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декларував широкий каталог прав людини,
що потребують належного дотримання та
захисту, оскільки без дієвого механізму їхньої реалізації вони видаються ілюзорними,
а у сьогоднішних умовах формування нашої
держави як правової це відіграє ключову
роль.

Права человека эсть той особой ценностью, что человечество приобретало веками
в борьбе за свое должное существование. Важность их защиты возлагается на государство,
тем самым ставит его на высшую ступень
задач которые на нее возложены. Безусловно,
что судебная система играет одну из важнейших ролей в этом процессе деятельность которой требует тех условий которые должны
отвечать высоким стандартам правового государства.
Ключевые слова: права человека, судебная
защита, принципы права, основные права.

Стан дослідження
Дослідження захисту прав та свобод людини займалася досить велика кількість вітчизняних та зарубіжних науковців, такі як:
В. Авер’янов, О. Батанов, А. Георгіца, Є. Качанов, М. Козюбра, В. Погорілко, П. Рабінович, Ю. Размєтаєва, О. Скрипнюк, С. Шевчук, Ю. Шемшученко та ін.
Незважаючи на велику кількість праць у
досліджуваній тематиці цілісної характеристики теоретичних аспектів судового захисту
прав людини, ми не виявили.

Постановка проблеми
Права людини є особливим надбанням
людства, що роками викристалізовувались
та удосконалювались у зв’язку із постійним
прагненням людини убезпечити своє належне існування. Кожне із поколінь прав людини має свою надзвичайну цінність, оскільки
залишається актуальним у сьогоднішних
глобалізаційних і трансформаційних умовах, що лише надає їм більшої вагомості для
доктрини та практики. Дотримання прав
людини у державі став у сьогоденні певним індикатором її розвитку як у правовому
полі, так і загалом, що підкреслює важливість цього інституту у світовому масштабі.
Конституція України визначає, що «людина,
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1], що підкреслює людиноцентриську тенденцію, що формується і в нашій державі. Основний закон

Метою цієї наукової статті є теоретичний аналіз основоположних та засадничих
принципів захисту прав та свобод людини.
Належний захист прав людини можливий лише у випадку створення державою
належних для цього умов, у яких суд буде
тим незалежним арбітром, що покликаний
охороняти та забезпечувати права людини.
Важливість цього підкреслюється також і
на шляху нашої держави до становлення як
правової.
Аналізуючи інститут забезпечення прав
і свобод людини, Я. Троян висвітлює їх особливості, зазначаючи, що «забезпечення
5
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ґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення» [3].У сучасному суспільстві органи судової влади мають величезне значення для розвитку
нашої держави та формування їхнього позитивного сприйняття, оскільки при існуванні незалежних судів можливо говорити про
правовий захист людини. Саме тому одним
із основних завдань держави є створення
всіх необхідних умов для ефективної та неупередженої роботи судової гілки влади, що
і є запорукою формування правової держави із високим дотриманням прав людини на
належному рівні. Право людини на судовий
захист декларовано також ст. 55 Конституції
України: «кожному гарантується право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб» [1].
Особливого значення судові органи відіграють у поступальному руху України в євроінтеграційних процесах, що встановлюють певні вимоги до їхньої діяльності, що є
однією із причин які стимулюють нашу державу постійно удосконалювати всі процеси
правосуддя. Існує нагальна необхідність
приведення вітчизняного законодавства як
європейських, так і міжнародних стандартів.
Аналізуючи питання судових гарантій
прав людини, Є. Качанов на рівні дисертаційного дослідження влучно зазначає, що
така реалізація можлива лише у випадку виконання державою позитивних та негативних зобов’язань, до негативних відносячи
обов’язок не втручатися у сам процес правосуддя, у позивному аспекті розуміється створення умов для діяльності неупереджених
та незалежних судів, а також безперешкодні
умови доступу до суду, що не будуть обтяжені як економічними, так і юридичними
обмеженнями та забезпечення виконання
судових рішень [4, с. 190-191].
Справедливий суд є тим ідеалом, що
прагне досягнути кожна правова держава,
що сповідує основні принципи, що століттями формувалися у правовому полі та мають у сьогоденні аксіологічне значення.Н. Грень влучно зазначає, що «право людини на справедливий суд є невід’ємним, од-

прав і свобод людини – це створення відповідних умов для здійснення прав і свобод людини, що має три цілеспрямовані
сфери державної діяльності: 1) сприяння
реалізації прав і свобод людини (шляхом
позитивного впливу на формування їх загальносоціальних та юридичних гарантій);
2) охорона прав і свобод людини (створення
системи заходів, спрямованих на попередження правопорушень, усунення причин,
що їх спричиняють); 3) захист прав і свобод людини у разі їх порушення (створення
певної системи засобів та факторів, застосування яких пов’язане з наявністю ситуації,
за якої порушуються права, та відновлення
порушеного права)» [2, с. 213]. Погоджуючись з висловлюваннями автора, мусимо
констатувати, що першочерговим завданням держави є саме створення умов, у яких,
окрім сприяння реалізації, буде ефективне
попередження правопорушень у сфері прав
та свобод людини. Демонстративним прикладом цьому є налагодження роботи всіх
органів державної влади, що неупереджено
діють у відповідності до декларованих норм
законодавства. Недоліки, що сьогодні все
ще існують в нашій державі щодо дотримання людських прав, можливо прослідкувати
у зверненнях громадян України у Європейський суд з прав людини для акценту на ті
проблемні аспекти, які потребують негайного вирішення. Тому превенційна функція щодо порушення прав людини повинна
бути тим напрямком, якому сучасна держава повинна слідувати. Варто також зауважити, що у сьогоденні можливо підкреслити
значний прогрес у цьому питанні, оскільки
більшість органів державної влади пройшла
певну реформацію, що тим самим покращила ефективність та результативність їхньої
роботи.
Суд є тим основним органом, що покликаний забезпечувати реалізацію прав
людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 6 визначає, що «кожен має право на справедливий
і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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їхньому захисті та реалізації і неупередженості розгляду справ. Принцип пропорційності авторка тісно пов’язує із принципом
справедливості, що характерно для всіх
принципів права, визначаючи його особливості у балансі, співмірності та доречності.
У принципі рівності виявляється у рівності
всіх перед законом, тобто однаковий доступ
до прав та можливостей, що закладений у
досліджуваному інституті. Принцип свободи втілюється в автономії особи різноманітності і толерантності. У принципі гуманізму вбачається сприйняття людини як
особи та особистості, що переплетений із і
вільним розвитком і дотриманням певного
рівня життя і добробуту, також авторка виділяє принцип добросовісності, розумності та правової визначеності [7. с. 116-119].У процесі судового захисту важливим видається постійна взаємодія всіх принципів, що
повинні взаємодіяти один з одним, оскільки
ізольоване застосування одного із них не
дозволить досягнути всіх цілей, що ставить
перед собою суд у питанні захисту прав та
свобод людини. Отже, на державу ставиться
важливе завдання створення всіх належних
умов для реалізації цих принципів задля
ефективної роботи судової системи. При наявності справедливого та належного суду в
нашій державі поступово зменшиться і звернення наших громадян до Європейського суду з прав людини, що буде тим позитивним індикатором змін, до якого прагне
кожна розвинута держава світу у її становленні як правової. Як уже зазначалось, для
втілення в життя цих ключових елементів
необхідним видається наявність високого
авторитету і самих суддів, що під час виконання своїх професійних обов’язків будуть
демонструвати повагу до всіх принципів та
цінностей, що декларовані в законодавстві
та гарантуються Основним законом, що підкреслює їхню важливість.

ним із найвагоміших прав людини, оскільки
через його реалізацію відбувається поновлення тих прав і свобод, які були порушені.
Від функціонування права на справедливий
суд залежить система права загалом, тому
що воно є гарантією захисту всіх інших прав.
Досліджуване право передбачає втілення
всіх морально-ціннісних надбань людства,
оскільки йдеться про правовий принцип
пріоритету верховенства права, справедливості, рівності та свободи» [5, с. 12].
Важливою особливістю також у сучасності є довіра громадськості до судової гілки влади, що відображає всю парадигму
побудови судової системи та її діяльності,
саме тому необхідність вбачається нарощувати її авторитет за допомогою власне справедливості та неупередженості, що є тими
аксіоматичними підвалинами, які повинні
формувати переконання у можливості захисту своїх прав у ньому. Звичайно, що формування авторитету суду лежить на плечах
самих суддів, що повинні демонструвати
високі професійні навики і при цьому бути
об’єктивними та справедливими, слідуючи
букві та духу закону, що зможе поступово
змінити сьогоднішні низькі показники довіри громадськості до судової системи, що
разюче відрізняється від країн Заходу, що
досягли стабільних результатів у цьому питанні.
Д. Аблязов, досліджуючи судовий захист прав людини і громадянина, влучно
зауважує, що «розширення сфери судового
втручання і процедури усунення наслідків
порушення прав і свобод громадян можна
назвати критерієм демократизації суспільства, підтвердженням значимості в ньому
загальнолюдських ідеалів, підпорядкування
здоровому глузду і моральним цінностям.
Основні засади судової влади – самостійність
і незалежність її статусу – перетворює судову форму захисту прав людини на найбільш
правильне, надійне і зрозуміле її джерело»
[6, с. 78].
Доктрину практики захисту прав людини предметно досліджувала Ю. Размєтяєва,
наводячи основні принципи, що існують
у європейському праві, зазначаючи принцип справедливості, що розуміється як неупереджене ставлення до носіїв прав при

Висновки
Інститут прав людини є особливо ціннісним у сьогоднішних трансформаційних
реаліях та в період становлення нашої держави як правової, а їхнє належне дотримання свідчить про розвиток як самої держави,
так і її правових інституцій. У сьогоденні
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6. Аблязов Д. Е. Судовий захист прав
людини і громадянина. Право і Безпека. 2012.
№1. С. 75-79.
7. Размєтаєва Ю. С. Доктрина та практика захисту прав людини. Навчальний
посібник. Київ, 2018. 362 с. URL: https://
nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/PhD1-Доктрина-та-практика-системи-захиступрав-людини.pdf

АНОТАЦІЯ
Права людини є тою особливою цінністю,
що людство набувало століттями у боротьбі
за своє належне існування. Важливість їхнього захисту покладається на державу, що тим
самим ставить його на найвищий щабель завдань, які на неї покладені. Беззаперечно, що
судова система відіграє одну з найважливіших
ролей у цьому процесі, діяльність якої потребує тих умов, що повинні відповідати високим
стандартам правової держави.
Ключові слова: права людини, судовий захист, принципи права, основоположні права.

JUDICIAL PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS
Human rights are a special value that humanity has acquired over the centuries in the
struggle for its proper existence. The importance of their protection rests with the state,
which puts it at the highest level of the tasks
assigned to it. There is no doubt that the judiciary plays one of the most important roles in
this process, the activities of which require the
conditions that must meet the high standards
of the rule of law. Adequate protection of human rights is possible only if the state creates
appropriate conditions in which the court will
be the independent arbitrator called to protect
and ensure human rights. The importance of
this is also emphasized on the way of our state
to becoming a legal state.
An important feature of modern times is
the public’s trust in the judicial branch of government, which reflects the whole paradigm of
building the judiciary and its activities, which
is why it is necessary to increase its authority
through justice and impartiality, which are the
axiomatic foundations that should form beliefs
of the possibility of protecting their rights in it.
Of course, the formation of the authority of the
court lies on the shoulders of the judges themselves, who must demonstrate high professional skills and at the same time be objective and
fair following the letter and spirit of the law,
which can gradually change today’s low levels
of public confidence in the judiciary, which is
strikingly different from Western countries that
have achieved stable results in this regard.
Keywords: human rights, judicial protection, principles of law, fundamental rights.

необхідність є у постійній взаємодії всіх
принципів права для належного та справедливого судового процесу, задля якісного та
об’ємного захисту порушених прав людини,
а в той час судді повинні відповідати всім
високим стандартам, що існують задля підвищення довіри громадськості, що є вкрай
важливою у сьогоднішних трансформаційних умовах.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÄÎ ÐÈÌÑÜÊÎÃÎ ÑÒÀÒÓÒÓ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ
ÑÓÄÓ: ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ² ÏÐÀÊÒÈ×Í²
ÀÑÏÅÊÒÈ
ÏÈËÈÏÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Ïèëèïîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè, ÷ëåí ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ «Çà äåìîêðàò³þ ÷åðåç
ïðàâî» (2013-2017 ðð.)
ÓÄÊ 341.322.5
між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку [16] (далі – Угода
про асоціацію). Відповідно до ст. 8 Угоди
про асоціацію [16], Україна взяла на себе
зобов’язання ратифікувати та імплементувати в національне законодавство Римський
статут МКС, а також пов’язані з ним документи. ЄС визнає важливість МКС як гарантії дотримання прав та свобод людини, що
підтверджується таким фактом: усі держави-члени ЄС визнали юрисдикцію МКС та
ратифікували Римський статут.
Як відомо, з метою виконання зобов’язань
за міжнародним правом 02.06.2016 р. Верховною Радою України були схвалено Закон
«Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)» [13], відповідно до якого статтю 124 Конституції було доповнено
частиною 6 такого змісту: «Україна може
визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду».
Згідно з висновком Венеціанської комісії від 26.10.2015 р. (висновок стосувався
проекту цього Закону), таке формулювання статті Конституції отримало позитивний
відгук. Однак з незрозумілих та юридично
необґрунтованих причин це положення набирає чинності через три роки з дня опублікування закону, тобто з 30.06.2019 року. Зауважимо, що цей термін уже давно минув, а
активізації у цьому напрямку з боку органів

В статье исследуются теоретические
и практические вопросы в контексте присоединения Украины к Римскому статуту
Международного уголовного суда. Особое внимание уделяется анализу Заключения Конституционного Суда Украины от 11 июля
2001 года о соответствии Римского статута
Конституции Украины; сущности принципа комплиментарности, который закреплен
в Статуте; анализируются доктринальные
подходы некоторых отечественных юристовмеждународников по вопросу присоединения
Украины к Римскому статуту.
Ключевые слова: Римский статут Международного уголовного суда, Международный
уголовный суд, имплементация, военные преступления, Заключение Конституционного
Суда Украины, принцип комплиментарности
и др.
Постановка проблеми
Найбільш дискусійним питанням наразі
було і залишається зволікання з боку органів державної влади України ратифікація
Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (далі – Статуту МКС, Статут).
Як відомо, Статут визначає чотири види
міжнародних злочинів, що підпадають під
юрисдикцію МКС: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини
агресії.
Питання визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду (далі – МКС)
постало з новою силою після ратифікації
Україною 16.09.2014 р. Угоди про асоціацію
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ному поданні Президента України
- про те, що Міжнародний кримінальний суд доповнює національні органи кримінальної юстиції (абзац десятий преамбули
та ст. 1 Статуту),
- визнання державою-учасницею Статуту юрисдикції Міжнародного кримінального суду та здійснення ним функцій і повноважень на території будь-якої держави
(ст. 4, п. 1 ст. 12),
- уповноваження Асамблеї державучасниць визначати Елементи злочинів та
вносити до них поправки (п.1 ст. 9),
- правил судочинства (підпункт „а” п.1
ст. 21, ст. 51),
- визначення покарань (положення
ст.ст. 23, 77),
- фактичного поширення на громадян України дії законів іншої держави під
час відбування покарання, що позбавляє їх
прав, гарантованих Конституцією України
(підпункт „а” п.1 ст. 103),
- покладення на прокурора, обраного
членами Асамблеї держав-учасниць, повноважень щодо доведення вини обвинуваченого (п.4 ст. 42, п.2 ст. 66 Статуту).
11 липня 2001 р. Конституційним Судом
України було прийнято Висновок щодо відповідності Конституції України Римського
Статуту Міжнародного кримінального суду
(Висновок від 11 липня 2001 р. № 3-6/2001,
справа 1-35/2001) [1], відповідно до якого
останній визнаний таким, що не відповідає
Конституції України в частині його положень, за якими «Міжнародний кримінальний суд... доповнює національні органи
кримінальної юстиції».
У мотивувальній частині Висновку Конституційний Суд України наголосив на тому,
що згідно з Конституцією України правосуддя в Україні здійснюється тільки судами (ч.1
ст. 124), до яких належать Конституційний
Суд України та суди загальної юрисдикції
(ч.3 ст. 124), та вказав, зокрема, на конституційно встановлену заборону делегування
функцій судів, привласнення цих функцій
іншими органами чи посадовими особами
(ч.1 ст. 124), а також створення надзвичайних та особливих судів (ч. 5 ст. 125).
Конституційний Суд України також
звернув увагу на відмінність МКС, який до-

державної влади й дотепер не спостерігається.
Отже, метою цієї статті є дослідити теоретичні і практичні аспекти в контексті подолання перешкод щодо приєднання України до Статуту МКС.
Аналіз останніх публікацій
і досліджень
Питання створення, функціонування
та імплементації положень Статуту МКС
досліджувались такими вітчизняними вченими, як: В.Ф. Антипенко, В.А. Базов,М. В. Буроменський, М.М. Гнатовський,Н.В. Дрьоміна, Н.А. Зелінська, О.В. Касинюк, А.О. Кориневич, І.О. Колотуха,В.М. Лисик, А. С. Мацко, В. М. Репецький,
В.П. Попович, М.І. Хавронюк, В.Х. Ярмакі
та ін.
Виклад основного матеріалу
Щодо ситуації, яка склалась навколо ратифікації Статуту МКС, доцільно надати деякі коментарі.
Слід зазначити, що проблема щодо ратифікації Статуту МКС не є новою для України, адже вона виникла ще у 2000-2001 роках.
Варто нагадати, що наша держава брала активну участь у розробці проєкту та прийнятті Статуту, зокрема українська делегація
була учасником Дипломатичної конференції 15 червня – 17 липня 1998 року у Римі,
на якій було прийнято Римський статут [5,с. 12], який був підписаний Україною 20 січня 2000 року, причому будь-яких застережень з боку нашої держави до тексту Статуту
на момент підписання не виникало. Отже,
очікувалось, що процес ратифікації Статуту
не викличе непорозумінь. Однак Римський
статут не був ратифікований у зв’язку з прийняттям Висновку Конституційного Суду
України від 11 липня 2001 року №3-в/2001
[1] (далі – Висновок КСУ). Нагадаємо, що на
підставі ст. 151 Конституції України, Президент України звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням дати Висновок
про відповідність Статуту Конституції України, зокрема з питань:
- екстрадиції громадян та позбавлення імунітету посадових осіб у конституційÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

10

Ïèëèïåíêî Â.Ï. - Äî ïèòàííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî ðèìñüêîãî ñòàòóòó...

геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р.; Женевська конвенція про захист
цивільного населення під час війни від 12
серпня 1949 р.; Женевська конвенція про
поводження з військовополоненими від 12
серпня 1949 р.; Конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного
конфлікту від 14 травня 1954 р.; Міжнародна конвенція про попередження злочину
апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 р.; Конвенція проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких,
що принижують гідність, видів поводження
та покарання від 10 грудня 1984 р.
Відповідно до Висновку КСУ, положення Конституції України щодо недоторканності окремих посадових осіб стосується
лише національної юрисдикції і не можуть
бути перешкодою для здійснення юрисдикції МКС щодо тих з них, які вчинили злочини, передбачені Статутом.
Слід відзначити, що встановлений Конституцією України для окремих посадових
осіб імунітет не є абсолютним. У кожному випадку Конституція України передбачає спеціальні умови притягнення таких посадових
осіб до відповідальності у разі наявності відповідних підстав. Згідно із Висновком КСУ,
«недоторканність певної категорії посадових осіб – це не їх привілеї; вона пов’язана
з виконанням ними важливих державних
функцій, а тому, відповідно до Конституції
України і міжнародно-правових зобов’язань
України, не може розглядатися як гарантія
їх безкарності» (п. 5 Висновку КСУ).
Крім того, відповідно до ст. 17 Римського
Статуту, МКС здійснює юрисдикцію лише у
випадках, коли держава, під юрисдикцією
якої знаходиться злочинець, не бажає або
не здатна вести слідство або порушити кримінальне переслідування належним чином.
За діяння національної юрисдикції щодо
осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів, Міжнародний кримінальний суд, згідно з покладеним в основу Статуту принципом компліментарності, не здійснюватиме щодо них власної юрисдикції(ст. 20 Римського Статуту).
Як зазначалося вище, у багатьох випадках, при ратифікації державами Статуту, виникали проблеми щодо відповідності поло-

повнює систему національної юрисдикції,
від міжнародних судових органів, зокрема
Європейського Суду з прав людини, які за
своєю природою є допоміжними засобами
захисту прав і свобод людини і громадянина та до яких громадяни мають право звертатися відповідно до ч.4 ст. 55 Конституції
України після використання всіх національних засобів правового захисту.
Визнавши абзац десятий преамбули та
ст. 1 Статуту такими, що не відповідають
частинам першій, третій ст. 124 Конституції України, Конституційний Суд України
рівночасно дійшов висновку про конституційність наведених вище статей Статуту, в
яких конкретизується «доповнюючий національну систему правосуддя» характер
Міжнародного кримінального суду, що, зокрема, на думку окремих суддів, навряд чи
можна назвати логічним з огляду на те, що
всі ці положення у сукупності розкривають
правовий статус цього органу [10, с. 45-48].
Одним з питань, що були поставлені у конституційному поданні, було встановлення
можливості притягнення до відповідальності за вчинення злочинів, передбачених Статутом, посадових осіб держави, яким, згідно
з Конституцією України, гарантується недоторканність.
Надаючи висновок з цього питання,
Конституційний Суд України виходив з
того, що, відповідно до ст. 18 Конституції
України, зовнішньополітична діяльність
ґрунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, одним з
яких є принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань, який виник у формі
міжнародно-правового звичаю «pacta sunt
servanda» ще на ранніх стадіях розвитку державності, а нині дістав своє відображення у
численних міжнародних договорах.
Конституційний Суд України зазначив,
зокрема, що встановлення відповідальності
за вчинення переважної більшості злочинів,
передбачених Римським Статутом, є міжнародно-правовим зобов’язанням України відповідно до багатьох міжнародно-правових
документів, які набули чинності для нашої
держави (багато з них – задовго до набрання
чинності Конституцією України). Це, зокрема: Конвенція про запобігання злочинові
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(п.1 ст. 9 Статуту);
«особа, визнана Міжнародним кримінальним судом винною, може бути покарана тільки відповідно до його положень»(ст. 23 Статуту);
визначаються види покарань особам, визнаним винними у вчиненні злочинів (ст. 77
Статуту) [1].
У мотивувальній частині Висновку
Конституційний Суд України послався на
частину першу ст. 9 Конституції України,
згідно з якою міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Згода на
обов’язковість міжнародного договору (його
ратифікація) здійснюється Верховною Радою України у формі закону, який за своєю
правовою природою не відрізняється від інших законів України [15].
Отже, приєднання України до Статуту
не суперечитиме вимогам ст. 75 та пп. 14, 22
частини першої ст. 92 Конституції України,
відповідно до яких Верховна Рада України
як єдиний орган законодавчої влади в Україні винятково законами визначає, зокрема,
судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організацію і діяльність прокуратури, органів досудового слідства, органів і установ виконання покарань,
діяння, які є злочинами та відповідальність
за них.
Зазначимо, що аналізований Висновок
КСУ, як слушно зазначається в юридичній
літературі, викликав неоднакову реакцію в
юридичній доктрині. Ми приєднуємось до
тих вітчизняних учених, які справедливо
зазначають, що визнання Конституційним
Судом України МКС наднаціональною інституцією заблокувало процес приєднання
України до цієї важливої міжнародної системи захисту прав людини від державного
свавілля [18, с. 123].
Як зазначає О. Харитонова, висновок
про «наднаціональний» характер МКС викликаний не зовсім правильним тлумаченням принципу комплементарності (додатковості), закладеного у Римський статут, що є
доволі «гнучким» документом, який дозволяє шукати не протиріччя, а шляхи зближення між національними законодавствами

жень Статуту про передачу державою-учасницею громадян до Суду (п.1 ст. 89 Статуту)
нормам національних конституцій, які забороняють екстрадицію громадян. Водночас
слід зауважити на тому, що Римський Статут
проводить розмежування понять «передача»
та «видача». Так, відповідно до ст. 102 Статуту «передача» означає доставку особи державою до Суду у відповідності із Статутом, а
«видача» – доставку особи однією державою
до іншої у відповідності до положень міжнародного договору, конвенції або національного законодавства[2, с. 257-261; 9, с. 257261]. На відмінності цих категорій наголосив
і Конституційний Суд України при розгляді
питання щодо узгодженості вказаної норми
Статуту з частиною другою ст. 25 Конституції України, відповідно до якої громадянин
України «не може бути вигнаний за межі
України або виданий іншій державі». Такої
ж думки дотримуються і вітчизняні вчені,
які вказують на відсутність у Конституції, інших актах законодавства України заборони
щодо передачі її громадян повноважному
міжнародному судовому органу у зв’язку з
можливим вчиненням ними передбачених
міжнародними конвенціями злочинів.
Наголосивши на тому, що така заборона стосується лише національної, а не міжнародної юрисдикції, Конституційний Суд
України зазначив, що «конституційні положення щодо заборони видачі громадян
України (навіть за умови широкого тлумачення поняття «видача») не можна розглядати окремо від міжнародно-правових
зобов’язань України». Зокрема, Конвенція
про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р., стороною якої є
Україна, передбачає можливість такої передачі громадян відповідному міжнародному
суду. Такими, що не суперечать Конституції
України, було визнано і положення Статуту,
відповідно до яких:
Міжнародний кримінальний суд, крім
Статуту, застосовує «Елементи злочинів та
свої Правила процедури і доказування»
(підпункт „а” п.1 ст.21 Статуту);
«Елементи злочинів» допомагають Суду
в тлумаченні і застосуванні його ст.ст. 6, 7 та
8 і «приймаються більшістю в дві третини
голосів членів Асамблеї держав-учасниць»
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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ється на всі держави світу без винятку незалежно від їхньої участі у тому чи іншому
конкретному міжнародному договорі. Відповідні норми належать до числа jus cogens
(імперативних норм загального міжнародного права), а обов’язки, що з них випливають, мають характер erga omnes (тобто не перед конкретними державами, а перед усім
міжнародним співтовариством загалом) [4,
с. 101-102]. Таким чином, вважають учені,
видається докорінно неправильно тлумачити принцип компліментарності як такий,
що порушує суверенітет держави. Навпаки,
його основною метою є забезпечення повної
поваги до суверенітету держави та, зокрема,
її судової влади. Разом з тим, суверенітет держави згідно з міжнародним правом не є абсолютним, і його обсяг у кожному конкретному випадку залежить від дотримання державою її міжнародно-правових зобов’язань
у відповідній сфері [4, с. 101-102].
На думку зазначених вище науковців,
«у випадку Римського статуту йдеться про
зобов’язання всіх без винятку держав світу боротися з найтяжчими злочинами проти міжнародного права, що порушують
його основоположні імперативні норми та
посягають на цінності, спільні для всього
міжнародного співтовариства. Виходячи з
максимально поважного ставлення до суверенітету держав, а також з того, що основна
відповідальність у справі забезпечення міжнародного правопорядку має покладатися
саме на держави, абзац десятий преамбули
Римського статуту наголошує, що МКС не
замінює собою національні судові системи,
а лише доповнює їх. Відповідно, принцип
компліментарності спрямований на встановлення тонкого балансу між суверенітетом держав і незалежністю міжнародної
судової установи та визначає ситуації, коли
держава з об’єктивних чи суб’єктивних причин не виконує свої міжнародно-правові
зобов’язання із судового переслідування винних у найтяжчих злочинах проти міжнародного права, і, внаслідок цього, випадки,
коли МКС може взяти до свого провадження ту чи іншу конкретну справу» [4, с. 101].
Як уже вище зазначалось, для виконання зобов’язань за міжнародним правом
02.06.2016 р. було схвалено Закон «Про вне-

та Статутом. Більше того, адекватне відображення у національному законодавстві
та правозастосуванні міжнародно-правових
норм та принципів дозволить виключити
втручання МКС, який виступає гарантом їх
дотримання [18, с. 123].
На думку деяких вітчизняних юристівміжнародників (Гнатовський М., Кориневич А., Кучер О.), до якої ми також приєднуємось, Конституційний Суд України, загалом правильно розглянувши інші аспекти
відповідності Римського статуту Конституції
України, помилково витлумачив принцип
компліментарності, що призвело до надання
висновку зазначеного вище змісту [4, с. 101].Цей хибний підхід частково пояснюється
тим, що висновок у справі про Римський
статут було надано Конституційним Судом
України у період, коли не існувало жодної
практики застосування принципу компліментарності власне МКС, який почав функціонувати лише у 2003 році та його тлумачень Асамблеєю держав-учасниць Римського Статуту МКС. Останні повинні братися до
уваги при тлумаченні положень Римського
статуту відповідно до пунктів 2 та 3 статті 31
Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року (що
є частиною національного законодавства
України) як наступна практика застосування договору та угода, досягнута щодо договору державами, які беруть у ньому участь
[4, с. 101].
Як зазначають М. Гнатовський, А. Кориневич, О. Кучер, «принцип компліментарності, закріплений у Римському статуті,
як такий не є новим у міжнародному праві.
Його метою є вирішення питання про співвідношення міжнародної та національної
кримінальної юрисдикції щодо найтяжчих
злочинів проти міжнародного права. Характер цих злочинів, що посягають на найважливіші цінності міжнародного співтовариства загалом, обумовлює обов’язок усіх
держав забезпечити їхнє переслідування на
національному рівні, співробітничати між
собою та зі спеціалізованими міжнародними
судовими установами» [4, с. 101-102]. Такі
зобов’язання передбачені як договірним
міжнародним правом, так і загальним звичаєвим міжнародним правом, що поширю13
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повній мірі відповідають вимогам сучасного
міжнародного кримінального права.
На нагальність розв’язання цієї проблеми звернула увагу і ПАРЄ в Резолюції
№2112 (2016) «Гуманітарні занепокоєння
щодо людей, захоплених під час війни в
Україні», відповідно до якої ПАРЄ закликає
українську владу «привести своє національне законодавство, включаючи Кримінальний кодекс та Кримінально-процесуальний
кодекс, у відповідність до положення міжнародного кримінального права, і, зокрема,
включити положення про статус захопленої
людини і визначити тортури як тяжкий злочин» [6].
Незважаючи на те, що Верховна Рада
України так і не ратифікувала Римський
Статут, Україна наразі визнає юрисдикцію
МКС щодо розслідування злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних
злочинів, скоєних в Україні під час конфлікту, на основі двох Заяв Уряду України до
МКС. Так, 17 квітня 2014 р. Уряд України
запропонував МКС розслідувати порушення, що ймовірно мали місце на Майдані в
період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого
2014 р. [17].
8 вересня 2015 р. Уряд України представив другий запит до МКС про визнання
юрисдикції Суду з метою судового переслідування та притягнення до відповідальності
злочинців та їх співучасників, що порушили
норми МГП на території України в період з
20 лютого 2014 по теперішній момент [12].
У результаті подання зазначених вище
Заяв та їх обов’язковості щодо юрисдикції
Україна має подвійні зобов’язання щодо
співпраці з МКС. Щодо імплементації Римського статуту основні зобов’язання України
виникають відносно принципів співробітництва та компліментарності, що передбачає:
зобов’язання співпрацювати з МКС відповідно до ч. 9 Римського Статуту та приймати
відповідні законодавчі акти про співпрацю;
та принцип компліментарності, який встановлює, що МКС може здійснювати юрисдикцію лише тоді, коли держави, які повинні були мати юрисдикцію в цій ситуації,
справді «не бажають або не можуть» проводити розслідування або притягати винних
осіб до відповідальності. Україна справді

сення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)» [13], відповідно до якого наша
держава може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного
кримінального суду. Згідно з висновком Венеціанської комісії від 26.10.2015 р. (висновок стосувався проєкту цього Закону), таке
формулювання статті Конституції отримало позитивний відгук. Однак з незрозумілих та юридично необґрунтованих причин
це положення набирає чинності через три
роки з дня опублікування закону, тобто з
30.06.2019 року.
Конституційний Суд України надав Висновок 25 січня 2016 року, що таке положення відповідає Конституції України [7].
Проте, вбачається, що аналіз українського
законодавства та положень Римського статуту МКС дозволяє зробити висновок, що
таке рішення має суто політичний характер. Однією з причин встановлення трьохрічного строку для набрання чинності зазначеним положенням, як вважають деякі
фахівці, була необхідність гармонізації національного кримінального законодавства
до вимог МКС. Таке твердження видається
юридично необґрунтованим, зважаючи на
положення Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій
з реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2020 р.» №1393р від 23.11.2015 р. [14], відповідно до якого
розроблення законопроекту щодо внесення
змін до Кримінального кодексу України з
метою гармонізації з нормами міжнародного гуманітарного права (зокрема щодо визначення воєнних злочинів) мала бути завершена не пізніше IV кварталу 2016 р.
За результатами аналізу виявлено певні
прогалини в законодавстві, щонайменше в
частині визначення воєнних злочинів. Правозахисні організації неодноразово звертали
увагу на невідповідність розділу XX Кримінального Кодексу України (далі – КК України) «Злочини проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку» нормам
МГП та Римському статуту. Зокрема, у КК
не передбачена відповідальність за злочини
проти людяності, а його положення щодо
агресії, воєнних злочинів та геноциду не в
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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На Україну тепер повною мірою поширюються зобов’язання щодо співпраці державучасниць із Судом, передбачені Римським
статутом, що може включати передачу підозрюваних цій міжнародній установі, але без
ратифікації Україна не має національного
правового механізму такої передачі» [3].
Наразі ратифікувати Римський Статут
МКС стає можливим, оскільки положення
частини шостої статті 124 Конституції України про те, що Україна може визнати юрисдикцію МКС на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, набрали чинності 30 червня 2019
року [13] Дотепер в Україні діяла заборона
на ратифікацію Римського статуту як такого,
що не відповідає Конституції України в частині, що стосується положень абзацу десятого преамбули та статті 1 Статуту, за якими
«Міжнародний кримінальний суд [...] доповнює національні органи кримінальної юстиції» (див. пункт 1 резолютивної частини
Висновку Конституційного Суду України у
справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо
відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального
суду (справа про Римський Статут) від 11
липня 2001 року № 3-в/2001) [1].
Слід констатувати, що визнання Україною юрисдикції МКС на умовах Римського
статуту засвідчили невідповідність законодавства України про кримінальну відповідальність положенням міжнародного кримінального права. Наразі КК України не передбачає кримінальної відповідальності за
злочини проти людяності, за воєнні злочини, що є порушенням звичаєвого, а не договірного МГП. При цьому слід звернути увагу, що ці специфічні прогалини у вітчизняному кримінальному законодавстві України
виникли не через те, що останнє перестало
«встигати» за суспільно-політичним життям,
а зумовлені тим, що від моменту прийняття
КК його положення системно не узгоджувались з нормами сучасного міжнародного
права та тенденціями його імплементації в
національні правові системи, в тому числі
в аспекті кримінальної відповідальності за
вчинення воєнних злочинів.

має юридичні зобов’язання розслідувати
злочини, які підпадають під юрисдикцію
МКС [11], та притягати до відповідальності
за їх скоєння [4, с. 102].
Таким чином, якщо держава бажає переслідувати винних осіб та розслідувати злочини на національному, а не на міжнародному
рівні – в МКС, то вона повинна забезпечити
прийняття національного законодавства та
процедур щодо проведення розслідувань
та притягнення до відповідальності за дії,
які МКС вважає злочинами. Цей загальний принцип міжнародного права втілено в
Преамбулі Римського статуту, в якій йдеться про те, що це є обов’язок кожної держави притягати до відповідальності осіб, які
вчинили злочин, який підпадає під дію положення Римського Статуту. Цей обов’язок
виникає на основі основоположних принципів міжнародного права. Наприклад, Україна має зобов’язання переслідувати винних
осіб за геноцид, катування та воєнні злочини. Україна є стороною Женевських конвенцій, які зобов’язують переслідувати за серйозні порушення норм МГП (І Женевська
конвенція, ст. 49; ІІ Женевська конвенція,
ст. 50; ІІІ Женевська конвенція, ст. 129; IV
Женевська конвенція, ст. 146). Крім того,
Україна ратифікувала Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або
принижуючих гідність видів поводження та
покарання та Конвенцію про запобігання
злочину геноциду та покарання за нього.
Ці дві конвенції зобов’язують притягувати
до відповідальності за катування та геноцид
відповідно.
Таким чином, Україна скористалася
можливістю, наданою частиною 3 статті 12
Римського Статуту, державам, які не є учасницями Римського Статуту, передавати на
розгляд МКС конкретні ситуації. Як слушно зазначає М.М. Гнатовський, Україна
де-факто «стала «асоційованою учасницею»
Римського статуту, оскільки надала МКС
юрисдикцію щодо деяких найсерйозніших
злочинів за міжнародним правом, вчинених
на її території, але не набула жодного формального статусу перед Судом та не може користуватися ні організаційними, ні процесуальними правами, що надаються Римським
статутом державам, які його ратифікували.
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вчинення злочинів геноциду, злочинів проти людяності або воєнні злочини на національному рівні. Проте міжнародне право
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конвенцій та інших конвенцій виникає
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12. Постанова Верховної Ради України

Висновки та пропозиції
Наразі в Україні немає єдності думок
щодо необхідності ратифікації Статуту МКС.
Така ситуація, на нашу думку, не сприяє
однозначному усвідомленню необхідності
приведення чинного кримінального, кримінально-процесуального законодавства у
відповідність з нормами міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Вбачається, що такі зміни повинні
відбуватись без прив’язки щодо прийняття
рішення про ратифікацію Статуту МКС. Разом з тим, слід констатувати, що ратифікація
Статуту МКС передбачає насамперед застосування комплексного підходу та повинна
супроводжуватись відповідними змінами до
кримінального, кримінального процесуального законодавства та інших галузей національного законодавства.
Приведення положень законодавства
України щодо кримінальної відповідальності у відповідність з вимогами міжнародного кримінального права та МГП, а також
практикою їх імплементації в національну
правову систему вимагає більш масштабних
та глибинних змін. Видається, що саме навколо цього завдання і мають бути сконсолідовані спільні зусилля всіх гілок державної
влади в Україні.
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ступовим розвитком високих технологій, а
також усе більшою участю цих технологій
у нашому повсякденному житті, населення
вже не можуть стримати аніякі кордони.
Шляхом користування різноманітними соціальними мережами та додатками люди
дізнаються чимало нової та цікавої інформації, яка знищує сучасні умовні міфи та
бар’єри між громадянами різних держав.
Беручи до уваги той факт, що бажання
потрапити до більш заможних та розвинених суспільств (країн) було невід’ємною
складовою потреб майже будь-якої особи,
відповідно, у подальшому рівень міграції
буде лише зростати. Саме тому перед державними органами України наразі постають важливі завдання із належного забезпечення порядку в’їзду до нашої країни та
виїзду з неї. Також важливо протидіяти нелегальному перетину кордону.

