звичаю або загальних
засад права.
Привертає увагу той факт, що держави швидше намагаються використовувати
в своєму законодавстві формули загального
характеру, залишаючи деталі реалізації норм
міжнародного права в національному праві
процесові інтерпретації та застосування міжнародного права.
Форми безпосереднього застосування положень міжнародного права у державі є самостійне застосування міжнародного договору та інших джерел міжнародного права (без
прямої участі норм національного законодавства, але не поза сферою їх впливу); спільне
застосування норм міжнародного договору і
споріднених норм національного законодавства; пріоритетне застосування норм міжнародного права замість норм національного.
У процесі розробки кожного правового акта держави-члени можуть передбачати
спеціальний механізм або процедуру для
втілення їх у життя. Відповідно, сам характер правових актів, а також намір держав
повинен визначати процес імплементації.
Механізм імплементації міжнародно-правових норм означає органічну взаємодію і
взаємозв’язок усіх засобів, які використовують суб’єкти міжнародного права для реалізації міжнародно-правових норм на національному й міжнародному рівнях. Звідси
розуміння імплементації норм міжнародного
права як реалізації цих норм у внутрішньодержавній і міжнародній сферах при ефективному сприянні держав за допомогою національних і міжнародних засобів. Із точки
зору міжнародного права, немає значення,
яким чином його норми втілені у внутрішньодержавному праві. Головне – кінцевий
результат. Незалежно від того, яке ставлення
до норм міжнародного права проголошують
держави, на практиці вони прагнуть розробити додаткові правові механізми національно-правового забезпечення ефективності реалізації міжнародно-правових актів.
Водночас вплив міжнародного права на
національні правові системи суттєво відрізняється за формами, темпами не лише щодо
кожної національної правової системи, а й
щодо конкретних регіонів. Найбільш висо-
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кий рівень впливу простежено на європейському континенті, особливо це стосується
Ради Європи та Європейського Союзу.
Правова система Ради Європи є регіональною міждержавно-правовою системою,
якій притаманні наступні ознаки:
•
вона функціонує в межах, визначених установчим документом (статутом),
та відповідно до загальновизнаних норм і
принципів міжнародного права;
•
до її складу входять такі суб’єкти
міжнародного права, як держави, а в певних
випадках – її громадяни;
•
систему права становлять загальні
(універсальні) міжнародно-правові норми та
принципи, які об’єктивуються через основне
джерело права – міжнародно-правовий договір, а в ряді випадків – і через інші джерела
права;
•
її судовий орган має нормотворчі
повноваження;
•
вона виробляє ефективні засоби
нормативно-правової інтеграції. Серед таких
засобів, враховуючи діяльність Ради Європи
в сфері захисту прав людини найбільш ефективними є європейські конвенції, завдання
яких є гармонізація законодавств, підвищення ефективності роботи судових органів шляхом удосконалення судочинства, забезпечення гарантій захисту прав людини тощо [3].
Взаємозв’язок нормативно-правових актів Ради Європи та актів її держав-учасниць
характеризується взаємодоповненістю і збагаченням. Національне право є генетичним
джерелом конвенцій, які закріплюють найкращі правові здобутки та загальнолюдські
цінності як на національному, так і на міжнародному рівнях. Водночас держави-учасниці при формуванні системи свого законодавства враховують і юридично обов’язкові,
і рекомендаційні акти. Особливо тісний
взаємозв’язок між національними правовими системами та правовою системою Ради
Європи простежується у процедурах захисту
прав і свобод людини.
Взаємовідносини між правовою системою Ради Європи та національними правовими системами держав-учасниць обумовлені загальним правовим механізмом взаємодії
міжнародно-правових і внутрішньодержавних правових систем. У свою чергу, ці по-

ложення не можна застосовувати повною мірою до такої специфічної правової системи,
якою є правова система Європейського Союзу, пов’язану з правовими системами його
держав-учасниць. Щоправда, за рядом ознак
правова система Євросоюзу належить до типу
міждержавно-правових систем. Зокрема, це
стосується виникнення та функціонування
на основі загальновизнаних норм і принципів міжнародного права та в межах, передбачених установчими договорами, основних
елементів – суб’єктів міжнародного права.
Однак правова система Євросоюзу має ряд
специфічних ознак, які не притаманні іншим
міждержавно-правовим системам, у тому
числі й правовій системі Ради Європи. Це насамперед високий рівень правової уніфікації.
Правова система Євросоюзу має розвинену
інституційну частину, яка складається з відповідних інститутів та органів, що виконують правотворчі, правозастосовчі (зокрема,
виконавчі й судові) функції.
Правотворчий процес у Євросоюзі є складним, але характеризується високим рівнем
правотворчої техніки. А це дає змогу визначити Євросоюз як міждержавно-правову систему
з більш розвиненою нормотворчою функцією
та процедурою, ніж інші її різновиди.
Слід підкреслити, що право Євросоюзу
значною мірою формувалося під впливом
практики Суду ЄС. У своїй практиці Суд
ЄС створив цілу низку правових доктрин та
принципів, що забезпечують ефективність
«права Євросоюзу», а також його застосування на території держав-учасниць. Не зайвим
буде згадати доктрини примату та прямої
дії норм права Євросоюзу, обґрунтовані рішеннями Суду ЄС. Суд ЄС обґрунтував концепцію примату права Євросоюзу, яка була
визначальною у справі 6/64 Costa v. ENEL.
Зокрема, Суд ЄС посилався на пряму дію
деяких положень права Євросоюзу Примат
права Євросоюзу ґрунтується також на відповідних положеннях національних конституцій держав – членів ЄС (ст. 63, 66, 67 Конституції Голландії, ст. 55 Конституції Франції,
ст. 11 Конституції Італії, ст. 25 (а) Конституції Бельгії, ст. 24.1 Основного Закону ФРН,ст. 20 Конституції Данії тощо) [4]..
Тобто обґрунтування прямої дії положень права Євросоюзу є наслідком практики
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Суду ЄС. Враховуючи телеологічний підхід
до тлумачення права Євросоюзу, Суд зробив пряму дію одним із ключових елементів
усього правопорядку Євросоюзу. Пряма дія
вперше була обґрунтована у рішенні Суду
ЄС у справі 26/62 Van Gend en Loos [5].
Пряма дія норми права ЄС та його примат щодо внутрішнього (національного)
права держав-членів стали основою для обґрунтування Судом ЄС концепції права Євросоюзу як «нового правопорядку». Таким
чином, пріоритет права Євросоюзу означає,
що будь-які акти законодавчої, виконавчої
або судової влади держав-членів не повинні
застосовуватися, якщо вони суперечать положенням права Євросоюзу.
Дію права Євросоюзу передусім на національному рівні необхідно розглядати в контексті конституцій держав-членів, оскільки
саме вони визначають статус міжнародного
права у національній правовій системі та передбачають делегування суверенних повноважень держави наднаціональним утворенням.
Сформульовані Судом ЄС концепції, які
обґрунтували пряме застосування і дію, верховенство права ЄС у державах-членах, у
цілому сприяли його визнанню національними правопорядками. Однак право ЄС не
може оминати конституційні засади окремих
держав-членів, які у своєму широкому розумінні є своєрідною призмою, крізь яку національна правова система сприймає чи то міжнародне право, чи то право Євросоюзу.
Часто виникають труднощі з застосуванням принципу примату права ЄС, адже цей
принцип документально не сформульований
установчими договорами про ЄС. Ситуація
не змінилась і з підписанням Лісабонських
договорів. У Декларації до Заключного акта
Міжурядової конференції 2007 р. про примат права ЄС йдеться про наступне: «Конференція нагадує, що відповідно до усталеної
практики Суду ЄС, Договори і право, що
створюється Союзом на основі Договорів,
мають примат над правом держав-членів
на умовах, визначених згадуваною судовою
практикою». Але Декларація не має юридично обов’язкової сили, а лише відображає
загальну позицію держав-членів ЄС. Включення положення про примат права ЄС до
Лісабонських договорів могло розглядатися
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

як замах на державний суверенітет державчленів, і доля Лісабонських договорів могла
б стати такою, як і не ухваленої Конституції
для Європи [6].
Згадуваний
принцип
нерозривно
пов’язаний з особливою природою ЄС. Основну роль у його утвердженні відіграв Суд ЄС.
Допомогли в цьому плані і країни, які включили до своїх конституцій «європейські» розділи (Розділ VI Конституції Румунії, Розділ
«В» Конституції Австрії), окремі статті (ст. 4,
85 Конституції Болгарії; ст. 2а Конституції
Угорщини), або прийняли конституційні закони про членство в ЄС (Литва).
У положеннях конституцій держав-членів ЄС містяться статті, в яких передбачено
статус норм права міжнародних організацій
та права ЄС. Так, вступ Австрії до Євросоюзу призвів до радикального перегляду положень конституції країни стосовно повноважень парламенту та можливостей для земель впливати на процес імплементації норм
права Євросоюзу. Актуальною для Австрії залишається проблема конституційності норм
права ЄС, оскільки подальший розвиток
правової інтеграції в рамках європейського
інтеграційного об’єднання може призвести
до змін в установчих договорах, які вийдуть
за межі правової співпраці, встановленої актами про вступ країни до Євросоюзу. У ФРН
введені у внутрішнє право положення міжнародних угод можна класифікувати як трансформаційні акти, за якими відбулося власне
введення. У разі конфлікту діє правило lex
posterior. Той самий підхід застосовується і
щодо актів міжнародних організацій
У Конституції Греції ст.28 визначає юридичну силу та ранг міжнародно-правових
приписів у внутрішньому правопорядку країни. Зокрема, загальновизнані норми міжнародного права, а також міжнародні договори
після їх ратифікації за допомогою законодавчих актів і після набуття ними чинності
стають складовою частиною внутрішнього
права Греції і мають вищу юридичну силу
по відношенню до будь-якого протилежного
положення закону.
Пріоритет права ЄС у цілому визнається
грецькими судами, які передусім керуються
не власне принципом примату, а положеннями ст. 28 Конституції країни. Проте, як свід-
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чить практика, норми права ЄС не повинні
суперечити нормам конституції Греції, положенням якої у випадку конфлікту з нормами
європейського інтеграційного об’єднання
надається пріоритет. Не викликає суперечностей визнання прямої дії права Євросоюзу
в цілому.
У Конституції Португалії немає спеціальних положень загального характеру, які б регламентували взаємодію міжнародних угод
та норм внутрішнього права. Під час ревізії
конституції у 1982 році до ст. 8 був включений параграф 3, відповідно до якого норми,
вироблені компетентними органами міжнародних організацій, членом яких є Португалія, включаються у внутрішній правопорядок, якщо такий характер норм передбачено установчим договором. Судова практика
Португалії підтверджує примат права Євросоюзу щодо національних законів.
Керуючись положеннями ст. 93 Конституції Іспанії, в цілому завжди визнають примат права ЄС та пряму дію його положень у
внутрішньому правопорядку країни. У своєму рішенні 1994 р. Конституційний суд визнав особливий характер правопорядку ЄС.
Проте питання наступного контролю конституційності міжнародних угод, актів міжнародних організацій та актів національних
органів влади та управління установчими договорами або іншими нормами права ЄС все
ж залишається актуальним в Іспанії, особливо в контексті захисту прав людини.
Закріплене положення ст. 5 Глави Х Конституції Швеції про можливість передачі повноважень з прийняття рішень міжнародним
структурам з обмеженнями, які могли переглядатися в подальшому не вважалося достатньою правовою основою для участі країни в ЄС. З’явилась нова редакція положення
ст. 5, за якою парламент може передавати
свої повноваження щодо прийняття рішень
європейським інтеграційним об’єднанням до
того часу, поки гарантуються права та свободи тією ж мірою, як це передбачено діючою
конституцією та Європейською конвенцією
про захист основних прав та свобод людини.
Також участь Швеції у Європейському економічному просторі можна розглядати як спробу реалізації в національному правопорядку
країни норм права ЄС.

У Франції приписи міжнародних договорів отримують пріоритет по відношенню до
внутрішніх законів лише після зроблених
належним чином ратифікації або ухвалення шляхом прийняття внутрішнього акта.
Окрім того, у Конституції нічого не зазначено про право, сформоване міжнародними
організаціями, хоча практика вказує на його
прирівняння до договірного права. Визнання прямої дії норм права ЄС у національному правопорядку Франції обґрунтовано
положеннями ст. 55 Конституції країни. Тут
визнається пряма дія норм установчих договорів про ЄС як результат судової практики
співтовариств. Те ж стосується й положень
угод, які укладає ЄС з іншими суб’єктами
міжнародного права.
У ст. 92 Конституції Голландії дозволено
передачу законодавчих, виконавчих та судових повноважень міжнародним установам на
засадах або з метою виконання міжнародної
угоди. При цьому, якщо це необхідно, положення такої угоди повинні прийматися двома третинами Генеральних штатів (ст.91.3).
Ст. 94 Конституції Голландії забороняє застосування актів національної влади, які суперечать міжнародним угодам або рішенням міжнародних організацій, що містять обов’язкові
для усіх положення. Конституція Голландії
створила сприятливі умови для участі країни
в європейських інтеграційних об’єднаннях,
забезпечивши пріоритет права ЄС відносно
внутрішнього права, заборонивши застосування національних правових актів, які суперечать положенням права цих об’єднань.
Конституція Італійської республіки 1947 р.
містить положення, де обумовлено правові
засади для участі країни в європейських інтеграційних об’єднаннях. Так, у ст. 10.1 зазначено: «Правовий порядок Італії узгоджується
з загальновизнаними нормами міжнародного
права», а ст. 11 проголошує, що Італія «погоджується на обмеження суверенітету, необхідне для порядку, який забезпечує народам
мир та справедливість, вона заохочує міжнародні організації, які прагнуть до цих цілей та
прихильно ставляться до них». Однак у цих
положеннях основного закону відсутнє чітке
посилання на вирішення питання про співвідношення права європейських інтеграційних об’єднань та внутрішнього права країни.

183

Ïîð³âíÿëüíå ³ ªâðîïåéñüêå ïðàâîçíàâñòâî

Італія належить до групи країн-членів Євросоюзу, в яких поки що не визнається пріоритет права ЄС та пряма дія його положень у
внутрішньому правопорядку.
У Великобританії питання співвідношення міжнародного та внутрішнього права регулюються за допомогою конституційних
звичаїв, конституційних доктрин та судової
практики. Положення «міжнародне право є
частиною права країни» стосується не міжнародних угод, а норм загального міжнародного права.
У 1953 р. до Конституції Данії було введено ст. 20, яка наголошує на тому, що «повноваження, які, відповідно до нинішньої конституції, належать органам державної влади,
можуть бути делеговані у визначеному законом об’ємі міжнародній владі, створеної
за взаємною згодою з іншими державами з
метою розвитку міжнародного правопорядку та співробітництва». Порівняно з іншими
державами-членами ЄС, в Данії відчутна опозиція щодо участі в європейських інтеграційних об’єднаннях, вплив якої позначився на
встановленні порівняно суворого контролю
парламенту за здійсненням інтеграційних
заходів у країни.
В Ірландії панує дуалістичний підхід до
проблеми співвідношення міжнародного та
внутрішнього права. У ст. 15.2 її Конституції зазначено: «Право ухвалення законів для
держави належить виключно парламенту,
жодна інша законодавча влада не має права
ухвалювати закони для держави». Її доповнює ст. 29.6: «Жодна міжнародна угода не
може бути частиною державного закону, за
винятками, встановленими парламентом».
Це означає, що положення міжнародних
угод трансформуються у національне право
шляхом ухвалення законодавчого акта парламентом і можуть бути змінені актом, ухваленим цим органом пізніше. За законодавством Ірландії приєднання до Лісабонських
договорів вимагає винесення цього питання
на референдум. Ірландія – єдина країна, де
референдум є обов’язковою стадією ратифікації таких договорів. Таким чином, тут не
існує перешкод для застосування положень
права ЄС у внутрішньому правопорядку.
У 2003 р. до ст. 68 Основного закону Латвії включено положення, що при укладанні
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міжнародних договорів Латвія може з метою
укріплення демократії делегувати міжнародним інституціям частину компетенції державних інституцій. Міжнародні договори,
якими міжнародним інституціям делегується
частина компетенції державних інституцій,
Сейм може затвердити на засіданнях, де беруть участь не менше ніж дві третини членів
Сейму, і необхідною умовою їх затвердження
є більшість у дві третини голосів присутніх
депутатів. Латвія приєдналася до державчленів ЄС, за конституціями яких дозволено
передавати частини компетенції європейському інтеграційному об’єднанню. Проте,
у Конституції Латвії відсутні положення про
пріоритет та пряму дію положень права Євросоюзу у внутрішньому правопорядку країни.
У випадку колізії національних правових
норм з нормами, ухваленими інститутами
ЄС, останні мають перевагу над законами та
іншими правовими актами Литви. Відповідно до ст. 105 Конституції Литви Конституційний Суд надає висновки про відповідність
міжнародних договорів Конституції. У ст. 3
Конституції Естонії встановлено, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права є невід’ємною частиною правової
системи Естонії. Ст. 123 містить заборону
укладання міжнародних договорів, що суперечать Конституції, та встановлює примат
міжнародних договорів щодо законів та інших актів Естонії в разі виникнення колізій
між ними. У ст. 10 Конституції Чехії йдеться про пряму дію і примат ратифікованих і
оприлюднених міжнародних договорів, її
доповнено положеннями, за якими Чеська
Республіка може передавати на основі міжнародного договору повноваження міжнародній організації.
Відповідно до оновленої у 2001 р. Конституції Словаччини рішення про вступ до
союзу з іншими державами приймаються
парламентом у формі конституційного закону з наступним затвердженням його на
референдумі (ст. 7 п.1). У ст. 7 Конституції
закріплено пріоритет обов’язкових правових актів Європейських співтовариств та Європейського союзу над законами Словацької
Республіки. Розширені також повноваження
Конституційного Суду. Зокрема, Суду нада-
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АНОТАЦІЯ
У статті акцентується на взаємодії правових систем сучасних міжнародних організацій
(Рада Європи), правової системи Європейського
Союзу та національних правових систем. Підкреслюється необхідність удосконалення механізмів імплементації міжнародних угод та
актів міжнародних організацій у внутрішні
правопорядки їх держав-членів.
Ключові слова: міжнародні організації,
взаємодія, Рада Європи, право Європейського
Союзу, національне право, акти міжнародних
організацій

SUMMARY
The article focuses on the interaction legal
systems of modern, international organisations
(Council of Europe), the legal system of the
European Union and national legal systems.
Highlights the need to improve the mechanisms for
the implementation of international agreements
and acts international organizations in the internal
law of their Member States.
Keywords:
international
organizations,
cooperation, Council of Europe, European
Union law, national law, acts of international
organizations

но право перевіряти відповідність укладених
міжнародних договорів Конституції і конституційним законам, а звичайних законів – ратифікованим міжнародним договорам.
Приєднання Польщі до ЄС здійснювалось на засадах положень ст. 90 Конституції.
Незважаючи на те, що чинна Конституція
була прийнята порівняно нещодавно (в 1997
р.), у ній немає положень, спеціально присвячених європейській інтеграції, а подальші зміни, які вносились в 2001, 2006 та 2009
роках також не торкалися цього питання.
Тому і сьогодні стаття 90 залишається основною, хоча її формулювання є досить широким і стосується передусім участі Польщі в
будь-яких міжнародних об’єднаннях, відносини з якими передбачають передачу органами державної влади Польщі частини своїх
повноважень міжнародним організаціям або
органам.
Ст. 91 Конституції встановлює, що належним чином ратифіковані та опубліковані міжнародні договори мають пряму дію, а
у випадку колізії з нормами національного
закону, міжнародні договори, ратифіковані
за попередньою згодою, обґрунтованою законом, мають пріоритет над законами, якщо
останній не можна узгодити з договором. Те
ж стосується і актів міжнародної організації,
участь у якій бере Польща.

жав-членів ЄС та, по-друге, співвідношення
права ЄС з нормами інших внутрішніх нормативно-правових актів. У державах-членах
ЄС право Союзу діє не в зв’язку з його наднаціональними властивостями, виведеними
Судом ЄС, а на підставі національних конституцій. Держави, вносячи зміни до договорів
ЄС, намагаються ратифікувати свій контроль
проявів наднаціональності в діяльності Союзу. Суверенітет є тим чинником, який стримує розвиток елементів наднаціональності в
діяльності ЄС.