У статті розглянуті особливості адміністративно-правового забезпечення міграційної політики в Україні. За допомогою аналізу наукових поглядів сформовано
та надано авторське визначення поняттям «державна міграційна політика» та
«адміністративно-правове забезпечення».
Визначено характерні особливості практичної реалізації міграційної політики
спеціально визначеними органами державної влади, а також застосування заходів
адміністративно-правового регулювання
міграційних процедур.
Надано пропозиції щодо вдосконалення
деяких адміністративних процедур здійснення професійної діяльності суб’єктів
реалізації міграційної політики та контролю за нею. Запропоновано внесення змін
до профільного законодавства з метою
підвищення якісного рівня функціонування вітчизняної міграційної системи, здійснення дієвого нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів, які її здійснюють.
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, міграція, правове регулювання, міграційна політика, державні
органи, адміністративне право, вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання міграційної політики в Україні були предметом дослідження багатьох
науковців. Безпосередньо питання розгляду, вивчення та систематизації понятійних
категорій у сфері запровадження принципово нових засобів та методів нагляду за
належним додержанням законності у процесі здійснення вітчизняними владними
органами державної міграційної політики,
а також сучасна проблематика характерних
особливостей впливу цих новітніх принципів на суспільні відносини, що існують у

Постановка проблеми
Сьогодні проблема легального та нелегального пересування осіб на постійне місце
проживання (міграції) з менш розвинених
до більш розвинених країн є надзвичайно
гострою та актуальною. Річ у тім, що із поÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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приклад, областей, районів і міст), тобто
переміщення лише всередині однієї конкретної суверенної держави, не перетинаючи її зовнішніх кордонів [1].
Проблематика питань, які є так чи інакше пов’язаними з процесами різноманітної міграції, а також процеси остаточного
формування понятійних категорій, разом зі
становленням основних принципів і норм
суспільного інституту міграції, мають разом встановити місце міграційного права
у загальній системі міжнародного та національного права.
Серед правових систем країн світу
можна виокремити декілька таких, що мають свою тривалу історію і безпосередній
зв’язок зі статусом громадянина (підданого) та негромадянина (іноземця, особи без
громадянства). Беручи до уваги доволі тривалий часовий проміжок усього історичного існування людства, вчені–правознавці
виділяють певну кількість ключових елементів, на яких наразі базуються міграційні
засади. До них входять в’їзд або повернення до країни, свобода вільного пересування
і вибір місця проживання в межах кордонів будь-якої держави, виїзд або залишення країни та транзитний проїзд через треті
країни.
З-поміж відомих національних юридичних актів, які б повною мірою розкривали
так зване «право вільної міграції осіб», була
Велика хартія вольностей 1215 року, стаття 41 якої гарантувала всім громадянам
тогочасної держави «право вільно і безпечно виїздити з Англії і в’їжджати до Англії,
перебувати і подорожувати Англією, щоб
купувати і продавати без всякого незаконного мита, сплачуючи лише старовинне,
звичаєм установлене мито».
Протягом наступних сторіч у системі загального права було зафіксовано принцип,
сутність якого полягала у тому, що вищий
орган виконавчої влади мав право тимчасово обмежувати право на вільне пересування деяких осіб. Тим не менше, походячи
від того, що свобода виїзду з того моменту
вже навіки закріпилася у праворегулюючих нормах і принципах звичаєвого права,
навіть розпорядження вищих державних
органів країни поступово втрачали свою

сфері міграції та є дотичними до неї, були
предметом наукових досліджень таких учених, як: О. Амосов, В. Бакуменко, А. Дєгтяр, В. Калюжний, В. Корженко, І. Кравченко, О. Лазар, М. Латинін, Е. Лібанова,
О. Малиновська, В. Міненко, О. Мордвінов, С. Пирожков, А. Позняк, І. Прибиткова, О. Хомра, С. Чехович, М. Шульга,
М. Орлатий, І. Терехов та ін. Проте, глибоке, комплексне дослідження названої
проблематики ще не проводилось, а відсутність відповідної монографічної літератури
ще раз свідчить як про її складність, так і
про недостатню увагу до неї вчених-правознавців.
Метою даної статті є визначення характерних особливостей адміністративно-правового забезпечення міграційної політики
в Україні, характеристика системи контролю та нагляду за міграційними процесами,
а також пошук відповіді на питання щодо
необхідності впровадження нагальних змін
до чинного законодавства, яке регулює міграційні процеси.
Також до мети написання цієї статті входить доведення шляхом наукового
опрацювання вагомого впливу ефективної
та дієвої фахової діяльності органів, що
контролюють міграційні процеси в державі, серед яких є чимало службових та цивільних державних формувань, на увесь
без винятку державний механізм України.
Особливу увагу було приділено проблематиці впровадження якісних реформувань у
сучасній системі.
Виклад основного матеріалу
Таку понятійну категорію як «міграція
фізичних осіб», у вузькому розумінні слід
трактувати одним із синонімів поняття
«переселення». У цей же час у широкому
сенсі під міграцією варто розуміти будь-які
види переміщень фізичних осіб у просторі,
у тому числі переміщення осіб між кордонами суверенних держав, яке прийнято називати міжнародною чи зовнішньою міграцією. Натомість, внутрішньою міграцією
прийнято вважати переміщення фізичних
осіб через дійсні чи уявні кордони адміністративно-територіальних одиниць (на19
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Одним із багатьох злочинних методів,
які радянська влада застосовувала для всілякого обмеження чи повної заборони вільного пересування своїх власних громадян,
був паспортний режим. Завдяки йому відбувалася багатолітня протидія повноцінному розвитку та еволюції основоположних прав і свобод людини та громадянина.
Отже, доводиться констатувати, що у той
час, коли громадяни розвинених, демократичних і правових держав поступово проходили всі стадії процесу, що зветься прогрес та еволюція, то особи, які проживали
на території СРСР, були вимушені потерпати від регресу та довготривалої стагнації,
що, у свою чергу, було наслідком злочинної
діяльності радянського комуністичного режиму [3].
Враховуючи все вищевикладене, стає
зрозумілим той важкий шлях, який повинна була з успіхом пройти вітчизняна система міграційного права після отримання
Україною незалежності. Тим не менше, задля вдалого початку запровадження принципово нової міграційної правової системи,
яка б спиралася, в першу чергу, на фундаментальні та невід’ємні права і свободи
осіб, потрібно було почати процес правової
регламентації цих процесів за допомогою
прийняття та застосування відповідних законів та підзаконних нормативно-правових актів.
Подібними актами слід вважати Декларацію про державний суверенітет України
від 16 липня 1990 року [4], Закони України
«Про громадянство України» від 8 жовтня
1991 року [5] та «Про національні меншини
в Україні» від 25 червня 1992 року [6]. Тобто можна впевнено казати про те, що впродовж перших двох років свого існування
українська правова система, що є дотичною
до процесів міграції та контролю над ними,
не тільки не мала своєї повноцінно сформованої структури, але й не мала навіть ключових принципів, на яких би базувалося її
функціонування.
Із зазначених тверджень походить, що
формування засад і принципів проведення
вітчизняної державної міграційної політики почалося з перших років незалежності
країни. Враховуючи доволі важливу роль

регулюючу силу впливу на суспільні відносини у сфері вільного пересування осіб [2].
Варто зазначити, що вітчизняна правова система міграції залишається на стадії реформування. Не слід забувати, що
вона пережила довготривалий і вкрай
негативний вплив злочинного радянського режиму, у якому базисом політики
по контролю міграційних процесів було
жорстке адміністративне регулювання
внутрішніх переміщень власного населення в межах внутрішньої території Радянського Союзу.
У той же час так звана «зовнішня міграція» взагалі знаходилася під суворою забороною і застосовувалася лише в одиничних
випадках за спеціальними дозвільними документами, що повинні були бути погодженими з вищим державним керівництвом.
Ще одним випадком, який слугував видом
«дозволеної міграції» у минулі часи, була
вимушене довічне вигнання тих осіб, що
були визнані радянською владою «ворогами радянського режиму».
По відношенню до цих осіб подібні вигнання застосовувались у якості
«пом’якшувальної» міри покарання, тобто замість смертної кари чи тюремного
ув’язнення. Слід додати, що таке м’яке покарання застосовувалося вкрай рідко і, як
правило, або до відомих публічних осіб,
або під час взаємного обміну політв’язнів
радянського режиму на певних шпигунів.
Місцями, куди найчастіше з-поміж усього
іншого емігрували колишні радянські громадяни, як правило, були вільні, демократичні та високорозвинені країни з наявним
верховенством права.
Щодо законодавства комуністичного
режиму, то навіть у найвищому законі цієї
держави, Конституції СРСР, а тим більше в
жодних інших законах чи нормативно-правових актах, ніяким чином не було зазначено право вільного пересування громадян.
Окрім того, право осіб на вільне проживання у місці, яке ними було обране, чи право на вільний виїзд за кордон у будь-який
вільний для особи час протягом усього історичного існування СРСР теж були заборонені.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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цями з Донецької та Луганської областей
до інших, не зачеплених війною регіонів
України. Зрозумілим є те, що заради неповторення подібної ситуації у майбутньому
повинні бути розроблені та закріплені у
відповідних нормативно-правових актах
правила та інструкції з організації та здійснення евакуації осіб, які зазнали подібного лиха, а також створення всіх умов для мінімізації матеріальної та моральної шкоди,
що була таким особам нанесена незаконними та протиправними діями третіх осіб.

міграційних процесів у глобальному існуванні та функціонуванні людства, українські політики, зокрема законодавці, намагалися найбільш ретельним чином підійти до вирішення нагальної проблематики
надзвичайно складних питань, пов’язаних
з процесами контролю над міграцією.
З боку представників вищих органів
державної влади відбувалося сприяння
становленню принципово нової політики
країни (у тому числі і міграційної), яка б,
не будучи більше схожою на спотворений
утопічними ідеями продукт тоталітарного
режиму, була спрямована на прозахідний
демократичний шлях функціонування.
Щодо практичних впроваджень та перетворень, які з відносним успіхом здійснювалися державно-владним керівництвом України, то тут варто насамперед
підкреслити такі позитивні речі, як, наприклад, усебічна допомога поверненню та облаштуванню осіб, що були у минулому депортовані. Також були створені майже всі
можливі на той час умови для забезпечення
вільного пересування осіб шляхом в’їзду та
виїзду громадян через кордон на прозорих та законних підставах. На додаток до
цих корисних ліберально-демократичних
нововведень відбулося впровадження у
національній міграційній політиці таких
принципових і вкрай важливих для вільного та розвиненого суспільства правових
цінностей, як нагляд за дотриманням прав
і свобод іноземців, що на законних підставах перебувають у державі, та робота над
наданням усіх необхідних благ біженцям та
переселенцям [7].
Власне проблема допомоги внутрішньо
переміщеним особам, а також захисту та додержання їх основоположних прав, свобод
і законних інтересів, є наразі надзвичайно
актуальною для української держави. Аналізуючи трагічні події останніх років, що
були результатом збройної агресії Російської Федерації на сході України, владні
кола й усе українське суспільство повинні
зробити з цього правильні висновки і почати робити конкретні дії.
Мова, безумовно, йде і про величезний
наплив так званих «внутрішніх мігрантів»,
тобто осіб, що є вимушеними переселен-

Висновки
Отже, роблячи кінцеві висновки з вищенаведених тверджень, можна вказати
на те, що у своєму русі на корінне реформування всього державного механізму,
зокрема, і міграційної політики, Україна
поступово досягне вражаючих звершень.
Таке твердження походить із того, що шляхом впровадження новітніх технологічних
звершень у повсякденне функціонування
тих органів, що здійснюють контроль над
міграційними процесами, разом із введенням принципово нових принципів регулювання міграції, відбудеться значне покращення всієї міграційної ситуації в державі.
Сучасна міграційна політика України,
що ґрунтується на додержанні основоположних прав і свобод людини та громадянина, а також на повазі до демократичноправових цінностей кожної особистості,
обов’язково стане однією зі складових елементів майбутнього успіху та процвітання
держави.
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SUMMARY
The article deals with peculiarities of
administrative and legal support of migration
policy in Ukraine. By analyzing scientific views,
the author defines the concepts of “state migration
policy” and “administrative and legal support”. The
specific features of the practical implementation of
migration policy by the specially designated bodies
of state power, as well as the application of measures
of administrative and legal regulation of migration
procedures, are determined.
Suggestions have been made regarding the
improvement of some administrative procedures for
carrying out the professional activities of the subjects
of migration policy implementation and control.
It is proposed to amend the profile legislation in
order to improve the quality of the functioning of
the national migration system, to exercise effective
supervision and control over the activities of the
entities that carry it out.
Keywords: administrative and legal support,
migration, legal regulation, migration policy, state
bodies, administrative law, improvements.
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безпечна вірусна інфекція, що загрожує її
носіям можливим летальним результатом
(смертю). У загальноприйнятому офіційному мовному обороті ця вірусна інфекція
отримала наукову назву COVID-19 (Corona
Virus Disease 2019). Як наразі відомо у науковій спільноті, ця інфекція викликається
та розповсюджується вірусом SARS-CoV-2,
циркуляція якого серед людей була невідомою до грудня 2019 року.
У зв’язку з вищенаведеною небезпекою
розповсюдження короновірусу, а також вірогідним поширенням інших інфекційних
хвороб у майбутньому, урядам усіх країн
світу вкрай необхідно розробити дієві стратегії з протидії подібним загрозам з метою
захисту населення.

Розглядаються методи та способи реалізації міжнародних та національних правових норм та організаційних заходів щодо
протидії поширенню інфекційних захворювань серед населення. Зокрема, зазначається, що, враховуючи високий потенційний
рівень можливих небезпек, які мають місце при поширенні епідемічних захворювань,
представникам державної влади та органів
місцевого самоврядування варто якомога
швидше розробити та ввести в дію відповідні
плани рекомендацій та конкретних дій для
профілактики та протидії виникненню і
поширенню майбутніх інфекцій. Запропоновані авторські визначення понять «інфекційне захворювання», «реалізація правових
норм», «реалізація організаційних заходів»
та «протидія поширенню інфекції».
Актуалізується питання швидкого виникнення та подальшого стрімкого поширення вірусних інфекцій серед населення, а
також усунення негативних економічних
наслідків, що неодмінно настануть у результаті поширення вищевказаних інфекцій.
Ключові слова: протидія, інфекційне
захворювання, негативні наслідки, короновірус, правові норми, державна політика,
економічна стабільність, правова регламентація.

Стан дослідження
Стрімка та швидкоплинна тенденція інфекційних захворювань до розповсюдження, а також той факт, що нині існують ще
чимало потенційно небезпечних у майбутньому вірусів, проти яких людство все ще
не має вакцин, обумовили широкий інтерес наукової спільноти до вивчення проблематики цього питання. З-поміж інших
питань фахівцями у сфері права та публічного адміністрування досліджувалися різноманітні варіації правового регулювання
державної протидії вищевказаним небезпекам. Особливу увагу було приділено дослідженню процесу створення та введення в
дію якісно прописаних правових норм, які
б належним чином забезпечували ефектив-

Постановка проблеми
Згідно з останніми подіями, що мали
місце у більшій частині світу, починаючи
з кінця 2019 — початку 2020 рр., наразі між країнами поширюється доволі не23
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яких є інфекційні вірусні епідемії. Взагалі
варто зазначити, що будь-який напрямок
реалізації державної політики аж ніяк не
може бути ефективним за відсутності належного правового забезпечення. Це означає насамперед те, що організаційні та
інші публічно-адміністративні заходи, що
здійснюються установами і відомствами,
наділеними державними повноваженнями,
мають відбуватися лише на основі чинних
праворегулюючих норм законодавства.
Тільки дотримання цієї умови дозволить
державним органам мати легальне і водночас легітимне підкріплення своєї діяльності, а тому допоможе їм діяти більш впевнено та ефективно [1].
Серед інших позитивних сторін належної правової регламентації процесу реалізації державної політики у вищенаведених
ситуаціях можна назвати захист державної
системи від зайвої «сумбурності» та шкідливої паніки та страху, які б могли значним
чином послаблювати і уповільнювати хід
практичної реалізації державних заходів.
Адже є добре відомим те, що існування у
суспільстві так званих «панічних» настроїв завдає величезну шкоду як життю та
здоров’ю осіб, так і державному управлінню і економіці країни [2]. Отже, саме стрімка та попередньо продумана, ретельно відпрацьована діяльність державних органів,
уповноважених на вирішення подібних
проблем, яка базується на чітких та недвозначних правових нормах, і є найбільш
ефективною формою протидії розповсюдженню епідемій.
Як можна дізнатись з аналітичних досліджень діяльності урядів різних держав
у періоди минулих пандемій, лише ті держави, служби та відомства яких демонстрували чітку злагодженість своєї роботи та
координацію власних дій, змогли досягти
найбільш вражаючих результатів у боротьбі
з масовим розповсюдженням інфекційних
захворювань. Іншими словами, прямим
результатом їх рішучих дій стала краща, у
порівнянні з іншими країнами, статистика
захворювань серед населення. Зокрема, до
країн з найбільш ефективною державною
владою, наприклад системою публічного
адміністрування, закономірно включають

ну координацію державних органів (служб
та відомств) у їх заходах з протидії розповсюдженню вірусних захворювань.
Походячи з цього, необхідно констатувати, що науковому дослідженню питань,
що так чи інакше є дотичними до основного змісту цієї статті, була приділена значна
увага з боку цілої низки авторитетних науковців. А це, у свою чергу, призвело до того,
що суспільство наразі має змогу ознайомитись з науковими роботами таких учених,
як: О. М. Балакірєва, М. В. Буроменський,
В. П. Колісник, Г. Л. Кохан, І. М. Пінчук,
В. М. Стешенко та ін.
Метою цієї статті слід є визначення та
класифікація за загальноприйнятими науковими стандартами актуальних організаційних заходів із протидії розповсюдженню інфекційних хвороб з боку державних
органів та органів місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу
Починаючи із самого початку функціонування перших документально підтверджених державних утворень і закінчуючи
сьогоденням, представники політичного
керівництва будь-якої держави завжди намагалися (з різним рівнем успіху) протистояти поширенню різноманітних інфекційних хвороб. Здебільшого вони робили
це через те, що розглядали масові захворювання як небезпеку своїй владі.
Тобто за умови стрімкого розповсюдження небезпечної інфекційної хвороби
настає реальна загроза зменшення популяції осіб, а також припинення активної економічної діяльності в державі, що, у свою
чергу, призводить до величезних збитків
як людських, так і матеріальних. Саме тому
державними діячами залучалися найкращі
фахівці у таких сферах, як публічне адміністрування, надання соціальних (у тому числі і медичних) послуг, а також висококваліфіковані правознавці.
Останні були гостро необхідні саме для
того, аби, спираючись на норми, що прописані у чинному законодавстві країни,
чітко та ефективно розробити дієвий план
протидії суспільним небезпекам, одними з
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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Мова йде про те, що, враховуючи актуально високий стан згаданого вище процесу світової глобалізації, лідери цілої низки
відносно благополучних держав добре розуміють те, що такі небезпеки, як вірусні
захворювання, мають ризик до швидкого
розповсюдження по території одночасно
багатьох країн у різних частинах світу за
відносно короткий період часу. Походячи
саме зі свого бажання зупинити (або хоча
б суттєво уповільнити) поширення шкідливих інфекцій у власній країні та у світі
загалом, керівники таких держав воліють,
не обмежуючись у фінансових витратах,
допомогти менш розвиненим країнам у подоланні масових захворювань. Так як більшість країн у світі є просто неспроможною
самостійно зупинити поширення різного
роду небезпечних інфекцій, їм надається
допомога (часом дуже величезна) з боку
так званих «наддержав» та інших розвинених і благополучних представників світової
спільноти.
Задля того, аби національні інтереси
держав не заважали їм якісно взаємодіяти
одна з одною під час настання пандемічних
криз, було наголошено, аби їх діяльність,
зокрема і у сфері надання матеріальної допомоги іншим країнам, чітко регламентувалась їх національним законодавством, жодним чином не порушувала зміст їх міжнародних зобов’язань та договорів, тому мала
беззаперечну правову позицію. З метою
вирішення цього завдання уряди країн повинні були тісно співпрацювати з найавторитетнішими представниками національної та міжнародної правової галузі. Це робилося з метою недопущення матеріальних
та репутаційних втрат держави.
Необхідно констатувати, що при вирішенні таких серйозних проблем суспільства, як інфекційні епідемії всі можливості,
які б змогли надати корисну допомогу, повинні бути залучені, використані та консолідовані. А для їх належної та ефективної
консолідації законодавцям потрібно провести якісну правничу роботу у сфері нормотворчості та правозастосування. Окремим пунктом у подібних законодавчих актах повинна бути прописана та регламентована діяльність різного роду благодійних

Сполучені Штати Америки, Канаду, країни
Західної Європи, а також деякі розвинені
країни Азії. У цих країнах державна влада
демонструє доволі високий рівень ефективності протягом останніх років, що дозволяє
висувати впевнені оцінки їх потенційної готовності подолати майбутні ризики.
Варто окремо наголосити на тому, що в
контексті активної та безперервної глобалізації, що має місце у XXI сторіччі, все більш
значну вагу у подоланні світових криз та
конфліктів набирають міжнародні правові
норми. До таких перш за все слід включати міжнародно-правові договори, укладені між двома та більше країнами, нормативно-правові акти і декларації організацій об’єднань держав (таких як ООН, ЄС,
НАТО), деякі інші міжнародні документи.
Окремо від інших суб’єктів, що здійснюють
правове регулювання у міжнародному праві, потрібно виділити міжнародні судові інстанції та арбітражі, що уповноважені вирішувати певний обсяг міжнародних спорів,
ускладнених іноземним елементом [3].
Проте, саме у контексті вирішення
проблем розповсюдження масових інфекційних захворювань найважливіша роль
належить урядам держав, політико-економічним альянсам країн і неприбутковим
всесвітнім організаціям, спільна діяльність
яких зможе призвести до ефективної протидії небезпекам. Тобто головний обсяг боротьби із подібними кризами покладається саме на «плечі» виконавчої гілки влади.
Прикладом цього може слугувати спільна
діяльність країн-членів ЄС при подоланні
криз.
Питання міжнародної «благодійності»
у вирішенні кризових ситуацій також має
значущий вплив у функціонуванні міжнародних відносин. Воно полягає у наданні
політично та економічно розвиненими країнами фінансової та будь-якої іншої допомоги державам із слабкою економікою і нестабільним політичним режимом. Політичне керівництво розвинених країн йде на
такі кроки здебільшого не через «почуття
єдності» чи «співчуття», а через абсолютно
раціональну і прагматичну послідовну політику, яка здійснюється на основі чітких
аналізів та розрахунків.
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активно використовуватись різноманітні
високотехнологічні прилади й додатки.
Практичними прикладами подібної нової
реальності суспільного функціонування
стануть можливості дистанційного (через
мережу Інтернет) навчання для молоді, а
також переведення на дистанційну роботу
більшості активно працюючих осіб. Окрім
цього, стрімкий розвиток високих технологій у поєднанні із гнучким та динамічним
публічним адмініструванням з боку держави створять усі необхідні умови для дистанційної та безконтактної реалізації більшості
функцій суспільної життєдіяльності. Мова
йде про доставку їжі, пошти, медикаментів
та іншого набору послуг для широких мас
населення.
У свою чергу, роль правової регламентації цих, безумовно, корисних процесів з
боку законодавчого органу влади має полягати у тому, аби створити максимально
широкі та доступні умови для всіх суб’єктів
суспільних відносин у їх діяльності. І задля
цього нормативно-правові акти, що приймаються законодавчою владою, не повинні створювати зайвих обмежень та перешкод у повсякденному функціонуванні державних органів, під час боротьби останніх з
інфекційними захворюваннями. Навпаки,
прямим призначенням законодавчих актів
має бути сприяння повному розкриттю та
використанню потенціалу державної влади
у її діяльності, зокрема і у сфері антиепідемічної боротьби [5].

урядових і неурядових неприбуткових
організацій, що здійснюють роботу з населенням, забезпечуючи нужденних усіма
життєво необхідними речами (водою, їжею,
медичними препаратами).
Зокрема, серед яскравих прикладів подібних організацій можна виділити ЮНІСЕФ, «Лікарі без кордонів», «Червоний
Хрест» та інші об’єднання. Загалом варто
зазначити, що, беручи до уваги доволі високий рівень ефективності цих організацій,
а також їх неприбутковий характер діяльності, їх робота вже є відносно врегульованою нормативно-правовими актами цілої
низки розвинених країн, а також країнжертв певних гуманітарних криз (Сирія,
Судан та інші).
Проте, все ще існує чимала кількість
держав, законодавство яких є досить далеким від ефективного у наведеній сфері, а
тому значною мірою заважає роботі вищезгаданих неприбуткових організацій, перешкоджаючи таким чином дієвій роботі по
рятуванню людських життів. На основі цих
даних зазначається, що належним чином
проведена правотворча робота у сфері протидії інфекційним захворюванням, у якій,
з-поміж іншого, будуть чітко та недвозначно прописані механізми координації та взаємодії між суб’єктами протидії епідеміям,
зможе покращити загальну ситуацію із охороною здоров’я у цілому ряді держав, зокрема і в Україні. Деякими науковцями у їх
дослідженнях зазначається, що можливість
створення дієвої взаємодії між державними установами у їх спільній боротьбі з розповсюдженням інфекційних захворювань,
поєднана із координацією зусиль із волонтерськими організаціями, принесе значний
успіх [4].
Вітчизняними та зарубіжними спостерігачами слушно зазначається, що актуальні світові тенденції розвитку суспільних
відносин стануть вирішальними у формуванні характеру протидії масовому розповсюдженню інфекцій. На практиці це
означатиме, що для боротьби з епідеміями, а також для підтримання належного
рівня життєдіяльності суспільства під час
поширення масових захворювань, урядами держав та іншими суб’єктами будуть
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Висновки
Отже, підсумовуючи, варто зазначити,
що успішне вирішення таких серйозних
проблем, як протидія масовим інфекційним захворюванням, потребує одночасної
консолідації як міжнародного, так і національного правового компоненту.
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SUMMARY
Methods and methods of implementation
of international and national legal norms and
organizational measures to combat the spread
of infectious diseases among the population are
considered. In particular, it is noted that, given the
high potential level of potential hazards arising
from the spread of epidemic diseases, representatives
of state and local self-government should develop
and implement, as soon as possible, appropriate
plans of recommendations and specific actions to
prevent and prevent the occurrence and spread of
property and infection. . The author’s definitions
of the terms “infectious disease”, “implementation
of legal norms”, “implementation of organizational
measures” and “countering the spread of infection”
are offered.
The issue of rapid emergence and further rapid
spread of viral infections among the population,
as well as the elimination of negative economic
consequences, which will inevitably result from the
spread of the above infections, are actualized.
Keywords: counteraction, infectious disease,
negative consequences, coronovirus, legal norms,
state policy, economic stability, legal regulation.
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Постановка проблеми
За сучасних умов розповсюдження глобальної пандемії коронавірусу законодавство України, метафорично перебуваючи
на «безлюдному острові», в розгубленому
стані не здатне оперативно реагувати на
відповідні загрози, при цьому ефективно
захищати соціально-правові інтереси людини та громадянина. Адже під час такої
епідемії реальний час у життєвому світі
загальмований на невизначений термін.
Тому надзвичайно актуальною постає проблема розповсюдження коронавірусу як релятивістсько-квантового підходу щодо уповільнення часу адміністративно-правових
процесів. На наш погляд, варто зважати на
те, що поширення епідемії через ентропійні процеси суспільно-правової невизначеності аж ніяк не залежить від стану захищеності людини та громадянина. З огляду
на це кожна особа, держава та суспільство
ментально відчули на собі феноменальноекзистенційні виміри страху.

В статье на основании проведенного комплексного правового анализа пандемии как
одной из глобальных проблем человечества
предложено ее концептуальное видение в качестве распространения коронавируса как
релятивистско-квантового подхода к замедлению времени административно-правовых
процессов, при которых каждый человек,
государство и общество ментально ощутили
на себе феноменально- экзистенциальные измерения страха. Обоснованно комплексный,
междисциплинарный характер пандемии,
который сочетает исследования из различных отраслей научного знания (вирусологии,
эпидемиологии, философской антропологии, экономики, системного подхода и т.д.).
Выяснено, что пандемия с точки зрения
ее антропологического основания является
предельной ситуацией, из-за заболеваний радикально ставит человека на грань жизни и
смерти, и исходя из этого требует от человека определенных решительных действий,
испытывает жизненный путь человека и
открывает самые высокие горизонты его
существования. Очерченное в значительной
мере способствует качественной дифференциации административно-правовых процессов как контрразведывательного контроля и
координации сектора безопасности и обороны Украины.
Ключевые слова: пандемия, страх, контрразведывательный режим, киберпространство, электронные ресурсы, энтропия,
кванты.
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Огляд останніх досліджень
та публікацій
Окремі аспекти адміністративно-правового захисту особи, держави та суспільства
у кіберсфері досліджували такі науковці,
як: М. Курко, В. Литвиненко, П. Лісовський, А. Марущак, К. Муравйов, М. Недюха, А. Подоляка, С. Подоляка, О. Юлдашев тощо. Проте, системний характер щодо
стану та норм правової поведінки людини
та громадянина під час глобальної панде28
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тивно прискорює ризикові процеси в ядерному таламусі людського мозку, зокрема у
підсвідомих актах такого мозку, накопичується ентропійна енергія страху. Таким
чином, не генерується інноваційна матриця добротворчого потенціалу окремого
суб’єкта, що визначає параметри оптимального розподілу людського капіталу.
Адже в кіберсучасності феномен імперативу модернізації страху має нагальне
значення, оскільки постає гостра проблема
нерозповсюдження бактерологічної зброї
масового ураження (коронавірус та інші нетипові епідемічні захворювання).
Релятивістська швидкість як уповільнення та безсистемність кадрового забезпечення у сфері освіти
Як відомо, під час коронавірусу кадрове
забезпечення в Україні не набуло належного рівня. У першу чергу, це стосується
Міністерства освіти та науки як регулятора
сукупності шкільної освіти, вищої освіти та
науки. Сьогодні така освіта орієнтована головним чином на риторику загальноприйнятого менеджменту, ніж на професійне та
компетентне забезпечення кадрового потенціалу, а також на розширення кар’єрних
можливостей працівників сфери освіти.
При цьому, неврахування конкретних потреб часу обумовило глибокі диспропорції
в системі професійної освіти, у тому числі
перетворення ряду вищих навчальних закладів на «центри з підготовки майбутніх
безробітних».
Тому у вищих навчальних закладах
необхідно змінити структуру підготовки
кадрів на користь спеціальностей, що визначають науково-технологічний прогрес і
мають попит на ринку праці. Адже важливою сьогодні є підготовка кваліфікованих
робочих кадрів і спеціалістів середньої ланки як фундаменту суспільної стабільності в
недалекому майбутньому внаслідок сучасної надлишкової чисельності кадрів з вищою освітою певних спеціальностей.
Тому державне фінансування освіти має
бути спрямоване на недопущення зниження освітнього рівня населення України та
зменшення охоплення населення (насамперед дітей шкільного віку) освітніми послугами. Особливу увагу варто звернути

мії, а також розбудови правової держави як
кіберінфраструктурного захисту інформаційного капіталу є ще малодосліджуваним.
Особливо це стосується явища глобальної
пандемії коронавірусу в контексті релятивістсько-квантового принципу як сповільнення плину часу для динамічно рухомих
тіл (суб’єктів). Такий релятивістсько-квантовий підхід e методологічній основі є незалежним від ширини спектральної лінії випромінюваного світла по непередбаченим
законам на рівні масової свідомості людини
та громадянина. Саме такі однофотонні та
багатофотонні квантові переходи в кіберсучасності завдяки корпускулярно-хвильовій структурі та її функціональним можливостям (латентній надвисокочастотній
переорієнтації в цифрову епоху; модуляції
електронного випромінювання за важливим критерієм нелінійної швидкості) створюють нові та несподівані методи інверсної
густоти населеності серед держав світу.
Метою статті є вплив глобальної пандемії як релятивістсько-квантового принципу
уповільнення і безсистемності часу на динаміку адміністративно-правового захисту
електронного ресурсу в міжвідомчих відносинах держави та громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу
Критичне переосмислення коронавірусної ситуації в Україні та світі дозволяє
розробити концептуальні дії щодо превентивних заходів в адміністративно-правовій
системі ризикових процесів. Це системно
аналізувати, виявляючи несподівані події, і
використовувати дисперсійні та ентропійні
методи квантово-електронного моделювання в теорії часових функцій, а також надавати критеріальну оцінку ефективності в
неймовірнісних діях, формувати феномен
імперативу модернізації страху.
Імператив модернізації страху
Сучасні нанотехнології хоч і дозволяють людині та громадянину повною мірою
полегшувати життя саме на фізичному рівні, однак кібернетичний простір та час для
критичного мислення таких людей має
віртуально обмежений характер. Це когні29
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кількість підприємств саме з економічних
причин, оскільки стан з питань охорони
праці там продовжує залишатись на значно
суттєвому рівні.
Тим більше, що все це обов’язково могло
бути відображено в колективних договорах
і втілено в практику на підприємствах, як
те регламентує ст. 20 Закону України «Про
охорону праці»: «У колективному договорі сторони передбачають забезпечення
працівникам соціальних гарантій у галузі
охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а
також комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення сучасного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аварії
техногенного порядку і пожежі, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів» [2, с. 210].
Таким чином, досвід розвинутих держав світу доводить, що безпечні умови праці економічно вигідні для них водночас
з тим, що забезпечення і впровадження
норм охорони і гігієни праці повною мірою
відповідає й інтересам кожного робітника.
Ось чому, на наше глибоке переконання [6,
с. 35], лише на цій основі державна політика в галузі охорони праці має базуватись,
стверджуючи принципи пріоритету життя
і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення якісно діючих безпечних умов. Саме тому в кризових
умовах фінансових і матеріальних ресурсів
більшості підприємств «країн із перехідною
економікою», що вступили на шлях євроінтеграції, мотивація до ведення соціальноправового діалогу між партнерами на всіх
рівнях є важливим і дієвим інструментом
вдосконалення стану і системи як охорони
праці зокрема, так і соціальної політики
держави в цілому.
Серед перспективних напрямів проблеми електронного управління системою
охорони праці в контексті цифрової комунікації варто виділити такі наукові розробки для:
- забезпечення суб’єкторів цифрового діалогу доброякісно творчими знання-

на матеріальне забезпечення навчального процесу у регіонах з невисоким рівнем
доходів населення, насамперед у сільській
місцевості, регіонах з високим рівнем безробіття тощо, в яких значною мірою відсутні Інтернет-мережі. Безперечно, все це
вплинуло на якість навчання школярів у
сільській місцевості, особливо під час проведення карантинних дій у протидії з коронавірусом.
Соціальна безпека як законодавча вимога на сучасному електронному ринку
праці
Сучасна законодавча вимога покликана передбачати необхідно можливі вимоги, які впливають на організацію охорони
праці. У цьому випадку нормативні положення дають право розв’язувати проблемні питання соціально-трудових відносин. Проте, механізм реалізації деяких
положень колективних договорів має певні ускладнення, які вносять суперечності
в систему діяльності охорони праці. При
цьому, основним напрямком посилення
стану охорони праці є створення електронних систем управління охороною праці
та налагодження ефективно збалансованого співробітництва уряду, роботодавців та
працівників. Такий партнерський діалог
в системі цифрової комунікації дасть можливість вирішувати питання даної сфери
і стане запорукою зменшення витрат на
недоліки у сфері охорони праці, а також
дасть можливість спрямовувати ці кошти
на інвестування виробничого процесу та
тим самим зміцнити інформаційні показники діяльності підприємств.
З огляду на означене, варто припустити,
що для більшості виробничих підприємств
України має стати предметом цифрового
діалогу і пошуку шляхів висунення на передові позиції питань профілактики, запровадження саме в сучасних умовах глобальної пандемії електронних методів управління на рівні світового досвіду. У цьому ж
переліку і завдання пошуку нових важелів
впливу на роботодавця, насамперед, економічних, для зниження рівня виробничого
травматизму та професійних захворювань.
Адже і в державах з розвиненою ринковою економікою щорічно банкрутує значна
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платіжному обороті, і майже не здійснюють
операції з валютами регіонального та місцевого значення незалежно від їх статусу і
надійності.
На регіональних і місцевих валютних
ринках здійснюються операції з певними конвертованими валютами. У їх числі
сінгапурський долар, саудівський ріал, кувейтський динар та ін. Котирування валют
використовується для валютних операцій
в певному регіоні і регулярно здійснюється банками даного регіону, а котирування
валют місцевого значення – здійснюється
банками, для яких ця валюта є національною і активно застосовується в угодах з
місцевими суб’єктами банківської діяльності.
При цьому, ще одним учасником міжбанківського валютного ринку є брокерські фірми, які, працюючи з конкретним
банком, виступають як посередники між
продавцем і покупцем валюти. До певних
переваг роботи через брокера можна віднести анонімність при здійсненні угод, безперервність процесу котирування, можливість пропонувати власні ціни [5, с. 97].
У результаті розвитку нанотехнологій та вдосконалення квантово-електронних засобів телекомунікацій стало можливим об’єднання всіх світових центрів
валютної торгівлі в єдиний світовий валютний ринок, який функціонує як полірезонансний парамагнетизм тотальноцифрового монополізму. Саме такий полірезонансний парамагнетизм як імунно-модуляторна система на рівні особи,
держави та суспільства прискорює урегулювання право-економічних взаємовідносин як у земних, так і космічних умовах соціобіогенного середовища. Адже
валютна банківська система як елемент
критичної інфраструктури разом із іншими об’єктами критичної інфраструктури
саме під час поширення глобальної пандемії повинна за допомогою квантових
електронних засобів телекомунікації постійно пристосовуватись до стану захворюваності на коронавірус.
Квантовий радіодальномір як телекомунікаційний засіб контррозвідки щодо

ми для прийняття спільно збалансованих
управлінських рішень;
- налагодження системного право-економічного моніторингу та аудиту, особливо
на низовому та регіональному рівнях;
- розвитку стандартів добробуту в громадянському суспільстві.
Парамагнетизм резонансних квантових систем електроніки як диференціація
адміністративно-правових процесів на
банківському валютному ринку
Сучасні квантові системи електроніки,
що мають незалежну в часі і просторі ширину спектральної лінії випромінювального світла, сприяють диференціації адміністративно-правих процесів як антикорупційні засоби спеціально-правового захисту.
Характерна особливість парамагнетизму
резонансних квантових систем електроніки полягає в надпотужній енергії корпускулярно-хвильових структур, телекомунікаційна кіберсфера законного капіталу
яких тяжіє у всіх сферах суспільних відносин. Адже без антикорупційних засобів
спеціально-правового захисту неможливий
розвиток України як правового суб’єктора
світової шахівниці. Саме адміністративно-правове дослідження геодинаміки поверхні землі згідно з вітчизняним законодавством квантовоелектронними засобами
(зокрема радіодальномірами) є надто актуальним, оскільки українська земля має потужні природні корисні запаси нафти, газу,
металу, золота тощо. Такі означені субстанційні антитіла становлять полірезонансний
парамагнетизм у протидії з глобальною
пандемією як світовий валютний ринок
цифрової епохи.
У свою чергу, варто розрізняти світові,
регіональні, національні (місцеві) валютні
ринки залежно від обсягу, характеру валютних операцій та кількості використовуваних валют [4, с. 194].
Світові валютні ринки зосереджені у
світових фінансових центрах. Серед них
виділяються валютні ринки в Лондоні,
Нью-Йорку, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Цюріху, Токіо, Сангані, Сінгапурі.
На світових валютних ринках банки проводять електронні операції з валютами,
які широко використовуються у світовому
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та оборонно-технічної термінології як науково-методичних методів, засобів, матеріалів тощо.
Таким чином, з огляду на вищеозначене, у контррозвідувальній діяльності саме
юридичною службою (особливим сектором,
відділом, підрозділом) необхідно розкривати основні шляхи формування та розвитку
технічної термінології щодо різновидності
телекомунікаційних систем світового порядку. При цьому, слід виявляти структурні і лексико-семантичні особливості абревіації з метою правових інтересів держави [1,
с. 47]. Реалізувати все це можна квантовим
радіодальномірним застосуванням відповідного часового інтервалу у кіберпросторі, що можна назвати часом відновлення,
кореляції та примноження креативних
імунно-модуляторних сил на рівні особи,
держави та суспільства в координатах людиноцентризму та людинокосмізму.

відновлення часу в адміністративно-правових процесах
Під час поширення глобальної пандемії необхідно навчитись у межах чинного
законодавства визначати робочий (ефективно діючий) режим діяльності людського
інтелекту, що працює за фазовим методом
в його базовій ядерно-таламусній реалізації мозку як відновлення часу за допомогою
інноваційних засобів цифрової комунікації.
Усе це значною мірою сприяє якісній диференціації адміністративно-правових процесів як контррозвідувального контролю
та координації сектору безпеки та оборони
України.
Саме квантовий радіодальномір у сучасну цифрову епоху як телекомунікаційний
засіб у контррозвідці базується на використанні імпульсної модуляції. Це дозволяє
розрізнити крім бінарного коду інформації у вигляді «0» (помилка) та «1» (істина),
й інші різновиди кодово-пізнавальної діяльності в системі квантового радіодальноміра, що мають неймовірну оперативність
реагування на будь-які загрози як багатоточкової, густової дієздатності. Тому під
час глобальної пандемії при використанні
імпульсної модуляції в квантовому радіодальномірі повинно здійснюватись вимірювання приросту частоти передавача як
суб’єкта цифрової інформації, діючого за
законом імунно-модуляторної системи на
рівні особи, держави та суспільства.
При цьому, саме зондуючий сигнал
квантового радіодальноміра у разі симетричного пилкоподібного закону модуляції
описується як антикорупційна інфраструктура держав світу (спектроаналізатор), що
виробляє креативні державні документи. Такі стандартні державні документи
є фундаментальною основою закладання
міжнародних угод, декларацій, конвенцій,
меморандумів та інших нормативно-правових актів щодо вияву та нерозповсюдження бактерологічної зброї з боку іноземних
держав на території України [3, с. 94] Саме
в цьому особливому значенні і підлягають
якісному обмеженню та диференціюванню
адміністративно-правові процеси, що впроваджують реалізацію спеціально-правових
стандартів у кіберсфері, а саме: безпекової
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Висновки
Критичне переосмислення коронавірусної ситуації в Україні та світі дозволяє
розробити концептуальні дії щодо превентивних заходів в адміністративно-правовій системі ризикових процесів – системно
аналізувати, виявляючи несподівані події і
використовувати дисперсійні та ентропійні
методи квантово-електронного моделювання в теорії часових функцій, а також надавати критеріальну оцінку ефективності в
неймовірнісних діях, формувати феномен
імперативу модернізації страху.
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АНОТАЦІЯ
У статті на підставі здійсненого комплексного правового аналізу пандемії як однієї
з глобальних проблем людства запропоновано
її концептуальне бачення у якості розповсюдження коронавірусу як релятивістсько-квантового підходу щодо уповільнення часу адміністративно-правових процесів, за яких кожна
особа, держава та суспільство ментально
відчули на собі феноменально-екзистенційні
виміри страху. Обґрунтовано комплексний,
міждисциплінарний характер пандемії, який
поєднує праці з різноманітних галузей наукового знання (вірусології, епідеміології, філософської антропології, економіки, системного підходу тощо). З’ясовано, що пандемія з точки
зору її антропологічного підґрунтя є граничною ситуацією, яка через захворювання радикально ставить людину на межу життя та
смерті і, виходячи з цього, потребує від людини певних рішучих дій, випробовує життєвий
шлях людини та відкриває найвищі горизонти
її існування. Окреслене значною мірою сприяє якісній диференціації адміністративноправових процесів як контррозвідувального
контролю та координації сектору безпеки та
оборони України.
Ключові слова: пандемія, страх, контррозвідувальний режим, кіберпростір, електронні ресурси, ентропія, кванти.

SUMMARY
In the article on the basis of realizable complex
legal analysis of pandemic as one of global problems
of humanity she offers conceptual vision at quality
of distribution to the coronaviruses as relativisticquantum approach in relation to deceleration
of time of administrative and legal processes, at
that every person, state and society mentally felt
on itself measuring of phenomenal phenomenally
existential of fear. Complex, interdisciplinary
character of pandemic, that combines labours with
various industries of scientific knowledge (virology,
epidemiology, philosophical anthropology, economy,
approach of the systems and others like that), is
reasonable. It is found out, that a pandemic from
the point of view of her anthropological soil is a
maximum situation that through a disease radically
puts a man on the limit of life and death, and
coming from it needs certain decisive actions from
a man, tests the course of life of man and opens
the greatest horizons of her existence. Modern
cybernetic space that accelerates risk processes in
nuclear is reflected.
Key words: pandemic, fear, counterintelligence
regime, cyberspace, electronic resources, entropy,
quanta.
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сягати потрібної сили, належного ступеня
вияву чого-небудь) [3, с. 1207]. Тобто регулювання – це дії, спрямовані на забезпечення нормальної роботи чогось (механізму,
установки тощо) шляхом підкорення його
певній системі (системі правил).
Що стосується поняття «правове регулювання», то необхідно відмітити, що людство
завжди надавало і надає важливого значення соціальному регулюванню і впорядкуванню суспільних відносин. Неодноразово
підкреслювалося, що в системі соціального
регулювання важлива роль належить саме
правовому, бо для кожного суб’єкта права
система засобів і способів реалізації права
є важливою гарантією захисту прав, свобод
та законних інтересів [4, с. 17]. У свою чергу, істотні зміни у суспільних відносинах, у
цілях і завданнях правового регулювання
завжди супроводжуються відповідними перетвореннями структури системи права,
що склалася (наприклад, з’являються нові
чи зникають деякі правові галузі, інститути
тощо) [5, с. 32].
У цілому, система права включає такі
взаємозалежні підрозділи, як галузі, підгалузі, інститути, субінститути, і є безпосереднім результатом і вираженням властивого
правовому регулюванню процесу нормативної спеціалізації. Це «складне системне
ієрархічне утворення, пронизане процесами інтеграції й диференціації» [6, с. 295], автономне утворення, що включає такі галузі
права, що характеризуються «не лише особливостями юридичних норм, а й специ-

На основе анализа действующего законодательства рассмотрены некоторые вопросы
административно-правового регулирования
охраны земель в Украине. Доказано, что в
процессе осуществления правового регулирования и охраны земель государство выполняет
четыре основные функции - регулирующую,
стимулирующую, контрольную и карательную.
Ключевые слова: охрана земель; регулирования охраны земель; правовая охрана
Актуальність теми
Основний закон держави Україна говорить про те, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на
землю гарантується. Це право набувається
і реалізується громадянами, юридичними
особами та державою тільки відповідно до
закону [1]. Це положення Конституції України відображено і деталізовано у Земельному кодексі України, Законі України «Про
охорону земель» [2] та інших актах земельного законодавства.
Визначення «регулювання» трактується як дія за значенням «регулювати», яка, у
свою чергу, має кілька значень: перше – впорядковувати що-небудь, керувати чимось,
підкоряючи його відповідним правилам,
певній системі; друге – домагатися нормальної роботи машини, установки, механізму і
т. ін. (забезпечуючи злагоджену взаємодію
складових частин, деталей; зменшуючи або
збільшуючи швидкість, величину і т. ін., доÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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земель відіграє держава шляхом виконання
ряду своїх функцій.
У процесі здійснення правової охорони земель держава виконує чотири основні функції - регулюючу, стимулюючу,
контрольну та каральну. Регулююча функція правової охорони земель зводиться до
встановлення правил раціонального використання земельних ресурсів. Такі правила можуть встановлюватися, наприклад, у
формі обов’язків власників і користувачів
земельних ділянок щодо їх раціонального
використання, нормативів допустимої експлуатації земель, нормативів їх якісного стану та допустимого антропогенного навантаження на земельні ресурси. Стимулююча
функція правової охорони земель полягає
в запровадженні економічних стимулів раціонального використання та охорони земельних ресурсів, які передбачені, зокрема, ст. 205 Земельного Кодексу України.
Економічне стимулювання раціонального
використання та охорони земель включає:
а) надання податкових і кредитних пільг
громадянам та юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи, передбачені
загальнодержавними та регіональними програмами використання і охорони земель;б ) виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та юридичним
особам для відновлення попереднього стану земель, порушених не з їх вини; в) звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії сільськогосподарського
освоєння або поліпшення їх стану згідно з
державними та регіональними програмами;
г) компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації
деградованих та малопродуктивних земель,
що стали такими не з їх вини [8].
Контрольна функція правової охорони
земель зводиться до здійснення відповідними органами державної влади та місцевого
самоврядування державного контролю за
використанням та охороною земель. Каральна функція правової охорони земель
виявляється у встановленні санкцій за порушення правил раціонального використання і охорони земель та їх застосуванні до
порушників земельного законодавства. Такі

фікою правовідносин і навіть своєрідністю
юридичного мислення» [7, с. 83].
Стан дослідження даної теми
Учені, які досліджували дану проблематику, зокрема: В. Авер’янов, О. Бевз, В. Бевзенко, З. Білошкурська, І. Богатирьов,
Н. Бондарчук, В. Галунько, Крістоф Конрад Гільген, Я. Герасименко, В. Данкевич,
В. Даугуль, О. Дорош, О. Дрозд, Т. Дроздюк, О. Дуліна, В. Заросило, М. Ейдельберг, В. Єрмоленко, Є. Іванова, І. Ігнатенко, І. Казакова, І. Килимник, Т. Кондратюк,
Н. Красюк, В. Крижановська, П. Кулинич,
Детлеф Кухар, А. Кучер, О. Літошенко,
Улріке Майєр-Еверлог, В. Малий, А. Мартин, А. Мірошниченко, О. Мірошниченко,
А. Місінкевич, В. Мунтян, О. Поклонська,
В. Правдюк, А. Савченко, О. Сакаль, І. Сіряченко, О. Статівка, Н. Титова, А. Третяк,
Д. Федчишин, А. Череучук, М. Шульга, Уте
Шультхайс, В. Швець та інші, мали різні погляди та квінтесенції із вирішення правових
питань адміністративно-правового регулювання охорони земель в Україні.
Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері адміністративноправового регулювання охорони земель в
Україні.
Виклад основного матеріалу
Охорона земель – це система правових,
організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання
необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від
шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів,
підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму
використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення [2].
Адміністративно-правове регулювання
охорони земель є надзвичайно важливим
чинником забезпечення продовольчої та
екологічної безпеки країни. Тому важливу
роль у здійсненні завдань правової охорони
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України, учасниками (акціонерами, членами) якими є лише громадяни України та/
або держава, та/або територіальні громади;в) територіальними громадами; г) державою.
Право власності на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення може
також набуватися банками лише в порядку
звернення стягнення на них як на предмет
застави. Такі земельні ділянки мають бути
відчужені банками на земельних торгах
протягом двох років з дня набуття права
власності.
Іноземцям, особам без громадянства та
юридичним особам заборонено набувати
частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах
(крім як у статутному (складеному) капіталі
банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Цей абзац
втрачає чинність за умови та з дня схвалення на референдумі рішення, визначеного
абзацом восьмим цієї частини.
Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України,
учасниками (засновниками) або кінцевими
бенефіціарними власниками яких є особи,
які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення такого рішення на референдумі.
За будь-яких умов, у тому числі у разі
схвалення на референдумі рішення, визначеного абзацом восьмим цієї частини, забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 1) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарними власниками яких є особи,
які не є громадянами України, - на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності,
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), які
розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім державного
кордону України, який проходить по морю);
2) юридичними особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіці-

санкції застосовують суди, а також державні
інспектори з контролю за використанням і
охороною земель та деякі інші посадові особи.
Важливим напрямом політики щодо
державного регулювання охорони земель є
стандартизація і нормування у галузі використання земель, які здійснюються шляхом
прийняття нормативів і стандартів. Вони
визначають вимоги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження
на ґрунти та окремі території, а також щодо
допустимого сільськогосподарського освоєння земельного фонду країни. В Україні
застосовуються, зокрема, нормативи: оптимального співвідношення земельних угідь;
якісного стану ґрунтів; гранично допустимого забруднення ґрунтів; деградації земель та
ґрунтів.
Верховною Радою України прийнято
низку законів. Серед них – про землеустрій,
про оцінку земель, про охорону земель, про
державний контроль за використанням та
охороною земель, про особисте селянське
господарство, нова редакція закону про
оренду землі, про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), про іпотеку,
про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень, про розмежування земель державної та комунальної власності.
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
умов обігу земель сільськогосподарського
призначення», який набирає чинності з 1
липня 2021 року (крім пункту 2, який набирає чинності з дня опублікування Закону)
Закон визначає, що «власники та користувачі земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, зобов’язані
надавати право сервітуту для забезпечення
проходу (проїзду) іншим власникам та користувачам земельних ділянок до належної
їм на відповідному праві земельної ділянки», а набуття права власності на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення можливе лише: а) громадянами України;
б) юридичними особами України, створеними і зареєстрованими за законодавством
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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(паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях, Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж
або відчуження в інший спосіб земельних
ділянок та земельних часток (паїв), визначених цим пунктом, у частині їх купівлі-продажу та відчуження в інший спосіб, а так
само в частині передачі прав на відчуження
цих земельних ділянок та земельних часток
(паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту
їх укладення (посвідчення) [9].

арними власниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; 3) особами,
які належать або належали до терористичних організацій; 4) юридичними особами,
учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є
іноземні держави; 5) юридичними особами,
у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціарного власника; 6) юридичними особами, кінцеві бенефіціарні власники яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених
до переліку офшорних зон, затвердженого
Кабінетом Міністрів України; 7) фізичними та юридичними особами, стосовно яких
застосовано спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) відповідно
до Закону України «Про санкції» у вигляді
заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також
пов’язаними з ними особами; 8) юридичними особами, створеними за законодавством
України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих
у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей
(FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Укладення цивільно-правових угод, що
передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами
здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог Кодексу.
Купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права на її придбання. Переважне право на
придбання земельної ділянки може бути
передано його суб’єктом іншій особі, про
що такий суб’єкт має письмово повідомити
власника земельної ділянки.
Законом забороняються відчуження земельних часток (паїв), земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, відчуження
та зміна цільового призначення земельних
ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених у натурі
(на місцевості) власникам земельних часток

Висновки
Виходячи з вище викладеного, можна
констатувати, що адміністративно-правове
регулювання питань, пов’язаних із землею,
буде вирішене вже найближчим часом.
Так, з 1 липня 2021 року отримають право купувати землю (аграрного призначення)
лише громадяни України як фізичні особи.
Але один українець має право володіти одночасно не більше ніж ста гектарами. Втім,
тут не враховується та земля, якою громадянин володів до набуття чинності законом.
З 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарську землю матимуть право як прості українці, так і юридичні особи. Але за
умови, що серед їхніх кінцевих власників є
лише громадяни України, українські територіальні громади або держава. Збільшується і кількість землі, якою може володіти
одна людина: до 10 тисяч гектарів.
Якщо ідеться про юридичну особу, то
площа землі в її власності «не може перевищувати загальної площі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, які
можуть перебувати у власності всіх її учасників, але не більше від десяти тисяч гектарів».
Якщо в людини, крім власних земельних ділянок, є частка в компанії, яка володіє
якимись аграрними угіддями, то ця людина
вважається власником землі компанії: вона
володіє стількома відсотками землі, скільки
відсотків має в статутному капіталі цієї юридичної особи.
У разі схвалення на референдумі землю
зможуть купувати іноземці. Зокрема, купуватимуть землю також юридичні особи, се37
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АНОТАЦІЯ
На основі аналізу чинного законодавства
розглянуто деякі питання адміністративноправового регулювання охорони земель в Україні. Доведено, що у процесі здійснення правового
регулювання та охорони земель держава виконує чотири основні функції - регулюючу, стимулюючу, контрольну та каральну.
Ключові слова: охорона земель; регулювання охорони земель; правова охорона.

SUMMARY
Based on the analysis of the current legislation,
some issues of administrative and legal regulation
of land protection in Ukraine are considered. It is
proved that in the process of implementing legal
regulation and land protection, the state performs
four main functions - regulatory, stimulating,
controlling and punitive.
Keywords:. land protection; land protection
regulation; legal protection.

ред засновників/бенефіціарів яких є іноземні громадяни. Також іноземці й особи без
громадянства зможуть набувати частку або
членство в юридичних особах, які вже мають землі аграрного призначення.
Також володіти землею аграрного призначення можуть:
·
держава;
·
територіальні громади;
·
банки.
На останні не поширюється вимога «не
більше ніж 100 га (з 2024 року – 10 тисяч га)
в одні руки». Але банки мають право володіти аграрною землею лише за умови, що
стягнули її як заставу за кредитом. Причому володіти тимчасово: банкові дається два
роки на те, щоб продати заставну землю.
Право українців давати землю в заставу
і право банків на землю – це одна з найважливіших норм для кращого кредитування
аграріїв, визнають в Українському клубі
аграрного бізнесу.
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THE INSTITUTION OF CONVICTION IN THE CRIMINAL
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
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This situation continues from the date of entry
into force of the conviction until the expiration
of the period established by law [6, p. 409].
Let’s look at the history of the development
of criminal legislation in Azerbaijan in connection with conviction. Article 53 entitled “Conviction expungement” of the Criminal Code of
the Azerbaijan SSR, consisting of 264 articles,
approved by the Law of the Azerbaijan SSR of
December 8, 1960 and entered into force on
March 1, 1961, stated: “The following shall be
deemed to have no conviction:
1) persons released from punishment,
served in a disciplinary battalion or released
earlier, as well as servicemen who have been
sentenced in “qauptvachta” military detention
instead of correctional work; persons who have
served a sentence in an educational-labor institution or have been released from it prematurely;
2) probationers, provided that they have
not committed a new crime during the probation period and the conditional sentence
against such persons has not been revoked on
other grounds provided by law within the specified period; persons sentenced to probation
with compulsory labor, provided that they have
not committed a new crime during the period
of their compulsory employment or have not
been sent to places of deprivation of liberty to
serve their sentences on the grounds provided
by law; Persons sentenced to imprisonment under Article 42-1 of the Criminal Code, provided
that they have not committed a new crime during the period of suspension of the sentence

Conviction is a legal consequence of a sentence imposed for a crime committed and is
subject to certain criminal and other general
restrictions. Explaining the definition of “conviction” is important both scientifically and
practically. There are different approaches to
this issue in the science of criminal law. According to Shlyapochnikov L.S. conviction is a public relationship, i.e conviction refers to the existing social relationship between the state and
a person deprived of liberty [1, p. 15].
Wittenberg G.B., Bratus S.N. and Kazansev
N.D. disagree with L.S. Shlyapochnikov’s position that it is not known what is the content
of the public relationship between the state
and the imprisoned person in the criminal law
sense. According to them, conviction means the
situation determined by the court for the act
committed by the offender [2, p. 675].
Yeraksin V.V. and Pomchalov L.F. give a
more comprehensive definition of conviction,
noting that conviction is a legal situation determined by the court for the act committed by
the offender [3, p. 15].
According to Khan-Mammadov J.O. conviction is a restriction imposed on a person who
has committed a crime for a certain period of
time in connection with his place of residence
and employment [4, p. 39].
According to Shautayeva G. Kh., crime,
punishment, etc. are signs of of conviction [5,
p. 23]. According to Agayev I.B. conviction is a
spesific feature of of person’s legal status. This
is a legal situation caused by the fact that a person has been sentenced by a court for a crime.
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and the sentence has not been executed in accordance with the established procedure;
3) persons sentenced to public reprimand,
fine, dismissal, deprivation of the right to hold
certain positions or engage in certain activities
or correctional work, who have not committed
a new crime within one year from the date of
serving their sentence;
4) persons sentenced to imprisonment for
a maximum term of three years, who have not
committed a new crime within three years from
the date of serving the sentence (main and additional punishment);
5) persons sentenced to imprisonment
for a term exceeding three years, but not more
than six years, who have not committed a new
crime within five years from the date of serving the sentence (main and additional punishment);
6) persons sentenced to imprisonment
for more than six years, but not more than ten
years, who have not committed a new crime
within eight years from the date of serving the
sentence (main and additional punishment);
7) persons sentenced to imprisonment for
more than ten years and especially dangerous
recidivists, if they have not committed a new
crime within eight years from the date of serving the sentence (basic and additional punishment) and the convict is rehabilitated and does
not need to be considered a convicted person if
determined by the court.
Term of conviction expungement shall be
calculated from the day of serving the sentence
or release from the sentence. If the sentence
imposed by a court decision has been reduced
or replaced by a lighter sentence under an amnesty or pardon, or due to the application of
parole or unconditional early release; in this
case term of conviction expungement is calculated from the time of release from serving the
sentence (main and additional punishment) for
the sentence actually served. If the sentence is
commuted to a lighter sentence, the actual sentence shall be calculated in accordance with the
rules provided for in Article 43 of the Criminal
Code.
If a person sentenced to imprisonment
proves that he has been rehabilitated after
serving his sentence by his exemplary conduct
and honest attitude to work, the court may, at
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

the request of public organizations, remove the
sentence until the expiration of the terms specified in this article.
If a convicted person commits a new
crime before the expiration of the conviction
expungement, the term of the conviction expungement shall be suspended. The term of
conviction expungement for the first crime
shall be recalculated after the sentence (principal and additional punishment) for the last
crime has actually been served. In such cases, a
person shall be deemed to have been convicted
of both offenses until the conviction expungement for the most serious of those offenses.
If, after conviction, a law is passed that
eliminates the criminality and punishment of
an act committed by a person, that person shall
be deemed not to have been convicted from the
moment this law enters into force” [7, pp. 646647].
The Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, in force since September 1, 2000, determines the legal significance of a conviction and
the criminal consequences of its expungement
and removal in accordance with the principle
of legality. The legislation aims to reduce, as far
as possible, the number of convicted persons
and the restriction of their civil rights. Thus,
Article 83 of the Criminal Code of the Republic
of Azerbaijan, entitled “Conviction”, gives prisoners the right to apply to the court for early
removal of conviction if they prove that they
were corrected by exemplary behavior after
serving a sentence [8, p. 563].
On May 1, 2020, Article 83 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan entitled
“Conviction” was amended. Currently, Article
83 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan states: “83.1.The person condemned for
commitment of a crime shall be considered as
convicted from the date of the introduction of a
decision of court into validity up to the moment
of removal or expungement from a previous
conviction. The previous conviction according
to the present Code shall be taken into account
at relapse of crimes and at assignment of punishment.
83.2. A person who has been convicted in
connection with the non-imposition of a sentence or release from the imposed sentence
shall be deemed not to have been convicted.
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83.3. The following cases shall be considered as expungement of conviction:
83.3.1. concerning persons conditionally
condemned - in cases where there is an additional sentence that has not been served at the
end of the probation period, as well as when
the additional sentence has been served;
83.3.1-1. in the case of persons whose sentence
has been suspended - in the event of release from
punishment or unserved part of the sentence in
accordance with Article 79.3 of this Code;
83.3.1-2. in respect of persons whose conviction has not been executed within the period
established by law - in case of expiration of the
terms provided for in Article 80.1 of this Code;
83.3.2. in the case of persons sentenced to
a lighter sentence than deprivation of liberty
- one year after the date of serving their sentence;
83.3.2-1. in the case of persons sentenced to
imprisonment for a crime which does not pose
a great public danger - one year after the day
on which they have served their sentence;
83.3.3. in the case of persons sentenced
to imprisonment for a less serious crime - two
years after the end of their sentence;
83.3.4. concerning persons condemned to
imprisonment for serious crimes - after expiration of six years from the date of serving the
punishment;
83.3.5. concerning persons condemned for
especially serious crimes - after expiration of
eight years from the date of serving the punishment.
83.4 If condemned was prescheduled released from serving punishment or deserved
part of punishment was replaced with mitigate
kind of punishment provided by the law, term
of conviction expungement shall be estimated
from a moment of release from serving a basic
and additional punishment.
83.4-1. In cases where a person who has
served the main sentence, or who has been
released from serving the main sentence or
whose unserved part of the sentence has been
replaced by a lighter sentence, has an unserved
additional sentence, the term of conviction expungement shall be calculated from the day of
serving the additional sentence;
83.5. If condemned after serving a punishment by good behavior will prove the correc-

tion under his petition a court may prescheduled remove a previous conviction from him.
83.6. Expungement or removal of conviction cancels all legal consequences connected to
a previous conviction” [9].
As can be seen, the new Criminal Code of
the Republic of Azerbaijan has abolished the
rule established by the previous law substitution
of the term of conviction imposed by a longterm sentence with a recidivism. This shows
that the term of conviction expungement for
a new crime continues. However, this shall not
preclude the repeated crime as recidivism in
cases provided for by law and the application of
penalties for recidivism. Thus, when a conviction is expunged or revoked after the commission of a new crime, the elimination of all legal
consequences related to it is applied only to the
subsequent criminal relations [10, p. 196].
We consider it necessary to state that the
issue of conviction is reflected in a number of
decisions of the Plenum of the Constitutional
Court of the Republic of Azerbaijan. For example, the Decision of the Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan “On
the Interpretation of Article 83.2 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan” dated
July 8, 2008 states that according to the Article
83.2 of the Criminal Code the person released
from punishment shall be considered a person
against whom a conviction has not been imposed due to the expiration of the period of
criminal prosecution and who has been acquitted on the basis of an amnesty act during the
trial (Article 44.2.2 of the Criminal Procedure
Code of the Republic of Azerbaijan) [11].
Another example. The Decision of the Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan dated May 25, 2009 “On the
appeal of the Court of the Republic of Azerbaijan on Grave Crimes in connection with
the interpretation of Article 83 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan” states
that conviction is not only conditioned by the
fact that a person has been convicted and sentenced.; Conviction expresses the legal status of
the convict when a convicted person commits a
repeated crime causing legal consequences established by the criminal legislation; an unexpunged or unreleased conviction of a person,
creates a social-legal relations formed on the
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basis of criminal – legal regulation between him
and a Sate, which evaluates his identity and the
crimes committed by him as a high social danger when committing new crimes, and therefore criminal law against him provides for the
application of more severe measures .
Such measures include the imposition of
penalties for a set of offenses and convictions
under criminal law.
If a person is convicted of a set of crimes or
sentences in accordance with Articles 83.3 and
83.4 of the Criminal Code of the Republic of
Azerbaijan, the period of conviction expungement shall be calculated independently for
each classification of crimes from the moment
of serving the sentence or release from the sentence [12].
Another example. The Decision of the
Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan “On the Interpretation of
Articles 18 and 83.1 of the Criminal Code of
the Republic of Azerbaijan” dated September 6,
2010 states that as deliberate recidivating without expungement of conviction is evidenced
by insufficient corrective effect of the previous
sentence; when the purpose of the sentence
was not achieved and the perpetrator’s identity
was highly publicly dangerous, the legislature
intended to impose a more severe crime on a
person” [13].
The next example. In its appeal to the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan,
the Sheki Court of Appeal stated that by the
verdict of the Zardab District Court dated September 3, 2019, V. Guliyev was found guilty under Article 234.1 of the Criminal Code and sentenced to 2 years in prison. According to Article
69.3 of the same Code, the restriction of liberty
was retained over him to 1 year 5 months and
12 days.
The Deputy Prosecutor General of the Republic of Azerbaijan appealed against the verdict of the Zardab District Court dated September 3, 2019 and asked to change the verdict.
The appeal was based on the fact that V. Guliyev was found guilty under Article 234.4.1 of
the Criminal Code and sentenced to 7 years in
prison by the Court of Grave Crimes of the Republic of Azerbaijan on February 21, 2007. On
June 10, 2013, he was released from prison in
accordance with paragraph 1.1 of the ResoluÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

tion of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan dated May 7, 2013 “On amnesty on the
occasion of the 90th anniversary of the national
leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev”.
It is envisaged that the Resolution of the
Milli Majlis of May 7, 2013 will come into force
from the date of its publication and will be implemented within four months from that date.
According to the Prosecutor, when V. Guliyev committed the second criminal act on May
23, 2019, his previous conviction was not expunged and was not taken away. For this reason, there was recidivism in his act. Thus, in accordance with Article 18.1 of the Criminal Code
of the Republic of Azerbaijan, re-offending by
a person previously convicted of an intentional
crime creates a recidivism of the crime.
According to Article 61.1.1 of the same
Code, recidivism is an aggravating circumstance of a punishment.
According to Article 65.2 of the Criminal
Code of the Republic of Azerbaijan, the term of
punishment for recidivism may not be less than
half of the maximum term of the more severe
type of punishment specified in the relevant article of the Special Part of the Code, two thirds
for dangerous recidivism and three quarters
for special dangerous recidivism.
V.Guliyev was found guilty under Article
234.4.1 of the Criminal Code and sentenced to
7 years in prison by the Court of Grave Crimes
on February 21, 2007 and was released from
prison on June 10, 2013 in accordance with
paragraph 1.1 of the Decision of the Milli Majlis.
That is, if V.Guliyev had been released
on May 7, 2013, when the decision came into
force, there would have been no recidivism for
the crime committed on May 23, 2019 under
Article 234.1 of the Criminal Code.
The Prosecuter considers that the period of
commencement of the conviction expungement
for V.Guliyev, established by Article 234.4.1 of
the Criminal Code according to the verdict of
the Court of Grave Crimes dated February 21,
2007, shall be calculated not from the date May
3, 2013 when the adoption of amnesty act applied to him, but from the date of execution of
the amnesty act in relation to him, from June
10, 2013.
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Taking into account the above-mentioned,
the Sheki Court of Appeal, in order to form a
unified judicial practice, asked the Consitutional Court to interpret the provision of Article 60
“if a convicted person is prematurely released
from serving a sentence in accordance with the
law, the term of conviction expungement shall
be calculated from the time of release from
serving the main and additional sentence”, Articles 60 and 71 of the Consitution of the Azerbaijan Republic, as well as Articles 6 and 7 of
the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, in relation
to convicts released from punishment on the
basis of the application of an amnesty act.
On the basis of the appeal of the Sheki Court
of Appeal, the Plenum of the Constitutional
Court of the Republic of Azerbaijan adopted
a Decision on March 3, 2020 “On Interpretation of Certain Provisions of Article 83.4 of the
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan”.
In that decision, the Plenum of the Constitutional Court stated that the entry into force of
the amnesty act from the date of its publication
does not envisage a change in the legal status of
the persons to be applied to the act from that
day. The entry into force of the amnesty act indicates the time required for the determination
of the scope of persons to whom the amnesty
act has entered into force from the date of its
publication and for the commencement of the
period for which the act has entered into force.
Taking into account the above, the Plenum
of the Constitutional Court stated in its decision that “in accordance with Article 83.4 of the
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, if
a convicted person is released prematurely on
the basis of an amnesty act, the term of conviction expungement shall be calculated from the
date of release, that is from the date of entering
into force of the decision to apply the amnesty
act to a specific person” [14].
We also consider it necessary to state that
according to Article 174.1 of the Code of Execution of Punishments of the Republic of Azerbaijan of July 14, 2000, persons released from
imprisonment, taking into account the restrictions for condemned persons established by
law, enjoy the rights established for citizens of
the Republic of Azerbaijan and bear responsibilities [15].

Thus, the research allows us to draw the following conclusions:
It is important to explain the definition of
“conviction”. A brief look at the history shows
that the term conviction was not used in the
first Penal Code of the Azerbaijan SSR, which
came into force on February 1, 1923. During
the USSR, the term conviction was first reflected in legislative acts in Article 53 of the Criminal Code of the Azerbaijan SSR of December
8, 1960. Although the article defined the range
of persons deemed not to have criminal conviction, the definition of conviction was not legally defined. However, during the Soviet era,
there were various definitions of conviction in
the works of scholars conducting research on
criminal law.
The new Criminal Code of the Republic
of Azerbaijan, which came into force on September 1, 2000, further improved the norms
on conviction based on the principle of legality. Thus, the new Criminal Code eliminates
the rule established by the previous law on the
termination of the term of imprisonment for a
recidivism caused by a long sentence.
“Conviction means the legal status of a convicted in connection with a sentence against the
convicted determined by a court decision that
has entered into force.”
We believe that in the case of persons
sentenced to a lighter sentence than imprisonment, in the case of persons sentenced to
imprisonment for a crime which does not
pose a great public danger; as well as persons
sentenced to imprisonment for less serious
crimes, it would be expedient from a humanistic point of view to reduce the term of conviction expungement.
Guided by these views, we propose that
Articles 83.3.2, 83.3.2-1 and 83.3.3 of the
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan
shall be amended to read as follows:
„83.3.2. in the case of persons sentenced to
a lighter sentence than deprivation of liberty –
six months after the date of serving their sentence;
83.3.2-1. in the case of persons sentenced to
imprisonment for a crime which does not pose
a great public danger – six months after the day
on which they have served their sentence;
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83.3.3. in the case of persons sentenced to
imprisonment for a less serious crime – one
year after the end of their sentence;

SUMMARY
The article indicates that the study of the
institution of record of conviction is important for
the development of the theory of criminal law and for
improving the criminal legislation of the Republic of
Azerbaijan
Key words: Code, criminal, law, article,
september.
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Национальной Академии Авиации Азербайджана
ИНСТИТУТ СУДИМОСТИ В
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье указывается, что исследование
института судимости имеет важное значение
для развития теории уголовного права и для
совершенствования уголовного законодательства
Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: Кодекс, уголовный, право,
статья, сентябрь.
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ÁÀÍÄÓÐÊÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, Õàðê³âñüêèé
íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Постановка проблеми
При розслідуванні злочинів проти дітей,
формування правової оцінки діяння або
бездіяльності, що обумовила спричинення
шкоди дитині, порушення її прав і свобод,
особливої актуальності набуває встановлення причинно-наслідкового зв’язку між подією і наслідками правопорушення. Питання
про співвідношення цих понять є досить
заплутаним, що безпосередньо впливає на
класифікацію злочину і встановлення вини
та визначення покарання.