Висновки
Отже, співвідношення права ЄС та внутрішнього права держав-членів доречно аналізувати в двох площинах: по-перше, співвідношення права ЄС та норм конституцій дер-
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND UKRAINIAN POLICY ON
IMPLEMENTATION OF THE KYOTO PROTOCOL
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the Verkhovna Rada of Ukraine
The Kyoto Protocol is a legally binding agreement under which industrialized countries take
measures for climate change prevention. The article is devoted to the cost estimate procedures concerning reduction of greenhouse gas emission, development of environmentally-friendly economic
programs and mechanisms of the Protocol implementation (e.g. mechanisms of transferring the
carbon credits and taxes). Analysis of the regulatory instruments regarding global climate change
shows that Ukraine still hasn’t adopted the strategic
approaches to legislative regulation of greenhouse
gas emission. There is no clear policy in the tax assessment, application of excise taxes, environmental taxes, consumer/manufacturer taxes, rate differentiation and other ways of promoting energy
efficiency and energy overuse remedies. But the
mechanisms of legislative implementation of legal
regulation are being designed at this stage.
Keywords: greenhouse gas emissions, Kyoto
Protocol, limitation of the greenhouse gas emission,
international legal regulations of greenhouse gas
emissions.
Introduction
There is a common concern that global
warming only makes our world warmer. But it
tends to cause substantial climate changes resulting in extreme natural events like droughts,
flooding of the coastal territories, powerful
hurricanes and abnormal temperatures. By the
end of 21st century these changes are expected
to put millions of lives in danger.
Scientific research proves the increase
of different extreme natural phenomena in
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caused by global climate change in the world.
For example, number of hurricanes (Categories Four and Five) has increased up to 1970
for approximately 75%. The highest indicators
were recorded in northern and south-western
parts of the Pacific and Indian Ocean. It should
be pointed out that the number of hurricanes
in North Atlantic region has exceeded the limit
during the last decade.
The number of drought-stricken regions
has also grown – it was mainly caused by the
disbalance between unessential decrease of terrestrial weather elements and enhanced evaporation due to warming processes. The same
negative tendency is currently observed in
Ukraine – number of dangerous natural phenomena is increasing year by year.
Today many scientists consider the unprecedented rapid climate changes to be the result
of anthropogenic influence (first of all we talk
about fossil fuel burning). Many countries, especially the least developed ones, suffer the
most from these changes. Specialists claim that
huge resources are required for the regulation
and stabilization of the climate and limitation of
greenhouse gases emission.
Main part
The Kyoto Protocol is a legally binding
agreement under which industrialized countries take measures for climate change prevention. Many specialists are involved in cost
estimate procedures concerning reduction
of greenhouse gas emission, development of
environmentally-friendly economic programs
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and mechanisms of the Protocol implementation (e.g. mechanisms of transferring the carbon credits and taxes). All countries must focus
on limitation of the greenhouse gas emission to
prevent the global warming. The Kyoto Protocol which extends the 1992 United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) has become a final result of international efforts aimed to search the globalized
solutions of economic and ecological issues.
It defines the key structural elements of the
foundation of anti-climate change global campaign in the 21st century. It must be mentioned
that the majority of world’s population neither
heard of the abovementioned agreements nor
got its point. Meanwhile the climate change issues directly affect our lives and the solution
is of common concern. The aim of this report
is to provide the comprehensive analysis of the
Kyoto Protocol and its influence on the legal
regulation in Ukraine and at international
scale.
In 1970 UN Secretary-General mentioned
“natural disasters caused by warming” in his
Ecological Report. In 1972 the first UN Conference on the Human Environment was held
in Stockholm where the UN Environment Programme (UNEP) was adopted. It presented
the solutions for the so called “first generation”
environmental problems like water and air pollution, soil impoverishment etc. Since then the
UN Environment Programme has become the
most extensive and influential form of international cooperation within the scope of environmental protection. In 1983 the World Commission on Environment and Development was
created for the UNEP purposes to be accomplished. In 1987 the Commission prepared the
“Long-Term Development Programme” published later under the title “Our Common Future”. This programme contained recommendations concerning development and improvement of national legislation on environmental
protection. In 1980s within the context of the
UN Environment Programme and in association with the World Meteorological Organization (WMO) many scientific seminars were convened where specialists came to a consensus on
the abovementioned issues.
The majority of countries are capable of
significant emission cut without additional ex-

penses taking “painless” measures. These measures include easing of market limitations and
economic disproportions (e.g. through changes
in legal regulation and reduction of subsidies
for fossil fuel extraction), prevention of carbon dioxide emissions from further increase
(including other harmful substances of nonindustrial origin) by, for example, “clearing” of
car exhaust fumes.
In this aspect the ‘fair play’ principle in the
climate change control is important as inherent value and tool effective implementation of
international agreements.
In June 1992 the United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted during the Earth Summit - United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) – in Rio de Janeiro. This
document contained recommendations concerning steps aimed at regulation of the abovementioned issue (came into effect on March 21,
1994). The history of Kyoto Protocol creation
must be analyzed in a single package with this
document. Recommendations deal with control of atmosphere changing and its stabilization on the safe level: “The main aim of the
Convention is to promote measures for fixed
retention of greenhouse gas emissions on the
level of guaranteed anthropogenic threat exclusion concerning the balance of the planet’s
climate system”.
The adoption of the Convention resulted
in creation of specific area in the scope of international law and established the principles
approved by its signatories.
USA was one of the first countries to ratify
the Convention later followed by others. By
December 1990 the United Nations Framework Convention on Climate Change had been
adopted by 50 countries – sufficient for the
document to come in effect in three months according to law. The term is considered to be
relatively short for this type of international
treaty. Up to the Kyoto meeting the number of
signatories increased to 167 (without EU).
The next step to be taken was the convocation of the first Annual Conference of the
Convention Parties – this event was aimed to
assess the steps taken after the Earth Summit
and identify the key perspectives of further development. The decision was made to hold the
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Conference in Berlin in 1995. During the first
session the members adopted the “Berlin Mandate” (1/CP1) which initiated the international
negotiation process on development of new
legally binding document to accompany the
Convention in terms of specific commitments
of the Parties concerning reduction or limitation of emissions. Discussion of organizational
matters in Berlin was generally impassive without taking into account the failure of attempts
to approve the formal procedural norms (this
situation repeated in Kyoto). Emission trading
was the most debatable issue but the compromise was eventually achieved – a set of specific
steps was forwarded without clearly formulated
commitments on emission limit for contributing countries. It resulted in new stage of intensive negotiation finished in Kyoto.
Conference in Kyoto has become one of the
most important global events in the scope of
international protection of environment. Representatives of different countries were to take
clearly defined and legally unbeatable commitments admitting the previous agreements with
their declarations and consensus to fail. “This
agreement got a widespread approbation and
was stated to become an important step in
facing the challenges caused by the global climate change”. Still many contradictions can be
traced in it causing the negotiation complexity:
it was necessary to formulate the commitments
more clearly, provide appropriate quantitative formula, dispense them between the participants and create a mechanism for execution
control. The negotiation was concentrated on
the emission reduction commitments taken by
the countries according to the main provisions
of the Berlin Mandate. The discussions concerned three main aspects: extent of commitments (period of fulfillment with consideration
of emission sources and effects); level of commitments to be taken (including differentiation
between parties); international mechanisms ensuring extra flexibility for the parties’ commitments to be fulfilled.
What conclusions can be made after analyzing the negotiation process on Kyoto Protocol?
First of all, in must be noted that despite the
common belief that in the age of economic globalization national state declines in importance
the Kyoto Protocol is an agreement between naÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

tional states. The environmental protection organizations declined almost all the mechanisms
of credit transfer and demanded to toughen
the commitments. But governmental authorities were determined to achieve the consent
and took all possible measures to protect the
planet’s atmosphere as well as their own interests.
The USA managed to keep the leading position during the negotiation process. American
policy was aimed to achieve the highest possible flexibility in all aspects of climate change
prevention where the political and economic
interests of the state came to the fore. The negotiation process in Kyoto was also marked by
internal conflicts of the developing countries
which had difficulties in formulation of positive
ideas and achievement of consent. Countries
with transition economy were more successful
in protection of their interests tackling it to EU
and American interests in credit trading. Developing countries presenting 70% of the conference participants and 75% of world’s population proposed a set of commitment initiatives through AOSIS – Alliance of Small Island
States and issues concerning potential negative
consequences (AOSIS made offers on climate
change influence and OPEC (Organization of
Petroleum-Exporting Countries) provided information on the effects of the measures taken).
Many OPEC members admitted failure of attempts to limit the emissions in the developing
countries to be the main flaw in the negotiation
process due to the fact that they were mostly
presented by the states with powerful industrial
sector and leading world polluters (e.g. China
and India). At the same time these states are
not bound by any commitment according to
the Kyoto Protocol despite the fact that extent
of emissions produced by Indian and Chinese
industry goes far beyond the estimated limits –
specialists claim China to become the leading
world polluter by 2030.
Commitments under Kyoto Protocol consider emissions of six greenhouse gases from
defined sources; in general it means overall anthropogenic pollution in form of greenhouse
gas emission in countries with developed industry.
Political struggle around the Kyoto Protocol caused the excessive flexibility in the com-
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mitment fulfillment. This struggle continues in
scope of fulfillment of the commitments and
usually traced in discussions on wash-off accounting regulations, credit trading and CDM
(Clean Development Mechanisms).
States’ attitude to the Protocol itself is different. EU member states tried to raise the bar
up to 15% on emission reduction. Russia stood
for establishment of differentiated emission reduction system to reach the overall level of 3%.
Japan insisted on 5% reduction – this indicator
was defined in the document for the majority
of states. The USA insisted on inclusion of the
commitments for developing countries into the
text of the document. This requirement has
substantial background – some of developing
countries are massive industrial polluters (e.g.
China and India). These states use technologies
of the developed countries in order to produce
less carbon dioxide. The defined commitments
stimulate Western Europe and Japan to develop more effective technologies and at the same
time improve the ecological situation in developing countries.
Immediately after the final document was
signed the USA representatives started to deliver the thoughts that ratification of the Kyoto
Protocol is not of economic benefit. It was based
mostly on the claims that its provisions contradict the Byrd-Hagel Resolution adopted by the
US Senate in 1977 (before the USA joined the
Kyoto Protocol).
According to the Resolution, the USA must
not participate in international treaties which
do not include obligatory target parameters
and terms concerning not only industrially developed states but also developing countries if
these treaties may “cause serious damage to the
US economy”.
On May 31st, 2002 EU officially informed
the UN about ratification of the Kyoto Protocol.
It was an important step on the way to practical
implementation of this document.
18th Conference of the Framework Convention Parties and 8th Meeting of the Kyoto
Protocol Parties were held in Doha (Qatar)
on November 26th – December7th 2012. The
negotiation resulted in adoption of the decision package called Doha Climate Gateway.
Resulting from activities of the Special Work
Group on Kyoto Protocol an amendment was

issued. Second commitment period of the
Kyoto Protocol started on January 1st 2013
and will finish on December 31st 2020 – industrially developed countries (37 in total) will
continue to reduce the greenhouse gas. New
Zealand, Russia and Japan refused to make
commitments on emission reduction, Canada
withdrew from the Kyoto Protocol. Total commitments presented by states on emission reduction during the second period comprise
only 18% of the total emission level (1990) or
3% of the global emissions reduced. According to the last report of International scientific
group on climate change the abovementioned
commitments aren’t capable of holding the
global warming under 2°C. If this temperature is exceeded, it may cause irreversible natural effects. Researchers from Potsdam Institute of for Climate Impact prove that current
global temperature is coming to 4°C. That is
why countries must reconsider their commitments for the second Kyoto period. They will
save their right for greenhouse gas emission
credit trading of the first or second commitment period, but Amendment to the Kyoto
Protocol provides limitations for the purchasing countries. If necessary, countries have
right to buy not more than 2% of the established Assigned Amount Units (AAU) of the
first period. Through transactions credits will
be transferred from the excess reserves of the
previous period of the selling country to the
reserve of the purchasing country. In case if
Ukraine exceeds the average emission level
of 2008-2010 by 2020, the country will have
right to compensate the difference from the
extra credit reserve of the first period. It is
stated in the subsection 25 of the Amendment
to the Kyoto Protocol.
The Doha Climate Gateway decisions didn’t
cover the issues on extra admissions for greenhouse gas emission in Kyoto Protocol after
2020. That is why during the process of new
“post-Kyoto” agreement arrangement the issue
on transfer and use of the Assigned Amount
Units will arise. Currently full participation in
the second commitment period requires countries to calculate new amount units, assess the
potential effects of the Amendments and correct the commitments on emission reduction by
2020.
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Working group on long-term cooperation
encouraged industrially developed countries
to raise quantitative commitments on greenhouse gas emission reduction according to
conclusions made by International Group of
Experts on Climate Change and actualize the
low-carbon economic development. The decisions made will be used as base for formulation
and implementation of the new mechanisms of
the greenhouse gas reduction in parallel with
the current flexible mechanisms of the Kyoto
Protocol. Ways of providing financial support
for adaptation to the climate change for developing countries weren’t clearly defined though
the necessity of financial support was outlined.
The following issue will concern the implementation of Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change and national legal regulations of greenhouse gas emissions in Ukraine.
Analysis of the regulatory instruments regarding global climate change shows that
Ukraine still hasn’t adopted the strategic approaches to legislative regulation of greenhouse gas emission. There is no clear policy in
the tax assessment, application of excise taxes,
environmental taxes, consumer/manufacturer
taxes, rate differentiation and other ways of
promoting energy efficiency and energy overuse remedies. But the mechanisms of legislative
implementation of legal regulation are being
designed at this stage.
The main reason for legal framework of the
state regulation of greenhouse gas emission to
be incomplete is that Ukraine has no convincing threat for the commitment infraction regardless of the period comparing to industrially developed countries.
For industrially developed countries state
regulation of industrial greenhouse gas emissions is an obligatory condition for the national
aim to be achieved. For example, EU members
were obliged to cut the overall emissions by 8%
- this task will not be fulfiled if the appropriate
measures aimed at industrial emission reduction are not taken.
The majority of estimations covering greenhouse gas emissions clearly show that national
emission level will be 30-40% lower of the average level in 1990. Up to now Ukraine had
no necessity for any additional state regulations
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

on greenhouse gas emission limitation and reduction on industrial (sector/enterprise) level.
But these steps are essential – firstly, Ukraine
must prepare to the next commitment period
beforehand. Secondly, promotion of industrial
emissions reduction will provide an opportunity to settle the issues on additional reduction to
be sold on international AAU market. Finally,
cautious and gradual implementation of state
measures for greenhouse gas emission regulation will promote the “environmental” refocusing of economy with energy-saving technologies – it will be cost-efficient for the country and
increase the GDP.
The second reason is absence of national
strategies on industrial emissions reduction –
attention was mostly paid to provision of reports concerning state regional and sector programmes.
No special taxes for greenhouse gas emissions were introduced in Ukraine – initial discussions in the scope of the Protocol ratification
concerned only development of the State Concept on Legislative Regulation of the Greenhouse Gas Emissions. There is a clear contradiction between the experts’ recommendations
of the state tax pressure to be decreased for
the development of small and medium-sized
business and positive experience of European
countries where the additional “carbon” taxes
were imposed on big enterprises.
Two main concepts are currently being implemented in Ukrainian legislation:
1. Planning of annual average emission
amount;
2. Liberal mechanism for the emission
level to be achieved and guaranteed according
to the international commitments.
Legislative regulation of the greenhouse
gas emissions must be gradually improved with
attention to every detail in order to achieve
maximum economic and environmental effect.
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SUMMARY
The aim of the report is provide comprehensive
analysis of international legal regulation of
greenhouse gas emissions limitation and Ukrainian
experience in this area. There is a common concern
that global warming only makes our world warmer.
But it tends to cause substantial climate changes
resulting in extreme natural events like droughts,
flooding of the coastal territories, powerful
hurricanes and abnormal temperatures. By the end
of 21st century these changes are expected to put
millions of lives in danger. This negative tendency
is currently observed in many countries including
Ukraine. The Kyoto Protocol is an international
agreement linked to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, which commits its
Parties by setting internationally binding emission
reduction targets. It is the first agreement between
nations to develop global solutions for economic
and environmental problems in the 21st century.
Analysis of the regulatory instruments regarding
global climate change shows that Ukraine
still hasn’t adopted the strategic approaches to
legislative regulation of greenhouse gas emission.
There is no clear policy in the tax assessment,
application of excise taxes, environmental taxes,
consumer/manufacturer taxes, rate differentiation
and other ways of promoting energy efficiency and
energy overuse remedies. But the mechanisms of
legislative implementation of legal regulation are
being designed at this stage.

АНОТАЦІЯ
Очевидним є зростання кількості різних екстремальних кліматичних явищ, що
пов’язують із глобальною зміною клімату, у
низці регіонів світу. Тому статтю присвячено дослідженню особливосей Кіотського протоколу – екологічної угоди щодо запобігання
катастрофічних змін клімату. Конкретні
кроки до реалізації механізмів Кіотського протоколу полягають у створенні можливостей
для підприємств розпочати діяльність у цій
сфері. Зокрема, необхідними є як політичні
рішення на рівні уряду України про скорочення викидів під час реалізації проектів спільного впровадження самими підприємствами,
уникнення додаткових податків тощо. Загалом нормативно-правове регулювання викидів
парникових газів повинно сприяти досягненню максимального ефекту як економічного,
так і сприятливого для глобальної кліматичної системи.
Ключові слова: клімат, зміна клімату, Кіотський протокол, викиди парникових газів,
міжнародно-правові стандарти.
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суб’єкт та об’єкт регулювання. А тому в рамках представленої роботи особливу увагу ми
приділимо увагу формам здійснення валютного регулювання, адже саме у формах знаходить своє об’єктивне відображення зміст
такої діяльності.

В статье, на основе анализа норм действующего законодательства Украины и научных
взглядов ученых, определены и охарактеризованы основные формы валютного регулирования
в Украине. Отмечено, что именно в формах находит свое объективное отражение содержание
такой деятельности. Установлено, что ни одна
из определенных в работе форм в чистом виде
не дает возможность достичь конечной цели валютного регулирования, а потому все эти формы
должны использоваться комплексно.
Ключевые слова: регулирование, валютное
регулирование, формы, формы регулирования, девальвация, ревальвация, валютные ограничения
Постановка проблеми
На сьогоднішній день не може викликати
жодних сумнівів твердження про те, що валютне регулювання є важливим напрямком
діяльності держави. Залежно від мети, валютне регулювання може стимулювати або
стримувати економічний розвиток у країні
та, відповідно, впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. У сучасних
умовах економічної глобалізації валютний
курс стає одним з основних комплексних макроекономічних показників, який впливає
не лише на зовнішньоекономічну діяльність
країн, а й загалом на соціально-економічний
розвиток [1]. У сучасній науковій літературі
валютне регулювання характеризується як
складний процес з багаторівневою структурою, яка включає в себе чітко визначені завдання, функції, принципи, методи, форми,
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Стан дослідження
Окремі форми валютного регулювання розглядали у своїх наукових працях:
О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко, С.В. Мочерний, О.М. Музичук, О.І. Береславська, А.С. Гальчинський, А.В. Бурковська,
Т.І. Лункіна, М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик, О.В. Дзюблюк,
Ф.О. Журавка, С.А. Шелудько, О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка,
В.О. Онищенко, А.Ю. Бережна, Л.О. Птащенко, І.Б. Чичкало-Кондрацька. Однак, незважаючи на велику кількість наукових робіт, єдиного комплексного дослідження всіх
видів форм валютного регулювання так проведено і не було.
Саме тому метою статті є визначення
форм валютного регулювання в Україні.
Виклад основного матеріалу
Починаючи розгляд основного питання
наукового дослідження, слід, у першу чергу,
відзначити, що під формами валютного регулювання потрібно розуміти закріплений у
нормах чинного законодавства України зовнішній вираз діяльності уповноважених органів державної влади, діяльність яких спря-
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мована на здійснення валютного регулювання в нашій країні. Науковці традиційно виділяють такі форми валютного регулювання
в Україні: девальвація, ревальвація, валютна
інтервенція, валютні обмеження, регулювання конвертованості валюти, регулювання облікових ставок Національного (центрального) банку; управління валютними резервами;
регулювання платіжного балансу.
Девальвація – це зниження курсу національної валюти стосовно іноземних, викликане переважанням кількості грошових
знаків, що перебувають в обігу, над їх товарним забезпеченням; основними причинами
девальвації є інфляційні процеси й дефіцит
платіжного балансу. Виявляється вона у підвищенні валютних курсів іноземних валют
щодо національної валюти. Вона стимулює
експорт, робить його дешевшим, проте імпорт дорожчає, що призводить до зниження внутрішнього попиту [2]. Для населення,
зазначає О.М. Колодізєв, девальвація має
одночасно й негативні наслідки: значне подорожчання імпортних товарів та зростання
реального рівня цін на всі товари. Її причиною є інфляція та хронічний дефіцит платіжного балансу. За сучасних ринкових умов
девальвація може проводитись цілеспрямовано з метою впливу на розвиток зовнішньоекономічних відносин: підвищення конкурентоспроможності продукції, врегулювання платіжного балансу тощо. Більше того, за
режиму плаваючих курсів валют девальвація
може відбуватися стихійно у вигляді тривалого зниження ринкового курсу валют [2].
Враховуючи все зазначене вище, варто констатувати, що, дійсно, девальвація є дієвою
формою валютного регулювання, однак її застосування має носити чітко визначену ціль
та межі. Девальвація є тією формою, яка забезпечує баланс між забезпеченням інтересів
громадян та інтересами держави на зовнішньому економічному ринку. Тобто надмірна
чи недостатня девальвація може негативним
чином відобразитись, у першу чергу, на благополуччі населення держави.
Протилежною формою девальвації є ревальвація, яка є офіційним підвищенням золотого вмісту національної валюти або підвищення вартості грошової одиниці щодо курсів
інших валют. Ревальвація означає зростання

цін експортних товарів у іноземній валюті і
зниження їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Головна причина ревальвації
– тривале активне сальдо платіжного балансу
держави, що означає наявність дефіцитів у
її партнерів. Ревальвацію може спричинити
якась велика валютна спекуляція, коли на
національну валюту обмінюється така сума
іноземної валюти, що перевищує інтервентні
можливості центрального банку [2]. В умовах
інтенсивної інфляції останніх років, яка не в
останню чергу викликана надмірною пропозицією іноземної валюти на національному
валютному ринку, ревальвація здатна дещо
пригальмувати згадані інфляційні процеси.
Інтенсивне надходження іноземної валюти
в Україну, зокрема завдяки грошовим переказам українських трудових мігрантів, які
працюють за кордоном, вимагає від уряду
країни постійно забезпечувати (емітувати)
національну валюту в розмірах, які дали б
змогу забезпечити відносну рівновагу між національною валютою та іноземною, яку за неї
можна придбати [3]. Таким чином, стає зрозумілим, що додаткове друкування гривні
спричиняється не стільки завдяки росту виробничих потужностей в країні і зростанню
об’ємів випуску готової продукції, скільки через надмірне засилля національного валютного ринку іноземною валютою. А це і є однією з головних причин розвитку негативних
інфляційних процесів, що останнім часом
панують в державі. За таких умов можлива
ревальвація гривні спроможна дещо сповільнити інфляційні процеси, оскільки для забезпечення вищезгаданого паритету між національною валютою і пропозицією іноземної,
уряду необхідно буде додатково емітувати
вже меншу «порцію2 гривні [3]. Отже, можна
говорити про те, що і девальвація, і ревальвація як форми валютного регулювання повинні проводитись у чітко встановлених межах,
адже у іншому випадку вони матимуть негативний вплив на благополуччя населення
країни. Їх головне призначення полягає в
тому, щоб досягти компромісу між інтересами громадян та стабільними зовнішньоекономічним правовідносинами країни.
Наступною формою валютного регулювання є валютна інтервенція, яка почала застосовуватися в XIX ст. та набула поширення
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в умовах сучасної Ямайської валютної системи. У Європейській валютній системі валютна інтеграція використовується її членами
під час коливань курсів валют за межі встановлених параметрів [4]. Валютна інтервенція, зазначає С.В. Мочерний, – це втручання
національного банку в операції на валютному ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на національну валюту.
Для підвищення курсу національної валюти
Національний банк продає іноземну валюту,
для зниження її курсу – скуповує іноземну валюту. Можливості впливу на валютний курс
визначаються розмірами валютних резервів і
тому обмежені [4].
Необхідно зазначити, що валютна інтервенція не завжди відіграє вирішальну роль
у забезпеченні керованості валютного курсу.
Це відбувається тільки при макроекономічній стабілізації та економічному розвитку,
коли в країні економічна криза, фінансова
розбалансованість щодо цього інструменту
виявляється недостатньою для забезпечення стабільності обмінного курсу національної
валюти. Широке його застосування в таких
умовах може призвести до повної втрати
валютних резервів держави і не дати бажаних наслідків [5]. Таким чином, валютна інтервенція є важливою формою валютного
регулювання, яка в умовах плаваючого валютного курсу є об’єктивною необхідністю.
З її допомогою уповноважені органи мають
можливість здійснити тимчасовий вплив на
валютний курс в Україні. Крім того, варто
звернути увагу на таку особливість, що використання цієї форми валютного регулювання має певні обмеження, які пов’язані з
існуванням можливості спустошення валютних резервів. А тому, на наше переконання,
валютна інтервенція повинна використовуватись у комплексі з іншими заходами валютного регулювання.
Далі слід вказати таку форму валютного регулювання, як валютні обмеження. Ця
форма посідає особливе місце у валютному
регулюванні та заслуговує окремого наукового дослідження, а тому в рамках представленої праці ми розглянемо лише її ключові
характеристики. Уперше валютні обмеження
було введено в кількох країнах (Німеччині, Австро-Угорщині та ін.) під час Першої світової
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війни; посилено під час кризи 1929-1933 рр.,
а в роки Другої світової війни їх запровадили майже всі розвинуті країни (крім США та
Швейцарії). У 50-ті роки валютні обмеження
були послаблені, наприклад, у Франції була
дозволена вільна торгівля золотом всередині країни, введена оборотність валют в Італії,
Бельгії та інших країнах [6].
Під поняттям «валютні обмеження»
А.С. Гальчинський розуміє систему нормативних правил, які регламентують права громадян та юридичних суб’єктів ринку щодо
обміну валюти своєї країни на іноземну, а
також здійснюють інші валютні операції, що
можуть застосовуватися під час здійснення
контролю за рухом капіталу, блокування
валютної виручки, регламентації вивезення валюти громадянами, що здійснюють туристські подорожі, та інше [7, с. 403]. Валютні обмеження, на переконання Н.І. Патики,
- система нормативних правил, установлених
у законодавчому та адміністративному порядку, спрямованих на обмеження операцій
із золотом, валютними цінностями та іноземною валютою. Вони поширюються на фізичних та юридичних осіб щодо обміну валюти
власної країни на іноземну, а також інших
валютних операцій [8]. Валютні обмеження,
зазначає вчена, передбачають організацію і
здійснення компетентними органами відповідних країн спеціальних заходів з валютного контролю з метою врівноваження платіжних балансів і підтримання курсів національних валют [8].
Обмеження у сфері валютного регулювання передбачають низку цілей: встановлення та реалізація певного порядку проведення операцій з валютними цінностями
на внутрішньому валютному ринку, порядку
переміщення валютних цінностей за кордон або на його територію з-за кордону та
режиму здійснення іноземних інвестицій;
забезпечення і захист права власності на валютні цінності; регламентацію міжнародних
розрахунків; підтримання стабільного курсу
національної валюти та національного платіжного балансу; забезпечення необхідного
(інтеграційного або ізоляційного) режиму
взаємодії країни зі світовим валютним ринком [9]. Ступінь валютних обмежень залежить від комплексу економічних показників:
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стабільності курсу національної валюти, стану торговельного і платіжного балансів, економічної кон’юнктури та ін. Останнім часом
валютні обмеження в більшості країн значно
послаблені. Водночас у багатьох державах
зберігаються валютні обмеження поточними
операціями платіжного балансу, по операціях з рухом капіталів, по термінах обміну іноземної валюти на національну при розрахунках у сфері міжнародної торгівлі товарами і
послугами; в деяких країнах (Франції, Італії,
Канаді та ін.) заборонено (або потрібний дозвіл) для відкриття рахунків в іноземній валюті всередині країни і за кордоном; у Швейцарії контролюються відсоткові ставки, які
виплачують банки за вкладами нерезидентів,
купівля іноземцями цінних паперів та ін. На
території України обіг іноземної валюти заборонено у 1995 р., упорядковується система
обліку і постійного контролю за обертанням
іноземної валюти [6].
Таким чином, можна констатувати, що
валютні обмеження є важливою формою валютного регулювання, вони, як ми вже відзначали вище, посідають особливе місце серед усіх інших форм валютного регулювання. Вказану тезу можна підтвердити тим, що
по-перше, вони є найбільш м’якою та ефективною формою валютного регулювання;
по-друге, валютні обмеження несуть у собі
менші ризики для інтересів громадян, тобто
вони можуть якомога ефективніше збалансувати внутрішні інтереси держави із зовнішніми; по-третє, передбачають прямий, безпосередній вплив на суб’єктів господарювання
шляхом.
Не можна не звернути увагу на таку форму валютного регулювання, як регулювання
конвертованості валюти. А.В. Бурковська зазначає, що конвертованість валюти органічно пов’язує внутрішній ринок із світовим,
дає змогу оперативно реагувати на зміни
міжнародної господарської кон’юнктури,
що позитивно впливає на економічний розвиток країни [10]. Крім того, автор відмічає,
що в економіці країни, на яку поширює свій
вплив світовий ринок, відбуваються процеси
пристосування і вирівнювання національних
умов виробництва зі світовими за всіма параметрами — затратами, цінами, якістю, технічним рівнем продукції тощо. Тільки такий

режим може забезпечити повною мірою реалізацію відомого ринкового принципу «продавати на найдорожчих ринках і купувати на
найдешевших», дасть змогу найраціональніше використовувати кошти для інвестицій у світовому масштабі, а також отримати
вигоди від міжнародного поділу праці [10].
Отже, регулювання конвертованості валюти
дозволяє забезпечити «безболісний» перелив
капіталу між різними сегментами світового
валютно-фінансового ринку. Крім того, це
дозволяє звузити вплив та втручання держави в зовнішньоекономічну діяльність різних
суб’єктів господарювання.
Наступною формою валютного регулювання є регулювання облікових ставок Національного банку України. Зміст регулювання облікової ставки полягає в змінах процента за позиками, котрі центральний банк
надає комерційним банкам, що позначається
на можливостях комерційних банків надавати кредити. Поняття облікової ставки історично пов’язане з діяльністю центрального
банку з переврахування (переобліку) векселів, наданих комерційним и банками з метою відновлення ресурсів, вкладених в оборот капіталів підприємств. Тепер зміст цих
операцій, як правило, розглядається в ширшому контексті та включає не лише купівлю
векселів (переобліковий кредит) чи позики
під заставу цінних паперів (ломбардний кредит), а й процес надання центробанком усіх
різновидів кредитів комерційним банкам.
Тому облікову ставку можна розглядати як
основну (базову) норм у процента, щ о стягується центральним банком при наданні
позичок усім іншим банківським установам
країни [11, с.39].
Облікова ставка є одним із найпопулярніших у світі інструментів грошово-кредитного та валютного регулювання [12, с. 294295]. На переконання С.А. Шелудько, це
обумовлюється трьома основними мотивами: по-перше, встановлення певного рівня
облікової ставки та його зміна знаходяться в
одноосібному розпорядженні ЦБ; по-друге,
застосування ним цього інструменту не вимагає значного часу та жодних витрат; потретє, ефект від зміни рівня цієї ставки достатньо просто виміряти кількісно, адже він
має свій прояв у зміні номінальних процент-
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них ставок за позичками та депозитами на
внутрішньому кредитному ринку [13, с.118].
Варто відзначити, що застосування облікової
ставки має важливе значення із точки зору
забезпечення ефективного функціонування
банківської системи України. Що ж стосується саме валютного регулювання, то її вплив
на валютні правовідносини хоча і є прямим,
проте, на відміну від вказаних вище форм,
він все ж таки має дещо опосередкований характер, адже фактично впливає лише на рівень депозитних та кредитних ставок.
Далі, на нашу думку, слід звернути увагу
на управління валютними резервами. Валютні резерви являють собою офіційні запаси
іноземної валюти, що знаходяться на рахунках у центральному банку, а також у банках
за кордоном, або вкладені в іноземні цінні
папери. Офіційні валютні резерви призначаються для здійснення міжнародних розрахунків, а також для проведення валютних
інтервенцій із метою регулювання курсу національної грошової одиниці. Вони служать
забезпеченням стабільності національної валюти. Офіційні валютні резерви складаються
з золота, іноземних валют, СДР, нетто - позиції в МВФ. Більшість європейських країн,
що входять у Європейський фонд валютного
співробітництва, включає в офіційні валютні
резерви, що знаходяться в ньому [14]. Здійснюючи регулювання валютного резерву
уповноважені органи повинні керуватись
тим, щоб знайти оптимальний розмір валютного резерву. Це пояснюється тим, що занижений обсяг погіршує платоспроможність
країни на світовому ринку й обмежує регулятивні можливості держави у монетарній сфері, а завищений призводить до заморожування значної частини національного багатства
країни на тривалий період [15].
І остання форма валютного регулювання,
яку ми вкажемо, є регулювання платіжного
балансу. Платіжний баланс - співвідношення
між платежами, які здійснені економічними
суб’єктами даної країни в інших країнах, та
надходженнями, які одержані ними з інших
країн за певний період часу (квартал, рік).
Якщо надходження з-за кордону перевищують платежі, то баланс буде активним, а при
перевищенні платежів над надходженнями пасивним. При активному сальдо платіжного
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балансу збільшуються надходження іноземної валюти в країну, що призводить до зростання валютних резервів держави. Пасивне
сальдо спричиняє відплив іноземної валюти
з країни і призводить до зменшення валютних резервів [16]. Стан платіжного балансу
країни, на слушну думку В.О. Онищенко,
визначається її економічним потенціалом,
особливостями структури економіки, участю
економічних агентів країни в міжнародній
кооперації, зв’язками із світовим ринком позичкових капіталів, станом державного регулювання економіки і зовнішньоекономічних відносин. Тому платіжний баланс чітко відображає економічне становище країни, широко
використовується в інтересах прогнозування
і макроекономічного регулювання.
Висновок
Завершуючи розгляд представленого наукового дослідження, слід зазначити, що законодавством передбачено досить широкий
перелік видів форм валютного регулювання.
Однак, жодна із них не дає можливості досягти кінцевої мети валютного регулювання,
а відтак всі ці форми мають використовуватись комплексно. Крім того, ефективність та
результативність реалізації кожної із форм
валютного регулювання на пряму залежить
від того, наскільки вчасно і на який термін
вводилася та чи інша форма. Необхідно також вказати, що форми валютного регулювання потребують певної систематизації, зокрема, на нашу думку, необхідно виділити
такі три основні групи:
1) форми прямої дії (валютна інтервенція,
валютні обмеження, регулювання конвертованості валюти, регулювання облікових ставок Національного банку). Такі форми передбачають можливість безпосереднього впливу
на курс національної валюти України;
2) форми непрямої дії (управління валютними резервами, регулювання платіжного
балансу). Їх суть полягає у створенні сприятливих умов для реалізації форм прямої дії.
3) третю, окрему групи складають форми валютного регулювання, які залежно від
необхідності можуть мати пряму та/або непряму дію. У даному випадку мова йде про
девальвацію і ревальвацію.
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АНОТАЦІЯ
У статті, на основі аналізу норм чинного
законодавства України та наукових поглядів
вчених, визначено та охарактеризовано основні форми валютного регулювання в Україні.
Наголошено, що саме в формах знаходить своє
об’єктивне відображення зміст такої діяльності. Встановлено, що жодна із визначених
у роботі форм у чистому вигляді не дає можливість досягти кінцевої мети валютного регулювання, а відтак всі ці форми мають використовуватись комплексно.
Ключові слова: регулювання, валютне регулювання, форми, форми регулювання, девальвація, ревальвація, валютні обмеження.

SUMMARY
In the article, based on the analysis of the norms
of the current legislation of Ukraine and scientific
views of scientists, the main forms of currency
regulation in Ukraine are defined and characterized.
It is emphasized that it is in forms that their objective
reflection of the content of such activities. It is
established that none of the forms defined in the
work in its pure form makes it possible to reach the
ultimate goal of currency regulation, and therefore
all these forms should be used in a complex way.
Keywords: regulation, currency regulation,
forms, forms of regulation, devaluation,
revaluation, currency restrictions
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тку світова фінансова система перебуває у стані кризи, як і національна фінансова система
України, у свою чергу, що викликає певний
рівень недовіри до управлінських функцій
держави щодо фінансів.

В статье автор проводит анализ категории
«мировая финансовая система», учитывая разные трактовки ученых. Были определены основные составляющие элементы мировой финансовой
системы. Проанализированы типы финансовых
систем в зависимости от уровня их функционирования. Также автор охарактеризовал главные
задания, которые должна выполнять национальная финансовая система Украины как составляющая часть мировой финансовой системы.
Ключевые слова : мировая финансовая система, система, типы финансовых систем, финансовая система, целосность.
Постановка проблеми
Фінансова система України, яка із 1990-х
років розпочала процес розвитку та становлення як національна, входить до складу
більш складного та багаторівневого утворення – «світової фінансової системи». Саме вчасна адаптація, в першу чергу, законодавства,
до змін, що відбуваються у світовій фінансовій
системі, має забезпечити ефективне функціонування національної фінансової системи. Із
середини 2011 року стан світової фінансової системи значно погіршився, незважаючи на інтенсифікацію політичного діалогу щодо стримування боргової кризи, насамперед, країн єврозони
та розв’язання проблем, що постали [1, c. 68].
Саме тому доцільно визначити роль та
місце фінансової системи України у світовій
фінансовій системі. На даному етапі розви1

1
Робота виконана в рамках проекту 55.1601.18/20.3П

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Огляд останніх досліджень і публікацій
Незважаючи на те, що питання фінансової системи було предметом розгляду багатьох науковців, окремі аспекти залишаються
малодослідженими. Зокрема, питання щодо
функціонування світової фінансової системи
України, а також – щодо визначення національної фінансової системи в контексті світової було предметом розгляду багатьох таких
науковців, як: А. Гальчинського, Т. Голоядової, Ю. Козак, З. Луцишина, О. Мозгового,
А. Нестеренко, Л. Руденко, О. Турпетко та
ін. Необхідно наголосити на тому, що світова
фінансова система вищезазначеними науковцями розглядалась як економічна категорія,
що й актуалізує проведення подальших досліджень.
Формулювання завдання дослідження
Виходячи із актуальності дослідження та
можливості проведення подальших наукових
досліджень, метою статті є комплексний аналіз світової фінансової системи в цілому. Для
досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити категорію «світова фінансова система», охарактеризувати її складові елементи, а також визначити місце та роль фінансової системи України
як національної у світовій фінансовій системі.
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Виклад основного матеріалу
Категорія «світова фінансова система» легко та швидко увійшла в науковий обіг та використовується як у науковій, так і практичній
площині. Однак, на законодавчому рівні вона
не була закріплена, що викликає існування
плюралістичних трактувань. Саме тому необхідно проаналізувати визначення категорії
«світова фінансова система» серед представників наукової спільноти.
Розглядаючи категорію «світова фінансова система», необхідно акцентувати увагу
на тому, що різноманіття поглядів науковців
зумовлено наявністю словосполучень, які використовуються достатньо часто як синоніми
та ототожнюються із цією категорією. Так, до
таких синонімічних словосполучень належать
наступні: світова фінансова система, світова
валютна система, світова валютно-кредитна
система та світова валютно-фінансова система.
На нашу думку, ототожнювати вищезазначені
категорії неможливо, зважаючи на те, що деякі із них становлять певним чином складові
елементи світової фінансової системи.
Світова та національна фінансова система України є достатньо взаємопов’язаними, у
зв’язку із чим вони впливають одна на одну.
Національна фінансова система, будучи складовою світової, забезпечує можливість адаптації економічної системи до певних світових
стандартів.
Саме тому необхідно чітко визначити та
трактувати «світову фінансову систему». Зокрема, у широкому розумінні за О. Мозговим,
світову фінансову систему необхідно розглядати як певну сукупність фінансових систем
окремих національних економік, у межах якої
кожна держава виробляє і реалізує фінансову
політику, за допомогою власного фінансового
механізму [2]. У свою чергу, дещо іншу позицію висловлює у трактуванні даної категорії
Д. Ю. Мамотенко, яка визначає світову фінансову систему як сукупність окремих найбільш
інтегрованих сфер і ланок національних фінансових систем, функціональних форм організації валютних відносин та світових фінансових організацій, що забезпечує національне
регулювання з метою підвищення стійкості
світових фінансових ринків, ринків національних валют на основі принципів і механізмів ринкового і позаринкового розподілу й

перерозподілу світових фінансових ресурсів і
капіталу [3, c. 231].
Таким чином, зважаючи на вищевикладені визначення категорії «світова фінансова
система», ми пропонуємо розуміти сукупність
фінансових систем усіх рівнів її функціонування, що включають національні фінансові системи країн світу, в межах яких здійснюється
фінансова діяльність, що регулюється правовими методами регулювання. У свою чергу,
на нашу думку, доцільно було б розглянути
світову фінансову систему як сукупність усіх
фінансових інституцій та органів, які здійснюють безпосередньо управління та контроль за
фінансовою діяльністю як у межах національної фінансової системи, так і світової в цілому.
Аналізуючи фінансові системи в цілому,
такі науковці, як Ю. М. Руденко та В. В. Токар, виокремили 4 типи фінансових систем.
Зокрема:
- світова фінансова система;
- регіональні фінансові системи, що
функціонують на рівні інтеграційних утворень;
- національні фінансові системи;
- регіональні фінансові системи на рівні
адміністративно-територіальних одиниць.
У свою чергу, світова та регіональні фінансові системи (на рівні інтеграційних утворень)
безпосередньо складаються із наступних 2
рівнів:
- національних фінансових систем усіх
країн світу або ж певного регіону;
- міжнародних фінансів, які відображаються в централізованих на світовому чи регіональних рівнях коштах та фінансових ресурсів [4, c. 17].
Отже, фінансова система України є складовою більш широкої категорії, як «світова фінансова система», та виконує, в першу чергу,
завдання на національному рівні в контексті
функціонування як елемента світової фінансової системи. Можна констатувати, що вона
входить до більш складного та багаторівневого утворення – «світової фінансової системи».
Загалом, будь-яка національна фінансова система держави може відрізнятися як за своїм
сутнісним наповненням, так і за своєю структурою. Це зумовлено тим, що вони є відображенням та втіленням понад десятка моделей
фінансових систем, що існує у світі.

199

Áàíê³âñüêå òà ô³íàíñîâå ïðàâî

При визначенні світової фінансової системи актуальності набуває безпосередньо і виокремлення її об’єктивних елементів. Наявність об’єктивних елементів у складі світової
фінансової системи зумовлено тим, що її функціонування підлягає економічним законам, у
першу чергу. Серед таких елементів наковці
визначають:
- міжнародні фінансові ресурси;
- міжнародні фінансові фонди;
- органи міжнародного фінансового нагляду;
- учасників міжнародних фінансових відносин;
- фінансові механізми міжнародної фінансової діяльності [4, c. 18].
Ю. Г. Козак, аналізуючи складові сучасної
світової фінансової системи, виокремив дещо
інші елементи, які входять до неї. Так, він визначив елементами світової фінансової системи наступні:
- міжнародні фінансові ринки;
- міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації;
- спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (портфельні інвестори: страхові та пенсійні фонди);
- держави, банки, корпорації, ТНК і ТНБ;
- віртуальний фінансовий сектор (інтернет-банки, інтернет-магазини, інтернет-валюта, віртуальні офшорні зони);
- міжнародні фондові та товарні біржі [6].
Таким чином, ми бачимо, що підходи авторів
щодо визначення елементного складу світової
фінансової системи дещо різняться. На нашу
думку, це залежить безпосередньо від того,
який підхід використовується для трактування сутності системи.
А. С. Нестеренко зазначила, що будь-яка
фінансова система повинна відповідати наступним принципам: стійкість, цілісність, стабільність, взаємодія і узгодженість фінансового контролю і державного управління з державними і фінансовими органами, динамічність та активна реакція на нові чинники [6,
с. 157]. Саме таким чином, світова фінансова
система має базуватися як за організаційною
структурою, так і за сутністю на вищезазначених основних положеннях.
Визначаючи фінансову система України як елемент світової фінансової системи,
В. І. Сердюк, А. М. Куліш та Ю. В. Гаруст [7,
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

с. 270] визначили, що перша покликана на національному рівні виконувати ряд головних
завдань, а саме:
1) забезпечувати поступовий та стабільний
розвиток економіки держави за рахунок зростання обсягу валового внутрішнього продукту. Дане завдання можливо досягти шляхом
спрямування всіх вільних коштів на забезпечення виробництва ВВП, а також заохочення
інвестицій у цьому секторі;
2) об’єднати фінансові ресурси та направити їх на розвиток конкурентоспроможних
галузей економіки. У цьому руслі необхідно
провести модернізацію економіки та конкурентоспроможних галузей економіки (направити власні фінансові ресурси та стимулювати
вкладення іноземних інвестицій);
3) забезпечити стійкість окремих сфер
фінансової системи. Складність щодо ефективного функціонування фінансової системи
полягає у тому, що вона складається з величезної кількості фінансових сфер, які безпосередньо або опосередковано впливають одна
на одну та перебувають у постійному зв’язку.
Тому визначення проблемних сфер фінансової системи та покращення їх функціонування
вплине й на всі інші сфери, і в кінцевому результаті забезпечить стійкість фінансової системи держави;
4) здійснити ефективне та раціональне
розміщення фінансових ресурсів, які необхідні для виробництва ВВП, тобто налагодження
процесу потоку коштів з тим, щоб у кожного
суб’єкта вистачало коштів для забезпечення
власного виробництва та досягнення високих
результатів його продуктивності;
5) встановити оптимальний розподіл ВВП
з урахуванням потреб населення, підприємств та держави в цілому. Відповідно до Конституції України людина є найвищою соціальною цінністю, тому потреби кожного індивіда
в суспільстві мають враховуватися нарівні з
потребами підприємств та держави;
6) забезпечувати реформування фінансової системи в залежності від зміни світової
фінансової системи. Як зазначалося вище, фінансова система країни нерозривно пов’язана
із світовою, тому вона повинна вчасно реагувати на всі зміни фінансової системи світу з
тим, щоб уникнути несприятливих впливів на
власне існування та функціонування.
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АНОТАЦІЯ
У статті автор проводить аналіз категорії «світова фінансова система», враховуючи
різні трактування науковців. Були визначені
основні складові елементи світової фінансової
системи. Проаналізовано типи фінансових
систем залежно від рівня їх функціонування.
Також автор охарактеризував головні завдання, які має виконувати національна фінансова система України як складовий елемент
світової фінансової системи.
Ключові слова : світова фінансова система, система, типи фінансових систем, фінансова система, цілісність.

SUMMARY
The author analyzed in the article the category
“the world financial system” taking into account
different interpretations of scientists. It was defined
the main components of the world financial system.
It was analyzed the types of financial system which
depends on the level of their functioning. Also the
author described the main tasks which the national
system of Ukraine as a component of world financial
system should be fulfilled.
Key words : world financial system, system, types
of financial systems, financial system, integrity.