У статті розглянуті поняття та зміст
причинно-наслідкового зв’язку у злочинах проти
дітей, показано, що причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками є
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони у злочинах проти дітей із матеріальним складом.
Якщо причинно-наслідковий зв’язок відсутній,
кримінальна відповідальність за спричинення
суспільно небезпечних наслідків виключається.
Питання про причинно-наслідковий зв’язок виникає кожного разу при притягненні особи до
відповідальності за шкідливі наслідки в результаті її діяльності (дії) або бездіяльності.
Причинно-наслідковий зв’язок у злочинах
проти дітей – це об’єктивно існуючий зв’язок,
як і в інших злочинах, між причиною (суспільно
небезпечним діянням) і наслідками, які є суспільно небезпечними. У кожному кримінальному провадженні за злочини проти дітей з матеріальним складом необхідно виявити (вивчити,
дослідити, встановити) не лише діяння, але
і суспільно небезпечний результат діяння та
причинний зв’язок між діянням і наслідками
як явищем реальної діяльності.
У кримінальному кодексі України немає
нормативно-правового визначення поняття
причинно-наслідкового зв’язку, тому вирішення
цього питання в кожному конкретному кримінальному проваджені приймається слідчим,
прокурором, судом, а в теоретичному аспекті
досліджується наукою кримінального права.
Ключові слова: ознаки об’єктивної сторони
злочину, наслідки, причинність, причинний
зв’язок, бездіяльність, злочини проти дитинства.

Стан наукового дослідження причинно-наслідкового зв’язку у злочинах проти
дітей висвітлювався в наукових працяхН.М. Ярмиш (Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку – монографія),
М.Й. Коржанского (Кримінальне право і
законодавство України. Частина Загальна:
курс лекцій), Кузнецова І. Ф. (Категория
причинности – монографія) та в працях Литвинова О.М, Харченка В.Б., Деменчука І.П.
та інших. Але в їх дослідженнях причиннонаслідковий зв’язок розглядався в загальному плані, а причинно-наслідковий зв’язок
у злочинах проти дітей достатнього висвітлення не отримав.
Виклад основного матеріалу
Однією
з
факультативних
ознак
об’єктивної сторони злочину є причиннонаслідковий зв’язок. Він є необхідним елементом об’єктивної сторони тих складів
злочинів, які містять вказівку не лише на за45
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ширше, ніж заподіяння. Крім причинного
зв’язку, детермінація містить у собі зв’язки
зумовлення, функціональні, зв’язки станів і
багато інших, які проявляються в міру розвитку наук. Детермінізм – це категорія, що
виражає будь-яку зумовленість явищ, предметів, процесів, усі види зв’язків між ними.
Причинність же – категорія, призначена
для того, щоб виражати винятково причинно-наслідкові відносини [2].
Як відомо з філософії, немає наслідку без причини, тобто в кожної події або процесу є своєрідна причина. Або ж навпаки, кожна зміна на
матеріальному світі або в свідомості породжує
той або інший наслідок. Проте з цього зовсім не
випливає висновок, що певні події завжди виступають як причиною, а інші – лише наслідком.
Наприклад, накопичення вологи в дощових хмарах, будучи наслідком випаровування води з поверхні Землі, може стати причиною нової події
– дощу.
Відповідно до одного з відомих постулатів матеріалістичної філософії становлення
уявлення про причинність відбувалося в
процесі трудової діяльності людей як форма зв’язку між подіями і процесами. Уже
доісторична людина розуміла, що одна подія (дія) зумовлює виникнення іншої певної події. Наприклад, за певних умов, тертя
дерев’яних паличок одна об одну призводить до спалаху, внаслідок чого виникає вогонь [3].
Практична діяльність переконала навіть первісних людей у тому, що кожній
конкретній події передує її причина. Це довели і проведені в наступні століття різні філософські дослідження.
Узагалі, в історії філософії існували різні
концептуальні течії, пов’язані з причинністю. Наприклад, англійський філософ Девід
Юм писав, що дія докорінно відрізняється від причини і слідує за нею: через це її
ніколи не відшукати в причині. Гегель же
займав абсолютно протилежну позицію. На
його думку, причина й наслідок є ідентичними. Виходив він з того, що в дії немає нічого, крім того, чого немає в причині, і навпаки, в причині немає нічого, крім того,
чого немає в дії [4].
Німецький філософ Ф. Ніцше взагалі заперечував існування причини. За його логі-

боронене діяння, а й на його шкідливий наслідок, адже відсутність причинного зв’язку
між протиправним діянням особи і певним
шкідливим наслідком виключає можливість
притягнення її до відповідальності, а тому
це питання заслуговує більш детального
розгляду.
Аби з’ясувати поняття та зміст причинного зв’язку у кримінальному праві, доцільно звернутись до суміжних наук.
У сучасній філософії причинність – це філософська категорія, що позначає генетичний зв’язок між станом різних видів і форм
матерії в процесі її руху і розвитку [1].
Кожен об’єкт має основу в попередніх
об’єктах і системах. Саме це вважається безпосередньою причиною, а породжені нею
зміни – наслідком. Усі події, прояви, окремі
процеси, тобто стани, що відбуваються, тією
або іншою мірою, виникають з певних причин або зумовлюються ними. Подія (процес, прояв) вважається причиною іншої події (процесу, прояву) лише в наступних випадках: перша подія передує (випереджає)
другу в часовому плані (просторі), перша подія є необхідною умовою, тобто священною
умовою появи, зміни або розвитку другої
події. Інакше кажучи, якщо перша подія породжує другу, вона перетворюється на причину появи другої події.
Поняття причинності часто межує з поняттям детермінізму. Питання про співвідношення цих понять було досить заплутаним у філософській літературі радянського
періоду. У словниках і довідниках, призначених для «народного всеобучу», детермінізм і причинність фактично ототожнювалися. Є підстави вважати, що тим самим тоталітарна система намагалася насадити «історичний фаталізм», переконати людей, що
все у світі відбувається чітко за необхідністю, а тому сучасний устрій є закономірним
результатом усього попереднього історичного розвитку, і жоден інший варіант навіть
теоретично не міг бути.
На думку Н. М. Ярмиш, на сучасному
етапі розвитку науки, всупереч думці деяких
правників, у філософії практично загальноприйнятою є точка зору, відповідно до якої
детермінізм і причинність – зовсім не співвідносні поняття. Детермінація – поняття
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найдосвідченішої). Її існування визначається також нашим пізнанням: сьогодні ми ще
не знаємо всіх її умов – її немає, завтра будемо знати – вона буде. Ми вже не говоримо
про ту точку зору, коли встановлення причинного зв’язку залежить від судді. Тоді в
тій самій обстановці один суддя може визнати підсудного причиною злочину, а другий
повинен заперечувати причинний зв’язок
його дій з результатом.
Існує також теорія головної причини, яка полягає у тому, що причиною
настання результату визнається тільки
вирішальна,головна дія, яка чинила найбільший вплив на результат. Ця теорія
дає хороші рекомендації для злочинців,
як уникнути покарання (підсипали отрути
менше, ніж спільник; бий потерпілого менше, ніж твій товариш, і ти уникнеш відповідальності). Крім того, за цією теорією не
можна притягнути до відповідальності другорядних співучасників (причиною завжди
будуть визнаватися дії виконавця) [7].
Деякі вчені виділяють також теорію
причини та умови. Вони пропонують розмежовувати поняття «причина» та «умова».
Проте кожен з прихильників теорії трактує
ці поняття по-різному.
Так, наприклад, А. Хорн вважає, що,
причина завжди являє собою рух, на відміну від умов, які перебувають у стані спокою
[8]. Натомість, Р.Хорн визначає причину як
«зміну, яка своєю силою і діяльністю викликає іншу зміну, як необхідну для настання
результату умову. Під умовами ж слід розуміти перебування в стані спокою, від наявності якого залежить можливість для причини діяти [9].
Разом з тим, наука кримінального права
виділяє ще низку теорій, зокрема таких, як:
теорія безпосередньої причини, необхідного та випадкового причинного зв’язку, ймовірного причинного зв’язку, юридичного
фіктивного причинного зв’язку, можливості
та дійсності.
Сьогодні сучасне кримінальне право
розглядає причинно-наслідковий зв’язок
як об’єктивно існуючий зв’язок між діянням – дією або бездіяльністю (причиною)
та суспільно небезпечними наслідками (наслідком), коли дія або бездіяльність викли-

кою, морфологічний початок є ірраціональним (неосяжним) у корені і суперечить гармонії, що осягається за допомогою свідомості.
Серед наукових досліджень цієї теми існують теорії причинного зв’язку.
Так, наприклад, виділяють теорію адекватного причинного зв’язку. Прихильники
цієї теорії вважають, що якщо розглядати
кожен конкретний випадок окремо, то не
можна буде зробити будь-яких узагальнювальних висновків. Розглядати слід низку
конкретних випадків, згрупувавши їх за
типовим ознаками. Умови, які не будуть типовими або, як вони кажуть, адекватними,
не можуть розглядатися як причина явища.
Проте виникає питання, за якими ознаками потрібно виділяти ці умови з усієї маси
необхідних умов? Відповідаючи на нього,
прихильники адекватної теорії вважають,
що дія повинна вважатися адекватною умовою, коли вона взагалі, а не тільки в цьому
випадку здатна спричинити настання наслідків [5].
Згідно з цим ученням діяння повинно
вважатися таким, якщо воно в сукупності
з іншими підвищує об’єктивну можливість
настання результату, робить його ймовірним. Узагалі теорія поділяється на два основних напрямки: суб’єктивне й об’єктивне.
Типовим представником першого єДж. Криз. «Під час вирішення цього питання, – говорить він, – повинні матися на увазі
всі умови, які були відомі суб’єкту в момент
дії або, принаймні, були розпізнавані для
нього» [6]. Проте, таке твердження, по суті,
ототожнює причинний зв’язок з необережною виною.
Об’єктивний напрямок в адекватній теорії вирішує це питання інакше: до уваги повинні бути прийняті всі умови, що існували
в момент діяння, причому мається на увазі
їх розпізнавання не суб’єктом діяння, а суддею або високоерудованим юристом [2].
Хоча
цей
напрям
називається
об’єктивним, проте він є настільки ж
суб’єктивним, як і сам суб’єктивний напрямок. Справді, теорія об’єктивно-адекватного
причинного зв’язку виходить із розуміння
причинності не як об’єктивно існуючої, а як
існуючої лише у свідомості людини (хоча б і
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виявити й бажані випадковості, сприяти їх
перетворенню в необхідність, знайти шляхи цього перетворення. Варто враховувати
й те, що випадковості активно впливають на
необхідність, на перебіг її здійснення, прискорюючи або гальмуючи темпи розвитку
[11].
Що стосується розуміння цих понять у
злочинах проти дітей, то необхідний причинний зв’язок відбиває закономірності
розвитку об’єктивного світу, коли причина сама у собі містить реальну можливість
настання певного наслідку. На відміну від
цього, випадкові причинні зв’язки не відбивають закономірностей розвитку подій.
Вони є наслідком випадкового перетинання
причинно-наслідкових ланок (іноді багатьох). Тут діяння з урахуванням об’єктивнопредметних умов містить лише абстрактну
можливість настання суспільно небезпечних
наслідків [10].
Разом із тим, на думку Н. В. Ярмиш,
існує також «інформаційна причинність».
Термін «інформаційна причинність» відносно «молодий», але цього не можна сказати про явища, що ним позначаються.
Про інформаційну причинність як результат перетворення «пускової причинності», «причини-поштовху», говорять, маючи на увазі, що зміст одержуваної певним
об’єктом інформації може служити причиною процесів, які у ньому відбуваються,
– відповідних реакцій. У першу чергу, це
стосується живих організмів. Інформаційна
причинність виникла разом з появою життя на Землі. Крім наук про живу природу,
поняття інформаційної причинності використовується в деяких технічних науках,
що мають метою створення штучних самокерованих систем. В обох випадках енергетична неадекватність відповіді системи на
імпульс, нею сприймається, зумовлена не її
власними кількісними характеристиками, а
внутрішньою своєрідністю, індивідуальною
специфікою самокерованої системи (живої
або штучно створеної). Такі системи, у тому
числі і людина, реагують не тільки на абсолютну енергію впливів, але, у першу чергу,
на відносні величини – інформацію, яку ті
несуть[2].

кає (породжує) настання суспільно небезпечного наслідку[10].
Під час встановлення, власне причинного зв’язку між злочином проти дітей та
наслідком необхідно враховувати деякі положення. Перш за все, причинний зв’язок
як ознака об’єктивної сторони злочину підлягає встановленню у випадках, коли суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою
ознакою складу злочину, тобто в злочинах з
матеріальним складом. Для того, щоб чітко
встановити зв’язок між причиною і наслідком, необхідно штучно (уявно) ізолювати два
явища – причину і наслідок, тобто суспільне
небезпечне діяння (дія або бездіяльність) і
суспільно небезпечний наслідок – від інших
причинно-наслідкових ланок і опосередкувань, що так чи інакше перебувають у взаємодії з наслідками. Причинний зв’язок має
місце лише тоді, коли діяння виступає необхідною умовою, без якої неможливе настання наслідку.
Розрізняють необхідний та випадковий
причинний зв’язок. Із точки зору філософії,
необхідність визначає те, що закономірно
випливає із внутрішнього, суттєвого зв’язку
предметів, процесів та явищ, що обумовлено всім попереднім розвитком і через це настає чи повинно наставати. Випадковість виражає те, що випливає із зовнішніх зв’язків
між явищами. Необхідність і випадковість
мають відносний характер. По-перше, тому,
що вони фіксовані для певного зв’язку явищ
чи подій. В іншому зв’язку необхідність
може виступати як випадковість, а випадковість – як необхідність. По-друге, зі зміною
умов випадковість і необхідність можуть переходити одна в одну. Прояв необхідності за
зовнішніми випадковостями, встановлення
законів явищ – необхідна риса будь-якої науки. З цього приводу Ф. Енгельс писав, що
наука закінчується там, де втрачає чинність
необхідний зв’язок. Тільки відкриття необхідності й конкретизація її в законах науки
озброює людей для перетворення дійсності
і сприяє науковому передбаченню. Проте в
науці є чужим нігілізм щодо випадковості.
Випадковість є формою прояву необхідності, її доповненням. Наука має виявити,
за яких обставин необхідність проявляється
в тій чи іншій випадковій формі. Вона має
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теристику, коли вона розглядається як елемент тієї чи іншої системи, а не «загалом».
Абстрактно, безвідносно до конкретної
предметної сфери питання про причину і
наслідок не може бути вирішено. Слово «наслідок», як і «причина», завжди вживається у зв’язку з цілком певною ситуацією. Не
можна назвати наслідком таку подію, щодо
якої встановлено, що вона не перебуває у
причинному зв’язку з явищем, у якому раніше передбачалася її причина. Якщо якась
шкода, в якій спочатку проглядався наслідок, насправді породжена якоюсь іншою
причиною, логічно говорити не про те, що
«між діянням і наслідком немає причинного
зв’язку», а що в даній ситуації в силу відсутності причинного зв’язку немає і передбаченого кримінальним законом наслідку. Називати «наслідком» подію, причинний зв’язок
якої з діянням ще не встановлено, – передчасно. Таке «забігання наперед» становить
собою логічну «помилку зв’язків». Процес
формування думки стихійно відбиває процес
становлення події. Форма викладу думки повинна цьому відповідати.
Більшість злочинів проти дитинства є
злочинами з матеріальним складом. Це –
злочини проти життя та здоров’я дитини,
ухилення від сплати аліментів тощо. Отже,
встановлення причинного зв’язку між діяннями та наслідками особи, яка вчинила злочин, є необхідною умовою для встановлення вини особи та призначення покарання.
Ураховуючи, що потерпілими у цих злочинах є діти, найменш захищені особи, питання кримінально-правової охорони їх прав
та інтересів потребують особливої уваги. А
будь-яке питання повинно ґрунтуватися на
міцних теоретичних висновках. Саме тому
розглянуте питання причинно-наслідкового зв’язку є особливо актуальним для подальшого дослідження цієї теми.

Без переносу фізичної енергії не може
бути і самого інформаційного заподіяння.
За джерелом інформації закріпився термін
«сигнал». Сигнал містить у собі матеріально-енергетичні характеристики, але зміст
його не залежить ні від якості енергії, ні
від її абсолютної величини. Інформаційний
вплив щодо людини завжди опосередковується роботою її свідомості. Якщо свідомість
не бере участі у цьому процесі як активний
агент, носій інформації ніколи не трансформується у власне інформацію. Свідомість
може реагувати на те, що людина бачить,
чує, сприймає на дотик, органами нюху та
смаку, а також на власні думки, спогади,
фантастичні образи тощо – носій інформації може бути різним. Але інформація служить не причиною змін у навколишньому
світі, а активізуючим компонентом процесу
породження, сигналом, каталізатором, що
ініціює цей процес, тобто носієм причини.
Навіть мимовільні реакції людини на одержувану інформацію – шок, переляк, із усіма
наслідками, що з цього випливають, аж до
розладу здоров’я і навіть смерті – є результатом її «розшифровки». Замало сприйняти
сигнал органами чуттів, потрібно ще зрозуміти, осягнути його зміст (можна чути іноземну мову, але не розуміти її).
Для кримінального права має значення лише один аспект «інформаційної причинності» – вплив інформації на поведінку
чи стан людини. У переважній більшості
випадків отримана інформація не виступає
навіть і як носій причини, а служить лише
фактором, який зумовлює відповідну поведінку, сприяє ухваленню того чи іншого
рішення (зокрема, скоїти під впливом іншої
особи протиправний учинок).
Слід сказати, що причинний зв’язок
не має самостійного місця в системі ознак
об’єктивної сторони злочину проти дітей.
Вираз «діяння, наслідок і причинний зв’язок
між ними» містить логічну суперечність,
оскільки наслідок – це і є те, що завдано,
заподіяно дією. Для описання об’єктивної
сторони матеріальних складів, тобто складів, що містять указівку на наслідок, немає
необхідності, крім діяння і наслідку, окремо
називати ще й причинний зв’язок. Подія
тільки тоді і може одержати певну харак-

Висновки
Об’єктивна сторона злочину, ознакою
якої причинно-наслідковий зв’язок, – це сукупність, передбачених кримінальним законом ознак, що виражають зовнішній прояв
суспільно небезпечного діяння, яке посягає
на права і свободи дітей, а також характеризує зовнішню сторону посягання особи
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на суспільні відносини та є предметом її
суб’єктивної оцінки. Виявлення причиннонаслідкового зв’язку у злочинах проти дітей
ускладнюється тим, що дитина, в силу свого фізичного і розумового розвитку, не завжди може дати вичерпне пояснення тому,
що сталося, вона може в результаті злочину зазнати психічної травми, що вплине на
об’єктивність її показань.
Визначення
наявності
причинного
зв’язку між порушенням відповідних, встановлених законом правил і наслідками, які
настали в злочинах проти дітей, є компетентністю слідчого, прокурора, суду, а не
експертів, які відповідають на питання, поставлені перед ними в постанові про призначення експертизи.

SUMMARY
The article considers the concepts and content of
causation in crimes against children, shows that the
causal link between the act and socially dangerous
consequences is a mandatory feature of the objective
side in crimes against children with material
composition.
If there is no causal link, criminal liability for
causing socially dangerous consequences is excluded.
The question of causation arises every time a person
is held liable for harmful consequences as a result of
his activities (actions) or inaction.
The causal link in crimes against children
is an objectively existing link, as in other crimes,
between the cause (socially dangerous act) and the
consequences that are socially dangerous. In every
criminal proceeding for crimes against children
with material composition it is necessary to identify
(study, investigate, establish) not only the act, but
also the socially dangerous result of the act and the
causal link between the act and the consequences as
a phenomenon of real activity.
There is no normative-legal definition of the
concept of causation in the Criminal Code of
Ukraine, so the solution of this issue in each case is
taken by the investigator, prosecutor, court, and in
theoretical terms is studied by the science of criminal
law.
Key words: signs of the objective side of the
crime, consequences, causality, causation, inaction,
crimes against childhood.
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ÓÄÊ 343.81
Стаття присвячена формулюванню науково-практичного бачення на проблемні питання,
що виникають у процесі проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання
поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.
Згідно з оголошеним керівництвом Міністерства юстиції експериментальним проєктом,
невинуваті особи, які тримаються під вартою
у слідчих ізоляторах, не мають зазнавати будьяких обмежень, і умови їх тримання мають
бути різними, залежно від сучасних умов ринкової
економіки й розшарування суспільства на бідних
і багатих, а в установах виконання покарань усі
(засуджені) будуть у рівних умовах і відбуватимуть
встановлене судом покарання за вчинений злочин.
Проте виникає низка уточнювальних запитань,
що наводять на науково-практичну дискусію:
– суспільна думка (у тому числі й думка злочинців) розвивається таким чином, що пільги,
надані одразу після суворих обмежень, спочатку
сприймаються як послаблення й «манна небесна», викликають неоднозначні дискусії, а з плином часу сприймаються як норма. Так може
бути і з платними камерами слідчих ізоляторів.
Наступним етапом може стати анонсування
запровадження платних послуг в установах виконання покарань для засуджених злочинців;
– окремі засуджені перебувають у слідчих ізоляторах через вчинення злочинів під час відбування покарання, і потім, у випадку виправдання, можуть
повернутися до установ виконання покарань, розхитуючи там оперативну обстановку судженнями про
можливість «купити» кращі умови тримання;

– не варто забувати, що слідчі ізолятори в
окремих випадках виконують функції установ виконання покарань: у них тримаються небезпечні
категорії засуджених (особливо до покарання у виді
довічного позбавлення волі), наявна кримінальна
субкультура (одним із проявів якої є стратифікація засуджених, у якій майнові ознаки й фінансові спроможності особи відіграють не останню
роль), і наявність у таких установах нерівних
можливостей для різних категорій утримуваних
у них осіб (засуджених та ув’язнених) може спричинити погіршення оперативної обстановки, непокори незадоволених таким станом засуджених
і ув’язнених законним вимогам адміністрації
тощо.
За результатами науково-практичного узагальнення зроблено висновок, звертаючи увагу
керівництва Міністерства юстиції України як
суб’єкта забезпечення формування та реалізації
державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, що запровадження платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України під
гаслом «чергового реформаторського кроку» не
має бути квазізаміною належному фінансуванню
потреб пенітенціарної системи, адже криє в собі
як криміногенні й інші інституціональні ризики, так і являє собою один зі способів порушення
принципів справедливості та рівності перед законом відповідних суб’єктів правовідносин у сфері
кримінальної юстиції.
Ключові слова: платні послуги; слідчі ізолятори; Державна кримінально-виконавча служба
України; особи, взяті під варту; рівність; справедливість.
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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Теоретико-прикладні дослідження з
проблем реформування та розвитку пенітенціарної системи України проводили
такі вітчизняні вчені, як: І. Г. Богатирьов,
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. В. Коваленко, І. О. Колб, О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, Ю. В. Орел, М. С. Пузирьов,
А. Х. Степанюк, В. М. Трубников, В. В. Шаблистий, О. О. Шкута, І. С. Яковець та ін.
Водночас слід зазначити, що питання стосовно обґрунтування чи спростування доцільності впровадження платної послуги
з надання поліпшених побутових умов та
харчування особам, узятим під варту, у
слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України вивчено недостатньо, що не дозволяє повною мірою
сформулювати національну модель побудови пенітенціарної системи як з урахуванням міжнародних підходів, так і спираючись на вітчизняні особливості.

Постановка проблеми
У Концепції реформування (розвитку)
пенітенціарної системи України серед проблемних аспектів наголошується на тому,
що система хронічно недоотримує фінансування від держави на проведення капітального ремонту сучасних та будівництво
нових установ, що призводить, зокрема, до
неналежних умов тримання в слідчих ізоляторах [1]. Так, згідно з даними останніх років, обсяг недофінансування пенітенціарної
системи складає близько 60 % [2, с. 22–23].
Натомість у сучасних програмних документах на порядку денному перебувають
питання щодо приведення сучасної системи виконання кримінальних покарань та
попереднього ув’язнення у повну відповідність принципам гуманізму і поваги до
прав і свобод людини, а умов тримання
засуджених та осіб, узятих під варту, – у
відповідність з європейськими стандартами [3, с. 11; 4]. Тому одним із напрямів, на
якому було зосереджено увагу керівництва
Міністерства юстиції України, стало поступове вирішення проблеми, яка полягає в
тому, що частина режимних корпусів слідчих ізоляторів перебуває у незадовільному
технічному або навіть аварійному стані та
непридатна для тримання осіб, узятих під
варту.
Відтак, було запроваджено експериментальний проєкт щодо створення платних
камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, зміст
якого зводиться до наступного:
– у слідчих ізоляторах великих міст «запрацював» певний відсоток платних камер
з умовами підвищеного комфорту;
– акцент з метою обґрунтування законності такого кроку зроблено на тому, що
слідчі ізолятори є тими місцями, де утримуються особи, щодо яких немає вироку суду
і які вважаються невинуватими у вчиненні злочину. Тому заявлено, по-перше, що
якщо особа, з точки зору закону, невинувата – держава не повинна обмежувати її у
можливості оплатити кращі умови проживання, по-друге, що особам, стосовно яких
вироки набрали законної сили, поліпшені
умови за гроші створюватися не будуть.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Постановка завдання
Мета статті полягає у формулюванні науково-практичного бачення на проблемні
питання, що виникають у процесі проведення експериментального проєкту щодо
платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим
під варту, у слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби України.
Виклад основного матеріалу дослідження
Відповідний експеримент було формалізовано відповідним чином, зокрема наказом Міністерства юстиції України від
06.05.2020 р. № 1587/5 затверджено Порядок проведення експериментального
проєкту щодо платної послуги з надання
поліпшених побутових умов та харчування
особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої
служби України [5]. Такий нормативноправовий акт було прийнято й з огляду на
те, що ні чинне законодавство (Кримінально-виконавчий кодекс України [6], Закон
України «Про попереднє ув’язнення» [7]
й інші закони пенітенціарного спрямуван52

Êîïîòóí ².Ì. - Ïëàòí³ êàìåðè ó ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ Óêðà¿íè...

них категорій утримуваних у них осіб (засуджених та ув’язнених) може спричинити
погіршення оперативної обстановки, непокори незадоволених таким станом засуджених і ув’язнених законним вимогам адміністрації тощо.
Пенітенціарне керівництво такий інноваційний крок пояснює об’єктивною необхідністю, так званим «резервом» поліпшення стану справ у відповідних установах за
умов незадовільного рівня фінансування
пенітенціарної системи з боку держави.
Водночас офіційна позиція пенітенціарного відомства не знайшла широкої підтримки. Тому основним аргументом опонентів створення платних камер у слідчих
ізоляторах є відсутність у всіх ув’язнених
можливості оплатити поліпшені послуги
з тримання у відповідних приміщеннях
(у середньому близько тисячі гривень за
добу), через що такий експеримент визнається правозахисниками як дискримінація
в’язнів [10]. Хоча, за офіційною позицією Міністерства юстиції, отримані кошти
слідчі ізолятори будуть спрямовувати на
підтримання належних умов утримання у
безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами. Більше того, на думку пенітенціарного керівництва, ініціатива запровадження платних камер має дві ключові
цілі: 1) прибрати корупцію – замість хабара,
гроші за кращу камеру йтимуть офіційно у
бюджетний спецфонд; 2) запровадження
таких камер дозволить знайти додаткове
фінансування для слідчих ізоляторів [11].
Проте виходить, що на очах одних
ув’язнених інші за гроші отримують пільги, яких перші позбавлені за так званим
«майновим цензом». Це на кшталт того, що
багаті батьки у школах купують своїм дітям
сучасні парти, в той час як діти незаможних
батьків вимушені навчатися за старим матеріальним фондом, а керівники закладів
освіти цьому потурають. За таких обставин
примарною видається побудова правової й
соціальної держави за принципом справедливості й рівних можливостей.
Тобто, з одного боку, маємо офіційне
визнання керівництвом Міністерства юстиції «негуманних умов тримання у звичай-

ня), ні відомчі нормативно-правові акти
(основними серед яких є Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань [8] та Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України [9])
не передбачають нормативного механізму
надання відповідних платних послуг.
В ідеалі здається все добре. Невинуваті
особи, які тримаються під вартою у слідчих
ізоляторах, не мають зазнавати будь-яких
обмежень, і умови їх тримання мають бути
різними, залежно від сучасних умов ринкової економіки й розшарування суспільства
на бідних і багатих, а в установах виконання покарань усі (засуджені) будуть у рівних
умовах і відбуватимуть встановлене судом
покарання за вчинений злочин. Проте виникає низка уточнювальних запитань, що
наводять на науково-практичну дискусію:
– суспільна думка (в тому числі й думка злочинців) розвивається таким чином,
що пільги, надані одразу після суворих
обмежень, спочатку сприймаються як послаблення й «манна небесна», викликають
неоднозначні дискусії, а з плином часу
сприймаються як норма. Так може бути і
з платними камерами слідчих ізоляторів.
Наступним етапом може стати анонсування
запровадження платних послуг в установах
виконання покарань для засуджених злочинців;
– окремі засуджені перебувають у слідчих ізоляторах через вчинення злочинів
під час відбування покарання, і потім, у випадку виправдання, можуть повернутися
до установ виконання покарань, розхитуючи там оперативну обстановку судженнями
про можливість «купити» кращі умови тримання;
– не варто забувати, що слідчі ізолятори в окремих випадках виконують функції
установ виконання покарань: у них тримаються небезпечні категорії засуджених
(особливо до покарання у виді довічного
позбавлення волі), наявна кримінальна
субкультура (одним із проявів якої є стратифікація засуджених, у якій майнові ознаки й фінансові спроможності особи відіграють не останню роль), і наявність у таких
установах нерівних можливостей для різ53
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пенітенціарних установ у кримінально-виконавчу систему України [15, с. 266–267,
395–397]. Тому з метою стабілізації оперативної обстановки в органах та установах
виконання покарань, подолання детермінант пенітенціарної злочинності пропонується закріплення на законодавчому рівні в
Бюджетному кодексі України чіткої ставки
державного фінансування Державної кримінально-виконавчої служби України – у
межах 100-відсоткового щорічного фінансування затрат на утримання Державної
кримінально-виконавчої служби України з
державного бюджету України. При цьому,
за слушною точкою зору О. Г. Колба, єдиним джерелом фінансування витрат щодо
утримання установ виконання покарань
має стати державний бюджет, а кошти від
виробничої та іншої діяльності повинні
спрямовуватись на усунення, блокування,
нейтралізацію тощо детермінант злочинності в колоніях та для забезпечення належної індивідуальної профілактики злочинів, у тому числі шляхом покращення соціально-побутових умов перебування особи
в місцях позбавлення волі, підвищення її
загальноосвітнього рівня і професійної готовності, тобто для забезпечення системного впливу на засудженого передбаченими
законом засобами виправлення і ресоціалізації [16, с. 8, 16–17, 21]. Вищенаведені
позиції в узагальненому виді відображені
і в проєкті Національної програми трансформації кримінально-виконавчої системи
в пенітенціарну систему України [3, с. 11].
По-третє, зарубіжний досвід засвідчує
позитивні аспекти виходу з проблем недофінансування потреб функціонування
пенітенціарної системи. Зокрема, як зазначають В. В. Виноградов та О. Р. Шайхісламова, система виконання покарань Швейцарії фінансується на основі спеціального
Закону «Про інвестиції держави в систему
виконання покарань». Цей закон не тільки надає державі право на інвестиції, а й
встановлює їх розмір. Так, 40 % видатків на
утримання тюрем надходить із державного
бюджету; 60 % вкладають кантони. Таким
чином, як зазначають поіменовані вчені,
система виконання покарань у Швейцарії повністю фінансується з державного

них, безкоштовних камерах», а з іншого
– оголошення «торгів» на кращі умови. Виходить, посил на недостатнє фінансування
пенітенціарної системи стає виправданням
порушення принципів справедливості та
рівності ув’язнених перед законом.
У ситуації, що аналізується, ми стоїмо на позиції, що важливими аспектами
при реформуванні пенітенціарної системи
України є урахування як принципів кримінально-правової політики, так і галузевого
законодавства у сфері виконання покарань
– за умов 100-відсоткового державного забезпечення системи кримінальної юстиції,
до якої належить пенітенціарна.
Така позиція є не лише авторським поглядом у контексті конструктивної критики окремих дій сучасного керівництва
пенітенціарного відомства (зокрема щодо
створення платних камер у слідчих ізоляторах), а й загалом корелює із зарубіжними
й доктринальними підходами в пенітенціарній сфері. Основні з них зводяться до наступного:
По-перше, відповідно до конституційних положень (ст. 24 Основного Закону
України) та міжнародних стандартів (ст. 2
Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права), не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками
(курсив наш. – І. К.) [12; 13].
По-друге, сучасні вчені-пенітенціаристи доводять, що:
– удосконалення діяльності системи виконання покарань можливе лише у тому
випадку, якщо воно буде спиратися на сучасні досягнення теорії та практики, а також матиме достатнє фінансове забезпечення [14, с. 310–311];
– має бути 100-відсоткове забезпечення
Державним бюджетом України потреб кримінально-виконавчої системи як фінансової
передумови збереження пріоритету державного елемента у процесі формування та
реалізації політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації й спростовано запровадження інституту приватних
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мання за плату, 27 % вказали на позитивне,
але стосовно тих ув’язнених, які мають правослухняну поведінку, 32 % дотримуються
негативного ставлення, бо в цьому випадку
втрачається каральний елемент покарання, 25 % виявляють негативне ставлення
через нерівність фінансових можливостей
ув’язнених.
У будь-якому випадку варто пам’ятати
«прописну істину» юриспруденції, згідно з
якою «права однієї людини закінчуються
там, де починаються права іншої людини»,
поширюючи її і на кримінально-виконавчі
правовідносини. Така позиція не має перебувати осторонь реформаторських дій сучасного керівництва Міністерства юстиції
України.
Більше того, не варто забувати, що одну
з відмінних ознак будь-яких правовідносин складає метод правового регулювання,
який у кримінально-виконавчому праві є
в більшості випадків імперативним. Тому
не варто «реформувати» кримінально-виконавчі правовідносини, запроваджуючи в
них засади цивільно-правового принципу
«оферти – акцепту», оскільки це може призвести до крайньої форми криміногенної
зараженості кримінально-виконавчої сфери – зрощування кримінального елемента
з посадовими особами органів і установ виконання покарань.
Отже, порушення принципів справедливості та рівності ув’язнених перед законом може негативним чином вплинути
на такі напрями оперативно-службової діяльності слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо протидії низці суспільно небезпечним явищам:
– корислива, корисливо-насильницька
та інша пенітенціарна злочинність;
– тероризування ув’язнених і засуджених, їх шантажування, вимагання;
– посилення стратифікації ув’язнених і
засуджених, зміцнення позицій кримінальної (тюремної) субкультури;
– збільшення корупціогенності кримінально-виконавчої системи.
За наведених обставин вважаємо, що
запровадження
Міністерством
юстиції
України в умовах соціальної нестабільності
й розшарування «реформаторського експе-

бюджету (конфедерація і кантони) і звільняється від будь-яких податків. Це багато
в чому вирішує проблеми системи виконання покарань, пов’язані з витратами на
утримання засуджених (вартість утримання одного засудженого становить близько
200 франків на день), діяльністю підприємств тюрем, оплатою праці персоналу
системи виконання покарань [17, с. 275;
18, с. 85]. Натомість, як зауважує М. С. Пузирьов, у кримінально-виконавчій системі
України за вказаним напрямом ситуація
діаметрально протилежна, оскільки обсяг
фінансування діяльності вітчизняних установ виконання покарань є недостатнім, і до
того ж вказані юридичні особи публічного
права мають сплачувати відповідні податки [19, с. 54–55].
Проведене
нами
анкетування
ув’язнених і засуджених та персоналу виявило дуалістичний підхід щодо ставлення суб’єктів відповідних правовідносин до
можливості покращення певних умов тримання (серед яких наразі – платні камери
у слідчих ізоляторах) за додаткову плату з
боку ув’язнених. Так, 100 % респондентів
із числа ув’язнених і засуджених, які мають
відповідні фінансові можливості, засвідчили позитивне в усіх випадках ставлення до
таких тенденцій, натомість абсолютно всі
ув’язнені й засуджені, які належать до соціально занедбаних категорій, висловилися проти таких тенденцій, вважаючи, що
держава має забезпечувати всім ув’язненим
рівність умов тримання, незалежно від
їх фінансових можливостей. У цьому, на
думку респондентів, виявляється не лише
принцип рівності ув’язнених перед законом, а і принцип справедливості. Натомість
експертна думка опитаного персоналу виявилася відмінною, оскільки певний його
відсоток оцінює себе з позицій карального
державно-владного впливу й суб’єкта прийняття від засудженого «концепції спокутування вини» через відповідні режимні
правообмеження. Тому й частка позитивних відповідей із поставленого запитання
виявилася меншою, порівно з опитаними
ув’язненими й засудженими. Відтак, 16 %
персоналу висловили позитивне в усіх випадках ставлення до поліпшення умов три55
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show/654-2017-%D1%80 (дата звернення:
29.06.2020).
5. Про затвердження Порядку проведення експериментального проєкту щодо
платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим
під варту, в слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби України:
наказ Міністерства юстиції України від
06.05.2020 р. № 1587/5. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0405-20#Text (дата
звернення: 29.06.2020).
6. Кримінально-виконавчий кодекс
України: Закон України від 11.07.2003 р.
№ 1129-IV. Відомості Верховної Ради України.
2004. № 3–4. Ст. 21.
7. Про попереднє ув’язнення: Закон
України від 30.06.1993 р. № 3352-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35.
Ст. 360.
8. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18 (дата
звернення: 29.06.2020).
9. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби
України: наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2019 р. № 1769/5. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19 (дата
звернення: 29.06.2020).
10. Створення платних камер у СІЗО
– це дискримінація в’язнів. Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: https://
helsinki.org.ua/articles/stvorennia-platnykhkamer-u-sizo-tse-dyskryminatsiia-v-iazniv/
(дата звернення: 29.06.2020).
11. В українських СІЗО з’явилися
платні камери з підвищеним комфортом: ціни та фото. Львівський портал.
URL: https://portal.lviv.ua/news/2020/05/08/
v - u k r a i n s ky k h - s i z o - z - i a v y l y s i a - p l a t n i kamery-z-pidvyshchenym-komfortomtsiny-ta-foto#:~:text=%D0%92%20
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0
%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82
%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%84
%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1

рименту» із запровадженням платних камер у слідчих ізоляторах є так званою «бомбою уповільненої дії». Натомість одним із
варіантів поповнення спеціальних фондів
вважаємо повернення до обов’язкової праці засуджених.
Висновки
Отже, на підставі вищенаведених науково-прикладних аргументів доходимо
висновку, звертаючи увагу керівництва
Міністерства юстиції України, як суб’єкта
забезпечення формування та реалізації
державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань та пробації, що запровадження платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України під гаслом «чергового
реформаторського кроку» не має бути квазізаміною належному фінансуванню потреб
пенітенціарної системи, адже криє в собі як
криміногенні й інші інституціональні ризики, так і являє собою один зі способів порушення принципів справедливості та рівності перед законом відповідних суб’єктів
правовідносин у сфері кримінальної юстиції.
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ÓÄÊ 343.973
вими проблемами державного рівня, розробленням яких займались такі вчені, як
П. П. Андрушко, О. М. Бандурка, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, В. В. Василевич,
В. О. Глушков, В. В. Голіна, Н. О. Гуторова, І. М. Даньшин, Т. А. Денисова,
О. М. Джужа, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. М. Костенко, О. М. Литвинов,
О. М. Литвак, М. І. Мельник, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. О. Туляков та інші.
Означені науковці досліджували економічну безпеку країни в різних її проявах.
Незважаючи на достатньо високий рівень
наукової уваги до цієї проблематики, питання, пов’язані саме із кримінологічним
забезпеченням економічної безпеки, потребують більш детального розгляду.
Адже економічні процеси вимагають системного моніторингу, а постійно виникаючі загрози економічній безпеці – потребують вчасного виявлення та швидкої
нейтралізації. Тому формування ефективної системи економічних відносин, стійкої
до негативних зовнішніх впливів і водночас інтегрованої до міжнародного економічного простору, є одним із найважливіших та актуальних завдань національної
політики держави.
Цілісна система забезпечення економічної безпеки є основою ефективного
функціонування будь-якої країни, а кримінологічна складова у цій системі є центральною ланкою. Це обумовлює актуальність даної публікації.