Висновки
Таким чином, проаналізувавши вищевикладене, ми робимо висновок про те, що розвиток фінансової системи України напряму залежить та перебуває у тісному взаємозв’язку із
світовою фінансовою систему. У першу чергу,
це зумовлено тим, що національна фінансова
система є складовим елементом останньої, а
також прийнятим Україною інтеграційного
курсу у всіх сферах життєдіяльності. Визначаючи рівень взаємозалежності національної та
світової фінансових систем, необхідно наголосити на тому, що вони є типами фінансових
систем у цілому. Так, наукова спільнота визначає такі типи: світова фінансова система; регіональні фінансові системи, що функціонують
на рівні інтеграційних утворень; національні
фінансові системи; регіональні фінансові системи на рівні адміністративно-територіальних
одиниць. У свою чергу, національна фінансова система є підсистемою світової, оскільки
остання являє собою сукупність національних
фінансових систем країн світу.
Було визначено, що фінансова система
України як елемент світової фінансової системи, покликана на національному рівні виконувати ряд головних завдань, зокрема:
забезпечення поступового та стабільного
розвитку економіки держави за рахунок зростання обсягу валового внутрішнього продукту; об’єднання фінансових ресурсів та направлення їх на розвиток конкурентоспроможних
галузей економіки; забезпечення стійкості
окремих сфер фінансової системи; здійснення
ефективного та раціонального розміщення фінансових ресурсів, які необхідні для виробни-

цтва ВВП; встановлення оптимального розподілу ВВП з урахуванням потреб населення,
підприємств та держави в цілому; забезпечення реформування фінансової системи в залежності від зміни світової фінансової системи.
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Ò²ÒÊÎ ²âàí Àíäð³éîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, çàâ³äóâà÷
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Ïîëòàâñüêîãî
þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà
Ìóäðîãî

Актуальність теми монографії С.О. Ковальчука не викликає сумнівів і доволі чітко
окреслена у вступі, в якому автор обґрунтовано звернув увагу, по-перше, на недосконалість правового закріплення інституту
1

Ковальчук С.О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні
основи / С.О. Ковальчук. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. – 618 с.
1

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

речових доказів внаслідок як наявності істотної кількості прогалин, так і можливості
неоднозначного тлумачення окремих норм,
по-друге, на значну кількість теоретичних і
практичних аспектів проблематики речових
доказів, які на сьогодні не досліджувалися,
розкривалися фрагментарно, недостатньо
повно або не отримали однозначного вирішення, по-третє, на існуючі у слідчій і судовій практиці практичні проблеми, пов’язані
зі збиранням, перевіркою, оцінкою, використанням, зберіганням речових доказів і
вирішенням питання про них (с. 6-8 монографії). Вказане свідчить про важливість і
своєчасність комплексного наукового дослідження теоретичних і практичних аспектів
проблематики речових доказів у кримінальному процесі.
Структура монографії зумовлена поставленими автором метою та завданнями,
у зв’язку з чим виглядає достатньо обґрунтованою. Монографія складається зі вступу, п’яти розділів, що включають у себе
п’ятнадцять підрозділів, два з яких поділені
на пункти, і висновків, що дозволило автору логічно побудувати дослідження вказаної проблематики та вирішити конкретну
наукову проблему, що полягає у формуванні
концепції речових доказів у кримінальному
процесі на основі комплексного аналізу проблем нормативно-правового та правозастосовного характеру, а також внесенні пропозицій щодо удосконалення нормативної
моделі інституту речових доказів і правозастосовної практики у сфері їх формування,
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використання, зберігання та вирішення питання про них під час кримінального провадження.
Новизна монографії С.О. Ковальчука полягає у тому, що автор обґрунтував доцільність здійснення комплексного наукового
дослідження теоретичних і практичних
аспектів проблематики речових доказів у
межах самостійного кримінального процесуального вчення та дослідив процес формування вчення про речові докази (с. 10-61
монографії), надав загальну характеристику вказаному вченню, виокремивши його
об’єкт, предмет, мету, завдання, значення
та систему, на підставі чого визначив його
поняття (с. 61-76 монографії), а також охарактеризував методологію вчення про речові докази (с. 76-102 монографії).
Автором переконливо доведено необхідність визначення сутності речових доказів як за допомогою розкриття їх сутнісних
елементів (змісту та процесуальної форми),
що дозволяють визначити онтологічні основи речових доказів як об’єкта пізнання, так
і шляхом окреслення притаманних їм ознак
(предметності, об’єктивності, інформативності та процесуальної визначеності), що дозволяють розкрити логічні основи речових
доказів.
Серед позитивних аспектів монографії
С.О. Ковальчука необхідно також назвати
проведене автором дослідження допустимості матеріальних об’єктів, отриманих у
порядку міжнародного співробітництва, під
час здійснення адміністративної діяльності
та у результаті здійснення ОРД, які необхідні для визнання їх речовими доказами і використання у кримінальному процесуальному доказуванні (с. 328-337 монографії).
Заслуговує уваги запропонована автором доктринальна модель депонування речових доказів у кримінальному процесі та
визначені ним перспективи її нормативного
закріплення (с. 392-405 монографії).
Потрібно позитивно оцінити розроблений автором механізм передачі речових

доказів на зберігання (відповідальне зберігання) та запропонований ним порядок
процесуального оформлення такої передачі(с. 452-464 монографії).
Значний науковий інтерес становлять
виокремлення та дослідження автором на
основі практики ЄСПЛ європейських правових стандартів формування та використання речових доказів (с. 535-569 монографії) та європейських правових стандартів
забезпечення права власності на матеріальні об’єкти, вилучені в якості речових доказів
під час кримінального провадження (с. 569602 монографії).
Істотну увагу привертає проведенеС.О. Ковальчуком, з урахуванням судової
практики, дослідження способів вирішення питання про долю речових доказів (с.
483-506 монографії), на підставі якого автор
дійшов висновку про обґрунтованість, з позицій забезпечення недоторканності права
власності, законодавчого підходу щодо визнання пріоритету повернення речових доказів власнику (законному володільцю) перед іншими способами вирішення їх долі (с.
514 монографії).
Важливе практичне значення мають
пропозиції автора щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства у
частині визначення поняття речових доказів, порядку їх формування, використання,
зберігання та вирішення питання про них.
Викладене свідчить, що монографіяС.О. Ковальчука «Вчення про речові докази
у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи» виконана на актуальну тему, є комплексним, завершеним і
фундаментальним науковим дослідженням
та володіє науковою та практичною цінністю. Монографія може використовуватися науково-педагогічними працівниками,
студентами і слухачами вищих юридичних
навчальних закладів, здобувачами ступеня
вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», суддями, працівниками
правоохоронних органів та адвокатами.
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Â²ÍÍ²Ê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ - çäîáóâà÷ ²íñòèòóòó ïðàâà òà ñóñï³ëüíèõ
â³äíîñèí Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»
ÓÄÊ 342.9 (477)
У статті, на основі опрацювання низки нормативно-правових актів, визначено
концептуальні засади вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує
здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю.
Зазначено, що під прогалинами в адміністративному законодавстві, яке регламентує
здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю, ми перш за все будемо
розуміти відсутність правових норм, або ж їх
змістовну недосконалість, що в свою чергу заважає нормальному розвитку правовідносин,
пов’язаних із здійсненням контрольно-наглядової діяльності у відповідні сфері. А відтак,
подолання прогалин є можливим через вдосконалення відповідного законодавства.
До найбільш перспективних напрямків
вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує здійснення контролю
та нагляду за підприємницькою діяльністю
віднесено необхідність: а) покращити категоріальний апарат адміністративного законодавства, яке регламентує відповідну діяльність; б) визначити предмет, межі, та
коло суб’єктів нагляду і контролю, а також
напрямки за якими вони можуть здійснювати відповідну діяльність; в) детально підійти до визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів нагляду і контролю; г)
розробити та прийняти «Типове положення
про здійснення внутрішнього нагляду і контролю суб’єктами господарювання»; д) прийняти окреме положення «Про порядок взаємодії
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

суб’єктів нагляду і контролю за господарською
діяльністю».
Наголошено, що перш ніж запроваджувати всі окреслені вище зміни та доповнення до
чинного адміністративного законодавства,
яким визначаються засади здійснення нагляду і контролю за підприємницькою діяльністю, українському законодавцю слід розробити
окрему «Концепцію вдосконалення державного
нагляду і контролю».
Ключові слова: концептуальні засади, законодавство, адміністративне законодавство,
нормативно-правовий акт, правовідносини,
контроль, нагляд.
Постановка проблеми
Аналіз наукової літератури та норм чинного законодавства України дає змогу говорити про те, що на сьогоднішній день діяльність, пов’язана із здійсненням нагляду
і контролю за суб’єктами підприємництва
навряд чи можна назвати досконалою. Зазначене, на нашу думку, пов’язано із декількома важливими обставинами: по-перше, із
наявністю прогалин в адміністративному
законодавстві, яке регламентує здійснення
контролю та нагляду за підприємницькою
діяльністю; а по-друге, із недоліками організаційних засад здійснення відповідної
діяльності. В рамках даного наукового дослідження нами буде приділено увагу саме
першому аспекту. Це пояснюється тим, що
будь-які зміни, перш за все, повинні бути
підкріплені вдосконаленням законодавства.
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Стан дослідження
Слід відзначити, що вдосконаленню нагляду і контролю за діяльністю суб’єктів
підприємницької діяльності неодноразово
приділяли увагу у своїх наукових працях:
В.Б. Авер’янов, Г.М. Білецька, В.М. Гаращук, О.О. Дмитрик, Т.А. Єфанова, О.Г. Комісаров, Д.М. Лук’янець, О.М. Музичук,
А.С. Нестеренко, В.В. Пахомов, Р.А. Сербин, З.К. Шмігельська, О.О. Шишов,
О.С. Юнін, Ю.Ю. Якимчук та ін. та багато
інших. Втім, незважаючи на суттєві здобутки вказаних вище науковців, слід відзначити, що їх праці здебільшого були спрямовані на покращенні організаційних засад
здійснення відповідної діяльності. Однак,
при цьому проблема вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує здійснення контролю та нагляду за
підприємницькою діяльністю, фактично
залишилась по за увагою фахівців.
Саме тому метою статті є: визначити напрямки вдосконалення адміністративного
законодавства, яке регламентує здійснення
контролю та нагляду за підприємницькою
діяльністю.
Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження слід
визначитись із тим, що взагалі представляє
собою категорія «адміністративне законодавство». Так, О.О. Томкіна справедливо
вказує: по-перше, при визначенні поняття
«адміністративне законодавство» слід керуватися насамперед обсягом цього поняття,
даним в нормативно-правових актах (їх
положеннях), які стосуються регулювання
адміністративно-правової сфери; по-друге,
поняття «адміністративне законодавство»
включає в себе як законодавчі акти, так і
підзаконні нормативно-правові акти, в яких
встановлюються адміністративно-правові
норми; по-третє, нормативно-правові акти
Кабінету Міністрів України, в яких встановлені адміністративно-правові норми,
включаються до системи адміністративного законодавства, якщо такі акти віднесені
законодавцем до цієї системи та (або) регулювання цих сфер входить до компетенції

Кабінету Міністрів України [1, с.60-61]. Недоліки адміністративного законодавства,
яке регламентує здійснення контролю та
нагляду за підприємницькою діяльністю,
пов’язані із наявністю прогалин в ньому.
Ми ж в свою чергу переконані, що під
прогалинами в адміністративному законодавстві, яке регламентує здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю, ми перш за все будемо розуміти відсутність правових норм, або ж їх змістовну
недосконалість, що в свою чергу заважає
нормальному розвитку правовідносин,
пов’язаних із здійсненням контрольно-наглядової діяльності у відповідні сфері суспільних відносин. А відтак, подолання прогалин є можливим через вдосконалення
відповідного законодавства.
В цьому контексті варто погодитись із
точкою зору Є.В. Погорелова, який досліджуючи загальнотеоретичні аспекти кодифікаційної діяльності в правовій системі
України підкреслює, що розвиток законодавства, поліпшення його змісту і форми
не відбуваються самі по собі, а є наслідком
діяльності компетентних суб‘єктів (як правило, це органи держави, наділені правотворчими повноваженнями). Науковець
відмічає, що розвиток, зміна і доповнення
законодавства обумовлені розвитком і зміною суспільних відносин, потребами та інтересами суспільства, потребами юридичної практики. Необхідність внесення змін
та доповнень у нормативно-правові акти
зумовлена саме цими обставинами. Внесення невиправданих змін, тобто таких,
які не відповідають потребам суспільного
розвитку і приводять до «інфляції» законодавства, не є його удосконаленням. Інакше
кажучи, не всі зміни і доповнення законодавства є його удосконаленням [2]. А відтак, узагальнює правник, удосконалення
законодавства – це, по суті, діяльність по
постійному підтриманню його якісного
стану, тобто якості його змісту і форми. Це
пов’язано з тим, що тільки в такому стані
законодавство здатне забезпечити ефективне регулювання суспільних відносин [2].
Варто відзначити, що окремим проблемним питанням вдосконалення адміністративного законодавства приділялась
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увага на законодавчому та доктринальному
рівнях. І в першу чергу в даному випадку
слід звернути увагу на бачення законодавця щодо окресленої проблематики. Так,
протягом останніх 15 років законодавцем
було розроблено низку державних концепцій та програм, які були спрямовані на покращення підприємницької діяльності взагалі та нагляду і контролю за нею зокрема.
У 2007 році Указом Президента України було затверджено «Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», в якій зазначалось, що
розвиток господарської діяльності створює
необхідні передумови для розв'язання багатьох економічних та соціальних проблем,
що існують в Україні. Підвищення ролі
підприємництва є передумовою стабільного економічного зростання та конкурентоспроможності економіки держави, створення нових робочих місць, збільшення
податкових надходжень до бюджетів усіх
рівнів [3]. Відповідно до Концепції значною проблемою залишається також неефективність системи державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності. За експертними оцінками, у 2006 році
здійснено перевірки майже 95 відсотків
підприємств України. Найбільша кількість
перевірок суб'єктів господарювання припадає на органи державної податкової служби, державного пожежного нагляду, державної санітарно-епідеміологічної служби.
У 2006 році цими органами здійснено перевірки на кожному другому підприємстві,
що у більшості випадків негативно позначилось на сталому функціонуванні цих підприємств [3].
Відповідно до окресленої Концепції, у
процесі вдосконалення державного регулювання господарської діяльності має бути
забезпечено [3]: а) безумовне додержання
норм законодавства щодо здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю. Необхідно забезпечити
скорочення кількості перевірок суб'єктів
господарювання. Самі перевірки повинні
проходити за чіткими і прозорими процедурами. Повною мірою повинно бути визначено права та обов'язки як контролюючих
органів, так і підприємців. Крім того, мають
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

бути розроблені та прийняті нормативноправові акти, спрямовані на забезпечення
виконання норм законів щодо здійснення
державного нагляду (контролю), зокрема
визначення критеріїв розподілу видів господарської діяльності на групи за ступенем
ризику, підстав для проведення перевірок
та їх періодичності, затвердження порядку
відбору зразків продукції; б) удосконалення системи державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень і
зменшення адміністративного контролю у
цій сфері. Для ефективного функціонування зазначеної системи необхідно створити
Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень, який повинен базуватися на державному обліку земельних
ділянок усіх форм власності та розташованого на них іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого
майна, їх обмежень та правочинів щодо нерухомого майна; тощо [3].
Надаючи оцінку Концепції вдосконалення державного регулювання господарської діяльності варто відзначити декілька
позитивних моментів: по-перше, саме вказаним нормативним актом чи не вперше закріплювалось важливе значення підприємницької діяльності для країни, а по-друге,
цих нормативним актом законодавець проголосив необхідність послаблення нагляду і
контролю за підприємницькою діяльністю.
Наступний нормативно-правовий акт,
якому необхідно приділити увагу в рамках представленої проблематики, це Закон
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року,
відповідно до якого метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні є: 1) створення
сприятливих умов для розвитку малого і
середнього підприємництва; 2) забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування
конкурентного середовища та підвищення
рівня їх конкурентоспроможності; 3) стимулювання інвестиційної та інноваційної
активності суб’єктів малого і середнього
підприємництва; 4) сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього під-
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приємництва діяльності щодо просування
вироблених ними товарів (робіт, послуг),
результатів інтелектуальної діяльності на
внутрішній і зовнішній ринки; 5) забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян [4]. Законом було проголошено, що
одним із основних напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні є гарантування
прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, а також сприяння спрощенню
дозвільних процедур та процедур здійснення державного нагляду (контролю),
отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва та скороченню строку проведення таких процедур [4]
Далі слід звернути увагу на Стратегію
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Стратегія охоплює всі ключові сфери суспільного життя та відповідно має відображення
в основних стратегічних та програмних
документах, що прямо чи опосередковано
впливають на розвиток малого і середнього
підприємництва. Таким чином, Стратегія
дає можливість скоординувати діяльність
інших органів державної влади для реалізації виваженої та всеохоплюючої політики у
сфері розвитку підприємництва відповідно
до вимог сучасності [5]. Даною Стратегією
передбачається зниження контролюючого
тиску на мале і середнє підприємництво.
Перевірки суб’єктів господарювання зазнають критики через їх спрямованість на виконання не попереджувальних, а каральних функцій. Так, за даними Мінекономрозвитку, окремими органами державного
нагляду (контролю) протягом 2016 року
накладено на суб’єктів господарювання
штрафів у сумі понад 15 млн. гривень. Водночас кількість порушень, встановлених
органами державного нагляду (контролю),
не зменшується. У 2016 році 68 відсотків
суб’єктів малого і середнього підприємництва повідомили, що перевірені одним органом (23,9 відсотка - службою пожежної
безпеки, 15,5 відсотка - ДФС (“Щорічна

оцінка ділового клімату в Україні: 2016”,
Програма USAID ЛЕВ). Разом з тим 46,3
відсотка опитуваних повідомляють про
скорочення кількості перевірок протягом
2013-2016 років, що є результатом мораторію на перевірки малих підприємств, а також зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) [5]. Не можна не
відмітити той факт, що проблемною також
є недостатня фінансова грамотність щодо
контролю фінансових ресурсів протягом
життєвого циклу підприємства та їх ефективного комбінування. Значною перешкодою для розвитку малого і середнього підприємництва є відсутність знань, навичок і
розуміння щодо реалізації планів розвитку
на майбутнє, через що підприємці приймають неефективні фінансові рішення. Наявність зазначеної проблеми також ускладнює суб’єктам малого і середнього підприємництва доступ до фінансування [5].
Не можна оминути увагою Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"». Однією із цілей даної стратегії є дерегуляція та розвиток підприємництва [6]. Середньостроковою метою дальших реформ у цій сфері є створення сприятливого середовища для ведення
бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення
ефективності ринку праці. Необхідно скоротити кількість документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності
та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності, скоротити кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді. З
метою розширення та спрощення доступу
українських товарів на ринки держав - членів Європейського Союзу необхідно привести систему технічного регулювання у
відповідність із європейськими вимогами
та завершити реформування системи державного контролю за безпечністю та якістю
харчових продуктів [6]. Для підтримки інвестиційної активності та захисту прав інвесторів потрібно забезпечити ефективний
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захист права приватної власності, у тому
числі судовими органами, гармонізувати із
законодавством Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів, захисту економічної
конкуренції, запровадити стимулюючі механізми інвестиційної діяльності, виходячи
із найкращої світової практики [6].
Висновок
Аналіз наведених вище нормативноправових актів свідчить про те, що вже
протягом багатьох років законодавцем
постійно проголошувалась необхідність
зменшення нагляду і контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності. Вказане, на нашу думку, дещо суперечить традиційній Європейській практиці,
адже у більшості провідних держав контроль за діяльністю досліджуваних у роботі
суб’єктів, характеризується жорсткістю та
охоплює фактично всі напрямки діяльності
підприємців. Ми не є прихильниками позиції українського законодавця, а відтак
вважаємо, що значне послаблення нагляду
і контролю за підприємницькою діяльністю є не зовсім вірним кроком, адже досить
часто це призводить до зниження якості
продукції, порушення трудових прав працівників, тощо.
Окрім зазначеного вище, вважаємо, що
з метою вдосконалення адміністративного
законодавства, яке регламентує здійснення
контролю та нагляду за підприємницькою
діяльністю, необхідно: а) покращити категоріальний апарат адміністративного законодавства, яке регламентує відповідну
діяльність. Зокрема більш чітко необхідно
прописати мету, завдання, функції та принципи нагляду і контролю; б) визначити
предмет, межі, та коло суб’єктів нагляду і
контролю, а також напрямки за якими вони
можуть здійснювати відповідну діяльність;
в) детально підійти до визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів нагляду і контролю. Адже на сьогоднішній
день наявність великої кількості контрольно-наглядових органів призводить до того,
що їх статус ще й досі залишається невизначеним, що також призводить до дублюванÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

ня компетенцій; г) розробити та прийняти
«Типове положення про здійснення внутрішнього нагляду і контролю суб’єктами
господарювання». Даний нормативно-правовий акт повинен підняти культуру проведення внутрішнього контролю, створити
умови, за яких суб’єкти підприємницької
діяльності будуть більш відповідально підходити до дотримання норм чинного законодавства; д) прийняти окреме положення
«Про порядок взаємодії суб’єктів нагляду
і контролю за господарською діяльністю».
За його допомогою вбачається можливим
розподілити компетенцію, а також координувати діяльність відповідних органів.
У підсумку необхідно наголосити, що
перш ніж запроваджувати всі окреслені
вище зміни та доповнення до чинного адміністративного законодавства, яким визначаються засади здійснення нагляду і
контролю за підприємницькою діяльністю,
українському законодавцю слід розробити
окрему загальнодержавну «Концепцію вдосконалення державного нагляду і контролю».
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SUMMARY
In the article, on the basis of elaboration of a number of
normative legal acts, the conceptual bases of improvement of
administrative legislation regulating control and supervision of
business activity are defined.
It is noted that under the gaps in the administrative legislation
governing the control and supervision of business activity, we will
first of all understand the lack of legal norms, or their substantive
imperfection, which in turn interferes with the normal development
of legal relations associated with the exercise of control. - supervisory
activities in the relevant field. Therefore, gaps can be overcome by
improving the relevant legislation.
The most promising areas of improvement of administrative
legislation governing the control and supervision of business
activities include the need to: a) improve the categorical apparatus
of administrative legislation that regulates the relevant activity;
(b) identify the subject, boundaries, and range of supervisors and
controls, as well as the directions in which they may conduct their
activities; c) approach in detail to determine the administrative and
legal status of the supervised and controlled entities; d) to develop
and adopt the “Standard Provision on Internal Supervision and
Control of Entities”; e) to adopt a separate provision “On the
procedure for interaction between the subjects of supervision and
control over economic activity”.
It is emphasized that before introducing all the above changes
and additions to the current administrative legislation, which define
the principles of supervision and control over business activity,
the Ukrainian legislator should develop a separate "Concept of
improvement of state supervision and control".
Keywords: conceptual principles, legislation, administrative
legislation, normative legal act, legal relations, control, supervision.
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ÓÄÊ 340.12:327.39
дини потребує ґрунтовнішого аналізу та
комплексного підходу до поняття правового статусу пацієнта з погляду загальнотеоретичної юриспруденції.
Прерогативно для загальнотеоретичної юриспруденції постає необхідність визначення з понятійно-категорійним апаратом.

В статье рассматривается проблема теоретико-правового понимания понятия «пациент». Указывается на необходимость обновления методолого-правовых подходов к этому
вопросу. Мотивируется необходимость определения плода человека как пациента. Подается
авторская дефиниция понятия «пациент».
Ключові слова: пацієнт, плід, хворий, здоров’я.

Постановка проблеми
Здоров’я – це основа існування суспільства, цінність для людини, родини, держави та суспільства. Забезпечення, захист
та охорона здоров’я населення є домінуючою основою в правовій політиці кожної
демократичної держави. Проблеми у сфері охорони здоров’я носять комплексний,
глобалізаційний характер і не можуть обмежуватися виключно рівнем державної
політики. Людство в цілому потребує захисту в сучасних умовах глобалізаційних
викликів. Тому проблема правового статусу пацієнта є нагальною та особливо актуальною, не тільки для національної системи права, але й у міжнародному аспекті.
Стан дослідження
Останнім часом значно зріс інтерес науковців щодо проблем медичного права.
Більшість проблем розглядається в цивільно-правовому або адміністративноправовому аспекті, зокрема Н. Болотіна,
І. Венедіктова, Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю.,
Сенюта І.Я., О.Тихомирок та ін. Однак
розгляд проблеми трансформації прав люÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Метою цієї статті є аналіз поняття «пацієнт» та розуміння цього поняття в доктринальних та нормативних підходах.
Виклад основних положень
Не дивлячись на те, що протягом життя всі особи тією чи іншою мірою були у
відносинах з органами охорони здоров’я,
перебували у відносинах концепту «пацієнт-лікар», все ж не можна вказувати, що
пацієнтом є будь-яка особа. Необхідно чітко визначитися з її соціальними, віковими
та правовими характеристиками.
Пацієнтом може виступати тільки фізична особа. Така позиція існує не у всіх галузях науки, так представники Львівської
ветеринарної школи (зокрема А. А. Гамота, І. П. Дудчак, Н. Я. Кулай [див.1]) визначають коней пацієнтами. Такі термінологічні особливості характерні для багатьох фахівців у галузі ветеринарної медицини, де характерне ототожнення тварин
з пацієнтами. Закон України «Про ветеринарну медицину»[2] визначає ветеринарну
медицину як галузь науки та практичних
знань про фізіологію і хвороби тварин, їх

212

Ùèðáà Ì.Þ. - Ïîíÿòòÿ «ïàö³ºíò»: îíîâëåííÿ ìåòîäîëîã³÷íî-ïðàâîâèõ ï³äõîä³â

профілактику, діагностику та лікування,
визначення безпечності продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках
– і рослинного походження; діяльність,
спрямована на збереження здоров’я і
продуктивності тварин, запобігання їхнім хворобам та на захист людей від
зоонозів і пріонних хвороб. У жодному з
нормативних актів міжнародного, законодавчого чи підзаконного рівня (станом на
1 травня 2016 року – 717 документів) не
визначаються тварини як пацієнти. Отож,
вживання терміну «пацієнт» у ветеринарній медицині зумовлений особливостями
цієї науки, носить вузькогалузевий характер та не може вважатися юридично прийнятним.
Буденне сприйняття поняття «пацієнт»
ототожнюється з розумінням цієї особи, як
такої, що має певні проблеми зі здоров’ям.
Суб’єктом права при такому підході слід
визнавати тільки хвору людину, котрій
призначається адекватне лікування, спрямоване на усунення причини, що зумовлюють хворобливі симптоми.
Такий підхід є неприйнятний для сучасного правового розуміння в суспільстві, що відстоює особу, її права та свободи як найвищу соціальну цінність. Нині
ряд медичних послуг здійснюється для
осіб, які не мають особливий проблем зі
здоров’ям. Для прикладу, діагностичні
процедури – вагітність, пологи, корекційна пластична хірургія, донорство, біологічно-медичні випробування (відповідно
до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань [3], пацієнтом є особа, яка може бути залучена
як досліджувана до клінічного випробування лікарського засобу). Отож, правовий статус пацієнта прямо не пов’язаний
з наявністю чи відсутністю певного захворювання.
Але вказати, що статус пацієнта зовсім
не пов’язаний із станом здоров’я, є не правильно. Пацієнт є тією особою, що вступає
в правовідносини саме ті, які пов’язані з її
здоров’ям. Останнє, на нашу думку, є ключовим для характеристики поняття «пацієнт». За трактуванням ВООЗ, здоров’я

– це стан повного фізичного, душевного і
соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. На міжнародному рівні
визначення поняття «пацієнт» міститься в
Принципах захисту осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги, які були затверджені Резолюцією 46/119 ООН 18 грудня 1992 року
за доповіддю Третього комітету (А/46/721),
де пацієнт визначається як людина, яка
отримує психіатричну допомогу, а також
всі люди, які звертаються до психіатричного закладу. Здоров’я є «багатокомпонентним» поняттям, що включає комплекс
фізичних, психологічних та соціальних
факторів. У Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН та МОН України розроблено відкриту концепцію здоров’я, де
останнє розглядається як складно організована інформаційна система біологічної,
психічної, соціальної природи, вивчення
якої потребує системного підходу, що дає
змогу досліджувати структурно-функціональну організацію об’єкта з погляду речовинних, енергетичних, інформаційних
процесів [4, c. 3].
До правового статусу пацієнтів слід
включити не тільки право на лікування
хворого, але й права, що пов’язані зі збереженням, підтриманням та розширенням
зони здоров’я, інформаційні права тощо.
Отож, наступною правовою характеристикою особи є те, що пацієнтом є особа (хвора чи здорова), яка вступає у правовідносини, пов’язані з її здоров’ям.
Важливим моментом є виникнення
статусу пацієнта. За загальним правилом
він починається з моменту народження і
завершується в момент смерті особи.
Питання моменту виникнення життя
не є настільки простим. Воно стало предметом розгляду Європейським судом з
прав людини, де у справі «Еванс проти
Сполученого королівства» визнається, що
питання моменту виникнення життя належить до сфери регулювання держави.
Отож, настання правового статусу регулюється нормами національного законодавства і різниться в залежності від державної
політики.
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Український правотворець визначає,
що «до народження, у різні стадії свого
внутрішньоутробного розвитку, людина
є частиною матері, в утробі якої вона знаходиться. Суб’єктом права на життя, так
само як й інших прав, може бути тільки народжена людина, оскільки реалізація прав
і обов’язків можлива тільки реально існуючою, народженою людиною» (ст. 269 ЦК
України). П. 1.2. Інструкції з визначення
критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості розуміється живонародження як вигнання або
вилучення з організму матері плода, який
після
вигнання/вилучення (незалежно
від тривалості вагітності, від того, чи перерізана пуповина і чи відшарувалась плацента) дихає або має будь-які інші ознаки
життя, такі як серцебиття, пульсація пуповини, певні рухи скелетних м’язів [5].
Такий підхід є простим, зрозумілим та прийнятним на певному етапі розвитку правової політики держави. Отож, загальну правоздатність отримує фізична особа з моменту народження, а до цього часу є частиною
матері і не набуває жодних прав.
На сьогодні виникла необхідність зміни методологічних підходів у цій сфері.
Сучасні суспільні відносини вимагають
більш продуманої позиції правотворців,
оскільки зараз назріває невідповідність соціальної реальності особливостям правового регулювання.
Звернемо увагу, з погляду медицини
плід не є органом жінки або частиною жіночого організму. Це є інший живий організм, що перебуває у тілі матері. «Існує
відмінність генетичного матеріалу матері
та ембріона (плода) людини, що обумовлює необхідність розглядати останнього
не як частину тіла жінки, а як новостворену неповторну біологічну одиницю» [6,
c. 12–13]. З точки зору сучасної біології
(генетики і ембріології), життя людини
як біологічного індивідуума починається
з моменту злиття ядер чоловічої і жіночої
статевих клітин і утворення єдиного ядра,
що містить неповторний генетичний матеріал.
Вважаємо, що на сьогодні розвиток
науки зумовлює перегляд правового регуÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

лювання плоду. За даними Nowa Trybuna
Opolska у Вроцлаві дитина народилася
через 55 днів після смерті матері. Коли у
матері констатували смерть мозку, вона
перебувала на 17-му тижні вагітності. Завдяки спеціальному обладнанню, лікарям
вдавалося підтримувати життєві функції
матері. 9 січня 2016 року народилася жива
дитина [7].
Розвиток біомедицини зумовив потребу аналізу статусу плоду як пацієнта.
Такий статус має медичні і правові характеристики. У медицині формується така
підгалузь, як медицина плоду, завданням
якої, перш за все, має бути пошук плодів,
які потерпають від якихось хворобливих
станів, максимально точна діагностика
цих станів для оцінки прогнозу життя та
здоров’я дитини, надання всієї необхідної
інформації батькам і, відповідно до узгодження з батьками, надання допомоги дитині ще внутрішньоутробно або догляд за
хворим плодом з метою визначення найкращого часу та умов для розродження
вагітної жінки. «Діагностика стану плода
починається вже у першому триместрі вагітності від 11 тижнів 0 днів до 13 тижнів 6
днів, коли при ультразвуковому обстеженні можна побачити цілу низку смертельно
небезпечних хвороб, таких як аненцефалія, голопрозенцефалія або акранія, акардія або ектопія серця, значні порушення
побудови кістяка або стінок живота і т. д»
[8, c.162]. Окрім діагностики, на сьогодні
можна повноцінно стверджувати про можливості лікування плоду. Історія медицини передбачає наступні етапи медичних
відкриттів у сфері лікування плоду: інтраабдомінальна плодова трансфузія при Rh
хворобі (1962), везікоамніотичний шунт
при обструкції сечового міхура (1962),
трансплацентарне лікування аритмії плода (1983), трансплацентарне пригнічення
наднирників плода (1985), торакоцентез
при цистозно-аденоматозній ваді розвитку
легенів плода (1989), лазерне лікування
синдрому міжблизнюкового перетікання
(1989), відкрита хірургія діафраґмальної
кили плода (1990), тонко-голкова ембріофетоскопія (1991), перев’язка пуповини
близнюка з акардією (1993), безвибіркова
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лазерна фотокоагуляція судинних анастомозів при синдромі міжблизнюкового
перетікання ( 1995), цистоскопія плода
(1995), деваскулярізація хоріоанґіоми ложиська (1996), ендоскопічне лікування
куприко-крижової тератоми (1996), розсікання амніотичних тяжів (1997), вибіркова лазерна техніка при синдромі міжблизнюкового перетікання (1998), амніотична
латка (1999), лярінгоскопія плода(2000),
лікування обструктивного уретероцеле
(2001), ендоскопічна оклюзія трахеї при
діафраґмальній килі (2003), лазер проти
амніоцентезу при синдромі міжблизнюкового перетікання (2004), послідовна вибіркова лазерна фотокоаґуляція суміжних
судин ( 2007), ендоскопічна оклюзія трахеї
при діафраґмальний килі (2009), везікоамніотичний Q-shunt (2010), везікоамніотичного шунтування при низькій обструкції
сечовивідного тракту плода (2013)[9, c.48]. Такий широкий аналіз медичних термінів у юридичному дослідженні подаємо
не випадково. Вказаний аналіз дає можливість мотивувати дві тези: по-перше, про
розвиток медицини як науки швидкими
темпами, по-друге, в медицині концепція
«плід як пацієнт» існує вже щонайменше
півстоліття.
Правовий аспект цього питання полягає першочергово в правовому регулюванні можливостей надання медичної
допомоги плоду та питанням переривання вагітності при вадах та хворобливих
станах плоду. Законодавчі норми різних
країн по-різному регулюють цю проблему:
від повної заборони абортів (Афганістан,
Ангола, Бангладеш, Венесуела, Гватемала,
Гондурас, Єгипет, Індонезія, Ірак, Іран,
Ірландія, Ємен, Колумбія, Ліван, Непал,
Нікарагуа, ОАЕ, Оман, Парагвай, Сальвадор, Сирія, Чилі, на Філіппінах) до можливості переривання вагітності на пізніх
стадіях. Чинне національне законодавство (ст. 281 Цивільного кодексу України [10], Постанова КМУ «Про реалізацію
статті 281 Цивільного кодексу України»
[11]) дозволяє переривання вагітності на
термінах максимум до 22-х тижнів. Хоча
й тут є ряд правових та моральних колізій. Якщо у плоду виявлені вади несумісні

з його життєдіяльністю після народження
на терміні понад 22 тижні, все ж переривання вагітності заборонене. Тобто жінка вимушена носити плід і народжувати
дитя, яке не буде жити. Тобто в даному випадку законодавство не просто фактично
визначає плід як пацієнта, але й ставить
іншого пацієнта (мається на увазі матір)
зобов’язаним суб’єктом щодо прав плоду.
Як визначає Е. Дубовая, можливості
оцінки болю / стресу / мук у плода при інвазивних втручанях широко вивчаються в
усьому світі. При цьому немає однозначної
думки про больову чутливість і свідомість
плода, відомі рухові реакції плода на інструмент і гримаси після медикаментозного аборту. Звісно ж, логічно трактувати
сумніви в наявності свідомості і больових
відчуттів у плода на користь плоду, можна в даному випадку скористатися принципом правової презумпції. За відсутністю спеціального правового регулювання
плода як пацієнта можна застосовувати
за аналогією норми законодавства про
живих істот, що беруть участь в експериментах. Відомо, що сьогодні міжнародне
право допускає експерименти на тваринах
тільки за умови відсутності в останніх мук і
страждань [12, c.27]. Якщо сучасне суспільство вимагає гуманного ставлення до тварин, то чому ж відсутнім є чітке правове
регулювання прав плоду?
Згадаємо також норми, визначені цивільним законодавством (ст. 1261 ЦК
України) щодо першої черги спадкоємців
за законом належать, крім інших, зачаті
за життя спадкодавця та народжені після
його смерті діти. Тобто в даному випадку нормативний акт усе ж закріплює за
ненародженою особою спадкове право, і
вважаємо несуттєвим, що вона його може
реалізувати тільки після народження. Не є
доктринально правильним ототожнювати
право особи і можливості реалізації цього
права. Відсутність можливості реалізації
права не тягне автоматичної відсутності
права. Покажемо це на прикладах. Відсутність суб’єктивного бажання реалізовувати право на освіту не тягне автоматичного
позбавлення особи цього права, неможливість користування певним об’єктом пра-
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ва власності не призводить до відсутності
цього права в особи.
Як остаточний момент аргументації належності плоду статусу пацієнта звернемося до міжнародних норм. У преамбулі
Декларації прав дитини 1959 р. зазначено, що «дитина, через її фізичну і розумову незрілість, має потребу в спеціальній
охороні і турботі, включаючи належний
правовий захист, як до, так і після народження...». Невизнання плоду як пацієнта позбавляє можливості надання йому
медичної допомоги, належного рівня діагностики та лікування в тілі матері, а значить усуває можливість надання особі права на народження, суперечить принципу
гуманності і визнання права кожної особи,
на життя. Вважаємо, що, окрім фізичної
особи пацієнтом повинен бути визнаний
і плід людини, для правового регулювання можливостей медичного впливу на плід
та визначення права на конституційний
захист з моменту зачаття. «Внутрішньоутробний період існування людської істоти
є передумовою її існування після народження, тобто невід’ємним етапом розвитку людини, тому він повинен захищатись
правом так, як і життя людини після народження» [13, с. 54–55]. Визнання плоду як
пацієнта тягне за собою вирішення ряду
моральних, медичних та правових питань,
серед яких право на аборти, можливість
примусового медичного втручання в плід
без згоди матері, принципи взаємодії прав
плоду та прав матері, правові проблеми
багатоплодової вагітності, нормативне забезпечення кримінально-правової охорони життя ембріона та плода людини.
Висновок
Сучасне правознавство потребує оновлення методологічних підходів щодо праворозуміння поняття «пацієнт». Це зумовлено науково-технічним прогресом у галузі біології, генетики, медицини та інших
суміжних до них наук. На думку автора,
під поняттям «пацієнт» слід розуміти хвору чи здорову фізичну особу та її плід, яка
у встановленому порядку вступає у правовідносини, що пов’язані з її здоров’ям,
отримує медичну допомогу або піддається
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

медико-біологічним випробуванням з боку
медичних працівників.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема теоретико-правового розуміння поняття «пацієнт».
Вказується на потребу оновлення методологоправових підходів до цього питання. Мотивується необхідність визначення плоду людини
як пацієнта. Подається авторська дефініція
поняття «пацієнт».
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The problem of the theoretical and legal
understanding of the term «patient». Highlights
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to identify the human fetus as a patient. Served
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У статті вироблені напрями взаємодії
органів та підрозділів Національної поліції
щодо запобігання насильницьким грабежам.
Автором опрацьовано практичний досвід та
сформульовано пропозиції щодо налагодження
плідної співпраці між конкретними підрозділами. На основі порівняння дефініцій та визначених основних ознак сформульовано авторське поняття такої взаємодія. Обґрунтовано
пропозиції щодо: а) відтворення: інститутів
адміністративного нагляду у повному обсязі;
спеціалізованих лікувальних закладів органів
охорони здоров’я закритого типу для лікування алкоголіків і наркоманів, з поправками на
сучасне суспільно-політичне та соціально-економічне становище нашої держави; б) повернення дільничних офіцерів поліції на належно
обладнані робочі місця, які повинні знаходитись у центрі адміністративних територіальних дільниць, для співпраці з громадськістю;
в) створення експериментальних оперативнопрофілактичних підрозділів кримінальної поліції в Україні, на базі яких можна випробувати
саму ідею оперативно-розшукової профілактики злочинів, відпрацювати форми і методи
оперативно-профілактичної роботи в сучасних
умовах діяльності Національної поліції.
Ключові слова: корисливо-насильницькі
злочини, насильницький грабіж, запобігання,
Національна поліція України, взаємодія.
Постановка проблеми
та її актуальність
На шляху реалізації проголошеного в
Україні стратегічного курсу на європейську
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

інтеграцію, упровадження задекларованих у
нормах національного і міжнародного права гарантій охорони прав і свобод людини
та громадянина пріоритетним є удосконалення діяльності Національної поліції із запобігання злочинам, що набуває особливої
гостроти у зв’язку з ускладненням криміногенної ситуації в окремих регіонах унаслідок
воєнних дій.
На шляху розбудови демократичної та
правової держави європейського зразка для
України першочерговим є удосконалення
правових й організаційних засад функціонування системи кримінальної юстиції, яка ще
не повною мірою відповідає новим суспільним потребам щодо реального додержання
принципу верховенства права в діяльності
правоохоронних органів і прокуратури зокрема. Сьогодні ж, у зв’язку з приведенням
кримінального процесуального законодавства України у відповідність з міжнародними
стандартами, особливої актуальності набуває
ґрунтовне дослідження правових механізмів
запобігання злочинам в умовах гуманізації
національного судочинства.
При всій складності криміногенної ситуації правоохоронним органам України вдалося стабілізувати ситуацію у боротьбі зі злочинністю та розпочати реформування своїх
структур. Проте на цьому тлі відбувається
відставання державно-правового контролю
над злочинністю, а небезпечний її рівень вимагає активного курсу на запобігання злочинам. З огляду на сталі тенденції до збільшення кількості зареєстрованих заяв і пові-
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домлень про кримінальні правопорушення
(у роки незалежності з 1,8 млн у 2000 р. до
3,7 млн у 2015 р.), що за більш тривалий час
чітко кореспондується зі збільшенням кримінальних проваджень у роботі слідчих підрозділів (з 73,1 тис. у 1968 р. до 201,7 тис. у
1988 р. і з 356,7 тис. у 2008 р. до 511,3 тис. у
2015 р.). Аналіз динаміки грабежів у державі
свідчить у 2013 р. зареєстровано – 22678 грабежів; у 2014 р. – 20525; у 2015 р. – 19321; у
2016 р. – 27177. Майже половина грабежів
(49 %) вчинена із застосуванням насильства.
Ступінь розкриття даних злочинів у 2013–
2016 роках коливається у межах 25–40 % [1].
У державі поки що не сформовано ефективної системи запобігання злочинам, недосконалою є її законодавча основа, а засоби, що
застосовуються, не завжди є ефективними.
А тому все це вимагає створення надійного
науково-практичного підґрунтя, вдосконалення форм, методів та заходів запобіжної
діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій
Засади запобігання корисливо-насильницьким злочинам були закладені В. С. Батиргареєвою, В. В. Голіною, Н. О. Гуторовою,
І. М. Даньшиним, С. Ф. Денисовим, О. М.
Джужею, А. Ф. Зелінським, О. О. Квашою,
Е. В. Расюком, А. В. Савченком, Н. В. Яницькою, Н. М. Ярмиш та іншими. Окремі кримінологічні засади запобігання грабежам
досліджувались у наукових працях: Р. Б. Біжева, В. В. Василевича, О. В. Вознесенської,
Б. М. Головкіна, А. В. Півня, В. В. Семененка. Однак, грабежі як насильницька форма
заволодіння чужим майном кримінологічному аналізу не піддавались, а відповідно взаємодії органів та підрозділів Національної
поліції у цій діяльності.
Виклад основного матеріалу
Сьогодення вимагає швидких кроків, що
мають удосконалити діяльність Національної поліції в контексті взаємодії її структурних підрозділів, адже розбалансованість,
конкуренція й ієрархічний поділ на нових і
старих поліцейських призвів до негативної
зміни рівня, структури та динаміки злочинності в Україні, а також розвалу існуючої недосконалої системи запобігання злочинності