В статье очерчены основные вопросы
криминологического обеспечения экономической безопасности Украины. Определена его
структура и сущность, охарактеризовано содержание функциональных составляющих.
Сосредоточено внимание на особенностях
нормативно-правового,
организационноуправленческого, информационного и научнометодического компонента обеспечения экномической безопасности Украины.
Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие экономики, угрозы экономической безопасности, защита, криминологическое обеспечение, экономическая
преступность.
Постановка проблеми
Сьогоднішній рівень економічної безпеки України характеризується як низький, що зумовлено наявністю великої
кількості внутрішніх та зовнішніх економічних загроз. У сучасній науковій літературі вчені – кримінологи ведуть мову
про криміналізацію економіки, тобто соціальний деструктивний процес, у межах
якого легальні економічні інститути набувають рис тіньових та кримінальних у
зв’язку з поширенням правопорушень
або злочинів економічної спрямованості, корисливо-мотивованих посягань на
законну діяльність суб’єктів господарювання, що призводять до негативних наслідків у вигляді матеріальної шкоди [1,
c. 4]. Це в сучасних умовах є першочергоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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злочинних проявів до певного рівня [3,c. 277].
Кримінологічне забезпечення слід
розглядати як створення умов, у результаті яких має настати сприятлива для діяльності суб’єктів протидії злочинності ситуація або їх множина. Воно є допоміжною
діяльністю у вигляді створення сприятливих умов для здійснення відповідними
суб’єктами (державними, недержавними
органами та установами, громадськими
формуваннями і окремими громадянами)
впливу на злочинність з метою зниження
інтенсивності процесів детермінації злочинності, нейтралізації дії її причин та
умов для обмеження кількості злочинних
проявів до певного рівня [4, c. 187].
З огляду на те, що систему органів протидії економічній злочинності становлять
переважно державні органи, основним завданням яких є протидія економічній злочинності, тобто органи, які діють у межах
кримінального судочинства, а саме: Служба безпеки України, органи прокуратури,
Департамент захисту економіки Національної поліції України, Державна фіскальна служба, Національне антикорупційне бюро України, казначейська служба,
Державна служба фінансового моніторингу України, Державна аудиторська служба
України та Рахункова Палата, відповідно
забезпечення умов для ефективної їх діяльності у сфері протидії економічній злочинності і є завданням кримінологічного
забезпечення.
При цьому напрямками кримінологічного забезпечення є сукупність заходів
нормативно-правового,
організаційноуправлінського, інформаційного та науково-методичного характеру, які є елементами системи кримінологічного забезпечення протидії економічній злочинності.
Надалі пропонуємо розглянути зміст кожного із вказаних напрямків по відношенню до забезпечення економічної безпеки
України.
Нормативно-правове забезпечення. Протидія злочинності, економічній в тому
числі, базується на законодавчій основі,

Метою статті є окреслення структури
та основних функціональних складових
системи кримінологічного забезпечення
економічної безпеки України.
Виклад основного матеріалу
Економічний та соціальний стан в
Україні за 2013-2020 роки змінився у бік
погіршення через реалізацію загроз національній безпеці практично у всіх її
сферах, але найбільш негативний вплив
обумовлений економічною, внутрішньополітичною, воєнною та інформаційною
сферою. Через перевагу в системі суспільних відносин саме безвідповідальності та
недостатніх важелів становлення соціальної відповідальності зросла кількість економічних та соціальних втрат [2, c. 173].
Ключовою умовою нової якості економічного зростання є забезпечення економічної безпеки шляхом системної протидії
організованій економічній злочинності та
«тінізації» економіки на основі формування переваг легальної господарської діяльності та водночас консолідації інституційних спроможностей фінансових, податкових, митних та правоохоронних органів,
виявлення активів організованих злочинних угруповань та їх конфіскації.
Тобто протидія економічній злочинності в ситуації, що склалася, є основою
для забезпечення економічної безпеки в
Україні та, відповідно, підняття рівня її
соціально-економічного розвитку.
Як відомо, протидія злочинності – це
особливий інтегрований, багаторівневий
об’єкт соціального управління, що є різноманітною за формами діяльністю відповідних суб’єктів (державних, недержавних органів та установ, громадських
формувань і окремих громадян), які взаємодіють у вигляді системи різнорідних заходів, спрямованих на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного
впливу на злочинність з метою зниження
інтенсивності процесів детермінації злочинності на всіх рівнях, нейтралізації дії її
причин та умов для обмеження кількості
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Аналізуючи стан законодавчого забезпечення діяльності з протидії економічній
злочинності, слід зауважити, що суттєвим
його недоліком є відсутність уніфікованого нормативно-правового акта, яким було
б врегульовано державну політику у сфері
протидії економічній злочинності.
Перехід до інноваційної моделі соціально-економічного розвитку робить
особливо актуальною цілеспрямовану діяльність щодо забезпечення економічної
безпеки країни та її громадян на основі
єдиної державної стратегії як нормативно-правового акта. Саме такий правовий
документ стає тією методологічною основою, на базі якої відбувається правове регулювання економічних відносин у країні.
Він повинен систематизувати та інтегрувати всі конкретні закони економіко-правового плану. У такому разі можна сподіватися на взаємодоповнюючу, синхронну дію
низки законів в єдиному напрямі і з певною ефективністю. В Україні, як відомо,
спостерігається зворотний ефект [5, c. 281].
У зв’язку з чим, як справедливо пропонує ряд науковців, нагальною є необхідність розроблення та затвердження на
державному рівні обґрунтованої Концепції економічної безпеки України, реалізація якої створить можливості ефективного
захисту й реалізації національних економічних інтересів на основі цілеспрямованого впливу на сучасні загрози зовнішнього та внутрішнього походження [6, c. 14].
Організаційно-управлінське
забезпечення. Ефективність діяльності відповідних
суб’єктів протидії економічній злочинності напряму залежить від якості організаційного забезпечення.
Адже організація є вирішальною ланкою будь-якої діяльності. Суть організації
полягає у тому, щоб кожний знаходився на своєму місці та виконував належні
обов’язки. Ця дуже проста істина є у той
же час основою науки та практики управління, у тому числі профілактики злочинів. У сфері протидії злочинності, як і в
інших сферах, управління та організація

якою керуються суб’єкти відповідної діяльності при здійсненні покладених на
них обов’язків. Фактично воно є створенням матеріальних і процесуальних умов
для забезпечення ефективності діяльності
суб’єктів протидії економічній злочинності.
До правових засобів протидії злочинності належать такі: 1) Конституція України; 2) міжнародні договори, ратифіковані
ВРУ; 3) кодифіковані нормативно-правові акти; 4) Закони України; 5) підзаконні
акти; 6) акти застосування норм права;7) судовий прецедент і судова практика.
Актуальність дослідження цього напрямку кримінологічного забезпечення
обумовлена реформуванням та постійними законодавчими змінами у правовому
регулюванні економічних процесів країни.
Основу нормативно-правового забезпечення протидії злочинності складають
правове регулювання, правові засоби,
правові явища та правовий вплив, за допомогою яких суб’єкти протидії злочинності реалізують відповідні заходи.
Невідповідність і суперечливість нормативних актів щодо регулювання економічних процесів призвели до серйозних
прорахунків, допущених на початкових
етапах реформ, послаблення системи
державного регулювання і контролю, що
разом із недосконалістю правової бази,
відсутністю дієвої державної політики у
соціальній сфері, занепадом духовності і
моралі суспільства стали основними чинниками, що сприяли зростанню злочинності, особливо її організованих форм, а
також корупції.
У провідних західних країнах концепція національної економічної безпеки є
теоретичною основою економічної політики країни. Вона утворюється спільними
зусиллями вчених та фахівців певних державних структур і відбиває в концентрованому вигляді погляди на сутність змін
та шляхи забезпечення (захисту) національних економічних інтересів.
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органічно поєднані між собою і прямо залежать одне від одного [7, с. 63].
Організаційно-управлінська
сфера
кримінологічного забезпечення – це цілеспрямована діяльність з організації процесу протидії злочинності, який складається із системи різнорідних заходів, що
здійснюються у визначених формах та із
застосуванням спеціальних методів; складовими такої багатоаспектної діяльності
є її мета, суб’єкти та об’єкти, принципи,
форми й методи її реалізації. Результат
такої діяльності виражається у створенні
впорядкованої та взаємоузгодженої системи суб’єктів протидії злочинності (державних, недержавних органів та установ,
громадських формувань та окремих громадян), функціонування яких обумовлено
досягненням спільної мети [4, c. 195].
Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності є якісно необхідним
підґрунтям для підвищення ефективності
протидії злочинності. Від якості та адекватності інформації про потенційні і реальні загрози економічній безпеці країни
залежить результативність та ефективність протидії їм, недопущення та мінімізації негативних наслідків.
Інформаційне забезпечення протидії економічній злочинності є структурно
складною діяльністю відповідних органів,
спрямовану на одержання, використання,
зберігання, обробку, передачу кримінологічно значущої інформації, з метою вирішення основних завдань протидії злочинним проявам, що становлять собою загрозу економічній безпеці країни.
Сучасний розвиток інформаційних
технологій змінює і суспільство, і злочинність як соціальне явище. Інформаційно-мережеві відносини в різних сферах
життєдіяльності набувають усе більшої
актуальності. Значного поширення отримують кіберзлочини, що мають значну
специфіку скоєння, профілактики. З огляду на це інформаційне забезпечення протидії економічній злочинності має відповідати вимогам часу. Але на сьогодні слід
констатувати явну невідповідність між

рівнем розвитку інформаційних систем та
технологій із сучасними потребами правоохоронних органів у цій сфері.
Крім того, недостатнім є фінансове та
кадрове забезпечення, у зв’язку з чим слід
вказати на безсистемність і неузгодженість
у зборі інформації, її розосередженість по
різних відомствах. З метою вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії економічній злочинності
необхідним вбачається створення єдиної
державної інтегрованої інформаційної
системи для забезпечення постійного моніторингу економіки з метою подальшого
швидкого виявлення і ефективного прогнозування загроз економічній безпеці.
Науково-методичне забезпечення. Ефективність протидії злочинності залежить
від ступеня наукового забезпечення та
аналітичного супроводження на всіх рівнях, інтенсивності взаємодії вчених і
практиків різних дотичних галузей науки
у справі формування узгодженого інтегрованого цілісного наукового продукту.
Негативні процеси і тенденції, які відбуваються в Україні, вимагають постійного
наукового відстеження, глибокого і детального дослідження криміногенної обстановки, внесення відповідних коректив
у стратегію і тактику протидії злочинності
[8, c. 6].
Виняткову роль у цьому процесі відіграють кримінологічні дослідження. Вони
є неоціненними щодо своєчасного виявлення прогалин у нормативно-правовому
регулюванні питань, що стосуються гарантування економічної безпеки, вирішення
проблем правозастосовної практики.
Одним з основних призначень кримінологічних досліджень є практика їх реалізації у правоохоронній діяльності. Саме
кримінологічна наука шукає науково обґрунтовані шляхи вирішення проблемних
питань стосовно злочинності та заходів
протидії їй. Вони знаходять своє втілення в розробці практичних рекомендацій
із приводу організаційних і методичних
аспектів протидії злочинності в цілому,
і економічній, зокрема. Ці дослідження
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інформаційного та науково-методичного
характеру створить сприятливі умови для
діяльності суб’єктів протидії економічній
злочинності. А це одне з першочергових
завдань держави і воно не може бути вирішене в межах сучасних застарілих форм
і методів діяльності суб’єктів.
Назріла гостра практична необхідність
у розробці науково обґрунтованих новітніх механізмів гарантування економічної
безпеки з урахуванням тих ризиків та загроз, які існують на сьогодні.
Тільки довгострокова концептуально
вивірена система кримінологічного гарантування економічної безпеки може бути
запорукою подолання кризи в означеній
сфері і забезпечить успіх цієї діяльності.

дають підстави для здійснення таких видів діяльності, як: кримінологічний моніторинг; кримінологічне прогнозування;
кримінологічне планування протидії злочинності. Вони лежать в основі визначення тенденцій розвитку економічної злочинності, обґрунтовують прогнозування
та планування заходів протидії їй, визначення основних напрямів її розвитку.
Враховуючи викладене, безсумнівною
є необхідність інтенсифікації наукової
розробки широкого кола актуальних питань протидії економічній злочинності як
одній з основних загроз економічній безпеці держави.
Вказані напрямки кримінологічного
забезпечення протидії економічній злочинності є ключем до гарантування економічної безпеки країни. Вони є елементами
однієї системи і, відповідно, реалізовуватись повинні у взаємодії та взаємозв’язку
між собою.
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Висновки та перспективи
подальших досліджень
Розгорнута характеристика процесів
криміналізації економіки, виявлення кримінологічних закономірностей та детермінант формування кримінальних практик у
сфері господарювання дадуть змогу більш
повно зрозуміти розвиток цих процесів у
взаємозв’язку з легальними економічними
інститутами, що дозволить у подальшому
більш ефективно впроваджувати інституційний механізм протидії економічній
злочинності [1, c. 2].
Економічна безпека держави потребує
постійного різностороннього спостереження і вивчення з метою своєчасного виявлення та ефективної нейтралізації негативних чинників, які продукують загрози
її стабільному розвитку. Кримінологічне
забезпечення економічної безпеки України – це динамічний процес, який вимагає
комплексного та системного підходу, його
гостра практична необхідність безсумнівна, а планомірне здійснення окресленої
вище сукупності заходів нормативно-правового,
організаційно-управлінського,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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АНОТАЦІЯ
У статті окреслено основні питання кримінологічного гарантування економічної безпеки України. Визначено його структуру та
сутність, охарактеризовано зміст функціональних складових. Зосереджено увагу на особливостях нормативно-правового, організаційно-управлінського, інформаційного та науково-методичного компоненту гарантування
економічної безпеки України.
Ключові слова: економічна безпека, розвиток економіки, загрози економічній безпеці,
захист, кримінологічне забезпечення, економічна злочинність.

SUMMARY
The author of the article has outlined the main
issues of criminological provision of economic security
of Ukraine. Its structure and essence have been
determined; the content of functional components
has been characterized. Particular attention has
been paid to the specific features of regulatory,
organizational and managerial, informational,
scientific and methodological component of ensuring
the economic security of Ukraine.
It has been concluded that the economic security
of the state requires constant multilateral monitoring
and research in order to timely identification and
effective neutralization of the negative factors
that perform threats to its stable development.
Criminological provision of Ukraine’s economic
security is a dynamic process that requires a
comprehensive and systematic approach, its acute
practical necessity is unquestionable, and the
systematic implementation of the outlined set of
legal, organizational, managerial, informational,
scientific and methodological measures will create
favorable conditions for the activities of subjects of
combating economic crime. It is one of the primary
tasks of the state and it cannot be solved within the
existing outdated forms and methods of subjects’
activity.
It has been reasonably proved that there is
currently an urgent practical need to develop
scientifically sound new mechanisms for ensuring
economic security, taking into account the risks and
threats that exist today. Nevertheless, only a longterm conceptually verified system of criminological
provision of economic security can be a guarantee
of overcoming the crisis in this area and ensure the
success of this activity.
Key words: economic security, economic
development, threats to economic security, protection,
criminological provision, economic crime.
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ни, компетентним особам наданий законодавчий дозвіл прийняти рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних
дій у режимі відеоконференції.
На сучасному етапі розвитку держави,
завдяки інформаційним технологіям, які
у законодавстві тлумачаться як «цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів
обчислювальної техніки, що забезпечують
високу швидкість обробки даних, швидкий
пошук інформації, розосередження даних,
доступ до джерел інформації незалежно від
місця їх розташування», відбувається перехід на новий щабель спілкування й трансляції, транспортування інформації, яку можна
ефективно використовувати в усіх галузях
життєдіяльності суспільства [1].
Найбільш раціональними, в даному контексті, є технології, пов’язані з удосконаленням телекомунікаційних мереж, зокрема,
застосуванням он-лайн сервісів, платформ.
У цьому аспекті неможливо не виокремити
стрімкий розвиток мобільних інформаційних технологій, зокрема, мобільного Інтернету. Ця сфера комунікації в усьому світі, й в
Україні також, опановує все нові стандарти,
що дозволяють оперативніше та якісніше
здійснювати обмін інформацією.

В статье рассмотрены вопросы использования такой современной технологии в
уголовном процессе как видеоконференция,
изображена вариативность толкования понятий «видеоконференция», «видеосвязь» в законодательствах разных стран и особенности
их применения на практике. Рассмотрены
аспекты правовой регламентации проведения
процессуальных действий в режиме видеоконференции во время карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Ключевые слова: видеоконференция, видеосвязь, дистанционное досудебное производство, дистанционное судопроизводство,
процессуальные действия в режиме видеоконференции на период действия карантина.
Постановка проблеми
У процесі розвитку інноваційних технологій, окремі проблеми, які постають перед
учасниками кримінального провадження,
підлягають доволі швидкому, а основне,
ефективному вирішенню за допомогою застосування сучасних інформаційних, комунікативних технологій. Якщо на етапах
досудового розслідування чи судового розгляду справи, безпосередня участь особи
унеможливлюється через об’єктивні причиÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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технологій, за якої спілкування у вигляді
обміну аудіо- і відео-інформацією між віддаленими учасниками слідчої дії відбувається
на відстані (дистанційно), але в режимі реального часу [2].
Натомість проф. М. І. Смирнов окреслив
поняття відеоконференції як особливої процедури провадження, під час якої службова
особа (суддя, прокурор, слідчий) перебуває
в місці основного провадження, а учасник
процесуальної дії перебуває в іншому місці
й спілкування між ними відбувається в режимі реального часу з використанням технічних засобів за допомогою аудіовізуальної
взаємодії [3].
Дистанційні («віддалені») слухання можуть проводитися наступними способами:
шляхом обміну електронною поштою між
судом та сторонами; по телефону за допомогою засобів конференц-зв’язку; за допомогою системи відеозв’язку суду; використання додатку Skype for Business; опосередком
інших платформ віддаленого зв’язку: BT
MeetMe, Zoom або FaceTime.
Наразі немає «єдиної універсальної» технології, яка б використовувалася судом. Сторони повинні обрати конкретну з переліку
можливих ІТ-платформ (наприклад, Skype,
Microsoft Teams, Zoom) та узгодити її застосування до початку проведення відповідної
процесуальної дії.
Основна мета – забезпечити перманентний доступ до правосуддя, мінімізувавши
будь-яке зовнішнє несанкціоноване втручання, зекономити «процесуальний час», що
дозволяє сторонам повноцінно брати участь
у судовому процесі, який максимально наближений до загально прийнятих, звичних,
законодавчо регламентованих процедур.
Дозвіл суду на здійснення всього чи будьякої частини судового провадження – необхідний. Будь-які слухання, які потребують
особистої присутності, повинні затверджуватись суддею, який їх проводитиме [4].
Сьогодні дистанційне провадження (режим відеоконференції) ефективно застосовується у практиці більшості держав Європейського союзу, Великобританії та США.
Перші ж нормативні згадки про можливість застосування сучасних телекомунікаційних технологій в сфері кримінального

Стан дослідження
До окремих аспектів проблематики застосування інформаційних, телекомунікаційних технологій, відеозаписувальних
технічних засобів, у своїх працях зверталися вчені: Г. К. Авдєєва, К. О. Архіпова,
О. В. Баулін, В. В. Білоус, В. В. Бірюков,
О. Г. Волеводза, В. О. Голубєв, Д. В. Дабіжі, М. В. Карчевський, П. О. Литвишко, Є. Д. Лук’янчиков, Т. В. Михальчук,
А. В. Молдован, Ю. Ю. Орлов, М. І. Пашковський, М. А. Погорецький, А. С. Рибченко,
І. В. Рогатюк, В. М. Трофименко, А. С. Сизоненко, А. В. Столітній, О. С. Старенький, М. І. Смирнов, В. Г. Уваров, Д. М. Цехан, І. В. Черниченко, С. С. Чернявський,
Н. В. Шульга та інші.
Разом з тим, у теорії та на практиці залишається низка проблемних аспектів, які
вимагають подальшого удосконалення як
у площині технічного забезпечення, так і у
процесуальній правовій.
Метою статті є дослідження окремих
аспектів використання режиму відеоконференції в кримінальному провадженні, відповідних техніко-процесуальних механізмів
застосування, їх регламентації у вітчизняному та інших держав законодавстві й аналіз
стану висвітлення даної проблематики в наукових працях.
Виклад основного матеріалу дослідження
Загальноприйнято вважати, що, як сеанс двосторонньої інтерактивної комунікації, поняття «відеоконференція» трактується через призму техніко-процесуальних
платформ, як-от: «комп’ютерна технологія»;
«інформаційна технологія»; «інформаційнокомунікативна технологія»; «телекомунікаційна технологія»; «спеціальне досудове
розслідування» або «спеціальне судове провадження (in absentia)», «дистанційне провадження», «засада процесуальної економії»
тощо.
Проф. М. Бортун вважає, що під відеоконференцією в кримінальному процесі розуміють особливу процедуру, що виконується за посередництвом телекомунікаційних
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вразливою групою серед учасників процесу
[10].
23 березня 2020 року, після звернення
прем’єр-міністра до нації, Головний суддя
Англії та Уельсу («the Lord Chief Justice of
England and Wales») видав вказівки судовій
владі щодо слухань в Окружних та Сімейних судах, де було зазначено, що жодні слухання не повинні відбуватися, якщо у цьому
немає крайньої необхідності і дистанційні
слухання неможливі [4].
В Ірландії функціонує Комітет з питань
відеоконференцій, який був створений суддею Верховного суду Сьюзен Денхем у січні
2003 року. Перед комітетом постало завдання вивчення потенціалу такої технології як
відеоконференція, ефективності та результативності проведення кримінальних та цивільних судових процесів в судах Ірландії з
її допомогою з урахуванням усіх переваг її
застосування. У Північній Ірландії режим
відеоконференції застосовується для зв’язку
між судом та обвинуваченими (засудженими) через спеціально обладнані звуконепроникні кабінки, а також відбувається оснащення такими сучасними технологіями поліцейських дільниць, що означає відсутність
необхідності для офіцера перебувати у залі
суду особисто [10].
Діяльність щодо використання режиму
відеоконференцій в кримінальному процесі
у Шотландії була успішно розгорнута ще в
2003 році, під керівництвом Служби судів
та Служби в’язниць Шотландії. Найактивніше на даний момент ця система використовується для так званих «повних слухань»
(«full committal hearings»), що передбачає
надання обвинуваченому можливості приватно зробити заяву про звільнення під заставу. Такі слухання, зазвичай, вимагали
доставлення ув’язненого із місця позбавлення волі до шерифа під супроводом поліції,
а так званий «відеозал судового засідання»
(«video courtroom») дозволяє здійснити цей
процес без необхідності залишати території,
що також зменшує навантаження. Також
вважається, що така практика усуває можливе отримання певного стресу ув’язненим,
що пов’язаний з від’їздом та поверненням
до установи, а їхній режим не порушується, оскільки не пропускаються регулярні

судочинства відносяться, здебільшого, до
90-х років XX сторіччя, а також зустрічаються у документах ООН. У них передбачається проведення «прямого відеозапису»
або «передача по відеозв’язку» для дачі показань свідків, зокрема у справах про злочини стосовно дітей. Вивчаючи нормативні документи ООН, що мають відношення
до телекомунікаційних технологій, можна зустріти наступні терміни: «videolink» і
«videoconference», причому в деяких документах вони зустрічаються одночасно. Зазначені поняття використовуються і у правозастосовчій практиці більшості державучасниць ООН [5].
У нормативно-правових актах та документах окремих іноземних держав вживаються узагальнені формулювання, які за
змістом замінюють термін «відеоконференція». Так, у Кримінальному кодексі Канади
передбачені положення про участь у судових засіданнях за допомогою «кабельного
телебачення» або будь-якими іншими засобами, які дозволяють особі «брати участь в
одночасному візуальному зв’язку та усному
спілкуванні» або «віртуально присутнім» [6].
У Великобританії передбачена дача показань за допомогою так званого «live link»
(«живого зв’язку»), синонім «відеозв’язку»
[7].
У статтях 69, 287 КПК Естонії передбачена можливість «long-distance hearing»
(міжміського слухання), як дистанційної
дачі показань свідків [8].
У Законі Великобританії «Про кримінальне судочинство» (Criminal Justice Act)
«живий зв’язок» трактують як «живий» телевізійний або інший зв’язок, що дозволяє
свідку, перебуваючи у іншій будівлі, у якій
не проводиться судовий розгляд, але розташованому на території Сполученого Королівства, бути побаченим і почутим сторонами процесу та навпаки [9].
В Англії та Уельсі режим відеоконференції успішно функціонує у судах та місцях позбавлення волі. Під час розгляду справ він
використовується в більшості під час слухань, що стосуються звільнення під заставу
та взяття під варту, також така практика використовується для заслуховування дітейсвідків з окремої кімнати, оскільки вони є
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

66

Øâåöü Î.À., Êàíö³ð Â.Ñ. - Åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ...

бистої безпеки громадян, безпеки житла і
попередження злочинності. Показово, що
після розміщення на сайті інформації про
десятьох небезпечних злочинців четверо з
них були затримані.
Основне завдання персональних інтернет-сторінок правоохоронних агентств
США – використання комп’ютерної мережі
для боротьби зі злочинністю, в якій репрезентуються різні вектори для більш швидкого і якісного розкриття злочинів. Завдяки цьому стає можливим виявлення і арешт
злочинців, що перебувають у розшуку, інформування громадян про проблеми діяльності правоохоронних органів і криміногенну ситуацію [5].
У Канаді, здебільшого, акцент робиться
на обов’язковій участі у судовому процесі,
аніж саме фізичній присутності у суді [10].
Одним із прикладів застосування за кордоном режиму віддаленої присутності осіб
під час допиту є досвід судочинства Італії.
У більшості випадків допити свідків за віддаленої присутності проводяться в тому випадку, коли виникає потреба у застосуванні щодо них заходів безпеки. З 1996 року
в Італії діє система, яка дозволяє отримати
зображення одного з більш як 1200 свідків,
до яких застосовуються заходи безпеки, до
того ж, всі його спостерігають лише зі спини. Крім того, передбачена додаткова лінія
для приватного спілкування свідка зі своїм
адвокатом [12].
Можливість використання такої технології як відеоконференція передбачена і у
вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві.
Цей термін вживається в кримінальному
процесуальному законі й деяких рішеннях
вищих судових інстанцій країни. Вперше
дане поняття було введено у КПК України
(1960 р.) 16 червня 2011 року, ст. 85-3 «Застосування телефонної конференції та відеоконференції при проведенні слідчої дії». У
КПК України 2012 року, вже міститься п’ять
норм, в яких застосовано термін «відеоконференція» (ст. 232, 336, 351, 354, 567 та Перехідних положеннях КПК України).
Застосування технічних засобів відеозапису з метою фіксування ходу і результатів
слідчої (розшукової) дії, що проводиться

прийоми їжі, тренування та будь-які інші
заходи. Окрім цього, за допомогою відеоконференцій відбувається також зв’язок між
ув’язненими та їхніми адвокатами [10].
Верховний суд США трактує Шосту поправку до Конституції США як право обвинуваченого на фізичну присутність на всіх
стадіях судового процесу. У США передбачена обмежена кількість обставин, за яких
дозволяється відсутність обвинуваченого.
Це, наприклад, суд над корпорацією чи
слухання справи щодо злочину, покарання
за яке передбачає притягнення до відповідальності на рік чи менше (за умови надання згоди на таке слухання обвинуваченим у
письмовій формі). Режим відеоконференцій
в США особливо широко використовується
в апеляційних судах, в цивільному процесі
та в справах про банкрутство (які, відповідно до закону, вимагають проведення багатьох слухань) [11].
В
американській
судовій
системі
відеоконференцзв’язок отримав назву «телеправосуддя» (telejustice). Запровадження
цієї системи приносить багато вигоди для
судової системи, у першу чергу – зниження
витрат і пришвидшення судового процесу.
За інформацією благодійного фонду П’ю,
яке проводило дослідження щодо ефективності введення телеправосуддя в США,
справи, які зазвичай розглядались 120 днів,
тепер слухаються не більше 10 днів. Причина – особиста присутність в залі судового засідання є необов’язковою [11].
Сьогодні впроваджується використання
веб-сайтів органів кримінального переслідування. З цього приводу цікавим є багаторічний досвід роботи із застосування веб-сайтів
правоохоронних органів США. Поліцейський департамент на своєму персональному сайті розміщує інформацію про найнебезпечніших злочинців, що втекли з місць
позбавлення волі, відомості про особливо
тяжкі злочини тощо.
Наприклад, поліція штату Пенсильванія
запровадила свою сторінку в мережі Інтернет у лютому 1997 року. На ній висвітлено
історію місцевої поліції, інформацію про
умови прийому на роботу в правоохоронні
органи, новини поліцейського департаменту, рекомендації щодо забезпечення осо67
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слідчим, прокурором, слідчим суддею, а судового розгляду – судом, у таких випадках:
1) при неможливості безпосередньої
участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних
причин;
2) при необхідності забезпечення безпеки осіб;
3) при проведенні допиту малолітнього
або неповнолітнього свідка, потерпілого;
4) при необхідності вжиття таких заходів
для забезпечення оперативності досудового
розслідування;
5) за наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею
достатніми (ст. 232, 336 КПК України) [14].
Докази, отримані у зв’язку із застосуванням режиму відеоконференції, можуть бути
прийняті судом за умови дотримання належного порядку проведення слідчих (розшукових) і судових дій дистанційно. Спостереження за проведенням процесуальної дії,
психічним, фізичним станом особи дає змогу суду переконатися у законності та можливості використання як доказів, отриманих
за допомогою відеоконференції. До того ж,
організовувати відеоконференцію потрібно
таким чином, щоб було видно не лише осіб,
які беруть у ній участь, але і приміщення, де
вони перебувають. У протилежному випадку такі докази можуть заперечуватися учасником кримінального провадження [12].
Винесення спеціальної постанови, ухвали, про здійснення слідчих (розшукових)
дій в режимі відеоконференції закон не вимагає, окрім випадків, коли проти цього
заперечують сторона провадження чи потерпілий. У цьому випадку вказані посадові
особи все ще можуть проводити впізнання,
але з винесенням вмотивованої постанови
(ухвали), в якій обґрунтують своє рішення.
Проведення ж дистанційного провадження
за участю підозрюваного, коли він заперечує проти цього, не допускається [5].
Важливим є визначення місця перебування таких учасників кримінального
провадження як педагог, психолог, лікар,
законний представник, а тому потребує закріплення у відповідних правових нормах.
Відсутність останніх ускладнює проведення
дистанційного досудового розслідування,

у режимі відеоконференції, здійснюється
слідчим, прокурором або, за його вказівкою,
спеціалістами експертно-криміналістичних
підрозділів за місцем перебування особи,
яка проводить таку дію, місцем складання
протоколу. Відеозйомка повинна бути організованою з таким розрахунком, щоб у матеріалах відеозапису, як додатках до протоколу слідчої (розшукової) дії, містилася уся
потрібна інформація, яка відображає події,
що відбувалися під час слідчої (розшукової)
дії в кожному з місць її проведення. Така вимога вказує на доцільність застосування для
фіксування ходу і результатів слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, не однієї, а декількох відеокамер.
Зміна зовнішності й голосу особи, якій забезпечується захист і яка бере участь в діях
у режимі відеоконференції, становить технічне завдання, виконання якого слідчий,
прокурор повинен покласти на спеціалістів,
переконавшись особисто в тому, що за створених умов особу неможливо ідентифікувати.
Учасниками дистанційного досудового
розслідування можуть бути потерпілі, свідки (у тому числі неповнолітні чи малолітні)
та підозрювані особи, також при їх проведенні можуть брати участь представник,
захисник, спеціаліст, експерт, перекладачі,
педагоги, психологи й інші особи, необхідність в яких виникає у зв’язку з особливостями проведення цих дій [5].
Рішення про проведення процесуальних
дій у режимі відеоконференції під час здійснення досудового розслідування приймають слідчий, прокурор, а в разі здійснення
в режимі відеоконференції допиту, згідно зі
ст. 225 КПК України, – слідчий суддя з власної ініціативи або за клопотанням сторони
кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження (ч.4 ст.
232 КПК України). Рішення про проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового розгляд приймає
суд за власною ініціативою або клопотанням
сторони чи інших учасників кримінального
провадження (ч.2 ст. 336 КПК України) [13].
Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається
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ном України від 16 січня 1998 р.); Другий
додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (08 листопада 2001 р.) та
ін. [12].
Спільним і для досудового розслідування і для судового провадження є правило
щодо можливості використання режиму відеоконференції залежно від відповідного
волевиявлення учасників кримінального
провадження, слідчого, прокурора, слідчого
судді, суду. Якщо ж особа заперечує проти
проведення дистанційного розслідування чи судового розгляду, то воно можливе
тільки у разі прийняття вмотивованого, обґрунтованого рішення слідчого, прокурора,
слідчого судді чи суду. У той же час, це правило не діє щодо заперечення підозрюваного (обвинуваченого), яке унеможливлює
застосування режиму відеоконференції [12].
Після закінчення проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції, слідчий має: 1) ознайомити учасників відеоконференції з її результатами шляхом перегляду відеофонограми; 2) здійснити запис відеофонограми на носії відеозапису, створивши резервну та робочу копії; 3) перевірити
якість запису резервної копії; 4) резервну та
робочу копії долучити до матеріалів кримінального провадження; 5) вилучити відеограму з технічного засобу відеозапису. Про
хід виконання цих заходів слідчий, прокурор повинні зробити записи у протоколі
слідчої (розшукової) дії, що оформлюється
з дотриманням вимог ст. 104 КПК України.
Також після закінчення процесуальної дії
у режимі відеоконференції слідчий або за
його дорученням спеціаліст зобов’язаний
заблокувати технічні засоби відеозапису або
вийти з відповідної програми [14].
Відповідно до Наказу Державної судової
адміністрації України №196 від 23 квітня
2020 року, відеоконференція – телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії
двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу. Система відеоконференцзв’язку –
комплекс технічних засобів та програмного
забезпечення (за посиланням на офіційному
веб-порталі судової влади України vkz.court.

судового провадження. Зважаючи на функції педагога, психолога, лікаря, законного
представника, доцільно, щоб ці особи перебували поруч із неповнолітніми, недієздатними чи обмежено дієздатними особами, які
беруть участь у проведенні процесуальних
дій під час кримінального провадження.
При вирішенні цього питання варто враховувати особливості проведення процесуальних дій за участю малолітніх, неповнолітніх,
недієздатних чи обмежено дієздатних осіб,
що передбачені статтями 44, 59, 226, 227,
354, 491 КПК України [12].
З точки зору кібернетичних знань, допит у режимі відеоконференції є процесом
сприйняття та передачі інформації від слідчого до допитуваного й навпаки, яка відбувається за допомогою використання технічних засобів і застосування технологій, які
забезпечують трансляцію відео та звуку з
іншого приміщення. Так, в кібернетичних
науках метою передачі будь-якої інформації
є отримання нових знань від носія. Під час
проведення допиту, перед слідчим постає
ширше коло завдань, які тут розглядаються
з позиції можливості їх розв’язання в ході
проведення допиту в режимі відеоконференції.
У ч. 1 ст. 232 КПК України передбачено наявність не тільки юридичних, а й фактичних підстав для проведення допиту у
режимі відеоконференції. Вони мають бути
відображені в матеріалах досудового провадження. Необхідно звернути особливу
увагу на допит осіб, яким необхідно забезпечити безпеку, перелік яких визначений в
Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві». Особа, якій забезпечується
захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності
і голосу, за яких її неможливо було б упізнати. Про регламентацію такої можливості
та необхідності, окрім вітчизняного законодавства йдеться і в низці міжнародно-правових документів: (Європейська конвенція
про взаємну допомогу у кримінальних справах (20 квітня 1959 р.); Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну
правову допомогу у кримінальних справах
(17 березня 1978 р.) (ратифікований Зако69
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попередньо зареєструватись з використанням власного електронного підпису в Системі та перевірити наявні у нього власні
технічні засоби на відповідність технічним
вимогам [15].
Учасник справи подає заяву про участь
у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. У ній
обов’язково зазначає: назву суду; номер судової справи; дату та час судового засідання, в якому учасник бажає взяти участь в
режимі відеоконференції; своє прізвище,
ім’я та по-батькові; свій статус в судовій
справі; електронну адресу, яка використана їм для реєстрації в Системі; назву системи, яка пропонується для проведення
відеоконференцз’язку (у разі використання іншого програмного забезпечення, ніж
розміщеного за посиланням vkz.court.gov.
ua); номер телефону для зв’язку із судом;
відмітку про наявність або відсутність електронного підпису. Копія заяви в той самий
строк надсилається учасником, що подав заяву, іншим учасникам справи.
Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає справу, за
допомогою технічних засобів відеозапису.
Здійснення самої фіксації забезпечується секретарем та починається з моменту оголошення головуючим суддею про початок її
проведення [17].
У вітчизняному законодавстві немає чіткого врегулювання питання місця перебування захисника у випадку застосування режиму відеоконференції. Можливі три формати: 1) коли адвокат перебуває в залі судового засідання; 2) коли він із підзахисним за
межами судової зали; 3) якщо у справі є два
чи більше захисники, то один з них може
знаходитися поряд з підзахисним, а другий
– у судовому засіданні. Більш поширеним
на практиці є перший формат, що полегшує
подання доказів, документів, клопотань,
при цьому виникають труднощі у спілкуванні адвоката з підзахисним, надання порад тощо. Другий варіант може обмежувати право обвинуваченого на конфіденційну
розмову зі своїм захисником у разі здійснення запису їх спілкування технічними засобами. Збереження конфіденційності розмо-

gov.ua) або інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі
відеоконференцзв’язку та відповідають вимогам законодавства [15].
Дистанційне судове провадження може
здійснюватися в судах першої, апеляційної
та касаційної інстанцій, Верховному Суді
України під час здійснення судового провадження з будь-яких питань, розгляд яких
віднесено до компетенції суду [14].
Положеннями статті 336 КПК України
встановлений порядок та зазначені основні умови проведення судових засідaнь в
режимі відеоконференції. Так, судове провадження у режимі відеоконференції, так
зване дистанційне судове провадження,
може здійснюватися у разі: неможливості
безпосередньої участі учасника в судовому
провадженні за станом здоров’я або з інших
поважних причин; необхідності забезпечення безпеки осіб; проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; необхідності вжиття таких зaходів
для забезпечення oперативності судового
провадження; нaявності інших підстав,
визнaчених судом достатніми [16]. Перелік
підстав для прoведення дистанційного судового провадження не є вичерпним, законодавець надав суду мoжливість приймати
таке рішення і за наявнoсті інших підстав,
які суд визначить як дoстатні [14].
Учасники судового процесу беруть
участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду
за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі. Інформація про проведення судового
засідання в режимі відеоконференції розміщується на офіційному веб-порталі судової
влади України. Обов’язки щодо здійснення
організаційних заходів, пов’язаних із функціонуванням системи відеоконференції в
суді покладаються на керівника апарату відповідного суду. Ризики технічної неможливості участі в режимі відеоконференції поза
межами приміщення суду, переривання
зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
Для участі в судовому засіданні в режимі
відеоконференції учасник справи повинен
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здійснення міжнародного співробітництва
з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі
(прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження, затвердженої Наказом Міністерством юстиції
України від 19.08.2019. № 2599/5 [18].
Не достатньо визначеним у КПК України залишається питання щодо форми та
змісту згоди підозрюваного чи обвинуваченого стосовно участі в проведенні процесуальних дій в режимі відеоконференції, а
також засобів перевірки їх власного волевиявлення під час надання заперечення щодо
розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою в режимі
відеоконференції, якщо підозрюваний чи
обвинувачений перебуває за межами суду.
Також невирішеним залишається питання
щодо наслідків неприбуття сторони захисту
долучитися до судового розгляду в режимі
відеоконференції [13].

ви можливе було б шляхом призупинення
секретарем судового засідання фіксування
відеоконференції на період такої розмови,
тому доцільно дане положення закріпити
у законодавстві. Найбільш результативним
для підзахисного є третій варіант, проте тут
слід враховувати фінансові можливості та
витрати особи на декількох адвокатів [12].
Запровадження карантину змусило й
державні органи, зокрема судові, мобілізуватись в безальтернативному порядку й
перейти в режим он-лайн. 30 березня 2020
року були внесені зміни до процесуальних
кодексів, які дозволили під час карантину
учасникам справи брати участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції поза
межами приміщення суду з використанням
власних технічних засобів [17]. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а
якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України (ч.4 ст. 195 КАСУ). Ст.
197 ГПК України та ст. 212 ЦПК України
надають учасникам аналогічну можливість
участі в режимі відеоконференції.
Правовою основною для проведення
дистанційного кримінального провадження
в рамках міжнародної правової допомоги за
участю свідків, експертів, підозрюваних чи
обвинувачених, які перебувають на території інших держав, є положення: 1) Європейської конвенції про взаємну допомогу у
кримінальних справах від 20.04.1959; 2) ст.
10 Конвенції про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами
Європейського Союзу від 29.05.2000; 3) ст.
9 Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у
кримінальних справах від 08.11.2001; 4) ст.
6 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 07.10.2002; 5) міжнародних договорів України з іншими країнами про міжнародну правову допомогу;
6) ст.ст. 225-227, 228, 229, 232, 336, 552, 566
КПК України; 7) Інструкції про порядок

Висновки
Відеоконференція є передбаченою Кримінальним процесуальним кодексом України процедурою здійснення окремих процесуальних дій її учасниками за допомогою
аудіовізуальної взаємодії з використанням
технічних засобів під час трансляції з іншого приміщення у режимі реального часу.
Правова регламентація проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під
час досудового розслідування визначена ст.
225-229, 232 КПК України, а під час судового розгляду – ст. 336 КПК України.
Можливість використання таких прогресивних норм кримінального процесуального законодавства, а саме дистанційного
судового провадження, сприяє підвищенню
якості правосуддя, забезпеченню його доступності та реалізації права на судовий захист, скороченню строків розгляду справ та
економії процесуальної, фінансової.
Практика застосування дистанційного
судового провадження активно функціонує
у багатьох державах та стрімко прогресує,
набираючи динамічних обертів та зазнаючи масштабного розвитку. Особливо така
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технологія є актуальною сьогодні, в умовах
карантину. Запровадження карантину змусило й державні органи, зокрема судові, мобілізуватись в безальтернативному порядку
й частково перевести формат засідань в режим он-лайн. Були внесені відповідні зміни
до процесуальних кодексів, які дозволили
учасникам справи брати участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції поза
межами приміщення суду з використанням
власних технічних засобів.
Основною метою застосування такої
прогресивної технології як режим відеоконференції в судовому процесі, є забезпечення постійного доступу до правосуддя,
запобігання поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19, комфортності судового
провадження, що дозволяє сторонам повноцінно брати участь на усіх етапах розгляду справи.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання використання такої сучасної комунікативної технології у кримінальному процесі, як «режим
відеоконференції». Обстежена варіативність
тлумачення понять «відеоконференція»,
«відеозв’язок» у законодавствах різних держав
та особливості їх застосування на практиці.
Розглянуто аспекти правової регламентації
проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції на період дії карантину, з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

SUMMARY
The article considers the use of such
modern technology in criminal proceedings
as videoconferencing, shows the variability of
interpretation of the concepts of «videoconference»,
«video link» in the laws of different countries
and features of their application in practice and
also aspects of legal regulation of proceedings by
videoconference during the quarantine period,
to prevent the spread of COVID-19 coronavirus
infection.
Different interpretations of the concept of
«videoconferencing» are discussed; It is noted that
today remote proceedings (videoconferencing mode)
are effectively used in the practice of most European
countries and the United States. International
documents containing this term are also mentioned.
The process of remote pre-trial proceedings and
the process of remote court proceedings in accordance
with the requirements of the legislation of Ukraine
are described.
The main purpose of the application of such
advanced technology as videoconferencing in court
is to ensure permanent access to justice, prevent
the spread of coronavirus infection COVID-19,
facilitate the hearing process, allowing the parties to
participate fully in the trial, which will be as close as
possible to the usual hearings in court.

го університету «Одеська юридична академія».
2014. №4. С. 204-212
17. Судові засідання під час карантину та зміни до КАСУ. URL: https://legalhub.
online/blogy/sudovi-zasidannya-pid-chaskarantynu-ta-zminy-do-kasu (дата звернення:
19.07.2020)
18. Погорецький М., Старенький О.
Дистанційне кримінальне провадження
в умовах поширення коронавірусу (COVID-19). Закон і Бізнес. 2020. 04.04-10.04. №13
(1467). URL: https://zib.com.ua/ua/142090distanciyne_kriminalne_provadzhennya_v_
umovah_poshirennya_ko.html (дата звернення: 20.07.2020)

73

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍ²
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²
ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ
Ï²ÄÎÇÐÓ ÒÀ ÄÎÖ²ËÜÍ²ÑÒÜ
ÍÀÄÀÍÍß ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ¯¯
ÎÑÊÀÐÆÅÍÍß
ÊÎÙÈÍÅÖÜ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ï³äãîòîâêè ïðîêóðîð³â ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè
òà âèêëàäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè
ÍÀËÈÂÀÉÊÎ ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé
âèêëàäà÷ â³ää³ëó ï³äãîòîâêè ïðîêóðîð³â ç ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà òà
êðèì³íàë³ñòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè
З огляду на те, що повідомлення про підозру – це
початок притягнення особи до кримінальної відповідальності, набуття у неї прав та обов’язків,
важко переоцінити її правове значення. На нашу
думку, законодавцем не зовсім чітко визначений
як процес повідомлення особі про підозру (це стосується і осіб відносно яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження), так
і саме визначення повідомлення про підозру та
її зміст. Крім того, постала необхідність приділити увагу і процесу оскарження повідомлення
про підозру, адже законодавцем внесені доповнення до ст. 303 Кримінального процесуального
кодексу України (далі КПК України), п. 10 якої
надає можливість оскарження повідомлення
про підозру після спливу двох місяців з моменту
повідомлення, що на нашу думку може вплинути
на процес здійснення всього кримінального провадження. Необхідно зазначити, що аналіз доказів, які підтверджують обґрунтованість повідомлення про підозру під час розгляду клопотання
про оскарження повідомлення про підозру, може
привезти до перейняття функцій правосуддя та
«передрішення суду» ще на стадії досудового розслідування. Також у статті підкреслено важливість дотримання завдань кримінального провадження, які безпосередньо стосуються захисту
особи, суспільства та держави від кримінальних
правопорушень, прав потерпілого на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом і
можливості їх порушення в разі скасування поÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

відомлення про підозру на стадії досудового розслідування. Під час написання статті автори
шляхом аналізу процесуального законодавства,
рішень суду та думок науковців намагаються
підкреслити важливість повідомлення особі про
підозру та проблемні питання, з якими може
стикнутися як сторона обвинувачення, так і
сторона захисту в разі її оскарження на стадії
досудового провадження. Отже, у статті досліджені деякі проблемні питання процесу повідомлення особі про підозру, змісту та можливості
її оскарження.
Ключові слова: повідомлення про підозру;
вручення повідомлення про підозру; зміст повідомлення про підозру; оскарження повідомлення
про підозру.
Постановка проблеми
Актуальність теми наукової статті обумовлена тим, що повідомлення про підозру – це
початок притягнення особи до кримінальної відповідальності, набуття у неї прав та
обов’язків. У той же час між науковцями та
практичними працівниками у правовій сфері тривають дискусії щодо процесуальних
особливостей вручення повідомлення про
підозру, моменту набуття особою статусу підозрюваного, самого поняття та змісту повідомлення про
підозру, а наразі ще і можливості оскарження
повідомлення про підозру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання, пов’язані з процесуальними осо74
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процесуальне рішення; процесуальна дія; інститут кримінального процесуального права;
етап стадії досудового провадження та форма
повідомлення; етап досудового розслідування; перший етап формування державного обвинувачення, первинна форма обвинувальної
діяльності щодо конкретної особи [9].
О.З. Гладун наполягає на чіткому розмежуванні повідомлення про підозру, зазначаючи, що письмове повідомлення про підозру
є процесуальним рішенням, до змісту якого
законом встановлено чіткі формальні вимоги.
Прийняття цього рішення прокурором або
слідчим за погодженням із прокурором зумовлює необхідність невідкладного здійснення відповідної процесуальної дії – вручення
повідомлення про підозру [10].
І якщо останню тезу щодо віднесення
вручення повідомлення про підозру до процесуальної дії необхідно повністю підтримати, то категоричне зарахування письмового
повідомлення про підозру до процесуального
рішення з урахуванням чинних норм КПК
України вважаємо досить спірною і передчасною. На нашу думку системний аналіз положень КПК України, а саме ст. 42, 110, 111,
235 276, 277 дозволяє дійти висновку, що
письмове повідомлення про підозру є процесуальним документом, яке за своєю правовою природою повинно бути процесуальним
рішенням, але не є таким у розумінні чинного
кримінального процесуального закону.
Переходячи безпосередньо до дослідження оскарження повідомлення про підозру,
зазначимо, що необхідність розгляду цього
питання та ті наслідків які наступають після
цього виникла порівняно нещодавно.
Після прийняття чинного КПК України
можливості оскарження повідомлення про
підозру у його нормах передбачено не було.
Разом із тим законодавець вніс зміни дост. 303 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) щодо можливості оскарження повідомлення про підозру в
кримінальному провадженні.
Отже, постає питання, наскільки відповідає надана законодавцем можливість оскарження повідомлення про підозру завданням
та принципам КПК України, у яких, зокрема,
зазначається про необхідність захисту особи,
суспільства та держави від кримінальних пра-

бливостями повідомлення особі про підозру
висвітлювалися у наукових працях: Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, Т.В. Боголюбської, В.В.
Вапнярчука, О.З. Гладуна., А.В. Дунаєвої,О.В. Захарченко, О.В. Капліної, Г.К. Кожевнікова, М.А. Погорецького, І.В. Рогатюка,
Г.П. Середи, С.В. Слінька, В.К. Случевського,
О.Ю. Татарова, Л.Д. Удалової, І.Я. Фойницького та інших учених-процесуалістів. Хоча ці
вчені й доклали зусиль до розроблення рекомендацій з удосконалення нормативного
забезпечення, методики повідомлення особі про підозру, тривалі дискусії між науковцями підтверджують наявність необхідності
подальшого дослідження зазначеної теми.
Крім того, внесені доповнення до ст. 303
КПК України, норми якої наразі дозволяють
оскаржити повідомлення про підозру та невеликий обсяг думок науковців з цього приводу підкреслює її актуальність.
Метою статті є дослідження правової
природи повідомлення про підозру, аналіз
доцільності наданої законодавцем можливості оскарження повідомлення про підозру
з точки зору завдань та засад кримінального
провадження, проблемних питань які виникають після цього та формулювання пропозицій стосовно можливих шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу
дослідження
З огляду на мету даної статті, на її початку викладемо своє бачення правової природи
повідомлення про підозру.
Зазначимо, що у чинному КПК України
немає чіткого визначення поняття повідомлення про підозру, а лише є критерії, яким
повідомлення про підозру повинно відповідати, та рішення Європейського Суду з прав
людини (далі - ЄСПЛ) щодо поняття «обґрунтованості підозри», що обумовлює тривалі наукові дискусії про сутність повідомлення про
підозру.
Наприклад, Ю.П. Аленін та І.В. Гловюк,
провівши аналіз положень КПК України та
наукових джерел, визначають кілька значень
категорії «повідомлення про підозру»: процесуальна діяльність, зміст якої полягає у складанні слідчим або прокурором письмового
повідомлення про підозру та його врученні
особі відповідно до ст.276-279 КПК України;
75

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

бою злочину не означає доведення її винуватості, яка відповідно до конституційно закріпленого принципу презумпції невинуватості
особи може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду (стаття 62 Конституції України) [2]. Зібрані досудовим слідством
докази винуватості особи перевіряються і
оцінюються судом під час розгляду справи
по суті, за результатами яких суд постановляє виправдувальний або обвинувальний вирок, визнаючи особу відповідно невинуватою
або винуватою у вчиненні злочину. Тобто,
як зазначено у вищевказаному рішенні Конституційного Суду України, перевірка судом
на стадії досудового слідства повідомлення
про підозру, враховуючи її зміст, фактично
означатиме перевірку достатності зібраних у
справі доказів ще до закінчення досудового
слідства і передрішення питання щодо винуватості особи у вчиненні злочину ще до розгляду кримінальної справи по суті [1]. Таким
чином, розглядаючи на стадії досудового слідства скарги на постанови слідчого і прокурора про притягнення як обвинуваченого, суд
замість здійснення судового контролю досудового слідства виконуватиме функцію судового розгляду кримінального провадження
по суті всупереч порядку, визначеному КПК
України на засадах, встановлених Конституцією України (статті 59, 61, частини перша,
друга) та вищевказаного рішення Конституційного Суду України.
Крім того, на нашу думку, не сприяє завданням кримінального провадження і ситуація, у якій процесуальний керівник постає
перед вибором: направити обвинувальний
акт до суду до спливу двох місяців досудового розслідування чи продовжити строки досудового розслідування з метою проведення,
ще деяких процесуальних дій та таким чином
надати можливість стороні захисту оскаржити повідомлення про підозру.
Слід відмітити, що у своїй більшості суди
першої та апеляційної інстанції відмовляють
у задоволенні зазначеного клопотання. Однак, на цей час узагальнення судової практиці
щодо розгляду клопотання про оскарження
повідомлення про підозру ще немає, навіть
чітко не визначена позиція суду, яка стосується вибору: давати все ж таки оцінку доказам
при оскарженні підозри на стадії досудового

вопорушень, охорони 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. Також вказується про застосування
належної правової процедура до кожного
учасника кримінального провадження. Крім
того, вважаємо за необхідне підкреслити важливість дотримання завдань кримінального
провадження, які безпосередньо стосуються
захисту особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень, прав потерпілого
на відшкодування завданої кримінальним
правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом, і можливості їх порушення в разі скасування повідомлення про підозру на стадії досудового розслідування. Тобто
необхідності знаходження так званої «золотої
середини» між намаганням законодавця забезпечити права підозрюваного, не ущемляючи прав потерпілих осіб.
На нашу думку, враховуючи загальні
принципи КПК України, процесуальну самостійність слідчого та прокурора, необхідність
встановлення особи, яка скоїла злочин, недоцільне законодавче закріплення можливості
оскарження повідомлення про підозру. Фактичне зазначене питання вже було предметом розгляду Конституційного Суду України
у справі від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003
[1]. І хоча на час розгляду питання Конституційним Судом ще діяв КПК України 1960
року та не було поняття повідомлення про
підозру, а розглядався процес притягнення особи в якості обвинуваченого, однак за
своєю правовою сутністю ці обидва питання
починали процес притягнення особи до кримінальної відповідальності. Тобто з урахуванням принципу «правової пам’яті» необхідно
зважити на зазначене, чинне рішення Конституційного Суду України.
У посилення своїх доводів зазначимо, що
повідомлення про підозру не є остаточним
висновком слідчого чи процесуального керівника про винуватість обвинуваченого - остаточний обвинувальний висновок він робить
після закінчення досудового слідства. Переконання слідчого і прокурора у вчиненні осоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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мету судового розгляду, який здійснюється
слідчим суддею відповідно до положень ст. 303
ч. 1 п. 10 КПК України на стадії досудового
розслідування, а може бути лише предметом
безпосереднього судового розгляду кримінального провадження судом, оскільки на
стадії досудового розслідування слідчий суддя не уповноважений вдаватись до оцінки
отриманих слідством доказів та порядку їх
отримання, давати оцінку зібраним доказам з
точки зору їх допустимості, а без такої оцінки
висновок щодо обґрунтованості повідомленої
особі підозри неможливий. Для вирішення
питання щодо обґрунтованості повідомленої
підозри оцінка, наданих слідчому судді доказів, здійснюється не в контексті їх достатності
і допустимості для встановлення вини чи її
відсутності в особи за вчинення злочину, доведення чи недоведення винуватості особи, з
метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а щоб
визначити достатність підстав причетності
тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою. Отже, на початковій стадії розслідування суд, оцінюючи обґрунтованість
підозри, не повинен пред`являти до наданих
доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при
направленні кримінального провадження до
суду [4].
23.10.2019 року Київський апеляційний
суд у справі № 370/3223/18 зазначив, що відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом,
судового контролю за дотриманням прав,
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцінка
наданих слідчому судді доказів здійснюється
не в контексті оцінки доказів з точки зору їх
достатності і допустимості для встановлення
вини чи її відсутності у особи за вчинення
злочину, доведення чи недоведення винуватості особи, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні
вироку, а з тією метою, щоб визначити вірогідність та достатність підстав причетності
тієї чи іншої особи до вчинення криміналь-

розслідування чи аналізувати обґрунтованість підозри або ж звертати увагу виключно
на процесуальні порушення під час вручення
повідомлення про підозру.
Разом із тим, проаналізувавши наявні рішення апеляційних судів із охопленням всієї
територіальності нашої країни, можливо дійти висновку, що у своїй більшості вони уникають надання оцінці обґрунтованості підозри та доказів, на яких вона базується, скасовуючи рішення суду першої інстанції, які розглядають та оцінюють зазначені факти. Тобто
думки апеляційного суду зводяться лише до
можливості перевірки процедури вручення
повідомлення про підозру та дотримання вимог, зазначених у ст. 277 КПК України.
Так, 13.06.2019 року Миколаївський апеляційний суд у справі № 487/1733/19 зазначив, що відповідно до положень п. 3 ч. 1ст. 276 КПК України повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 КПК України, у випадку
наявності достатніх доказів для підозри особи
у вчиненні кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до статей 89, 94 КПК
України та Глави 28 КПК України питання
про встановлення вини підозрюваної особи
у вчиненні інкримінованого злочину, оцінка
зібраних доказів на предмет їх достовірності і допустимості відноситься до компетенції
суду за наслідками судового розгляду кримінального провадження по суті обвинувачення. Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «К.Г.
проти Німеччини» «обґрунтована підозра»
передбачає наявність фактів або інформації,
які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. Отже, на початковій стадії розслідування суд, оцінюючи обґрунтованість
підозри, не повинен пред`являти до наданих
доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при
направленні справи до суду. [3]
16.10.2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Хмельницького апеляційного суду, у справі№ 686/26270/19, погоджується з висновком
суду першої інстанції про те, що перевірка
повідомлення про підозру з точки зору обґрунтованості підозри з врахуванням положень ст.17 КПК України не входить до пред77
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відсутності умислу на вчинення конкретного
діяння може бути остаточно з`ясоване в ході
подальшого досудового розслідування. Крім
того, із встановленням нових обставин не виключена можливість повідомлення про зміну
раніше повідомленої підозри чи повідомлення нової. Метою кримінального провадження
є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру. При цьому слід зауважити, що слідчий
суддя на даному етапі провадження не вправі
вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з
точки зору їх достатності та допустимості для
визнання особи винуватою чи невинуватою
у вчиненні кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення
кримінальних правопорушень вірогідною та
достатньою для повідомлення такій особі про
підозру [6].
Отже можливо ще раз підкреслити, що
апеляційні суди всіх регіонів нашої країни
єдині у тому, що під час розгляду клопотання про оскарження повідомлення про підозру
можливо лише перевірити процедуру вручення повідомлення про підозру та дотримання
вимог зазначених у ст. 277 КПК України.
Крім того, взагалі не зрозуміло, яким
чином може вирішуватися питання обґрунтованості підозри у справах, де після повідомлення про підозру слідчим суддею були
застосовані заходи забезпечення кримінального провадження чи обраний один з запобіжних заходів, адже це питання вже було
безпосередньо встановлено та вирішено слідчим суддею. Навіть у рішеннях ЄСПЛ зазначається, що факти, які є причиною виникнення
підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній
стадії процесу кримінального розслідування,
про це, зокрема, зазначено у рішенні «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 23
жовтня 1994 року [7].
Отже, на нашу думку, доцільно звернутися до прийнятого Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів

ного правопорушення, а також чи є підозра
обґрунтованою, щоб виправдати подальше
розслідування або висунення обвинувачення.
Перевірка повідомлення про підозру з точки
зору обґрунтованості підозри з врахуванням
положень ст. 17 КПК України не входить до
предмету судового розгляду, який здійснюється слідчим суддею відповідно до положень
п.10 ч. 1 ст. 303 КПК України на стадії досудового розслідування, а може бути лише предметом безпосереднього судового розгляду
кримінального провадження судом, оскільки
на стадії досудового розслідування слідчий
суддя не уповноважений вдаватись до оцінки отриманих слідством доказів та порядку їх
отримання, давати оцінку зібраним доказам з
точки зору їх допустимості, а без такої оцінки
висновок щодо обґрунтованості повідомленій
особі підозри неможливий. У відповідності
до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо
наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні та винуватості
особи в його вчиненні вирішуються судом
під час ухвалення вироку, тобто на стадії судового провадження. Аналіз положень п. 10ч. 1 ст. 303 КПК України дає підстави вважати,
що в ході розгляду скарги на повідомлення
про підозру підлягають з`ясуванню дотримання в ході повідомлення про підозру Глави 22 КПК України, у тому числі щодо відповідності підозри вимогам ст. 277 КПК України. Повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають
оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні
достатності доказів, що стали підставою для
повідомлення особі про підозру [5].
27.02.2020 року Харківський апеляційний
суд у справі № 628/2004/19 зазначив, що слідчий суддя на даному етапі провадження не
вправі вирішувати ті питання, які повинен
вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати
докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної
оцінки сукупності отриманих доказів повинен
визначити лише, чи є причетність особи до
вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для повідомлення такій
особі про підозру. Питання щодо наявності чи
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним
вироком суду та у ст. 17 КПК України, у ч.
5 якої зазначене, що поводження з особою,
вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним
вироком суду, що набрав законної сили, має
відповідати поводженню з невинуватою особою. Отже законодавець передбачив низку
положень щодо захисту честі та гідності особи, щодо якої розпочатий процес притягнення до кримінальної відповідальності. Крім
того, безперечно зважаючи на захист прав
підозрюваного, не слід забувати про завдання
кримінального провадження, а саме захисту
особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та
законних інтересів учасників кримінального
провадження (передусім захист прав потерпілої особи).
У той же час у тексті чинного вищевказаного Закону запропоновані правки у пункті
102 не містяться.
З огляду на викладене, вважаємо за необхідне запропонувати виключити п. 10 ст. 303
КПК України. У разі прагнення законодавця
залишити зазначену норму, необхідно шляхом внесення доповнень у законодавство
чітко врегулювати процес оскарження повідомлення про підозру, дозволивши лише
можливість перевірки процедури вручення
повідомлення про підозру та дотримання вимог, зазначених у ст. 277 КПК України без
підтвердження підозри зібраними доказами.
Крім того, вважаємо за необхідне, в разі можливості виправлення виявлених порушень
надати стороні обвинувачення строк на їх виправлення, не скасовуючи повідомлення про
підозру.

України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» який набрав чинності 17.10.2019
року. У запропонованому законопроєкті№ 1009 від 29.08.2019, наслідком якого і
стало прийняття зазначеного Закону, було
передбачено виключення норм КПК які дозволяють оскаржувати повідомлення про підозру [8]. Ці ініціативи законодавця містились
у законопроєкті у першому, другому та повторному другому читанні. Зауваження щодо
виключення можливості оскарження повідомлення про підозру були відхилені. Разом із
тим стисло проаналізуємо заперечення, наведені до правок п. 102 у повторному другому
читанні законопроєкту № 1009 від 29.08.2019
року. Так, у запереченнях зазначено, що виключення п. 10 ч. 1 ст. 300 КПК призведе до:
1. Погіршення становища особи у кримінальному процесі, позбавлення особи належного захисту та можливого зловживання
з боку органів, які здійснюють розслідування
у кримінальному провадженні. Вважаємо,
що це досить спірні тези, адже підозрюваний
набуває низку прав, передбачених ч. 3 ст. 42
КПК України, та з моменту повідомлення
особи про підозру може ініціюватися укладення угод про примирення або про визнання винуватості, про що зазначено у ст. 468,
469 КПК України.
2. Завдяки наявності норми, яка дозволяє
оскаржити повідомлення про підозру, здійснюється судовий контроль за органами досудового слідства. Це твердження фактично
спростовується у зазначеному вище рішенні
Конституційного Суду України, який вважає,
що в разі розгляду на стадії досудового слідства скарги на постанови слідчого і прокурора про притягнення як обвинуваченого, суд
замість здійснення судового контролю досудового слідства виконуватиме функцію судового розгляду кримінальної справи по суті
3. Необгрунтована підозра порушує честь
та гідність особи, завдає моральних страждань, а тому наявність механізму для оскарження такої підозри є безумовною гарантією
захисту її прав. Щодо цієї думки зазначимо,
що безумовною гарантією захисту прав особи, її честі та гідності є положення ст. 62 Конституції України, в якій вказане, що особа
вважається невинуватою у вчиненні злочину

Висновки: враховуючи викладене, можливо дійти висновку, що процес повідомлення про підозру потребує постійного дослідження і вдосконалення, а саме поняття чіткого визначення у законодавстві та, на жаль,
на цей час повною мірою не врегульоване.
Намагання ж законодавця дозволити оскаржити повідомлення про підозру у чинній
редакції є щонайменше досить спірними та
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потребує внесення змін та до доповнень до
законодавства.
На жаль обрана тема не може бути викладена в повній мірі в умовах встановленого обсягу, а тому буде продовжуватися досліджуватися у наступних наукових доповідях.

SUMMARY
Viktor Koshchinets, Yevgenii Nalyvaiko “The
procedural features of the suspicion notification
and the expediency of its challenging”. Given that
suspicion is the beginning of criminal prosecution,
the acquisition of rights and responsibilities, it is
difficult to overstate its legal significance. According
to the author, the legislator is not quite clearly defined
as the process of notification to a person of suspicion
(this also applies to persons against whom a special
procedure of criminal proceedings is carried out),
and the definition of the notification of suspicion
and its content is not specified. Also, it is necessary
to clarify the process of appealing the notice of
suspicion, since the legislature made amendments to
Art. 303 of the Criminal Procedure Code of Ukraine
p. 10 of which provides the opportunity to appeal
notification of suspicion after two months from the
moment of notification, which to the author’s opinion
may affect the whole criminal proceeding process.
It should be noted that an analysis of the evidence
supporting the legality of a suspicion notification
when considering a request to appeal the notice may
lead to the assumption of the functions of justice
and the “prejudgment of the court” at the pre-trial
stage. The article also emphasizes the importance of
adhering to the tasks of criminal proceedings that
directly relate to the protection of a person of society
and the state from criminal offenses, the rights of
the victim to compensation for damage caused by a
criminal offense following the law and the possibility
of their violation in the event of termination of the
notice at the pre-trial investigation stage. In the
article, the author tries to emphasize the importance
of informing the person about the suspicion and
problematic issues that both the prosecution and the
defense party may face in the course of their pre-trial
proceedings by analyzing the procedural legislation,
court decisions, and opinions of the scientists. Thus,
the article explores some of the problematic issues
of the process of notifying a person of suspicion, its
content, and the possibility of challenging it.
Keywords: suspicion notification; suspicion
notification service; suspicious notification contents;
suspicion notification appeal.
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ÊÎÐÅÖÜÊÀ Â³êòîð³ÿ Â³òàë³¿âíà - ñóääÿ Ê³âåðö³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó
Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Ëóöüê. Óêðà¿íà
ÊÎÐÅÖÜÊÈÉ Îëåã Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äåðæàâíîãî áþðî
ðîçñë³äóâàííÿ. Êè¿â. Óêðà¿íà
ÓÄÊ 343.125
які тимчасово обмежують процесуальнs
права та обов’язки підозрюваного. Держава продовжує реформування правосуддя.
Основний зміст реформ включає ліквідацію конституційних декларацій та реальну
роботу суду, забезпечення правосуддя на
підставі змагальності, диспозитивності.

Проведение реформы уголовного процессуального законодательства предоставила новые элементы построения уголовного процесса. Определены процессуальные полномочия
следователя судьи на стадии досудебного расследования. Предложено судебный контроль
при предоставлении следственным судьей
постановления в случае ограничения прав
и свобод человека в уголовном производстве.
Определено, что процессуальные полномочия
следственного судьи, установленные действующим законодательством соответствуют
международным правовым нормам и обеспечивают выполнение прав, свобод и гарантий
участников уголовного судопроизводства, а
также устанавливают процессуальный контроль следственного судьи за проведение следственных розыскных действий. Предложены
теоретические аспекты и практическое решение данных вопросов и внесения изменений в
действующее законодательство.
Ключевые слова: механизм, ходатайство,
следственные розыскные действия, гарантии,
статус, следователь, прокурор, следственный
судья, участник досудебного расследования.

Метою статті є визначення процесуальних повноважень слідчого судді на стадії
досудового розслідування, запропонування
вирішення практичних положень чинного
законодавства, які мають, в окремих випадках, теоретичну неузгодженість чинного
законодавства України.
Теоретичні положення процесуальної
діяльності суду були предметом дискусій з
боку вчених, які надали елементи удосконалення судової системи, процедури судового розгляду кримінального провадження, застосування гарантій прав та свобод
людини і громадянина.
Ю.П. Аленин, К.Д. Анцифиров, М.І. Бажанов, Л.О. Богословська, О.І. Бережной, В.Д. Бринцев, М.М. Гродзинський,
Ю.М.Грошевой, І.В. Гловюк, Т.М. Добровольска, О.М. Дроздов, Л.Д. Зусь,
Н.Н. Ковтун, О.М. Овчаренко, О.Г. Яновська та ін. автори визначали процесуальні
аспекти судової діяльності у кримінальному процесі на підставі правового застосування закону та верховенства права [1; 2;
3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20].