та проблем здійснення профілактики злочинів. Прорахунки у профілактиці злочинів зумовлені неефективною політикою щодо кадрового забезпечення Національної поліції,
корупцією в її підрозділах, недосконалою
системою оцінки роботи працівників, діяльність яких спрямована передусім не на профілактику злочинів, а на їх розкриття, що
неминуче призводить до збільшення кількості останніх. Тому, формуючи систему запобігання злочинності, Національній поліції
необхідно використовувати досвід минулого, не допускаючи при цьому запозичення
елементів, що не виправдали себе: надмірна централізація профілактичної діяльності
та її спеціальне структурне забезпечення на
всіх рівнях управління підрозділами поліції;
використання єдиних для всієї країни форм
і методів; показуха, захоплення кількісними показниками тощо. Система запобігання
злочинності повинна будуватися з урахуванням нових соціально-економічних умов, характерних для криміногенної ситуації, нової
ролі держави, а також відповідати існуючим
демократичним цінностям та являти собою
комплекс заходів, спрямованих на виявлення, нейтралізацію або усунення причин
злочинності, її окремих видів, а також умов,
що її породжують, а також здійснення профілактичного впливу на осіб, поведінка яких
свідчить про реальну можливість вчинення
ними злочинів або продовження злочинної
діяльності. Обов’язком органів і підрозділів
МВС України, зокрема Національної поліції,
є організація запобіжної діяльності як безпосередньо, так і через підвідомчі їм структури.
Пріоритетними напрямами Національної
поліції у профілактиці злочинів повинні стати залучення та співробітництво представників різноманітних політичних партій і течій,
релігійних конфесій, засобів масової інформації, відродження та заохочення створення
громадських структур профілактичної спрямованості (добровільних народних дружин,
громадських пунктів охорони порядку, рад
профілактики на підприємствах), так і, всіляко підтримання різноманітних наглядових
рад, рад навчальних закладів, піклувальних,
добродійних та інших організацій. Не варто
нав’язувати населенню готових форм участі
у профілактичній діяльності, необхідно сти-
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мулювати, заохочувати й розвивати громадянську активність, основану на прагненні
людей об’єднатися з метою захисту від злочинних посягань (громади, асоціації батьків
і вчителів, об’єднання представників малого
бізнесу тощо) [2, с. 180–181].
Необхідність реального підвищення
ефективності запобіжної діяльності Національної поліції обумовлює важливість розроблення особливої системи стимулювання активної участі галузевих служб з урахуванням
їхніх пріоритетів у роботі щодо запобігання
та протидії злочинам. Ефективність профілактичної діяльності поліції залежить від
злагодженості її дій, тобто від взаємодії органів і підрозділів Національної поліції, а також від тісного взаємозв’язку з населенням,
тобто від співробітництва з їх громадськими
формуваннями, організаціями, установами
та окремими громадянами, та від співпраці
із засобами масової інформації, зокрема використання їх для комунікації з громадськістю.
Ефективність запобігання злочинності,
зокрема й грабежам, безпосередньо залежить від якості і рівня організації взаємодії
державних і недержавних структур щодо
здійснення профілактичних заходів. Основою взаємодії підрозділів поліції у сфері
профілактики злочинності є Інструкція з
організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням,
їх виявленні та розслідуванні [3]. Основним
завданням взаємодії слідчих підрозділів органів Національної поліції України з іншими структурними підрозділами апарату центрального органу управління поліцією, міжрегіональними територіальними органами
Національної поліції та їх територіальними
(відокремленими) підрозділами, територіальними органами поліції та їх територіальними (відокремленими) підрозділами є запобігання кримінальним правопорушенням, їх
виявлення та розслідування, притягнення
до встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх учинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями
шкоди, відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Однак, у відомчих наказах, що регулюють взаємодію органів і підрозділів Національної поліції, має бути прописано необхідність загальної профілактики злочинів,
зокрема взаємодія в таких напрямах запобіжної діяльності поліції: аналітично-прогностична діяльність щодо криміногенної
ситуації, причинності й детермінації вчинюваних на території злочинів, особливостей
характеристики осіб, які вчиняють злочини,
здійснюваних заходів запобіжної діяльності
та оцінки їх результатів; стратегічно-програмно-планувальна діяльність; реалізація
програми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції в боротьбі зі злочинністю,
її коригування та координація діяльності
щодо боротьби зі злочинністю; організація і
розвиток наукових досліджень; підготовка і
підвищення кваліфікації професійних кадрів
Національної поліції; формування правової
культури населення.
Наступними складовими відомчих наказів, що регулюють взаємодію органів і підрозділів Національної поліції, має бути спеціальна профілактика злочинів, яка включає
в себе й індивідуальну, тобто внутрішню
взаємодію поліції із запобігання злочинності: взаємодія поліції превентивної діяльності з кримінальною поліцією; взаємодія
поліції превентивної діяльності та кримінальної з головним слідчим управлінням;
взаємодія органів і структурних підрозділів
поліції з державними органами, органами
місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, трудовими колективами і
громадянами, а також муніципальними органами охорони громадського порядку, громадянами [4, с. 24-25].
Організація взаємодії органів і підрозділів Національної поліції має базуватись
на поставлених перед ними цілях і завданнях. Головними цілями такої взаємодії, з
огляду на власне дослідження та опрацьовані літературні джерела, можна зазначити:
обмеження впливу негативних обставин,
пов’язаних з причинами та умовами злочинності; вплив на причини та умови грабежів; вплив на мікросередовище й осіб, спосіб життя яких свідчить про схильність до
користі, насильства, організації злочинних
груп та вчинення корисливо-насильницьких
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злочинів проти власності громадян; вплив
на осіб, які відбули покарання за розкрадання та схильні до вчинення нових злочинів,
про що свідчать усталені зв’язки з іншими
особами, метою яких є спільне посягання на
чуже майно.
На основі цілей сформуємо основні завдання із запобігання грабежам, до яких
належать: систематичне виявлення й аналіз явищ, процесів, факторів, ситуацій, що
сприяють злочинам; виявлення, аналіз причин та умов, що детермінують грабежі; соціальний контроль за особами, які, відповідно
до своєї корисливої пристрасті і схильності
до насильства, виявляють прагнення до організації вчинення корисливо-насильницьких злочинів проти власності громадян;
забезпечення невідкладних слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів за скоєння
грабежу, у тому числі всебічне й об’єктивне
розслідування таких злочинів, своєчасне
викриття та притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, які їх вчинили, а також розшук злочинців, які переховуються;
здійснення заходів, спрямованих на відшкодування матеріального збитку, заподіяного
громадянам, підприємствам, установам й
організаціям незалежно від форм власності,
а також громадським об’єднанням, незалежно від форм власності, злочинними діями винних осіб; адміністративний нагляд за особами, які відбули покарання за розкрадання
та схильні до вчинення нових злочинів, про
що свідчать усталені зв’язки з іншими особами, метою яких є спільне посягання на чуже
майно.
Для розкриття взаємодії органів і підрозділів Національної поліції із запобігання
грабежам в Україні необхідно визначити,
які з них мають першочергове відношення до їх профілактики. Отже, як зазначено
вище, саме Департамент превентивної діяльності має безпосереднє відношення до
запобігання грабежам в Україні. Так, профілактична робота дільничних офіцерів
поліції організовується на основі відомчих
наказів і спрямовується на ранній етап виникнення ситуації, тобто ще задовго до планування та вчинення грабежу. Головним
нормативно-правовим актом, який регулює
діяльність дільничних офіцерів є Інструкція

з організації діяльності дільничних офіцерів
поліції [5].
Аналізуючи покладені на цю службу завдання не зовсім зрозумілим є, чим повинен
займатись даний підрозділ превентивної діяльності, зокрема: загальна та індивідуальна
профілактика правопорушень і включає в
себе усі інші перераховані завдання. У чинному наказі є спроба прописати деякі елементи взаємодії із запобігання злочинам загалом, але вони розпорошені й не системні.
Важливим заходом щодо контролю за раніше судимими особами був адміністративний нагляд, однак нині поліція не має змоги використовувати цей дієвий інструмент
у профілактичній роботі, тепер немає підстав зобов’язувати підоблікових приходити
на позначку в поліцію. Перевірки за місцем
проживання можливі лише за їх згодою, прикладом слугує перелік підстав проникнення
поліцейського до житла (ст. 38) [6], однак не
завжди громадянин з кримінальним минулим, самогонщик, алкоголік або наркоман
відкриває двері своєї квартири для представників поліції. Прикладом взаємодії у
сфері здійснення адміністративного нагляду
за особами, звільненими з місць позбавлення
волі, може слугувати Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагляду
за особами, звільненими з місць позбавлення волі [7], у якій чітко розписано алгоритм
дій кожного органу і підрозділу Національної поліції України з профілактичної роботи
у цій сфері. Водночас недоліком є той факт,
що цей наказ не приведено у відповідність
з чинним законодавством, але важливо, щоб
його структура зберігалась під час зміни.
Важливе місце у запобіганні злочинам
посідає й оперативні підрозділи Національної поліції України, які у взаємодії з дільничними офіцерами поліції здійснюють
профілактичну діяльність, зокрема й щодо
грабежів. Карний розшук здійснює оперативно-розшукову діяльність, а тому при
правильній її організації використання оперативних апаратів у профілактичній роботі
дає позитивні результати. У багатьох випадках оперативно-розшукова діяльність є, по
суті, єдиним засобом ефективного впливу на
криміногенні явища, процеси і конкретні
дозлочинні протиправні дії. За допомогою
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гласних заходів адміністративно-службового, кримінального процесуального або виховного характеру неможливі нейтралізація
і запобігання наслідку. Одним з головних
напрямів роботи оперативних працівників з
особами, схильними до вчинення грабежів,
є ретельне вивчення даних, що характеризують особу, відомостей про спосіб життя,
умови соціального середовища, обставини
вчинення злочину. Роботу з раніше судимими необхідно починати з обов’язкового
ознайомлення з вироком суду у кримінальному провадженні. Якщо особа відбувала
покарання в місцях позбавлення волі, то
суб’єкту профілактики слід ознайомитися з її
поведінкою при відбуванні покарання – надіслати запит до місця позбавлення волі стосовно таких відомостей, що дозволять отримати більш повне уявлення про мотивацію
злочинної поведінки. Докладне вивчення
документальних даних дасть змогу без контакту з підобліковим елементом отримати
уявлення про те, під впливом яких обставин
формувалася його особистість. Вивчення індивідуальних особливостей особистості має
завершуватися складанням прогнозу його
поведінки. Ступінь імовірності вчинення
злочину підоблікового елементу зазвичай
визначається суб’єктом профілактики інтуїтивно, ґрунтуючись на особистому досвіді
роботи. Водночас, як показують результати досліджень, істотну допомогу суб’єктам
профілактики можуть надати методики прогнозування злочинної поведінки. Користуючись такою методикою, найлегше прогнозувати поведінку раніше судимих осіб, які
відбували покарання за вчинення грабежів.
Застосування прогнозу індивідуальної злочинної поведінки дозволяє сконцентрувати
зусилля профілактичного впливу на осіб, які
потребують уваги, дає можливість виключити формальний підхід, коли за критерій
постановки особи на профілактичний облік
береться лише тяжкість вчиненого раніше
діяння, а не ступінь ймовірності рецидиву з
її боку. Як показує практика, такі відносини не завжди складаються сприятливо. З
метою успішного профілактичного впливу
на підопічного суб’єкти профілактики повинні знати способи впливу, оволодіти методами переконання і примусу, правильно
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поєднуючи їх у профілактичній роботі [2, с.
187–188].
У загальній системі соціальної профілактики оперативно-розшукова профілактика
виступає як державно-правова реакція оперативних підрозділів поліції на факти протиправної поведінки особи (індивідуальна
профілактика) або криміногенну обстановку
(загальна профілактика) з урахуванням особливостей, пов’язаних із застосуванням оперативно-розшукових сил, засобів і методів.
Саме у такому разі вплив на об’єкти профілактики має прихований вигляд: від отримання негласної інформації до комбінованого використання оперативно-розшукових
можливостей, усунення протиправної поведінки, протиправної ситуації.
Доцільно створити експериментальні
оперативно-профілактичні підрозділи кримінальної поліції в Україні, на базі яких
можна випробувати ідею оперативно-розшукової профілактики злочинів, відпрацювати форми і методи оперативно-профілактичної роботи в сучасних умовах діяльності
Національної поліції. Такі оперативно-профілактичні підрозділи кримінальної поліції,
запропоновані для створення в Департаменті карного розшуку Національної поліції
нашої держави, мають тісно взаємодіяти з
дільничними офіцерами поліції, установами
кримінально-виконавчої системи та громадськістю у профілактиці злочинів, зокрема й
грабежів.
Наступним важливим підрозділом Національної поліції в системі соціальної профілактики є орган досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України,
який зі своїми структурними підрозділами
МВС України й територіальними органами,
згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, забезпечує досудове розслідування кримінальних правопорушень, що
належать до їх підслідності [8].
Слідчі підрозділи Національної поліції
спрямовані на більш пізній етап запобіжної
діяльності, зокрема після вчинення кримінального правопорушення. Однак їх вклад
у профілактику злочинів є незаперечним.
Інструкція з організації взаємодії органів
досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції
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України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні
[3] не містить раннього етапу впливу на криміногенну ситуацію, тому в назві має бути
прибрано термін «запобігання», оскільки в
цих документах прописано дії підрозділів
Національної поліції вже після повідомлення про злочин і стосуються саме виявлення
та розслідування кримінального правопорушення. Хоча належний рівень взаємодії
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної
поліції України відіграє особливо важливу
роль на першочергових етапах проведення
слідчих дій під час затримання, проведення
обшуків, допитів, очних ставок і впізнання. Наприклад, у процесі першочергових
слідчих (розшукових) дій оперативні працівники допомагають слідству у: виявленні
очевидців і свідків, раніше невідомих слідству за епізодами, що відпрацьовуються, а
також у збереженні та забезпеченні захисту
об’єктів – носіїв доказової інформації; встановленні всіх учасників групи й епізодів злочинної діяльності, одержанні доказів їхньої
винуватості; перевірці причетності підозрюваних до вчинення нерозкритих злочинів;
виявленні намірів підозрюваних та їхніх
зв’язків щодо протидії слідству, її нейтралізації, забезпеченні захищеності учасників
кримінального процесу, попередженні протиправних дій з боку обвинувачених і їхнього оточення; визначенні оптимальних часу
й тактики проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; своєчасному реагуванні на спроби підозрюваних уникнути
притягнення до кримінальної відповідальності.
Взаємодія слідчих й оперативних працівників на першочерговому етапі розслідування злочинів дає змогу закріпити докази винуватості підозрюваних, необхідні для одержання дозволу на арешт та обшук, шляхом
проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Організована на відповідному рівні взаємодія слідчих і працівників
оперативних підрозділів створює необхідну
передумову для своєчасного й ефективного
розкриття і розслідування злочинів, зокрема
й грабежів [9, с. 100].

Висновок
Таким чином, взаємодія органів і підрозділів Національної поліції у запобіганні насильницьким грабежам в Україні – форма
організації, яка передбачає співробітництво
і партнерство органів і структурних підрозділів поліції у розробці та здійсненні комплексу заходів із запобігання насильницьким
грабежам, що ґрунтується на принципах
взаємоузгодженості дій та взаємодоповнення здійснюваних заходів. На сьогодні доцільним є відтворення інститутів адміністративного нагляду у повному обсязі, спеціалізованих лікувальних закладів органів охорони здоров’я закритого типу для лікування
алкоголіків і наркоманів, з поправками на
сучасне суспільно-політичне та соціальноекономічне становище держави, а також
створення експериментальних оперативнопрофілактичних підрозділів кримінальної
поліції в Україні, на базі яких можна було б
випробувати саму ідею оперативно-розшукової профілактики злочинів, відпрацювати
форми і методи оперативно-профілактичної
роботи в сучасних умовах діяльності Національної поліції.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ТА
ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
НАСИЛЬНИЦЬКИМ ГРАБЕЖАМ В
УКРАЇНІ
У статті вироблені напрями взаємодії
органів та підрозділів Національної поліції
щодо запобігання насильницьким грабежам.
Автором опрацьовано практичний досвід
та сформульовано пропозиції щодо налагодження плідної співпраці між конкретними
підрозділами.
Сформульовано поняття «взаємодія органів і підрозділів Національної поліції у
запобіганні грабежам в Україні» – форма
організації, яка передбачає співробітництво
і партнерство органів і структурних підрозділів поліції у розробці та здійсненні комплексу профілактичних заходів із запобігання грабежам, що ґрунтується на принципах
взаємоузгодженості дій та взаємодоповнення здійснюваних заходів. Проаналізовані
відомчі накази, що регулюють взаємодію
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органів і підрозділів Національної поліції,
які повинні включати, насамперед, загальну профілактику злочинів та взаємодію у таких напрямах запобіжної діяльності поліції:
аналітично-прогностична діяльність щодо
криміногенної ситуації, причинності і детермінації вчинюваних на території злочинів,
особливостей характеристики осіб, які вчиняють злочини (включаючи й підобліковий
елемент) та здійснюваних заходів запобіжної
діяльності й оцінки їх результатів (для здійснення такої діяльності пропонуємо створення потужних інформаційно-аналітичнопрогностичних центрів на базі регіональних
управлінь Національної поліції нашої держави); стратегічно-програмно-планувальна
діяльність, яка включає у себе визначення
стратегії взаємодії, мети, завдань, планування та реалізацію програми взаємодії органів
і підрозділів Національної поліції із запобігання і протидії злочинності, а також організацію і розвиток наукових досліджень
у сфері взаємодії органів і підрозділів Національної поліції у цій сфері та підготовку і
підвищення кваліфікації професійних кадрів
й формування правової культури населення.
Наступними складовими відомчих наказів,
що регулюють взаємодію органів і підрозділів Національної поліції повинна бути спеціальна профілактика злочинів, яка включає в
себе й індивідуальну, тобто внутрішню взаємодію поліції із запобігання злочинності.
Обґрунтовано пропозицію щодо відтворення інститутів адміністративного нагляду у повному обсязі, спеціалізованих лікувальних закладів органів охорони здоров’я
закритого типу для лікування алкоголіків
і наркоманів, з поправками на сучасне суспільно-політичне та соціально-економічне
становище держави. Аргументовано створення експериментальних оперативно-профілактичних підрозділів кримінальної поліції в Україні, на базі яких можна було б
випробувати саму ідею оперативно-розшукової профілактики злочинів, відпрацювати
форми і методи оперативно-профілактичної
роботи в сучасних умовах діяльності Національної поліції.
Ключові слова: корисливо-насильницькі
злочини, запобігання, Національна поліція
України, взаємодія.
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INTERACTION OF BODIES AND
UNITS OF THE NATIONAL POLICE
ON THE PREVENTION OF VIOLENT
ROBBERIES IN UKRAINE
The article elaborates directions of
interaction of bodies and units of the National
Police on prevention of violent robberies. The
author worked out practical experience and
formulated proposals for establishing fruitful
cooperation between specific units.
The concept of «interaction of bodies and
units of the National Police in the prevention
of robbery in Ukraine» is formulated - a form of
organization, which envisages cooperation and
partnership of bodies and structural units of the
police in the development and implementation
of a set of preventive measures for the prevention
of robberies, based on the principles of mutual
interaction and interaction . The departmental
orders regulating the interaction of bodies and
units of the National Police are analyzed, which
should include, first and foremost, general crime
prevention and interaction in the following
areas of police preventive activity: who commit
crimes (including the sub-counting element)
and measures taken to prevent and evaluate
their results (to carry out such activities we
propose the creation of powerful information
and analytical centers on the basis of regional
offices of the National Police of our country);
strategic and planning activities, which include

defining the strategy of interaction, goals,
objectives, planning and implementation of
the program of interaction of bodies and units
of the National Police for the prevention and
combating crime, as well as the organization
and development of scientific research in the
sphere of interaction of bodies and units of
the National Police in this field, training and
professional development of professional staff
and formation of legal culture of the population.
The next constituents of departmental orders
governing the interaction of bodies and units
of the National Police should be special crime
prevention, which includes individual, that is,
internal police interaction to prevent crime.
The proposal to re-establish full-scale
administrative oversight institutions, specialized
medical institutions of closed health care
institutions for the treatment of alcoholics and
drug addicts, with amendments to the current
socio-political and socio-economic status of
the state, is substantiated. The creation of
experimental operative-prophylactic units
of criminal police in Ukraine on the basis of
which one could test the very idea of operativeinvestigative prevention of crimes, elaborate
forms and methods of operative-prophylactic
work in modern conditions of activity of the
National Police is justified.
Keywords: acts of self-violence, prevention,
National Police of Ukraine, interaction.