Актуальність статті передбачає розгляд чинного законодавства України та
визначення процесуальних повноважень
слідчого судді. Новизною чинного КПК
України є участь на стадії досудового провадження слідчого судді, який розглядає
процесуальні клопотання слідчого, прокурора, що пов’язані з наданням ухвали
про проведення слідчих розшукових дій,
81

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

альних функцій судді на стадії досудового
та судового провадження.
К.Д. Анцифіров, О.М. Дроздов та ін.
автори на підставі теоретичних положень
судового процесу Великобританії запропонували процесуальний контроль судді за
виконанням ухвали суду. В англійському
процесі суддя здійснює контроль у рамках
процедури попереднього слухання. Висновки суду про вину підозрюваного мають на
меті не притягнення його до кримінальної
відповідальності, а з’ясування можливості
продовження процесу. Суддя надає доручення щодо початку кримінального обвинувачення або закриває кримінальне провадження [2; 12, с. 124].
Л.О. Богословська, Д.П. Великий,М.М. Ковтун, С.Б. Росинський, Д.В. Філін
та ін. вважали, що функція судового контролю за діяльністю слідчого, прокурора є забезпечення процесуального захисту прав
та свобод людини і громадянина [4; 7; 14;,
18, с. 63; 19, с. 129].

В.Т. Маляренко, О.Г. Яновська вважають, що суддя повинен виконувати свої
процесуальні обов’язки на підставі засади
справедливості, однак вона практично не
вживається у кримінальному процесі [16,с. 15; 20].
Розглядаючи теоретичні проблеми та
практичні питання участі судді на стадії
досудового провадження, необхідно зупинитися на визначенні його правового
статусу. Якщо статус судді під час судового розгляду кримінального провадження
має визначення за чинним КПК України то статус на стадії досудового провадження слідчого судді має декілька теоретичних обмежень. По-перше, функції
учасників процесу на цих стадіях мають
різні процесуальні інтереси. По-друге,
змішення функції обвинувачення та правосуддя не повинно бути під час досудового провадження. По-третє, слідчий суддя обмежений фактичними доказами, які
вказують на вину підозрюваного. Він має
тільки факти, які йому надані слідчим,
прокурором. Під час судового розгляду ці
факти перевірені ретельно та визначені в
обвинувальному акті. При цьому фактичні дані досудового розслідування під час
отримання ухвали на проведення слідчих розшукових дій, які тимчасово обмежують права та свободи підозрюваного та
докази, які встановлені на стадії судового
провадження відрізняються. Обмеження процесуальних повноважень слідчого
судді та колегіального суду потребують
теоретичного обгрунтування та усунення
практикою.
Ю.П. Аленін, В.Д. Бринцев, Ю.М. Грошевой, О.М. Овчаренко, О.В. Капліна,О.Г. Шило та ін. автори надали теоретичні
положення статусу судді під час досудового
провадження [1; 5; 15; 17].
Сутність їх теоретичних пропозицій
полягає в тому, що слідчий суддя, отримавши клопотання слідчого, прокурора та матеріали досудового провадження, повинен
не тільки надати ухвалу щодо проведення
слідчих розшукових дій, але отримати копію протоколу за результатами проведення для контролю виконання ухвали. Вони
пропонували правовий розподіл процесуÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Виклад загального матеріалу
Процесуальні положення чинного законодавства встановлюють основні засади
правової діяльності судді під час досудового
та судового провадження. Для правового
регулювання завдань та функціонального
призначення суду можна виділити основні
напрямки, а саме: процесуальні повноваження слідчого судді під час забезпечення
функції судового контролю на стадії досудового провадження за органами досудового розслідування; судовий розгляд клопотання слідчого, прокурора про проведення
слідчих розшукових дій, ухвалення процесуального рішення про дозвіл проведення слідчих розшукових дій, які тимчасово
обмежують процесуальні права підозрюваного; забезпечення повноважень судді,
колегіального суду щодо проведення судового розгляду та самостійного розв’язання
процесуальних та матеріальних питань, які
пов’язані з організаційними положеннями проведення судочинства; визначення
елементів спрощеного судового розгляду з
метою підвищення оперативності судового
провадження; забезпечення публічних та
приватних інтересів судового захисту прав
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вадження, проводяться на підставі ухвали
слідчого судді. Перший аспект проведення
слідчих розшукових дій на підставі слідчого судді передбачає проникнення до житла
чи іншого володіння особи з метою встановлення доказів, які підтверджують вину
підозрюваного у вчиненні кримінального
правопорушення. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для
постійного або тимчасового проживання в
ньому фізичних осіб, а також усі складові
частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний
засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового,
господарського, виробничого та іншого
призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Слідчий, прокурор складають клопотання до слідчого судді про можливість
входу до житла чи іншого володіння особи.
Слідчий суддя розглядає таке клопотання
перевіряючи наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.
Ухвала слідчого судді надається слідчому
для виконання. Копію протоколу слідчий
повинен надати слідчому судді для контролю виконання цієї ухвали.
Другий аспект надання клопотання
слідчому судді включає до себе отримання ухвали для проведення обшуку. Обшук
проводиться з метою виявлення та фіксації
відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання
знаряддя кримінального правопорушення
або майна, яке було здобуте у результаті
його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя повинен розглянути у судовому
засіданні клопотання про обшук у день
його надходження за участю прокурора.
Ухвала слідчого судді надається слідчому
для виконання.
Новела чинного КПК України є отримання клопотання слідчого судді, згідно зі
ст. 244 КПК України на залучення експерта. Слідчий для з’ясування обставин, що
мають значення для кримінального про-

і свобод учасників кримінального провадження.
Концептуальні ідеї міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення недоторканості особи є розширення повноважень суду по контролю за органами досудового розслідування на стадії досудового
провадження. У разі виникнення конфліктних ситуацій між стороною обвинувачення та захисту слідчий суддя повинен вирішити цей конфлікт на підставі норм законності кримінального процесу.
Суддя не повинен підміняти процесуальну діяльність слідчого, прокурора, які
виконують функцію обвинувачення. Кримінально правова кваліфікація правопорушення повинна відповідати обвинуваченню, яке визначає слідчий, прокурор.
Основна функція суду є правосуддя, яка
має виконання завдань кримінального провадження.
Однак на стадії досудового провадження слідчий суддя має право надати слідчому своє процесуальне рішення щодо кваліфікації кримінального правопорушення на
підставі чинного кримінального законодавства та визначити положення вина, яка передбачає застосування міри кримінального
примусу та тимчасового обмеження прав і
свобод підозрюваного.
Процесуальну діяльність слідчого судді на стадії досудового провадження можна визначити у наступних формах. Перша
форма передбачає судовий розгляд клопотання слідчого, прокурора для проведення слідчих розшукових дій, які тимчасово
обмежують процесуальні права та свободи
підозрюваного. Друга форма включає до
себе процесуальне рішення слідчого судді
під час застосування міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перша форма включає до себе проведення слідчих розшукових дій на підставі ухвали слідчого судді. Підставами для
проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують
на можливість встановлення обставин кримінального правопорушення та вини підозрюваного. Слідчі розшукові дії, які тимчасово обмежують процесуальні права та
обов’язки учасників кримінального про83
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значена на підставі кримінального правопорушення та ін.
Третя форма включає до себе процесуальні положення у разі надання слідчим
суддею ухвали про проведення негласних
слідчих (розшукових) дій. Слідчий суддя
зобов’язаний розглянути клопотання про
надання дозволу на проведення негласної
слідчої (розшукової) дії протягом шести
годин з моменту його отримання. Розгляд
клопотання здійснюється за участю особи,
яка подала клопотання. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо
прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав про вчинення кримінального
злочину.
Практика ставить декілька питань
отримання ухвали слідчого судді на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Перший елемент включає таємність проведення даної слідчої розшукової дії та відтік
інформації. У цьому разі не тільки слідчий
суддя має доступ до таємності проведення
слідчої розшукової дії, але співробітники
суду, які друкують ухвалу. Другий включає
доступ до окремих моментів застосування
оперативно-розшукової роботи оперативних підрозділів та розголошення їх перед
слідчим суддею. Третій є доказовим визначенням отримання оперативної інформації
та можливість її процесуального оформлення як доказів.
Проведене анкетування слідчих, оперативних співробітників показало, що у
80% вони заперечують проти розголошення оперативних матеріалів перед іншими
учасниками кримінального провадження.
15% вважали, що слідчий суддя повинен
надавати ухвалу про проведення слідчих
розшукових дій без ознайомлення з матеріалами оперативної розробки. Тільки 5%
вказали на законність надання ухвали слідчого судді під час проведення негласних
слідчих (розшукових) дій.

вадження та необхідні спеціальні знання,
звертається з клопотанням про проведення
експертизи до слідчого судді. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право
за клопотанням учасників розгляду або за
власною ініціативою заслухати будь-якого
свідка чи дослідити будь-які матеріали, що
мають значення для вирішення клопотання. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються
запитання, поставлені експертові особою,
яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити
до ухвали запитання, поставлені особою,
яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються
кримінального провадження або не мають
значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. Висновок
експерта, залученого слідчим суддею, надається слідчому.
Друга форма передбачає судовий розгляд клопотання слідчого, прокурора про
застосування
міри запобіжного заходу.
Слідчий суддя не розглядає питання доказування обставин кримінального правопорушення, а визначає застосування міри запобіжного заходу тримання під вартою на
підставі кримінального закону, найчастіше
ставить в основу ухвали склад тяжкого злочину. Щоб запобігти такого роду зловживанням, пропонуємо у клопотанні слідчого, прокурора до слідчого судді вказувати
не тільки склад злочину, а приділяти увагу
доказам, що підозрюваний причетний до
здійснення кримінального правопорушення, а ставити перед судом питання щодо застосування міри запобіжного заходу взяття під варту. Висновок слідчого судді про
взяття підозрюваного під варту встановлюється тільки при неможливості застосування іншої міри запобіжний заходу.
Пропонуємо ввести в чинне законодавство ст. 176 КПК України положення
щодо додаткових обмежень для застосування запобіжний заходу взяття під варту
відносно: категорії підозрюваних, які вчинили кримінальне правопорушення; виду
інкримінованого злочину; правові наслідки
та можливість їх усунення, наприклад відшкодування матеріальної шкоди, яка виÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Висновок
Проведення реформи кримінального
процесуального законодавства надала нові
елементи побудови кримінального процесу, який побудовано на основі змагальності.
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Запропоновано судовий контроль під час
надання слідчим суддею ухвали у разі обмеження прав та свобод людини у кримінальному провадженні. Слідчий суддя отримав
повноваження щодо перевірки результатів
проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Окремі елементи судового розгляду увійшли до стадії досудового провадження. Суддя отримав право проведення
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PROCEDURAL POWERS OF THE
INVESTIGATING JUDGE
The reform of the criminal procedural
legislation is provided new elements for the
construction of the criminal process. The
procedural powers of an investigator judge
at the stage of pre-trial investigation have
been determined. Proposed judicial control
when the investigating judge provides a
decision in case of limitation of human
rights and freedoms in criminal proceedings
have been done. It was determined that
the procedural powers of an investigating
judge established by the current legislation
comply with international legal standards
and ensure the implementation of the rights,
freedoms and guarantees of participants in
criminal proceedings, as well as establish
procedural control of the investigating judge
for the conduct of investigative search actions.
Theoretical aspects and practical solutions to
these issues and amendments to the current
legislation are proposed.
Key words: mechanism, investigative search
actions, guarantees, status, investigator,
prosecutor, investigating judge, participant of
pre-trial investigation.

АНОТАЦІЯ
Проведення реформи кримінального процесуального законодавства надала нові елементи побудови кримінального процесу. Визначено процесуальні повноваження слідчого судді
на стадії досудового розслідування. Запропоновано судовий контроль під час надання слідчим суддею ухвали у разі обмеження прав та
свобод людини у кримінальному провадженні.
Визначено, що процесуальні повноваження
слідчого судді, встановлені чинним законодавством, відповідають міжнародним правовим
нормам та забезпечують виконання прав,
свобод та гарантій учасників кримінального
провадження, а також встановлюють процесуальний контроль слідчого судді за проведення слідчих розшукових дій. Запропоновано
теоретичні аспекти та практичне вирішення них питань та внесення змін до чинного
законодавства.
Ключові слова: механізм, клопотання,
слідчі розшукові дії, гарантії, статус, слідчий,
прокурор, слідчий суддя, учасник досудового
розслідування.
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ки є важливою умовою розвитку державності. Мінливість політичної ситуації в країні
ставить щоразу нові виклики до персоналу,
його особистісних характеристик та рівня
компетентності. В умовах транскордонного співробітництва проблема кадрового забезпечення як одного з факторів успішного
функціонування держави та її органів лише
поглиблюється та актуалізується. Основна
ціль, яку ставимо перед собою, полягає у
з’ясуванні сутності державної кадрової політики та виявленні її безпосереднього впливу
на формування кадрової політики поліцейського відомства крізь призму освітніх процесів для вироблення загальнодержавної
концепції кадрової політики ефективного
функціонування поліцейських колективів.
Одним з пріоритетних напрямів розвитку
кадрової політики поліцейського відомства
є створення при ГУНП в областях іннова-

Статья посвящена исследованию сути государственной кадровой политики и ее влияния на
формирование кадровой политики полицейского
ведомства с целью выработки общегосударственной концепции кадровой политики эффективного функционирования полицейских коллективов.
Одним из приоритетных направлений развития
кадровой политики полицейского ведомства является создание при ГУНП в областях инновационных научно-исследовательских центров (лабораторий) полицейской деятельности.
Ключевые слова: кадровая политика, полицейское ведомство кадровый потенциал, инновационные научно-исследовательские центры (лаборатории) полицейской деятельности.
Постановка проблеми
Кадрова політика – пріоритетний напрям розвитку державної політики. Правильно вибудувана система кадрової політиÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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ва політика є пріоритетною для нашої держави на сучасному етапі її розвитку, слід вияснити історичну динаміку цих процесів. В
українському суспільстві система управління кадрами зазнала радикальних змін. Це
пояснюється відходом від ідеології адміністративно-командної системи, в результаті
чого виникли протиріччя між вимогами до
розвитку виробничих сил і трудових ресурсів. У XXI ст. пошук якісно інших принципів і підходів до управління персоналом, зокрема до системи кадрового забезпечення, є
надзвичайно важливим та необхідним.
Так, в основу ідеологічного виховання
молоді Радянського Союзу закладалась ідея
високого патріотизму: «Вимога стати гідним
членом суспільства означала бути фахівцем
своєї справи, отримати професійну підготовку і працювати на благо Батьківщини»
[1, с. 48]. Для прикладу, якщо перед Першою світовою війною налічувалося дев’ять
університетів і близько 30 ВНЗ, то в 1950-і
роки в СРСР існувало близько 1000 вузів, в
яких навчалося майже 5 млн осіб і щорічно
випускалося до 800 тис. фахівців із вищою
освітою [2, с. 150].
Радянська наукова школа володіла потужним кадровим потенціалом, завдяки
чому країна досягла значних результатів у
найрізноманітніших галузях науки, а також
забезпечувала стрімку інтелектуалізацію
праці в системі виробничих відносин [3. с.
2581]. Велика кількість вчених, вихідців з
України, стали новаторами наукових ідей.
Тут варто згадати хоча б Сергія Корольова
та Бориса Патона, а ще багато інших, які
були і залишаються фундаторами наукових
ідей та відкриттів, здатні вмістити в себе
цілу епоху вченості. Широкий кругозір таких особистостей пронизує до глибин душі.
Це генії нашої землі, на яких рівняються усі.
Трансформація політичної і соціальноекономічної систем розкріпачила людину,
відкрила можливості для розвитку її особистісних можливостей, але при цьому не створила достатніх умов, необхідних для розкриття її потенційних здібностей і талантів.
В результаті ми отримали: 1) дисбаланс у
структурі попиту на робочу силу і її пропозиції на ринку праці, який посилюється невідповідністю змісту освітньої підготовки моло-

ційних науково-дослідних центрів (лабораторій) поліцейської діяльності.
Огляд наукових праць
за темою дослідження
В основу наукової статті лягли праці
таких вчених, як К. І. Деркач, Н. А. Хорошун, О. П. Шамаєва, М. А. Нажбудінов,
М. М. Мірзорустамов, Л. М. Угурчієва,
Е. П. Пархимчик, І. В. Шацька, В. М. Маслова, Н. В. Москвитіна та багатьох інших. Особливої уваги заслуговує систематизація понятійно-категоріального апарату державної
кадрової політики, викладена К. І. Деркач
у науковій статті «Кадрова політика транскордонного співробітництва як сукупність
кадрових політик його суб’єктів». Н. А. Хорошун та О. П. Шамаєва у дослідженні
«Кадрова політика як частина стратегічно
орієнтованої політики організації» здійснили спробу комплексного висвітлення проблеми кадрової політики та її стратегічних
орієнтирів. Водночас М. А. Нажбудінов та
М. М. Мірзорустамов у дослідженні «Удосконалення кадрового забезпечення МВС
Республіки Таджикистан як складова частина державно-кадрової політики» порушили
питання поліцейської кадрової політики та
закцентували увагу на важливих її аспектах.
Л. М. Угурчієвих у статті «Взаємозв’язок
кадрової політики і стратегії розвитку організації» висвітлює питання про те, якою
має бути кадрова політика та до яких стратегічних цілей їй прагнути. Особливу увагу
автор звертає на гнучкість кадрової політики. Е. П. Пархимчик («Кадрова політика
організації») торкається проблем співвідношення понять «кадрова політика» і «кадрова стратегія». Цікавою є наукова розвідка
І. В. Шацької «Державна кадрова політика
і напрями її вдосконалення», в якій дослідниця робить акцент на інтелектуальному
потенціалі як окремої людини, так і суспільства загалом, проводить паралелі між реальним станом справ та історичними аспектами
таких процесів. Наукові праці зазначених
вчених, власне, і стали надійним підґрунтям
для більш детального висвітлення задекларованої теми дослідження.
Історична ретроспектива кадрової політики. Для того, щоб з’ясувати, яка кадро89
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лінного виконання державними службовцями покладених на них службових повноважень [8, c. 55].
Мельник І. М. визначає метою державної кадрової політики органів державної
влади забезпечення ефективного функціонування апарату державного управління,
формування, підготовку, розстановку і раціональне використання висококваліфікованих національних кадрів у державному
секторі різних галузей господарювання у
різних напрямках діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування,
створення національної управлінської еліти
[9]. З цього приводу Л. І. Федулова наголошує, що кадрова політика – це система роботи з персоналом, що об’єднує різні форми
діяльності й має на меті створення згуртованого й відповідального високопродуктивного колективу для реалізації можливостей
організації адекватно реагувати на зміни в
зовнішньому і внутрішньому середовищах
[10, c.147].
Насамкінець кадрова політика є системою взаємопов’язаних механізмів формування, відтворення, розвитку та використання висококваліфікованих кадрів для
ефективної координації процесу транскордонного співробітництва в адміністративній, соціально-економічній та громадській
сферах. Об’єднання кадрових політик різних структурних одиниць державного апарату, підприємств, громадських організацій
та освітніх і науково-дослідних установ є
складним завданням, що потребує чіткої та
виваженої координації дій. Створення такої
системи призведе до позитивних зрушень
як у кадровій складовій зокрема, так і в процесі співробітництва загалом [11, с. 18 ].
Варто зауважити, що всі вищезгадані поняття взаємопов’язані і тісно переплетені між
собою. Для практиків важливіше не те, який
термін застосовується, а який зміст у ньому
закладений і яким чином той чи інший задум
можна втілити в реальність при здійсненні
управління персоналом. Кадрова стратегія
– це єдність планів, ресурсів, коштів, за допомогою яких можна досягти конкретних
цілей, що випливають з кадрової політики
на певному етапі існування (розвитку) організації. Кадрові стратегії, котрі вирішують за-

дих фахівців фактичним потребам потенційних роботодавців; 2) зниження зайнятості та
ріст безробіття населення; 3) трудову міграцію фахівців з високим рівнем професійної
майстерності; 4) старіння трудових ресурсів
провідних галузей господарювання і високу
концентрацію молоді в тих сферах економіки, які не є пріоритетними для держави [3,
с. 2581]. Нині відсутні чіткі ефективні механізми державного впливу на процеси формування вимог до кадрового потенціалу, в
результаті чого відбувається зниження його
професіоналізму, що загрожує поглибленню
кризових явищ і поширенню невідворотних
процесів в економіці, соціальній сфері, державному управлінні тощо [4].
До питання про понятійно-категоріальний апарат кадрової політики. В кадровому менеджменті у словосполученні «кадрова
політика» поняття «політика» вживається в
іншому значенні. Слово «рolicy» перекладається як «лінія поведінки, установка». Термін «політика» в цьому сенсі означає основні
принципи і правила, що визначають конкретні дії соціального суб’єкта. Звідси такі
поширені вирази, як «фінансова політика»,
«політика продажу», «конкурентна політика», «валютна політика» тощо [5, с. 7].
Загалом кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення,
розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації та стимулювання [6, c. 115]. Водночас,
державна кадрова політика – це цілеспрямована стратегічна її діяльність, пов’язана з
плануванням та прогнозуванням формування професійного розвитку та раціонального
використання кадрів, усіх трудових ресурсів
України, з визначенням цілей і пріоритетів
кадрової діяльності. Від стратегії подальшого розвитку держави залежить обсяг і межі
державного регулювання кадрових процесів, рівень їх децентралізації та демократизації [7, c. 28]. У більш вузькому розумінні
державна кадрова політика – це її політика
у сфері державної служби, головною метою
якої є вдосконалення та створення дієздатного державного кадрового апарату, спроможного ефективно виконувати завдання
та функції української держави шляхом сумÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

90

Ãîëóáîø Â.Â., Ê³öåëþê Â.Ì., Áîíäþê À.Ô., Êð³öàê ².Â. - Äåðæàâíà êàäðîâà ïîë³òèêà...

до високої продуктивності праці і володіє
ситуацією щодо причин кризової ситуації. У
такому разі приймається рішення з ліквідації таких ситуацій, котре спрямоване на аналіз факторів, які призвели до виникнення
кадрових проблем. Кадрові служби, як правило, мають у своєму розпорядженні засоби
діагностики існуючої ситуації й адекватної
екстреної допомоги.
Превентивна кадрова політика – проводиться тоді, коли керівництво має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації. В
програмах розвитку відомства містяться короткострокові і середньострокові прогнози
потреби в кадрах, якісні та кількісні характеристики, а також сформульовані завдання
з розвитку персоналу.
Активна кадрова політика – здійснюється, коли керівництво має не лише прогноз,
але і засоби впливу на ситуацію, а кадрова
служба здатна розробити цільові антикризові кадрові програми, проводити постійний
моніторинг ситуації і коригувати виконання
програм з урахуванням дії зовнішніх і внутрішніх факторів.
Своєю чергою активна кадрова політика поділяється на раціональну та авантюристичну. При раціональній кадровій
політиці керівництво має якісний діагноз і
обґрунтований прогноз розвитку ситуації
та володіє у своєму розпорядженні засобами діагностики персоналу і прогнозування
кадрової ситуації на середньостроковий і
довгостроковий періоди. При авантюристичній кадровій політиці керівництво не
має такого аналізу, але прагне впливати на
неї. Водночас кадрова служба не надає коштів на прогнозування кадрової ситуації і
діагностики персоналу. У загальні програми
розвитку включені плани кадрової роботи,
орієнтовані на досягнення цілей, важливих
для розвитку відомства, але не проаналізованих з точки зору зміни кадрової ситуації.
В залежності від орієнтирів на власний
або зовнішній персонал, а також ступеня
відкритості у відношенні до зовнішнього середовища при формуванні кадрової політики виокремлюють відкриту і закриту кадрову політику.
Відкрита кадрова політика – здійснюється тоді, коли організація прозора для потен-

вдання кадрової політики, можуть бути різноманітними, наприклад: а) стратегія омолодження кадрів; б) стратегія зниження витрат
на персонал; в) стратегія безперервного розвитку персоналу та управління його знаннями; г) стратегія створення дієвого резерву керівних кадрів; ґ) стратегія об’єктивної оцінки трудової діяльності кожного працівника;
д) стратегія підвищення відповідальності
керівників структурних підрозділів за ефективне управління персоналом; е) стратегія
створення високорезультативних робочих
команд; є) стратегія формування фахівців, на
яких рівняються інші працівники; ж) стратегія скорочення персоналу і взаємозамінність
персоналу; з) стратегія розширення повноважень керівників і фахівців одночасно з підвищенням їх відповідальності за результати
роботи [12, с. 12-13].
Одне з найбільш чітких визначень кадрової політики належить А. Я. Кібанову,
згідно з яким кадрова політика – це цілісна
стратегія роботи з персоналом, що об’єднує
різні елементи і форми кадрової роботи та
має на меті створення високопродуктивного
і високопрофесійного, згуртованого і відповідального колективу, здатного гнучко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища [13].
Основні види кадрової політики. Залежно від рівня впливу управлінського апарату на кадрову ситуацію в колективі можна
виокремити наступні види кадрової політики: пасивна, реактивна, превентивна та активна [14].
Пасивна кадрова політика – здійснюється, коли керівництво не має чітко розробленої програми дій щодо персоналу, а робота з
кадрами зводиться до ліквідації негативних
наслідків шляхом оцінювання персоналу,
діагностики кадрової ситуації загалом. Керівники при цьому працюють в режимі екстреного реагування на конфліктні ситуації,
що виникають, прагнуть погасити їх будьякими засобами, часто без аналізу причин і
можливих наслідків.
Реактивна кадрова політика – проводиться, коли керівництво здійснює контроль за симптомами негативного стану в роботі з персоналом, причинами виникнення
конфліктних ситуацій, відсутністю мотивації
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постійно вдосконалювати систему професійного навчання, особливо щодо популяризації самоосвіти. Та найголовніше керівник, менеджер повинен власним прикладом
демонструвати першість, лідерські якості.
Звичайно ж, соціальні питання теж є важливими, адже професійна праця повинна мати
достойну винагороду. Лише тоді держава
зможе працювати на перспективу, на випередження, на побудову мобілізаційної економіки, адже майбутнє держав – за умами
людства, за наукою, за прогресивним розвитком на засадах високих духовно-культурних цінностей. Отже, серцевиною кадрової
політики є мотивація.
Особливої уваги в цьому аспекті заслуговують міркування Н. А. Хорошун, О. П. Шамаєвої стосовно того, що плинність кадрів
можна розглядати як позитивне, так і негативне явище. З одного боку, за умови плинності кадрів розширюються можливості
працівника і збільшується його здатність
до адаптації. З іншого – колектив установи
омолоджується, відбувається приплив нових людей, а отже, нових ідей. Крім цього,
автори наголошують, що кадрова політика
є генеральним напрямом кадрової роботи,
яка реалізується в процесі управління персоналом і модифікується в міру зміни стратегічних пріоритетів. Найважливішим напрямком в організації роботи з кадрами є
постійний і всебічний розвиток кадрів, вдосконалення їх знань, професійних навичок і
вмінь. Суть роботи цього напрямку полягає
в організації механізму, заснованого на особистому інтересі працівника, економічних
стимулах і соціальних гарантіях, що спонукають персонал постійно підвищувати свою
кваліфікацію і професіоналізм, дозволить
створити резерв для заміщення більш високих посад або ротації кадрів відповідно до
потреб установи. Центральною ланкою цього механізму є цілісна система безперервної
підготовки та перепідготовки кадрів [16,
с. 182].
Е. В. Маслов виокремлює загальні вимоги до кадрової політики в сучасних умовах.
Вона має бути: а) тісно пов’язаною зі стратегією розвитку відомства; б) гнучкою, тобто
стабільною та динамічною, і коригуватися
відповідно до потреб відомства; в) економіч-

ційних співробітників на будь-якому рівні,
тобто можна розпочинати працювати як з
нижчої посади, так і з посади рівня вищого
керівництва. Організація готова прийняти
на роботу будь-якого фахівця, якщо він має
відповідну кваліфікацію, без врахування досвіду роботи в цій чи спорідненій галузі. Такий тип підбору кадрів проводиться в нових
установах, що ведуть агресивну політику
завоювання ринку праці, орієнтованих на
швидкий ріст і стрімкий вихід на передові
позиції у своїй галузі.
Закрита кадрова політика – здійснюється тоді, коли організація орієнтується
на включення нового персоналу з нижчого
посадового рівня, а заміщення вакантних
посад відбувається лише з числа співробітників. Цей тип кадрової політики характерний для організацій, орієнтованих на
формування певної корпоративної культури [15, с. 12-13].
Кадрова політика в сучасних умовах.
Одним із вирішальних чинників ефективності і конкурентоспроможності будь-якого
відомства є розроблення чіткої програми
кадрової політики, що забезпечить високу
якість кадрового складу. Окремі держави,
такі як Китай, Німеччина, Франція та багато інших, в умовах конкуруючої економіки
зрозуміли, що робоча сила «зношується»
і найголовнішим є людський потенціал в
умовах загального благоденства та соціального благополуччя. Людський ресурс у разі
вмілого управління та вдало вибудуваної політики держави здатен підняти з руїн будьяку економіку. Звичайно, ні в кого не виникає сумнівів, що для підприємств, установ
та організацій найважливішим ресурсом є
співробітники, – високопрофесійні, високоморальні, досвідчені працівники, здатні виконувати поставлені завдання з максимальною користю для оточуючих у найкоротші
терміни. Конкуренція ставить такі умови
виживання в умовах сучасного ринку праці.
Правильно вибудувана кадрова політика є особливо важливою для досягнення
поставлених цілей та сприяє правильному
відношенню організації до персоналу. Тут
необхідно прислухатися до порад колективу, виробляти стиль керівництва та пристосовувати його до умов, котрі склалися,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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діяльності. Нові орієнтири кадрової поліцейської політики мають бути направлені на
виховання професійних і морально-етичних
якостей співробітника поліції [19, с. 192], а
саме: а) розроблення і вдосконалення моделі фахівця XXI століття та її послідовна
реалізація; б) інтелектуалізація правоохоронної діяльності на основі втілення технологічних, телекомунікаційних інновацій у
системі наукового, аналітичного і освітнього забезпечення; в) створення необхідних
матеріальних і фінансових умов для забезпечення громадського престижу і конкурентоздатності професії на ринку праці; г)
розвиток і вдосконалення соціального пакету для працівників поліції; ґ) формування
усвідомленого відношення до професійного
обов’язку, норм етики та моралі [19, с. 192].
Кадрова політика в контексті освітньої
складової. Державна кадрова політика є одним із найважливіших чинників економічної стійкості країни, головним інструментом
формування, розвитку і збалансованого розподілу її інтелектуального потенціалу. Як зазначив Дж. К. Гелбрейт, «долар, вкладений
в інтелект людини, часто приносить більший приріст національного доходу, аніж
долар, вкладений в залізні дороги, греблі,
машини та інші капітальні блага» [20, с. 49].
До того ж, стратегічний успіх суспільства
визначається не лише формуванням широкого кола науково-технічної, гуманітарної
та художньої еліти, але і її досягненням високого освітнього рівня і професійної підготовки всього населення» [21, с. 413]. Професійна самореалізація суспільства повинна
супроводжуватися духовно-моральним і
фізичним розвитком кожного індивіда. Виховання духовно розвинених, здорових індивідів, сформованих системою моральних
цінностей, гарантує насамперед розвиток
національного людського капіталу і суспільний прогрес [3, с. 2582-2584].
Інноваційні науково-дослідні центри
(лабораторії) поліцейської діяльності як
перспективний напрям розвитку кадрової
політики поліцейського відомства. Одним
з пріоритетних та перспективних напрямів
розвитку кадрової політики поліцейського
відомства є створення при ГУНП в областях
інноваційних науково-дослідних центрів

но обґрунтованою; г) направленою на індивідуальний підхід до своїх працівників [17,
c. 45].
Правильно вибудувана кадрова політика
може переслідувати досягнення таких стратегічних цілей, як покращення моральнопсихологічного клімату в колективі, зміцнення корпоративного та командного духу,
згуртованість колективу, а праця кожного
окремого працюючого може стати якіснішою і принести задоволення від виконаної
справи. Тому запропонована модернізація
організаційно-штатної структури повинна
сприяти підвищенню гнучкості відомства
[18, с. 259].
До питання про державницький підхід у поліцейській кадровій політиці. В
сучасних умовах одним із вирішальних чинників ефективності та конкурентоспроможності поліцейського відомства є забезпечення високої якості кадрового потенціалу, що
можливе за умови розроблення стратегічної державної кадрової політики, котра має
бути відображена у відповідній Концепції.
Стосовно державницького підходу до
поліцейської кадрової політики, то варто наголосити, що поліцейська сфера діяльності
багатоманітна та всеохоплююча. Саме вона
є тією рушійною силою, де найчастіше апробовується закон на практиці. Підбір та розстановка кадрів безпосередньо впливають
на загальну структуру кадрів держави. Від
цього залежить її імідж на міжнародній арені, те, як будуть вибудовуватися її відносини
з іншими державами.
Кадрова
поліцейська
політика
є
невід’ємною частиною державної кадрової
політики, так би мовити, інструментом у
забезпеченні безпеки, законності і правопорядку, захисту прав і свобод людини і
громадянина. Поліцейська кадрова політика є магістральною лінією та принциповою
установкою в роботі з персоналом, який покликаний виконувати місію правоохоронної
діяльності на тривалу перспективу. Сучасна
кадрова поліцейська політика здійснюється
з метою формування професійного складу
кадрів, зберігання, відтворення, зміцнення, розвитку, раціонального й ефективного
використання кадрового поліцейського потенціалу в інтересах оперативно-службової
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тики, котре неодмінно дасть хороші результати. До речі, такий експеримент може стосуватися й інших органів державної влади.
Завдяки такому підходу вдасться виявити
позитивні та негативні аспекти того чи іншого нововведення, явища, процесу і висловити власну позицію похвали чи, навпаки, конструктивної критики. В подальшому
лише після належної апробації, відповідних
висновків експертів той чи інший практичний експеримент може бути впроваджений
на практиці з перспективою майбутнього
втілення на всіх рівнях діяльності Національної поліції України.
Інноваційний науково-дослідний центр
(лабораторія) поліцейської діяльності покликаний виконувати науково-дослідні роботи та завдання, замовником яких є практичні підрозділи. Такі центри мають виявляти назрілі проблеми та висвітлювати їх у
наукових публікаціях, а також вони покликані всіляко захищати права поліцейського
на усіх рівнях з перспективою вироблення
та направлення рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України.
Таким чином, у навчальних закладах розвивати поліцейську науку повинні кафедри, а
в практичних підрозділах – науково-дослідні центри (лабораторії).
Згодом працівники вказаних науководослідних центрів матимуть можливість
залучатися до викладацької роботи в навчальних закладах системи МВС. У таких
центрах можуть бути спеціалізовані відділи
для дослідження того чи іншого профілю
поліцейської діяльності, наприклад, оперативного блоку, слідства, ювенальної превенції тощо, і, звичайно ж, теоретичного блоку, який синтезує знання з різних сфер діяльності суспільства. Так вдасться вивчити
практичну сторону поліцейської діяльності
максимально глибоко. Це стосується і розроблення теоретичної літератури, брошур,
навчально-практичних посібників у схемах
і таблицях тощо. Все це сприятиме практиці, котра є рушійною силою теорії, прогресу,
адже саме на практиці є можливість втілити
в реальність ті чи інші нововведення.
Поліцейський-практик як ніхто інший
усвідомлює важливість дати максимальну
кількість навчального та наукового матеріа-

(лабораторій) поліцейської діяльності, котрі
покликані розвивати науку безпосередньо
у практичних підрозділах, функціями яких
буде моніторинг сучасного стану розвитку
законодавства в Україні та світі, наукове обґрунтування та вироблення концептуальних засад вдосконалення кадрової політики
територіальних підрозділів ГУНП, з метою
забезпечення їх ефективного функціонування. В обґрунтування сказаного треба наголосити, що ринок праці не стоїть на місці.
Він постійно еволюціонує та вдосконалюється, і його працівники мають відповідати
встановленим вимогам і стандартам. Рушійною силою для такого вдосконалення є, безперечно, наука. Саме вона спонукає до досконалості та професіоналізму. Поліцейські
поза політикою, однак їм дозволено займатися науковою, творчою та викладацькою
роботою.
Сьогодні у світі відбуваються безперервні дискусії спеціалістів з обміну досвідом
на численних наукових платформах, де обговорюються різноманітні проекти, проводяться стажування, симпозіуми, семінари,
круглі столи, конференції тощо. Діалог правових культур призводить до того, що в нас
є можливість запозичувати кращі надбання
та цінності, вироблені світовою цивілізацією
у сфері права, та впроваджувати їх на вітчизняному ґрунті.
З цією метою необхідним є створення і вироблення чітких наукових програм
(концепцій) послідовного плану дій таких
центрів (лабораторій) з конкретними термінами виконання визначених положень та
напрямів роботи. За таких умов важливою
є апробація впровадження щоразу нових
експериментів на практиці. Для прикладу,
співробітники наукових центрів повинні
вдаватися до неординарних наукових пошуків та підходів, коли, скажімо, половину
робочого дня присвячується написанню
наукових матеріалів, а в іншу половину науковці-практики мають бути присутніми на
слідчих діях, разом з дільничними офіцерами поліції на виїздах, проводити превентивні заходи тощо. Треба сказати, що лише у
практичних підрозділах такий проект може
бути реалізований. В даному випадку відбудеться справжнє поєднання теорії і пракÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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ків. Слід також займатися написанням грантів, спілкуватись з поліцейськими-практиками, виявляти проблеми і труднощі, з якими
вони зіштовхуються щоденно, і узагальнювати усе вищесказане у пропозиціях та рекомендаціях до МВС чи змінах та доповненнях до законодавчих актів.
Водночас у практичних підрозділах працює багато співробітників, для яких наука
може стати «другим крилом», з допомогою
якого вони підніматимуться кар’єрними
сходинками. Тим самим нам вдасться вивести теорію і практику поліцейської діяльності
на якісно інші обрії та вирішити багато проблем сьогодення. У практичних підрозділах
достатньо грамотних, освічених працівників, ентузіастів своєї справи, які можуть бути
висококласними викладачами.
Між іншим, Міністром внутрішніх справ
України 1 грудня 2017 року підписаний наказ № 981 «Про практичну складову у підготовці фахівців для Національної поліції
України». Не можна приховувати: лунає
критика з боку викладачів поліцейських навчальних закладів, і вона деякою мірою є
виправданою, адже науковець, який працював тривалий час у ВНЗ системи МВС, відповідно до наказу Міністра, звільняється з
основного місця роботи і направляється до
практичних підрозділів для працевлаштування, а вже після одного-двох років здобуття такого досвіду розпочинаються процеси
повернення такого викладача до навчального закладу. На жаль, реформа часто болюча,
і доводиться «різати по живому». Тому до
практичних підрозділів систематично прибуває викладацький склад ВНЗ для здобуття відповідного практичного досвіду. Можна як завгодно відноситись до цього експерименту, але, на наше переконання, у ньому
є доцільність. Завданням практичних підрозділів є створення нормальних умов праці, щоб викладачі збагатились практичним
досвідом і максимально змогли розкритися
їхні здібності та науковий потенціал.
Вказаний експеримент як елемент реформи у поліції, зі слів науковців, принесе
позитивні результати. Нині ми переймаємо
досвід накопичених знань викладачів, вони
читають лекції у наших тренінгових центрах, допомагають реалізовувати наукову