225

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÔÓÍÊÖ²¯ ÑËÓÆÁÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯ ÒÀ
ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÀÍ²É ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

ÂÎÐÎÍÈÉ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ - çäîáóâà÷ àñï³ðàíòóðè Â³äêðèòîãî
ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»
ÓÄÊ: 342.95 (477)
У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства
відзначено, що виходячи із завдань та правового статусу Служби безпеки України, ключовим
напрямом її діяльності є забезпечення державної або ж національної безпеки. Тобто, боротьба із найбільш небезпечними для суспільства
та держави в цілому правопорушеннями, які
становлять загрозу для існування країни, як
відповідної нації.
Обґрунтовано, що термін «національна
безпека» позначає найвищий ступінь забезпеченості прав і свобод людини і громадянина, їх
життя та здоров’я, як основоположних цінностей держави, можливість суспільства на
самовизначеність як нації, його економічну,
політичну та соціальну безпеку в рамках всієї
країни. Визначені моменти формують основний вектор роботи СБУ, відповідно до якого
відомство визначає всі інші цілі. Отже, завдання з протидія корупції та організованій злочинності в рамках діяльності Служби безпеки
України передбачають протидію таким проявам корупції та організованої злочинності,
які несуть загрозу, перш за все, національній
безпеці. Тобто, мова йде про топ-корупцію та
злочинні організації, саме існування яких створює загрозу національним інтересам.
Доведено факт симбіотичного існування
функцій та завдань СБУ, як суб’єкта протидії
корупції та організованій злочинності. Так, завдання виступають стратегічними, великими
за обсягами необхідної до проведення роботи цілями, фактичною метою існування органу як
учасника відносин реалізації інтересів держави
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

у недопущенні проявам корупції та вчинення
злочинів організаціями. Функції в даному випадку є відповідними векторами роботи органу,
за яких вказана мета приводиться до дії. Ураховуючи той факт, що функції на сьогоднішній
день не окреслені у чинній нормативній базі,
доречно запропонувати опрацьований нами перелік, який сформовано, насамперед, на основі
положень правових засад.
До функцій СБУ, як суб’єкту протидії корупції та організованій злочинності віднесено:
кримінально-процесуальну функцію, організаційно-забезпечувальну функцію та інформаційно-аналітичну функцію.
Ключові слова: завдання, функції, Служба
безпеки України, протидія корупції, організована злочинність.
Постановка проблеми
Органи державної безпеки відомі на території нашої країни вже досить тривалий
час. Їх історія сягає своїми коріннями часів
виникнення та розвитку державності в Україні в цілому. Після розвалу Радянського Союзу наша держава набула незалежності. В
період її становлення як самостійного утворення було прийнято базові нормативні документи, на кшталт, Конституції. В той же
час, стрімкі трансформаційні процеси породили глибоку політичну, економічну та соціальну нестабільність, для урівноваження якої
знадобилась участь правоохоронних органів.
Саме в цей час на зміну радянській системі
органів державної безпеки та правопорядку,
було створено Службу безпеки України, ді226
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яльність якої відрізнялась новими цінностями та орієнтирами роботи відомства. Окрім
того, в цей час сформувались на той момент
інноваційні напрями діяльності органів безпеки, а саме протидія корупції та організованій злочинності, які укорінились у системі
завдань та функцій СБУ [1, с.9; 2].
Стан дослідження
Розпочате дослідження засновано на
працях таких науковців, як: О.П. Дзьобань,
М.І. Панов, А.В. Возжеников, Ю.С. Максименко, Ю.П. Аверін, О.М. Музичук, А.В. Носач, І.М. Слепніков, Д.М. Бахрах та інших.
Водночас, в рамках своїх наукових досліджень кожен з них лише поверхнево торкався характеристики проблеми завдань та
функцій Служби безпеки України як суб’єкта
протидії корупції та організованій злочинності.
Метою статті є розгляд завдань та функцій Служби безпеки України як суб’єкта протидії корупції та організованій злочинності.
Виклад основного матеріалу
Для більш детального та повного розуміння зазначеного вектору роботи Служби
безпеки України проаналізуємо у першу
чергу правовий статус відомства. Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки
України» від 25.03.1992 №2229-ХІІ остання
є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який
забезпечує державну безпеку України [3]. Діяльність Служби безпеки України, її органів і
співробітників ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України дотримується
принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації [3].
Варто зазначити, що відповідно до статті
2 того ж закон на СБУ покладається у межах визначеної законодавством компетенції
захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного
потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-

підривної діяльності іноземних спеціальних
служб, посягань з боку окремих організацій,
груп та осіб, а також забезпечення охорони
державної таємниці. До завдань Служби безпеки України також входить попередження,
виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної
діяльності у сфері управління і економіки та
інших протиправних дій, які безпосередньо
створюють загрозу життєво важливим інтересам України [3].
Виходячи із завдань та правового статусу
Служби безпеки України, ключовим напрямом її діяльності є забезпечення державної
або ж національної безпеки. Тобто, боротьба із найбільш небезпечними для суспільства
та держави в цілому правопорушеннями, які
становлять загрозу для існування країни, як
відповідної нації. Іншими словами, мова йде
про забезпечення національної безпеки, як
основоположної цілі роботи СБУ. При цьому, протидії корупції та організованій злочинності в даному аспекті є складовими частинам до вищевказаного завдання, а не другорядними моментами. На доведення цього
твердження відмітимо, що термін «національна безпека» О.П. Дзьобань та М.І. Панов розуміють, як стан захищеності життєво
важливих інтересів особистості, суспільства
і держави, людства в цілому від внутрішніх
і зовнішніх загроз [4, с.9]. А.В. Возжеников
вважає, що національна безпека – це стан
країни, коли відсутні або усунені реальні зовнішні та внутрішні загрози її національним
цінностям, інтересам та національному способу життя, тобто забезпечується реалізація
життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави [5, с. 55]. Ю.С. Максименко
вказує про те, що національна безпека – це
результат управління реальними чи (та) потенційними загрозами (небезпеками) з метою задоволення національних інтересів людини, суспільства та держави [6].
Таким чином, термін «національна безпека» позначає найвищий ступінь забезпеченості прав і свобод людини і громадянина,
їх життя та здоров’я, як основоположних
цінностей держави, можливість суспільства
на самовизначеність як нації, його економічну, політичну та соціальну безпеку в рамках
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всієї країни. Визначені моменти формують
основний вектор роботи СБУ, відповідно до
якого відомство визначає всі інші цілі. Отже,
завдання з протидія корупції та організованій злочинності в рамках діяльності Служби
безпеки України передбачають протидію таким проявам корупції та організованої злочинності, які несуть загрозу, перш за все,
національній безпеці. Тобто, мова йде про
топ-корупцію та злочинні організації, саме існування яких створює загрозу національним
інтересам.
Водночас, визначення цілей, дає уявлення лише про галузь роботи органу. Конкретні напрями за якими завдання реалізуються,
проявляються у функціях СБУ як суб’єкта
протидії корупції та організованій злочинності. Завважимо, що термін «функція» (від
латинського «functio»), який запровадив у
науковий обіг німецький вчений Г. Лейбніц,
означає здійснення, виконання, коло діяльності, призначення, а також зміст самої діяльності [7, с.719;8]. В етомологічному розумінні функція – це робота кого-, чого-небудь,
робота, коло діяльності когось, обов’язок, повинність, місія [9, с.675]
Тож, опрацьовані визначення дають підстави стверджувати, що термін «функція» характеризує активний напрям або форму діяльності якогось явища. При цьому, функції
окремих об’єктів відрізняються особливою
складністю, внаслідок чого їх не можна тлумачити стандартно, або ж одноманітно. Так,
функції СБУ як суб’єкта протидії корупції та
організованій злочинності, на наш погляд,
не слід розглядати виключно у правовому чи
управлінському аспектах. Адже, внутрішня
суть роботи даного органу із протидії проявам корупції та злочинності організованого
характеру має, у першу чергу, організаційноправову природу. Виходячи з цього, функції
Служби безпеки України як суб’єкту протидії корупції та організованій злочинності –
це визначені нормативні-правовими актами
держави напрями діяльності структурних
підрозділів СБУ, в рамках яких вони мають
право застосовувати спеціальні засоби та заходи правоохоронної протидії.
Необхідно також зауважити, що визначені функції Служби безпеки України не є
між собою однорідними. Це набір різних наÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

прямів діяльності, які об’єднують в собі такі
ж неоднорідні заходи та засоби впливу. У науковій літературі з приводу питання розмаїття функцій маються відповідні погляди.
Так, Ю.П. Аверін, І.М. Слепніков в роботі виділяють два типи функцій: функції що
проявляють себе у відтворенні суспільства,
як такого незалежно від того, який тип відносин панує в суспільстві; функції управління,
які сприяють цілям розвитку суспільства, як
конкретної суспільно-економічної формації
[10, с.189]. Свою класифікацію функцій органів виконавчої влади пропонує Д.М. Бахрах.
Він зазначає, що кожна функція об'єктивно
необхідна. Функції відрізняються одна від
одної безпосередньо метою, змістом, процедурами здійснення, використовуваною інформацією. Д.М. Бахрахом запропонована
класифікація функцій за змістом через розподіл їх на три групи: функція орієнтування
системи, що включає прогнозування, планування, нормативне регулювання, методичне
керівництво; функція забезпечення системи,
до якої належать кадрове, фінансове, матеріально-технічне, організаційно-структурне
та інформаційне забезпечення; функція оперативного управління системою, яка включає безпосереднє регулювання діяльності,
контроль, облік та оцінку і застосування заходів впливу[11, c.90-91].
Як бачимо, велике значення для формування різних видів функцій відіграє тип та
особливості об’єкту, до якого вони відносяться. Така ситуація полягає в тому, що напрями роботи СБУ окреслюються, у першу чергу, виходячи із завдань та правового статусу
даного органу. В свою чергу, якщо ми говоримо про функції Служби безпеки України
безпосередньо, як суб’єкта протидії корупції
та організованій злочинності, то в даному випадку їх коло звужується ще більше.
Необхідно відмітити, що в чинний системі нормативно-правових актів не існує чіткого переліку напрямів роботи СБУ. Проте, в
діючій системі офіційних документів дані напрями закріплено, хоча і не систематизовано.
Наприклад, відповідно до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від
30.06.1993 №3347-ХІІ в структурі СБУ утворюється спеціальні підрозділи по боротьбі з
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корупцією і організованою злочинністю. Даними підрозділами є Головне управління по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби
безпеки України, а також відділи по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю
органів Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі. Відділи, відділення або групи
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю у містах (крім Києва та Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються відділам по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю [12].
Зазначені положення показують один з
ключових, організаційних напрямів роботи,
в рамках якого відбувається структурне «налаштування» СБУ для виконання цим органом передбачених законом завдань.
Не більш важливий напрями роботи,
кримінально-процесуальний, закріплено в
ряді інших нормативних актів. Наприклад,
відповідно до Кримінального процесуального кодексу від 13.04.2012 №4651-VI (далі
– КПК) СБУ є одним із учасників кримінального провадження, загальним завданням
якого є захист особи, суспільства та держави
від кримінальних правопорушень, охорона
прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим,
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий
не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до кожного
учасника кримінального провадження була
застосована належна правова процедура [13].
При цьому, слідчі підрозділи органів СБУ не
мають право розслідувати злочини корупційні, так як це є безпосереднім обов’язком іншим органів. Водночас, в структурі Служби
безпеки України існують оперативні підрозділи, які здійснюють слідчі (розшукові) дії та
негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням
слідчого, прокурора [13]. Крім того, зазначені підрозділи мають право провадити оперативну-розшукову діяльність, у тому числі в

сфері протидії корупції та організованій злочинності, виконуючи при цьому вказівки відповідних органів досудового розслідування,
уповноважених на розслідування зазначених
злочинних проявів[14].
Висновок
Отже, підводячи підсумки проведеного
наукового аналізу відмітимо, що вище означені положення законодавства та наукових
теорій доводять факт симбіотичного існування функцій та завдань СБУ, як суб’єкта
протидії корупції та організованій злочинності. Так, завдання виступають стратегічними, великими за обсягами необхідної до
проведення роботи цілями, фактичною метою існування органу як учасника відносин
реалізації інтересів держави у недопущенні проявам корупції та вчинення злочинів
організаціями. Функції в даному випадку є
відповідними векторами роботи органу, за
яких вказана мета приводиться до дії. Ураховуючи той факт, що функції на сьогоднішній день не окреслені у чинній нормативній
базі, доречно запропонувати опрацьований
нами перелік, який сформовано, насамперед, на основі положень правових засад.
Так, до функцій СБУ, як суб’єкту протидії
корупції та організованій злочинності відносяться:
1) кримінально-процесуальна функція –
цей напрям роботи передбачає застосування
СБУ кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових заходів, засобів та методів
протидії організованій злочинності і корупції, передусім, як учасника кримінального
провадження;
2) організаційно-забезпечувальна функція – зазначений напрям включає в себе заходи, що направлені на структурну організацію
СБУ для забезпечення ефективній протидії
корупції та організованій злочинності (утворення, реорганізація, зміна завдань внутрішніх підрозділів), підбір максимально компетентних кадрів, забезпечення їх усім необхідним інструментарієм для роботи тощо;
3) інформаційно-аналітична
функція
– передбачає здійснення заходів із моніторингу, аналізу, дослідження, узагальнення
інформації щодо проявів корупції та організованої злочинності, які потрапляють в поле
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зору СБУ, відповідно до покладених перед
органом завдань.
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SUMMARY
The article, based on the analysis of scientific
views of scientists and current legislation, notes that
based on the tasks and legal status of the Security
Service of Ukraine, the key area of its activities is to
ensure state or national security. That is, the fight
against the most dangerous for society and the state
as a whole offenses that threaten the existence of the
country as a nation.
It is substantiated that the term "national security"
refers to the highest degree of human and civil rights
and freedoms, their life and health as fundamental
values of the state, society's ability to self-determination
as a nation, its economic, political and social security
throughout the country. Certain points form the main
vector of the SBU's work, according to which the
department determines all other goals. Thus, the tasks
of combating corruption and organized crime in the
framework of the Security Service of Ukraine provide
for combating such manifestations of corruption and
organized crime, which pose a threat, above all, to
national security. That is, we are talking about toplevel corruption and criminal organizations, the very
existence of which poses a threat to national interests.
The fact of symbiotic existence of functions and
tasks of the Security Service of Ukraine as a subject
of counteraction to corruption and organized crime is
proved. Thus, the tasks are strategic, large-scale goals
necessary for the work, the actual purpose of the body
as a participant in the relations of realization of the
interests of the state in preventing corruption and
crime by organizations. Functions in this case are the
corresponding vectors of work of body at which the
specified purpose is brought to action. Given the fact that
the functions are not currently outlined in the current
regulatory framework, it is appropriate to propose a list
developed by us, which is formed primarily on the basis
of the provisions of the legal framework.
The functions of the SBU as a subject of combating
corruption and organized crime include: criminal
procedure function, organizational and support
function and information-analytical function.
Key words: tasks, functions, Security Service of
Ukraine, anti-corruption, organized crime.
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основу правового регулювання безпеки дорожнього руху в Україні.

Статья посвящена исследованию содержания и значения международно-правовых
актов как важнейшей составляющей системы
нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности дорожного движения. Осуществлён анализ многоуровневой
системы нормативно-правового регулирования отношений в сфере дорожного движения в Украине, определено в ней место
международных и межгосударственных документов, ратифицированных Верховной Радой
Украины, положения которых направлены
на обеспечение безопасности дорожного движения, дан анализ ряда международных программ, непосредственно направленных на
повышение безопасности в данной сфере.
Ключевые слова: дорожное движение, безопасность дорожного движения, обеспечение
безопасности дорожного движения, нормативно-правовое регулирование, нормативный
акт, международно-правовой акт.

Актуальність теми дослідження
Безпека дорожнього руху як невід’ємний
елемент загальної безпеки життєдіяльності
суспільства є безпосереднім об’єктом адміністративно-правової охорони в Україні. А
в умовах реформування системи правоохоронних органів, адміністративної реформи,
що триває в країні й характеризується кардинальним оновленням сучасної доктрини
адміністративного права, а також європейської інтеграції й демократизації публічних
відносин в Україні завдання забезпечення
належного рівня безпеки дорожнього руху
уявляється вкрай необхідним та актуальним.

Постановка проблеми
Забезпечення безпеки дорожнього руху
є важливою складовою загального завдання забезпечення громадської безпеки і громадського порядку в Україні, реалізація
якого, перш за все, передбачає наявність
чіткої системи правових засад, на яких будуються правовідносини у даній сфері. Тож
дослідження питання протидії проступкам
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні потребує визначення й
аналізу змісту та взаємозв’язку основних
нормативно-правових актів, що становлять

Стан дослідження
Питання формування та розвитку вітчизняної нормативної бази забезпечення безпеки дорожнього руху розглядалися у працях таких вітчизняних вчених,
як Ю. Гончарова, С. Гусаров, О. Ільченко,
М. Лазаренко, Є. Ларіонова, Л. Леонтьєва,
О. Музичук, В. Муцко, О. Смолін, Л. Сопільник та ін. Окремі аспекти міжнародноправового регулювання безпеки дорожнього руху та проблеми застосування міжнародного досвіду у цій галузі досліджувались
у працях Т. Блудової, В. Дубей, В. Козоріза, С. Лопатіна, А. Пасічного, С. Товстухи,
В. Третьякова та ін. Проте, незважаючи
на наявність значної кількості досліджень
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у даній сфері, в умовах євроінтеграції, що
передбачає гармонізацію українського законодавства з законодавством європейським, у тому числі, й у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, стан адміністративно-правового забезпечення безпеки у
даній сфері потребує постійного перегляду
та аналізу з метою визначення можливих
шляхів та напрямків його удосконалення,
що й зумовлює актуальність даної статті.
Мета та завдання дослідження
Метою статті є дослідження змісту та
значення міжнародно-правових актів як
складової системи нормативно-правового
регулювання забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, що передбачає аналіз
та систематизацію вітчизняної нормативної бази забезпечення безпеки дорожнього
руху, визначення у ній місця міжнародноправових актів та міжнародних програм,
положення яких стосуються питань забезпечення безпеки дорожнього руху, аналіз
їх змісту та значення.
Виклад основного матеріалу
Аналізуючи нормативно-правові акти,
що складають правову основу протидії
проступкам у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, сучасні науковці-адміністративісти розподіляють їх, як правило,
на окремі групи за субординаційною (або
ієрархічною) ознакою, що відбиває їх юридичну силу [1, с.25; 2, с.125]. Тож найбільш
корисним при визначенні правових засад
протидії проступкам у сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху в Україні уявляється виходити саме з такого розуміння законодавства у даній сфері, що охоплює законодавчі та підзаконні акти, а також міжнародні правові документи із зазначених
питань.
Отже, система адміністративно-правового забезпечення протидії проступкам у
сфері безпеки дорожнього руху в Україні
являє собою узгоджену за змістом і впорядковану відповідно до юридичної сили
систему законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, норми яких стосуються закріплення питань забезпечення
безпеки дорожнього руху в Україні.
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Аналіз чинного законодавства України
дозволяє визначити, що основними складовими нормативної бази у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є: Конституція
України; Кодекс України про адміністративні правопорушення, інші кодекси, закони України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт»,
«Про Національну поліцію» та інші закони;
постанови Верховної Ради України, укази
та розпорядження Президента України;
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; низка підзаконних актів
(зокрема, рішення, накази, роз’яснення та
листи центральних органів виконавчої влади України, насамперед, — Міністерства
внутрішніх справ України, накази і розпорядження місцевих органів виконавчої
влади у межах їх компетенції); рішення та
постанови органів судової влади з питань
забезпечення безпеки дорожнього руху
(Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих
судів та ін.); стратегічні документи розвитку сфери забезпечення безпеки дорожнього руху (доктрини, програми, концепції та
ін.).
Невід’ємною складовою частиною національного законодавства у сфері безпеки
дорожнього руху є міжнародні та міждержавні документи, ратифіковані Верховною
Радою України, положення яких стосуються питань забезпечення безпеки дорожнього руху.
Одним із найважливіших міжнародноправових документів, що визначає міжнародно-правове співробітництво України у
сфері дорожнього руху, є Резолюція 60/5,
прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі» [3],
спрямована на реалізацію існуючих ініціатив із забезпечення безпеки дорожнього
руху та висування нових ініціатив у цій сфері на підставі виконання положень Конвенції про дорожній рух [4] та Конвенції про
дорожні знаки та сигнали [5] з метою забезпечення високого рівня безпеки дорожнього руху, зниження кількості випадків
травматизму та загибелі людей внаслідок
дорожньо-транспортних пригод задля до-
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сягнення цілей, сформульованих у Декларації тисячоліття [6]. Зазначені документи
є базовими для міжнародно-правового регулювання сфери дорожнього руху у сучасному світі. Зокрема, Конвенція ООН «Про
дорожній рух» закріплює такі питання, як
загальні вимоги до швидкості пересування та дистанції між автомобілями, регламентує правила поводження водіїв стосовно пішоходів, визначає порядок зупинки
і стоянки автомобіля, проїзду перехресть,
встановлює вимоги до зразків міжнародних і національних документів водіїв [4].
Конвенція ООН «Про дорожні знаки і сигнали» визначає та закріплює перелік знаків
дорожнього руху, надає їх опис та порядок
розміщення на проїзній частині тощо [5].
Серед регіональних міжнародно-правових документів, дія яких спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху, слід
відзначити документи Ради Європи, зокрема, Європейську Конвенцію про заходи покарання за порушення правил дорожнього
руху [7], у якій з метою налагодження міжнародної співпраці для більш ефективного
покарання за порушення правил дорожнього руху було визначено перелік порушень на транспорті, за вчинення яких особа має бути притягнута до відповідальності
незалежно від країни-перебування, а також
Європейську Конвенцію про міжнародні
наслідки позбавлення прав керування автотранспортними засобами [8], прийняту
з метою забезпечення безпеки дорожнього
руху шляхом боротьби з дорожніми правопорушеннями відповідними засобами, до
яких, поряд із попереджувальними заходами та кримінальним покаранням, було
віднесено й позбавлення прав керування
автотранспортними засобами.
Серед інших найважливіших міжнародно-правових актів, які сьогодні діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
та які були ратифіковані Україною, можна
виділити:

Базельську конвенцію про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням [9];

Європейську Угоду про міжнародне перевезення небезпечних вантажів
(ДОПНВ) [10];


Конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу
[11];

Конвенцію про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів
(КДПВ) [12] та ін.
Важливим елементом нормативно-правової бази щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні є міжнародні програми, безпосередньо або опосередковано
спрямовані на підвищення безпеки у даній
сфері.
Підписання та впровадження Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом накладає зобов’язання щодо тісної співпраці
у реформуванні дорожнього транспортного сектору, який являє собою один з ключових секторів (як стосовно кількості прийняття та узгодження законодавчих актів,
необхідних для впровадження Угоди, так
і стосовно його безпосереднього впливу на
економіку країни). Наразі процес гармонізації законодавства триває, проте загалом
реалізація зобов’язань у межах Угоди про
асоціацію щодо транспорту відбувається
повільно й потребує значно більшого прогресу. Зокрема, це стосується й нормативно-правової бази щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Прикладом взаємодії
Євросоюзу та України у процесі вдосконалення та гармонізації законодавства у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху є
низка спільних проектів:
1)
Проект технічної допомоги «Модернізація та підвищення безпеки мережі
автомобільних доріг в Україні», розрахований на період з 2015 по 2019 рр. [13] та
продовжений на 2020 рік. Загальною метою проекту технічної допомоги є сприяння істотному скороченню смертності та
травматизму на автомобільних дорогах
України. Цілі даного проекту технічної допомоги визначені відповідно до резолюції
Генасамблеї ООН № 64/255 від 2.03.2010 р.
«Підвищення безпеки дорожнього руху в
усьому світі», якою було проголошено «Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху»
[14]. Згідно з зазначеною Глобальною ініціативою Проектом було передбачено реалізацію Компонента I «Безпечніші дороги»
— покращення українських стандартів з
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проектування доріг та процесів схвалення
з урахуванням кращих міжнародних практик з безпеки дорожнього руху; а також
Компонента II «Підвищення безпеки учасників дорожнього руху» — підготовку та
проведення кампаній та навчальних програм, спрямованих на підвищення обізнаності населення та для контролю швидкості разом з підвищенням контролю за дотриманням правил дорожнього руху з боку
дорожньої поліції [13].
2)
Проект Twinning «Підтримка в
підвищенні безпеки перевезення небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні» (розпочато у 2016 р.), який
через консультації експертів покликаний
покращити мультимодальну систему перевезень небезпечних вантажів в Україні, а
також вдосконалити мультимодальне сполучення відповідно до загальноєвропейських норм та стандартів [13].
3)
Проект технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії» (AASISTS), що
було розпочато у 2016 р, спрямований на
сприяння інтеграції та модернізації транспортного сектору України відповідно до
зобов’язань у межах Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, а також оновлення
Національної транспортної стратегії України відповідно до законодавства, стандартів
і вимог ЄС та сприяння в її подальшій імплементації [13]. Проект, що фінансується
ЄС, підтримує Міністерство інфраструктури України у розробці концепції первинного законодавства відповідно до Директиви
ЄС 96/53 щодо комбінованого транспорту
та в ухваленні закону про мультимодальні
перевезення в Україні [13].
4)
В межах проекту технічної допомоги AASISTS 2 «Подальша підтримка імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Національної транспортної
стратегії в Україні», залученого завдяки
підтримці Представництва Європейського
Союзу в Україні, здійснюється реалізація
Компонента 3 «Надання допомоги у поліпшенні безпеки дорожнього руху», спрямованого на поліпшення умов безпеки на
дорогах в країні відповідно до політики ЄС
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

та глобальних стратегій для зменшення
кількості загиблих та обсягів збитків внаслідок автомобільних аварій. Зокрема, через виконання цього компонента відбулося
схвалення Стратегії підвищення безпеки
дорожнього руху [15]. Стратегія заснована
на підході «Безпечна система»/«Vision Zero»
в довгостроковій перспективі і передбачає амбіційні цілі щодо зменшення рівня
смертності та кількості серйозних травм на
дорогах відповідно до Національної транспортної стратегії на період до 2030 року
та з урахуванням цілей, прийнятих у Європейському Союзі [15].
Висновки
Отже, міжнародно-правові акти та міжнародні програми, безпосередньо або опосередковано спрямовані на підвищення
безпеки дорожнього руху, сьогодні являють собою надважливий елемент вітчизняної нормативно-правової бази щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Проте
слід зазначити, що повноцінна реалізація
зазначеного завдання стає можливою лише
за умови, що усі чинні нормативно-правові акти (як національного законодавства,
так і міжнародні правові документи), які
стосуються питань адміністративно-правового забезпечення безпеки дорожнього
руху, мають діяти комплексно, системно,
адже ефективність функціонування механізму адміністративно-правової охорони
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху безпосередньо залежить від
упорядкованості та узгодженості усієї системи адміністративно-правових норм, які
закріплюють порядок застосування заходів
протидії правопорушенням у даній сфері.
Для вирішення цієї проблеми необхідний
якнайшвидший перегляд чинної нормативно-правової бази забезпечення безпеки
дорожнього руху щодо її узгодження, внесення необхідних змін задля усунення існуючих дублювань і протиріч та гармонізація
національного законодавства з законодавством європейським з метою забезпечення
його відповідності сучасним міжнародним
стандартам у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху.
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Solonetsky I. I.
INTERNATIONAL-LEGAL ACTS
AS AN ELEMENT OF LEGAL REGULATION OF ENSURING ROAD SAFETY IN
UKRAINE
The scientific article is devoted to research
of content and significance of internationallegal acts as a most important element of legal
regulation sistem of ensuring road safety in
Ukraine.
The contemporary state of normative-legal
ensuring of road traffic safety is considered.
The system of administrative-legal counteraction to offenses in the field of road traffic
safety in Ukraine is defined as a harmonized
in content and orderly in validity system of
normative-legal acts.
International and interstate legal documents ratified by the Verkhovna Rada of
Ukraine, the provisions of which relate to
road traffic safety, are defined as an integral
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено зміст та значення
міжнародно-правових актів як важливого елементу системи нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки дорожнього руху в
Україні.
Аналіз чинного законодавства України у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху дав
змогу встановити, що система адміністративно-правового забезпечення протидії проступкам
у сфері безпеки дорожнього руху в Україні являє
собою узгоджену за змістом і впорядковану відповідно до юридичної сили систему законодавчих
та підзаконних нормативно-правових актів,
норми яких стосуються закріплення питань
забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.
Міжнародні та міждержавні документи,
ратифіковані Верховною Радою України, положення яких стосуються питань забезпечення
безпеки дорожнього руху, визначено як невід’ємну
складову частину національного законодавства у
сфері безпеки дорожнього руху.
Визначено та проаналізовано зміст і значення основних міжнародно-правових документів, дія яких спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху.
Важливим елементом нормативно-правової бази щодо забезпечення безпеки дорожнього
руху в Україні визначено міжнародні програми,
що безпосередньо або опосередковано спрямовані
на підвищення безпеки у даній сфері.
Встановлено, що ефективність функціонування механізму адміністративно-правової
охорони відносин у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху безпосередньо залежить від
упорядкованості та узгодженості усієї системи
адміністративно-правових норм, які закріплюють порядок застосування заходів протидії правопорушенням у даній сфері.
Ключові слова: дорожній рух, безпека дорожнього руху, забезпечення безпеки дорожнього
руху, нормативно-правове регулювання, нормативно-правовий акт, міжнародно-правові акти.
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part of national legislation in the field of ensuring road traffic safety in Ukraine.
The content and significance of the main
international-legal documents, the action of
which is aimed at ensuring road safety, are determined and analyzed.
International programs that are directly
or indirectly aimed at improving safety in the
field of road traffic safety are identified as important element of the standard-legal base of
ensuring of road traffic safety in Ukraine.
It is noted that the effectiveness of the
mechanism of administrative and legal protection of relations in the field of road traffic safety in Ukraine depends on the orderliness and
consistency of the system of administrative-legal acts (national legislation and international
legal documents), which establishes the procedure for applying measures to counteraction
to offenses in this area.
Key words: road traffic, road safety, ensuring road safety, normative-legal ensuring,
normative-legal act, international-legal acts.
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ÓÄÊ: 342.95 (477)
Проаналізовано підходи вчених щодо визначення поняття та структури адміністративно-правового статусу. Запропоновано
авторське бачення структури адміністративно-правового статусу судово-експертних
установ України як суб’єктів взаємодії, до
якої віднесено такі блоки елементів: організаційно-правовий та структурний, програмно-компетенційний, гарантії та юридична
відповідальність, а також специфіка та напрями взаємодії з іншими суб’єктами адміністративно-правових відносин та всередині
системи судово-експертних установ. Надалі
з’ясовано специфіку правового регулювання
кожного із наведених блоків. Сформовано висновки щодо особливостей адміністративноправового статусу судово-експертних установ
України як суб’єктів взаємодії, наведено визначення досліджуваної категорії.
Ключові слова: взаємодія, судово-експертні
установи, державні спеціалізовані установи,
компетенція, відповідальність, адміністративно-правовий статус.
Постановка проблеми
Проблематика взаємодії різних суб’єктів
у сфері адміністративного права є досить багатогранною. На сьогодні предмет наукових
досліджень складають зміст такої взаємодії,
її форми, періодичність, завдання та цілі, а
також багато інших питань. У наведеному
контексті одним із найбільш визначальних з
них є особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів взаємодії. Адже саме специфіка адміністративно-правового статусу

кожного суб’єкта певною мірою визначає як
форми їхньої взаємодії, так і методи, прийоми, завдання та увесь зміст такої взаємодії.
Адміністративно-правовий статус суб’єкта
взаємодії надає відповідь на питання щодо
кола повноважень та завдань такого учасника у сфері реалізації публічного управління,
а, відповідно, вказує на особливості відносин взаємодії, у які він в подальшому буде
вступати або які він буде ініціювати.
Поряд з тим, на сьогодні у вітчизняному
правовому полі інтенсифікувалися пошуки
шляхів модернізації чинної системи судовоекспертних установ та удосконалення процесу проведення судових експертиз. Серед
важливих завдань майбутніх змін науковці
вбачають інтенсифікацію взаємодії між судово-експертними установами, поглиблення їхньої співпраці. У наведеному контексті
необхідним та актуальним буде проведення
наукового дослідження особливостей адміністративно-правового статусу судово-експертних установ України як суб’єктів взаємодії.
Стан дослідження проблеми
Питанням
адміністративно-правового статусу суб’єктів владних повноважень
присвячено роботи таких науковців, як
С.С. Алексєєв, Д.М. Бахрах, В.Б. Авер’янов,
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, О.М. Клюєв, Н.П. Матюхіна,
О.М. Музичук, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, В.М. Плішкін, А.В. Савченко й інші.
Науковцями здійснено важливий внесок у
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доробок адміністративно-правової доктрини щодо систематизації знань з проблематики визначення поняття адміністративноправового статусу у його загальному розумінні, виділення його елементів, об’єднання
таких елементів у змістові блоки. Багато
наукових праць присвячено розкриттю особливостей адміністративно-правового статусу як фізичних осіб, так і державних органів, установ, організацій. Вчені з’ясовували
специфіку зазначеного статусу державних
органів та установ у різних сферах публічного управління. Окремі питання правового
статусу судово-експертних установ ставали
предметом досліджень таких науковців, як
С. Г. Гаспарян, В. Г. Гончаренко, А. В. Іванов, О. А. Кравченко, О. В. Матвєєвський,
П. І. Репешко, О. В. Ринкова, Е. Б. СімаковаЄфремян, М. Г. Щербаковський, О. Ю. Ярчук та інших. Проте наявному науковому
здобутку з окресленої проблематики бракує
системних досліджень питання особливостей адміністративно-правового статусу судово-експертних установ України саме як
суб’єктів взаємодії, з’ясування істотних рис
адміністративно-правового статусу судовоекспертних установ України саме у наведеному аспекті.
Мета і задачі дослідження
Мета статті полягає у з’ясуванні поняття
та особливостей адміністративно-правового
статусу судово-експертних установ України як суб’єктів взаємодії. Для досягнення
визначеної мети, доцільно спрямувати наукове дослідження на виконання наступних
завдань: з’ясування положень наукової доктрини з проблематики визначення поняття
«адміністративно-правовий статус», а також
окреслення його структурних елементів,
формування авторського погляду на визначення поняття адміністративно-правового
статусу судово-експертних установ України
як суб’єктів взаємодії та визначення його
складових, розкриття специфіки нормативно-правового регулювання кожного елементу структури адміністративно-правового
статусу судово-експертних установ України
як суб’єктів взаємодії, а також виділення
його особливостей.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що робота є першою науковою
працею, в якій надано спеціальну дефініцію
поняття адміністративно-правового статусу судово-експертних установ України як
суб’єктів взаємодії, а також здійснено комплексне дослідження особливостей зазначеного адміністративно-правового статусу,
яке, в тому числі спрямоване і на виявлення
існуючих у ньому проблем, прогалин нормативно-правового регулювання.
Виклад основного матеріалу
Так, Т.П. Мінка та І.О. Васильєв під
правовим статусом штабів органів внутрішніх справ розуміють сукупність визначених
законодавчими й відомчими правовими
актами цілей, завдань, функцій організаційної структури і структури управління,
компетенції, прав і обов’язків у сфері організації роботи органів і підрозділів органів
внутрішніх справ, координації та узгодження їхніх дій щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави від
протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
громадської безпеки [1, c. 27]. У свою чергу
В.В. Писаренко пропонує до елементів адміністративно-правового статусу державного органу (Державної служби боротьби з
економічною злочинністю) віднести: 1) цільовий блок; 2) організаційно-структурний
блок; 3) компетенційний блок; 4) юридичну відповідальність працівників. Автор зауважує на необхідності до цільового блоку
включити призначення (основну мету діяльності), завдання та функції. Організаційно-структурний блок, на його думку, може
включати структуру органу; схему організаційного підпорядкування структурних
одиниць; схему розподілу завдань, функцій
кожного структурного підрозділу, порядок
взаємодії між структурними підрозділами, а
також порядок взаємодії з іншими органами
та громадськістю. До складу компетенційного блоку науковець вважає за доцільне віднести права та обов’язки [2, с.155].
Застосовуючи наведений вище підхід, що запропонований О.Ю.Якимовим та
В.В.Писаренком, окреслимо структуру адміністративно-правового статусу судово-екс-
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пертних установ України як суб’єктів взаємодії. Виходячи з зазначеного, серед його
елементів слід виділяти:
1) організаційно-правовий та структурний блок – відображає організаційно-правову форму судово-експертних установ України, а також структурну організацію судовоекспертних установ;
2) програмно-компетенційний блок – є
ядром структури адміністративно-правового статусу судово-експертних установ, несе
його основний зміст, у зв’язку з чим є досить
об’ємним блоком елементів, який характеризує такі важливі особливості, як мета
функціонування, цілі та завдання судовоекспертних установ, їхні функції та повноваження;
3) гарантії та юридична відповідальність
– характеризує особливості гарантій діяльності судово-експертних установ, які впливають на особливості здійснення взаємодії
між ними, а також юридичну відповідальність у разі порушення вимог адміністративного законодавства;
4) специфіка та напрями взаємодії з іншими суб’єктами адміністративно-правових
відносин та всередині системи судово-експертних установ (у контексті нашого дослідження). Останній блок елементів виділений нами для цілей нашого дослідження.
Він відображає синтезовану інформацію
щодо специфіки здійснення взаємодії судово-експертними установами.
То ж перейдемо до характеристики змісту виділених нами елементів адміністративно-правового статусу судово-експертних
установ як суб’єктів взаємодії.
Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 №4038-ХІІ,
судово-експертну діяльність здійснюють
державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних
галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом [3].
До державних спеціалізованих установ
належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;
науково-дослідні установи судових експер-

тиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я
України; експертні служби Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства
оборони України, Служби безпеки України
та Державної прикордонної служби України. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням
криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз [3].
Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності
державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність [3].
Як випливає з наведених вище норм, судово-експертні установи є державними спеціалізованими установами за особливостями
організаційно-правової форми. Такі установи складають відповідну структуру, оскільки законодавством передбачено існування
їх відповідних територіальних філій. Також
до судово-експертних установ відносимо і
установи комунальної форми власності. Поряд з тим, відзначимо, що діяльність судово-експертних установ, яка не пов’язана із
безпосереднім здійсненням судових експертиз та наданням висновку з питань, які
є або будуть предметом судового розгляду,
спрямовується і координується відповідними міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать судово-експертні установи. Таким чином, управлінські, організаційні, науково-методичні, кадрові, фінансові, інші засади діяльності судово-експертних
установ перебувають у віданні зазначених
вище центральних органів виконавчої влади. Наведене дозволяє стверджувати, що
у цій частині їх функціонування забезпечується встановлення чітких державних
стандартів здійснення судових експертиз,
добору кадрів, організації діяльності з проведення експертиз, відповідних порядку та
процедур, контролю за дотриманням вимог
законодавства. У зв’язку з чим, у наведених
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організаційно-управлінських та науково-методичних сферах, попри незалежність у ході
безпосереднього проведення експертиз, судово-експертні установи певною мірою підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади.
Переходячи до характеристики програмно-компетенційного блоку адміністративно-правового статусу судово-експертних
установ, відзначимо, що основною та найбільш загальною метою функціонування
судово-експертних установ можна визначити забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об’єктивною
експертизою, орієнтованою на максимальне
використання досягнень науки і техніки,
що визначено у преамбулі до Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994
№4038-ХІІ [3]. У зв’язку з наведеним, кожна
судово-експертна установа націлена на надання професійного, об’єктивного, всебічного, заснованого на максимальному використанні досягнень науки і техніки, вичерпного висновку, який стосується питань, які є
предметом судового розгляду.
З огляду на таку ціль та мету, законодавством закріплено цілу низку завдань судовоекспертних установ, які вони реалізують у
своїй діяльності, а також кореспондуючих
їм повноважень, прав та обов’язків. Такі
завдання та повноваження є надзвичайно
різноплановими, спрямованими як на безпосереднє здійснення судових експертиз та
пов’язаними з ними дій (надання висновку,
подання клопотання про надання додаткових матеріалів), так і на організаційноуправлінське, матеріально-технічне, фінансове, кадрове, науково-методичне, нормативно-правове та інше забезпечення судовоекспертної діяльності. Усі завдання складають цілісний комплекс, виконання кожного
із них є важливим у контексті ефективного
здійснення судово-експертної діяльності.
Відтак,
повноваження,
права
та
обов’язки судово-експертних установ у
ході безпосереднього здійснення судових
експертиз закріплені як у Законі України
«Про судову експертизу» від 25.02.1994
№4038-ХІІ, так і в процесуальних кодексах: Цивільному процесуальному кодексі
України від 18.03.2004 №1618-ІV [4], КриÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2018

мінальному процесуальному кодексі України від 13.04.2012 №4651-VI [5], Кодексі
адміністративного судочинства України від
06.07.2005 №2747- ІV [6], а також в окремих спеціальних підзаконних актах. Зокрема, досить детально питання завдань
та повноважень саме судово-експертних
установ врегульовано в наказі Міністерства
внутрішніх справ від 03.11.2015 №1343
«Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх
справ України». За його нормами, Експертна служба МВС відповідно до покладених
на неї завдань: 1) здійснює організаційноуправлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності, у
тому числі розробляє методики проведення судових експертиз, стандарти, технічні
регламенти, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові посібники,
програмні продукти; 2) проводить судову
експертизу в кримінальному, виконавчому
провадженні, адміністративних, цивільних
та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечує в установленому порядку участь
спеціалістів Експертної служби МВС в
слідчих (розшукових) діях; 3) проводить
експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для
юридичних і фізичних осіб з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України «Про судову експертизу»; 4) здійснює
інформаційно-аналітичне
забезпечення,
обробку персональних даних, складає статистичну звітність, забезпечує режим доступу до інформації; 5) забезпечує функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів; 6) здійснює
наукову та науково-технічну діяльність в
галузі судової експертизи; 7) проводить
сертифікаційні та інші види випробувань, а
також оцінку відповідності продукції, процесів та послуг; 8) розробляє та вносить у
встановленому порядку пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази; 9) взаємодіє з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до її
компетенції; 10) організовує і бере участь у
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проведенні семінарів, «круглих столів», форумів, інших заходів та здійснює інші повноваження [7].
Аналізуючи особливості гарантійного
елементу адміністративно-правового статусу
судово-експертних установ як суб’єктів взаємодії, слід зазначити, що законодавством
задекларовано досить багато гарантій забезпечення, насамперед, незалежності проведення судової експертизи, а, як наслідок,
гарантій незалежності у функціонуванні судово-експертних установ. Так, статтею 4 Закону України «Про судову експертизу» від
25.02.1994 №4038-ХІІ визначено, що незалежність судового експерта та правильність
його висновку забезпечуються, з-поміж іншого: забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися
будь-кому в проведення судової експертизи;
існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду; створенням
необхідних умов для діяльності судового
експерта, його матеріальним і соціальним
забезпеченням [3].
Судові експерти як працівники судовоекспертних установ несуть передбачену законом відповідальність, в тому числі, кримінальну за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від
виконання покладених на нього обов’язків,
також можуть нести дисциплінарну та інші
види юридичної відповідальності.
Останній виділений нами елемент адміністративно-правового статусу судово-експертних установ характеризує особливості
їх юридичного становища саме як суб’єктів
взаємодії. Окреслення наведеної специфіки
адміністративно-правового статусу судовоекспертних установ як суб’єктів взаємодії
ускладнюється недоліками нормативно-правового регулювання, серед яких : 1) брак у
чинному адміністративному, а також процесуальному законодавстві положень, які
би регулювали порядок, форми, процедуру
взаємодії між судово-експертними установами, а також перелік сфер, напрямів, учасників такої взаємодії, а також кола завдань
та цілей, що перед нею постають; 2) невизначеність повноважень судово-експертних

установ у сфері взаємодії; 3) нечіткість розмежування правового статусу судово-експертних установ та судових експертів як їхніх працівників, що ускладнює визначення
безпосередніх суб’єктів взаємодії; 4) недостатня злагодженість у системі судово-експертних установ, їхній різний правовий статус та підпорядкованість, відсутність єдиного координаційного органу – суб’єкта, який
би сприяв взаємодії між судово-експертними установами.
Проте, не зважаючи на такі складнощі
у чіткому визначенні специфіки адміністративно-правового статусу судово-експертних
установ як суб’єктів взаємодії, доцільно змоделювати окремі його визначальні риси, які
можуть складати основу для формування такого статусу в майбутньому:
1) це державні спеціалізовані установи,
їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, які знаходяться
у різному відомчому підпорядкуванні, їх діяльність спрямовується різними центральними органами виконавчої влади, а також
така діяльність провадиться ними за різними напрямами і сферами судової експертизи. Наведене дозволяє зауважити на публічній природі повноважень досліджуваних
установ, на управлінському характері їхньої
діяльності. З огляду на таке, взаємодія між
судово-експертними установами: а) повинна
відбуватися в межах чинного законодавства,
у відповідності до його вимог та у порядку,
що ним визначений; б) повинна відбуватися
на паритетних засадах; в) важливим напрямом взаємодії є створення спільних координаційних органів;
2) складна структура повноважень судово-експертних установ обумовлює існування частини таких повноважень, у здійсненні яких вони є незалежними від будь-якого
іншого учасника правовідносин та вплив
на судово-експертні установи у якій не допускається, а також частини повноважень, у
яких вони підпорядковуються відповідним
центральним органам виконавчої влади
(організаційні, кадрові, фінансові тощо). З
огляду на таке, необхідними є науково-обгрунтовані розробки особливостей, методів
та сфер взаємодії з урахуванням таких особливостей;
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3) суб’єктами взаємодії можуть виступати як судово-експертні установи, так і їх
структурні підрозділи, територіальні філії.
Також можливим є створення спільних координаційних органів.
Висновок. Враховуючи наведені вище
міркування, вважаємо за доцільне під поняттям адміністративно-правовий статус
судово-експертних установ України як
суб’єктів взаємодії розуміти визначену адміністративно-правовими нормами, сукупність повноважень, завдань, функцій, прав
та обов’язків, відповідальності, а також відповідних гарантій, які реалізуються з огляду на особливості структурно-організаційної
побудови відповідних установ, відображаючи специфічне юридичне становище судовоекспертних установ України, їхнє місце та
роль у процесі проведення взаємодії у ході
забезпечення ефективної судово-експертної
діяльності.

SUMMARY
The approaches of scientists to define the concept
and structure of administrative and legal status are
analyzed. The author’s vision of the structure of the
administrative and legal status of forensic institutions
of Ukraine as subjects of interaction, which includes
the following blocks of elements: organizational
and legal and structural, program-competence,
guarantees and legal responsibility, as well as the
specifics and directions of interaction with other sub
objects of administrative and legal relations and
within the system of forensic institutions. The following
clarifies the specifics of the legal regulation of each of
these blocks. Conclusions on the peculiarities of the
administrative and legal status of forensic institutions
of Ukraine as subjects of interaction are formed, the
definition of the studied category is given.
Key words: interaction, forensic institutions, state
specialized institutions, competence, responsibility,
administrative and legal status.
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