лу курсантам у ЗВО для того, щоб вони могли справитися з поставленими практичними завданнями, а також як оптимізувати час,
зусилля на навчання; зрештою, як зробити з
курсанта справжнього фахівця і зацікавити
його настільки, щоб він усвідомив усю важливість та складність поліцейської професії.
Найкращим каталізатором підкріплення
теоретичних знань є практика, приміром,
коли курсант здійснює нічні чергування, заповнює протокол огляду місця події, відбирає пояснення тощо. З огляду на сказане, до
роботи у вказаних центрах при ГУНП можуть залучатися кращі курсанти під мудрим
керівництвом наукових співробітників.
Іншою стороною медалі в напрямку обґрунтування вищенаведеного є те, що ідею
про створення науково-дослідних центрів
(лабораторій) можна використати як пілотний проект у будь-якій з областей України, а
згодом – і при кожному ГУНП створити такі
центри. Для прикладу, у практичні підрозділи приїжджає багато іноземних делегацій,
яким необхідно вручити посібники, монографії, книги, цікаві наукові напрацювання,
інтерв’ю, пропозиції вирішення складних
життєвих ситуацій і проблем, з якими щоденно зустрічаються поліцейські. Потрібно
також узагальнити ті чи інші рекомендації,
формувати законопроекти тощо. Як відомо, у практиків немає достатньо часу, щоб
займатися науковою діяльністю. Вони розслідують кримінальні правопорушення, борються зі злочинністю. Для здійснення такої
місії потрібні науковці. Безперечно, на цьому поприщі роботи вдосталь. Допустимо, у
тій чи іншій місцевості потрібно втілити цікаві напрацювання в життя, поспілкуватись
з громадянами того чи іншого населеного
пункту, виявити громадську думку населення, провести належну роботу, спрямовану
на превенцію (попередження) правопорушень та злочинів, зрештою, допомогти людині у вирішенні того чи іншого питання,
у разі необхідності – залучити спеціалістів
з інших галузей діяльності, волонтерський
корпус тощо. Подібна робота майже не проводиться. В цьому аспекті абсолютна більшість проблем громадян залишається невирішеною і носить латентний характер, що в
подальшому є причиною невтішних наслід95
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Нонсенсом вважаємо те, коли на кафедрах криміналістики, судової медицини,
кримінального процесу, кримінального та
адміністративного права, оперативно-розшукової діяльності працюють викладачі,
які не набули відповідного досвіду у практичних підрозділах. Саме тому Міністр внутрішніх справ України підписав наказ, про
який йшлося вище.
Для того, щоб бути відданим тій чи іншій
установі, тому чи іншому закладу, відомству,
необхідно безпосередньо працювати у ньому, слід добре знати колектив, а також те,
чим він живе і займається. Подібно і поліцейські-науковці, які працюють у ВНЗ системи МВС, не можуть знати усіх проблем, з
якими зустрічається поліцейський-практик.
Лише безпосереднє місце праці у ГУНП,
реальне спілкування з практикуючими поліцейськими дозволить написати спільні наукові праці високого ґатунку та здійснювати
викладацьку діяльність на високому професійному рівні.
З цих міркувань в областях, де є поліцейські навчальні заклади, доречно передислокувати науково-дослідні лабораторії ВНЗ
МВС до ГУНП, і навпаки – у разі відсутності в регіоні вищого освітнього закладу МВС
створити інноваційні науково-дослідні центри (лабораторії) поліцейської діяльності як
відокремлений підрозділ територіального
ГУНП. Подібні наукові центри (лабораторії) зможуть активно займатися вирішенням
проблем превенції (попередження) правопорушень і злочинів, проблем кадрового забезпечення, публічного порядку та безпеки
тощо.
Майбутнє держави – за прогресивною
наукою та ефективною практикою у їхній
взаємодії та гармонії. Науковець подібний
на того, хто кидає каміння з високої гори,
а практик – це той, хто на власних плечах
піднімає цей мішок з камінням на велику
гору. Безумовно, не можна недооцінювати науковців, однак, як говорять провідні
практики, теорія мертва, а дерево життя,
тобто практика, завжди зеленіє. Або інший
відомий вислів: норма права є мертвою до
тих пір, допоки вона не реалізується, не втілюється у життя. Лише на практиці є можливість зустрітися з особами, які порушили

та практичну складову роботи поліцейського. У них також є можливість відчути і побачити, що таке практика зсередини і вже
пізніше, крізь призму практичної складової,
здійснювати викладацьку діяльність. Якщо
науковець чи практик перестав цікавитись
передовими досягненнями у своїй галузі, не
думає над тим, як її можна вдосконалити, у
такого підрозділу немає майбутнього.
З іншого боку, якщо ми хочемо досягти
успіхів у тій чи іншій галузі, нам необхідно
теоретичні знання, уміння та навички підкріплювати практикою, зрештою, кількісними показниками роботи. При всій умовності
показників статистичної звітності вважаємо,
що вони необхідні, адже поняття довіра є
досить розмитим, а показники реальної роботи поліцейського свідчать про довіру громадян. Так само і довіра може бути реальним показником роботи поліції.
Таким чином, спеціалісти науково-дослідних центрів (лабораторій) покликані
впроваджувати новітні наукові досягнення
та передовий зарубіжний досвід на практиці. Це має бути так званий «мозковий
центр» ГУНП в областях з числа фахівцівноваторів, зокрема філологів, соціологів,
журналістів тощо. Також виникає потреба у викладанні навчальних дисциплін,
проведенні тренінгів, лекцій поліцейської
спрямованості. Необхідно працювати над
створенням навчальних курсів, таких, як
поліцейське право, поліцейська риторика,
поліцейська деонтологія, поліцейська етика та ін. До речі, Оксфордський і Гарвадський університети в основу викладання
вже давно заклали не теорію, а практичну
складову, тобто викладання здійснюють
кращі практикуючі юристи, даючи студентам матеріал, котрий найбільше знадобиться на практиці. Курсантам, студентамюристам повинні викладати практикуючі
судді, нотаріуси, адвокати, прокурори, поліцейські. Для таких спеціалістів не менш
важливими є наукова складова, вміння зацікавити аудиторію, знання навчального
матеріалу, особливостей застосування тієї
чи іншої норми права на практиці. За цим
– майбутнє не лише поліцейської системи,
але і всіх провідних сфер та галузей суспільного життя.
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Закон, реальними злочинцями і застосувати
норму права у разі необхідності. Виникає
запитання: яка користь для громадськості
від науково-дослідних центрів (лабораторій)? Вважаємо, що вже за один рік роботи
можна досягти успіхів у багатьох напрямах
ефективного функціонування Національної
поліції України.
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Висновки
В даній статті ми торкнулися лише окремих аспектів кадрової політики держави і
поліцейського відомства. Комплексний підхід до вдосконалення кадрової політики
дозволить розширити кадровий потенціал
та можливості поліцейського колективу в
цілях вирішення пріоритетних національних завдань. Модернізація країни можлива
лише за умови досконалої кадрової політики. Таким чином, наявність у системі Національної поліції України висококваліфікованих кадрів, обізнаних у багатьох питаннях,
є особливо необхідним. МВС має працювати на такий результат, що загалом допоможе здобути конкурентну перевагу та професійність як серед державних органів, так
і поліцейських структур світу.
Зауважимо й те, що віддаленість теорії
від практики – вічна проблема, котра потребує свого об’єктивного вирішення. Широкий діапазон методів боротьби зі злочинністю, вироблених наукою та втілених на
практиці, сприятиме ефективному розвитку
як поліцейського відомства, так і державності. Кажуть: краще один раз побачити,
аніж сто разів почути. Тому лише апробація
практикою є запорукою вдалої діагностики
тих чи інших напрацювань теорії. Основи
державної політики у боротьбі зі злочинністю повинні закладатися у науково-дослідних центрах (лабораторіях), котрі мають
бути серцевиною поліцейських практичних підрозділів, у яких мобілізуватимуться
усі знання поліцейських структур. Успішне
функціонування науково-дослідних центрів
(лабораторій) є запорукою прогресивного
розвитку держави.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню суті
державної кадрової політики та її впливу на
формування кадрової політики поліцейського
відомства з метою вироблення загальнодержавної концепції кадрової політики ефективного функціонування поліцейських колективів.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку
кадрової політики поліцейського відомства є
створення при ГУНП в областях інноваційних науково-дослідних центрів (лабораторій)
поліцейської діяльності.
Ключові слова: кадрова політика, поліцейське відомство кадровий потенціал, інноваційні науково-дослідні центри (лабораторії) поліцейської діяльності.

SUMMARY
The article is devoted to the study of the state
personnel policy essence, its influence on the formation
of the personnel policy of the police department through
the prism of educational processes.
It is being noted that an important requisite for the
development of statehood is a properly structured system
of personnel policy. The historical dynamics of personnel
policy, marked by the departure from the Soviet system
of personnel management, is characterized by many
positive aspects, especially regarding the quality of
higher education, and represents the fundamental idea
of patriotism, professionalism and intellectualization
of labor. At the same time, numerous personnel
problems of that time gave rise to inevitable processes
in the economy, social life and public administration.
Instead, in the context of cross-border cooperation, the
machinery of personnel policy faces new challenges in
terms of personal qualities and competence of staff.
The information society is in constant search of new
principles and approaches to personnel work, amongst
other things in the plane of the remote component of
the tasks.
It is approved that the world’s leading countries
(Germany, France, China) have timely understood
the relevance and priority of human potential, its
intellectual reserves, that the progressive future of
the modern labor market - the matter depends on the
scientific and professional staff. It is important to
emphasize the system of vocational education and the
development of motivational capabilities of human
resources in connection with the significant turnover
of staff in our country. The final point is to develop a
holistic concept of state personnel policy.
Special attention should be paid to police personnel
policy, which is fundamental in terms of law enforcement
training. The conceptual opinion is expressed that in
order to bring theory and practice closer together, science
must be developed directly in the practical police forces.
The priority direction of development of personnel
policy of police department is creation the areas of
innovative research centers (laboratories) at The Main
Departments of the National Police in regions.
Key words: personnel policy, police department,
potential of personnel policy, innovative research
centers (laboratories) of police performance.
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ÍÎÂ²×ÅÍÊÎ Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Проблеми протидії нелегальній міграції вивчали різні науковці. З’ясування особливостей адміністративно-правового регулювання у сфері міграції, статусу суб’єктів
протидії нелегальній міграції, зокрема
державного впливу на міграційні процеси,
діяльності з протидії міграційним правопорушенням й застосування заходів примусу до іноземців та осіб без громадянства
проводилося з урахуванням робіт О.О. Бандурки. Сафонов Ю.М. у своєму дослідженні
«Міграційна політика та міграційні процеси
в Україні» дає тлумачення таким процесам
та їх вплив на економіку в державі. Праці
таких вчених, як Загороднього А.Ф., Малиновської О.А., Тиндика Н.П., розглядають
суб’єктів протидії нелегальній міграції як
суб’єктів, взаємозалежних та співпрацюючих між собою. Олефір В.І. досліджував
статистичні дані щорічної міграції в Україні. У працях Римаренка Ю.І., Чеховича С.Б.
визначається тлумачення суб’єктів протидії
нелегальній міграції та їх види в Україні.

На сьогодні реалізація державної політики
у сфері незаконної міграції має багато прогалин. Україна, як держава, зіткнулася з
відсутністю ефективної системи правового
регулювання міграційних процесів, які створюють загрозу в країні, сприяють зростанню злочинності та утворенню організованих
злочинних груп, обумовлюють загострення соціальної напруги в суспільстві. Тому
постає актуальним питання щодо визначення завдань та функцій суб’єктів протидії
нелегальній міграції. Досліджено питання
видів суб’єктів протидії нелегальній міграції в
Україні та їх функції і взаємна співпраця.
Ключові слова: суб’єкти протидії, державне
управління, міграційна політика, нелегальна
міграція, національна безпека, державне регулювання міграційної політики, ефективність
міграційної політики, протидія нелегальній
міграції.
Постановка проблеми
Досить довго в Україні існує соціальнополітичну криза, яка впливає на міграційну
сферу. На сьогодні рівень нелегальної (незаконної) міграції, виїзд за межі держави
різних категорій працездатного населення
неможливо контролювати, ці негативні дії
шкодять сталому розвитку України. Усунення основних із зазначених негативних явищ
можливе за рахунок взаємної співпраці
суб’єктів протидії нелегальній міграції, виконання ними своїх функцій і завдань щодо
зменшення міграційних явищ у державі.

Метою статті є визначення системи
суб’єктів протидії нелегальній міграції в
Україні. Її новизна полягає в тому, що всі
суб’єкти протидії нелегальній (незаконній)
міграції зможуть більш-менш контролювати потоки мігрантів, тільки співпрацюючи
один з одним. Завданням статті є визначити
суб’єктів протидії.
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Викладення основного матеріалу
Україна через старіння населення і низький рівень народжуваності швидкими темпами наближається до демографічної кризи,
що матиме деструктивні наслідки, в першу
чергу, в економічній сфері, через зниження
обсягу внутрішнього ринку та чисельності
робочої сили. Нелегальне її переміщення,
зокрема за межі України, ще більше посилює
цю кризу.
Безпосередній контроль за розгортанням міграційних потоків здійснюється на
основі національного законодавства, яке є
основоположним при формуванні міграційної політики держави. Окрім створення національної правової бази, запорукою успішної реалізації державної міграційної політики є формування інститутів, відповідальних за управління зовнішньою трудовою
міграцією; належне кадрове впорядкування
спеціалізованих органів державної влади;
забезпечення достатньої матеріальної та
фінансової бази регулювання міграційного
руху; утвердження наукового та інформаційного супроводу управлінського процесу.
Державна міграційна політика (ДМП),
що спрямована на протидію нелегальній
міграції, визначається низкою нормативноправових документів, серед яких [1]:
- Закон України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства»;
- Кодекс України про адміністративні
правопорушення (ст. 203–206);
- Кодекс адміністративного судочинства
України;
- спільний наказ МВС, Мінсоцполітики
України, МОН України «Про затвердження Порядку проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері» від
04.09.2013 р. № 850/536/1226;
- спільний наказ МВС, Адміністрації
Державної прикордонної служби України,
Служби Безпеки України «Про затвердження Інструкції про примусове повернення і
примусове видворення з України іноземців
та осіб без громадянства» від 23.04.2012 р.
№ 353/271/150;
- спільний наказ МВС України, МОЗ
України, Адміністрації Державної прикордонної служби України «Про матеріальноÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

побутове і медичне забезпечення іноземців
та осіб без громадянства, що утримуються в
пунктах тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового
тримання та спеціально обладнаних приміщеннях» від 17.04.2012 р. № 336/268/254;
- спільний наказ МВС України, МЗС
України, Мінінфраструктури України, Мінфіну України, СБУ «Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними
матеріалами між суб’єктами інтегрованого
управління кордонами» від 01.09.2015 р.№ 1050/254/341/749/562.
Державний контроль за дотриманням
законодавства у сфері міграції (імміграції та
еміграції), у тому числі протидії нелегальній
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, регламентується такими нормативноправовими документами:
- Законом України «Про міграцію»;
- Законом України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання
в Україні»;
- Кодексом України про адміністративні
правопорушення (ст. 197-201, ч. 1 ст. 203,
ст.ст. 204, 205, 206);
- наказом МВС України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
ДМС» від 28.08.2013 р. № 825.
Угодою про асоціацію між Україною,
з одного боку, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами- членами, з іншого боку [2], строк дії якої необмежений, передбачається запровадження всеохоплюючого діалогу щодо ключових питань у сфері
міграції, включаючи нелегальну міграцію, з
метою управління міграційними потоками.
Важлива увага приділяється забезпеченню
мобільності громадян і поглибленню візового діалогу, зокрема, шляхом запровадження
безвізового режиму.
Починаючи з 11 червня 2017 року, безвізовий режим між Україною та ЄС дозволив громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн ЄС, що
збільшує потоки мігрантів (іммігрантів,
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емігрантів) та потребує впровадження в національному законодавстві нових підходів
для протидії нелегальної міграції в системі
забезпечення національної безпеки України
через державну міграційну політику в умовах децентралізації.
Загальний обсяг внутрішньої міграції в
2014 році становив 9% від економічно активного населення в Україні [3]. Російська
Федерація надалі залишається основною
країною призначення для українських трудових мігрантів, особливо для короткострокових трудових мігрантів. Польща, Чеська
Республіка та Італія були найважливішими
напрямками для довгострокових трудових
мігрантів. У цілому, на п’ятірку країн призначення (Російську Федерацію, Польщу, Чеську Республіку, Італію й Білорусь) припадає
близько 80% від загального обсягу короткострокових і довгострокових міграційних
потоків. При порівнянні поточної структури трудової міграції з потенційною результати аналізу цього дослідження вказують на
такі можливі зміни:
- більший обсяг довгострокової трудової
міграції до США й Канади, а також збільшення короткострокової трудової міграції
до регіону ЄС і зниження до країн СНД;
- більше жінок братимуть участь у довгостроковій і короткостроковій трудовій міграції;
- набагато вищий рівень участі молодих
людей (віком 18-29 років) у внутрішній і
міжнародній міграції;
- більші зовнішні довгострокові й короткострокові потоки трудової міграції з міських районів, особливо з великих міст;
- збільшення кількості жителів з північної, східної й центральної України, які будуть готові брати участь у довгостроковій
трудової міграції.
Повернення на постійне проживання
до України після тривалої трудової міграції
– це поточна тенденція, яка показує ознаки зростання. У 2016 році 144,5 тис.
міжнародних довгострокових трудових
мігрантів, або 39% від загальної зареєстрованої поточної кількості довгострокових
трудових мігрантів, повернулися в Україну
на постійне проживання. Найбільше
мігрантів повернулося з таких чотирьох

країн: Російська Федерація (33%), Польща
(19%), Італія (9%) та Чеська Республіка (9%).
Як і очікувалося, імовірність повернення
трудових мігрантів зростає з віком [4].
На практиці організація державою еміграційного контролю передбачає досягнення наступних цілей:
- забезпечення зворотного характеру зовнішньої трудової міграції;
- реалізація права громадян на свободу
переміщень та працевлаштування;
- належний захист прав та інтересів робітників у країнах перебування;
- покращення ситуації на національному
ринку праці (завдяки скороченню безробіття або від отримання потрібних йому фахівців після повернення трудових мігрантів,
що освоїли нові спеціальності, на батьківщину);
- обмеження виїзду працівників у тих
секторах економіки, забезпечення яких кваліфікованими кадрами є недостатнім;
- сприяння регулярному надходженню в
країну і ефективному використанню міграційного капіталу на користь національної
економіки;
- нарощування експорту вітчизняної
продукції.
Державне регулювання міграції робочої сили розглядається як цілеспрямована
діяльність органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування
щодо реалізації пріоритетів міграційної політики, регламентації чисельності та якості
робочої сили в країні шляхом запровадження відповідних юридично-правових, економічних, фінансових, організаційних, інформаційних і соціальних заходів. Систему
суб’єктів державного регулювання міграційними процесами в Україні можна розподілити на суб’єктів загального регулювання
міграційними процесами та органи державного управління, що здійснюють безпосередньо регулювання міграційними процесами в Україні [5].
Суб’єкт протидії нелегальній міграції – це носій передбачених адміністративно-правовими нормами прав та обов’язків
щодо протидії нелегальній міграції і здатний надані права реалізовувати, а покладені
обов’язки виконувати.
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Виходячи із змісту діяльності, спрямованої на протидію нелегальній міграції, функціонального призначення та кола повноважень суб’єкти протидії нелегальній міграції
можуть бути поділені на такі основні групи:
1) суб’єкти законодавчого забезпечення
протидії нелегальній міграції;
2) суб’єкти безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії нелегальній
міграції;
3) суб’єкти здійснення правосуддя у справах
про порушення міграційного законодавства;
4) суб’єкти запобігання нелегальній міграції;
5) суб’єкти контролю та нагляду за діяльністю суб‘єктів безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії нелегальній
міграції.
Першу групу суб’єктів складають Верховна Рада України, Президент України,
Кабінет Міністрів України, відповідні міністерства та відомства. Особливе місце серед
цих органів займає Верховна Рада України,
від якої як єдиного законодавчого органу в
нашій державі головним чином залежить
якість забезпечення правового регулювання
протидії нелегальній міграції.
Другу групу зазначених суб’єктів складають суб’єкти безпосередньої правоохоронної
діяльності у сфері протидії нелегальній міграції. У свою чергу, суб’єкти цієї групи діляться
на дві підгрупи: 1) суб’єкти, для яких безпосередня правоохоронна діяльність у сфері протидії нелегальній міграції є однією з основних
функцій; 2) суб’єкти, для яких така діяльність
є другорядною функцією і здійснюється лише
в процесі виконання ними основних функцій,
які безпосередньо не пов’язані з протидією
нелегальній міграції.
Адміністрація Державної прикордонної служби України є центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом у
справах охорони державного кордону. До
основних функцій Державної прикордонної
служби України віднесено участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія
незаконній міграції на державному кордоні
України та в межах контрольованих прикордонних районів. Повноваженнями Державної прикордонної служби України у сфері
протидії нелегальній міграції є: прийняття
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

у взаємодії з МВС України і органами Служби безпеки України рішень про видворення
за межі України іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів при спробі або
після незаконного перетинання державного кордону в Україну, видворення цих осіб;
здійснення самостійно або у взаємодії з органами і підрозділами МВС УКраїни і органами Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами
без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території.
Служба безпеки України – державний
правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку
України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. Служба безпеки
України у межах своєї компетенції протидіє
нелегальній міграції, виявляє потоки нелегальних мігрантів, які набувають ознак організованої злочинності, їх компетенція і повноваження в цій сфері регламентовані Законом України «Про Службу безпеки України».
І все ж основний тягар з протидії нелегальній міграції лягає на підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС) та Національну поліцію України.
Згідно з Положенням «Про Державну міграційну службу України» основними завданнями ДМС України є: 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у
сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів; 2) реалізація державної
політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів; 3) реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності.
До завдань ДМС України необхідно
також віднести здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сферах міграції
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(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців
та інших визначених законодавством категорій мігрантів, адже серед повноважень
ДМС України є низка саме наглядових [7].
Так, ДМС здійснює державний контроль за
дотриманням законодавства у сфері міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та
інших визначених законодавством категорій
мігрантів, у випадках, передбачених законодавством, притягує порушників до адміністративної відповідальності [8].
На міжнародній арені вказаний орган
державної влади активно співпрацює з –
НАТО (північноатлантичний альянс) — міжнародною міжурядовою організацією, військово-політичним союзом 28 держав;
– Радою Європи — міжнародною організацією 47 держав-членів у європейському
просторі;
– Управлінням Верховного комісара
ООН у справах біженців (УВКБ ООН) —
установою, що забезпечує захист і допомогу
біженцям у різних країнах світу;
– Міжнародною організацією з питань
міграції, метою якої є забезпечення в усьому
світі впорядкованої міграції осіб, які потребують міжнародних міграційних послуг.
До суб’єктів, для яких така діяльність
щодо протидії нелегальній міграції є другорядною функцією і здійснюється лише в процесі виконання ними основних функцій, які
безпосередньо не пов’язані з протидією нелегальній міграції, можна віднести: Міністерство закордонних справ, Державну фіскальну службу України (митні органи).
Третя група суб’єктів — це суди загальної
юрисдикції, до компетенції яких закон відносить судовий розгляд справ про порушення
міграційного законодавства, та адміністративні суди, до компетенції яких віднесено
прийняття рішення про примусове видворення нелегальних мігрантів.
Діяльність суб’єктів четвертої групи головним чином пов’язана із запобіганням нелегальній міграції. До них відносяться органи,
які, зокрема, забезпечують проведення єдиної державної міграційної політики, здій-

снюють профілактичну діяльність щодо нелегальної міграції. Власне профілактика нелегальної міграції є обов’язком усіх органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністрацій підприємств, установ
і організацій, незалежно від форми власності.
П’яту групу суб’єктів складають суб’єкти,
які здійснюють контроль та нагляд за діяльністю суб‘єктів безпосередньої правоохоронної
діяльності у сфері протидії нелегальній міграції. Парламентський контроль за виконанням
законів у сфері протидії нелегальній міграції
здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, іншими парламентськими комітетами в рамках їх повноважень,
Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини. Згідно з ч. 2 ст. 107 Конституції
України та ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони» контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки здійснює Рада національної
безпеки та оборони України. До суб‘єктів цієї
групи слід віднести також суд, який здійснює
судовий контроль за діяльністю зазначених
вище органів при розгляді адміністративних
справ про адміністративні порушення міграційного законодавства, вирішення питання
про затримання іноземця та видворення його
за межі України в примусовому порядку. Процесуальне керівництво в кримінальних правопорушеннях за фактом нелегальній міграції
здійснюється Генеральним прокурором України й уповноваженими ним прокурорами [6].
Міграція перетворюється на вагомий
чинник розвитку, боротьби із бідністю, досягнення проголошених ООН цілей тисячоліття. Разом з тим, уряди багатьох
держав не здатні скористатися можливостями, які надає міграція. До них належить і Україна, де формування державної
міграційної політики, як і її інституційне
забезпечення, все ще не завершено. Подолання проблем у міграційній сфері, використання позитивного потенціалу міграції
потребують удосконалення національного
міграційного законодавства, становлення
адміністративних органів з його виконання, розвитку міжнародного співробітництва
у відповідній сфері. Тенденції розвитку
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міграційних процесів є взаємозалежними з
політичними, економічними, соціальними,
географічними, природними та іншими
чинниками розвитку людського суспільства.
Проте міжнародна практика не дає підстав
стверджувати, що людством уже вироблені
універсальні і загально визначені правові
механізми, здатні гарантувати цілком
оптимістичне та безконфліктне регулювання міграцій, захисту прав певних категорій
осіб, які беруть участь у цих процессах [5].
Висновки
У статті визначено, що суб’єктом протидії нелегальній міграції є носій передбачених адміністративно-правовими нормами
прав та обов’язків щодо протидії нелегальній міграції і здатний надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати.
Отже, система суб’єктів протидії нелегальної міграції складається з п’яти груп, а саме:
суб’єкти законодавчого забезпечення протидії нелегальній міграції; суб’єкти безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії нелегальній міграції; суб’єкти здійснення
правосуддя у справах про порушення міграційного законодавства; суб’єкти запобігання
нелегальній міграції; суб’єкти контролю та
нагляду за діяльністю суб‘єктів безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії нелегальній міграції. У зв’язку з процесом
глобалізації та євроінтеграції України обсяги
міграції будуть постійно зростати, у т.ч. і нелегальної (незаконної) міграції, що потребує
удосконалення діяльності суб’єктів правового
і організаційного регулювання протидії нелегальній (незаконній) міграції.
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SUMMARY
The implementation of the state national security
policy today is one of the main problems in Ukraine.
Illegal migration poses a serious threat to Ukraine’s
national security and stability in society. Ukraine, as
a state, is faced with the lack of an effective system of
legal regulation of migration processes that threaten the
national security of the country, contribute to the growth
of crime and the formation of organized criminal groups,
exacerbate social tensions in society. Therefore, the question
of defining the tasks and functions of the subjects of
combating illegal migration arises. The issues of types of
subjects of counteraction to illegal migration in Ukraine
and their functions and mutual cooperation are studied.
Direct control over the deployment of migration flows is
carried out on the basis of national legislation, which is
fundamental in shaping the migration policy of the state.
In addition to the creation of a national legal
framework, the key to the successful implementation
of state migration policy is the formation of institutions
responsible for managing external labor migration;
proper staffing of specialized public authorities;
ensuring a sufficient material and financial base for
regulating migration;
approval of scientific and information support of the
management process.
State regulation of labor migration is seen as a
purposeful activity of state executive bodies and local
governments to implement the priorities of migration policy,
regulation of the number and quality of labor in the country
by introducing appropriate legal, economic, financial,
organizational, informational and social activities. The
system of subjects of state regulation of migration processes
in Ukraine can be divided to: subjects of general regulation
of migration processes and public administration bodies
that directly regulate migration processes in Ukraine.The
subject of counteraction to illegal migration is the bearer
of the rights and obligations provided by administrative
and legal norms concerning counteraction to illegal
migration and is capable to realize the given rights, and
to carry out the assigned duties. Migration is becoming an
important factor in the development, fight against poverty,
and the achievement of the UN Millennium Development
Goals. However, the governments of many countries are
unable to take advantage of the opportunities provided by
migration. These include Ukraine, where the formation of
state migration policy, as well as its institutional support,
is still not completed.
Key words: subjects of counteraction, public
administration, migration policy, illegal migration,
national security, state regulation of migration policy,
efficiency of migration policy, counteraction to illegal
migration.
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ÍÅÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÎÁÎÂ’ßÇÊ²Â
ÙÎÄÎ ÂÆÈÒÒß ÇÀÕÎÄ²Â ²Ç ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß
ÊÎÐÓÏÖ²¯ ßÊ ÎÁÑÒÀÂÈÍÀ, ßÊÀ Ï²ÄËßÃÀª
ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍÞ ÄËß ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÙÎÄÎ
ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ ÇÀÕÎÄ²Â ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ
ÏÀÍÜÊÎ Ìàð’ÿíà ªâãåí³âíà - àñèñòåíò êàôåäðè ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà òà
ïðîöåñó, Ëüâ³âñüêèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò
Рассматриваются проблемы формулировки такого основания применения мер уголовно-правового характера в отношении юридического лица, как необеспечение выполнения
обязанностей по предотвращению коррупции
(пункт 2 ч. 1 ст. 96-3 УК Украины). Выявлены недостатки формулировки пункта 2 ч. 1
ст. 96-3 УК Украины. По результатам анализа данных Единого государственного реестра
судебных решений установлено, что указанное
обстоятельство не было применено органом
досудебного расследования для начала производства в отношении юридического лица.
Определено методику и тактику сбора доказательств для установления наличия оснований для применения мер уголовно-правового
характера в отношении юридического лица.
Рассмотрены особенности предоставления
доступа к материалам досудебного расследования.
Ключевые слова: мери уголовно-правового
характера, уполномоченное лицо, необеспечение выполнения обязанностей, предотвращение коррупции, коррупционное преступление.
Постановка проблеми
На підставі Закону України від 23 травня 2013 року № 314-VII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб», до КПК України (п.7
ч.1 ст. 91) та Загальної частини КК України (статті 96-1 - 96-10 Розділу ХІV-1) були
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

внесені зміни в частині введення інституту
заходів кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб. Відповідні нововведення опинилися під пильним науковим
прицілом та отримали як підтримку, так і
гостру критику, оскільки «новелізація чинного законодавства в ракурсі встановлення
заходів кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб спричинила більше
запитань, ніж відповідей» [1, с. 96]. Однак,
не вступаючи у полеміку «pro» чи «contra»,
слід зазначити, що узагальнення практики
правозастосовних органів свідчить про те,
що вони стикаються з певними труднощами щодо доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних
осіб заходів кримінально-правового характеру. Очевидно, що такий стан речей
зумовлений недоліками в конструюванні
кримінально-правових та кримінальнопроцесуальних норм та, власне, полярністю позицій науковців. Втім ця проблематика має динамічний характер, а її зміст
залежить від стану законодавчого регулювання, який повинен відповідати потребам
практики.
Стан дослідження
Деякі кримінально-процесуальні дослідження висвітлюють тільки фрагментарно окремі питання, які пов’язані з доказуванням обставин, які є підставою для
застосування щодо юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру. Так,
одні автори розглядали це поняття через
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призму предмета доказування у кримінальному провадженні [2; 3], процесуальних
аспектів застосування цього інституту [4;
5], інші - вивчали міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо
юридичних осіб [6]. Втім на сьогодні база
знань практично не піддавалась аналізу на
предмет ступеня наукового забезпечення
процесу доказування обставини, яка є підставою для застосування щодо юридичних
осіб заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, передбаченої
п.2 ч.1 ст.96-3 КК України. Здебільшого
науковці розглядали лише окремі аспекти
цього питання в рамках наукових статей, у
науково-практичних коментарях до КПК
України чи доповідях на конференціях.
Таким чином, основною метою цієї статті є з’ясування особливостей доказування
факту незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу обов’язків
щодо вжиття заходів із запобігання корупції для застосування щодо юридичної особи
заходів кримінально-правового характеру.
Виклад основних положень
Однією з підстав для застосування щодо
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами
юридичної особи обов’язків щодо вжиття
заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів,
передбачених п.2 ч.1 ст.96-3 КК України.
Навіть поверхневий аналіз цього законодавчого припису засвідчує сумніви у його
доцільності. На це вказує також аналіз даних Єдиного державного реєстру судових
рішень, за результатами якого встановлено, що зазначену підставу жодного разу не
було використано органом досудового розслідування для початку провадження щодо
юридичної особи. Вочевидь, такий стан
речей обумовлений вадами законодавчої
техніки, а відтак формальним підходом законодавця до визначення відповідної підстави.
Насамперед, виникають питання щодо
сформованого переліку складів злочинів,

які передбачені у п.2 ч.1 ст.96-3 КК України. Судячи із формулювання «вжиття заходів із запобігання корупції», систему таких
злочинів складають виключно корупційні.
Втім якщо виходити з примітки до ст.45
КК України, склади злочинів, передбачені ст.209 та 306, не відносяться до таких,
оскільки правовий механізм протидії зазначеним злочинам закріплений у ЗУ «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 16 грудня 2019 р. Окрім
того, видається, законодавець певним чином вибірково підійшов до формулювання
самої системи корупційних злочинів, які
можуть бути вчинені внаслідок незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу законом або установчими
документами юридичної особи обов’язків
щодо вжиття заходів із запобігання корупції. Зокрема, у п.2 ч.1 ст.96-3 КК України
не згадується про інші корупційні злочини,
скажімо, підкуп працівника підприємства
установи чи організації (ст.354 КК України)
або ж підкуп службової особи юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч.3, 4 ст.368-3
КК України).
Під час доказування цієї обставини необхідно виокремити дві основні умови: 1) відповідна особа є уповноваженою особою на
виконання покладених на неї обов’язків
щодо вжиття заходів із запобігання корупції; 2) встановити коло обов’язків вказаної
особи, а також з’ясувати, невиконання яких
із них призвело до вчинення відповідного
злочину.
Щодо першої умови, то органом досудового розслідування потрібно встановити,
на підставі чого така особа є уповноваженою. Зокрема, слід витребувати необхідні
документи шляхом здійснення тимчасового доступу, обшуку тощо. Такими документами можуть бути наказ про призначення
відповідної особи на посаду в юридичній
особі, в коло повноважень якої входить виконання певних обов’язків. Іншим документом може бути наказ про покладення
обов’язків щодо вжиття заходів із запобі-
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гання корупції. Наявність таких документів надасть можливість органу досудового
розслідування встановити час, протягом
якого така особа виконувала покладені на
неї обов’язки, дату та час її ознайомлення з
наказом. Як правило, в таких наказах наявна вказівка щодо обов’язку виконання антикорупційної програми та законодавства
з питань запобігання корупції. Окрім зазначених наказів, важливим є зібрання доказів щодо встановлення безпосереднього
часу, впродовж якого особа була уповноваженою, тобто встановлення, чи перебувала
вона у відповідний період у відпустках, відрядженнях, на лікарняних. Іншими словами, чи мала об’єктивну можливість виконувати покладені на неї обов’язки. Для цього
необхідно здійснити тимчасовий доступ до
табелів обліку робочого часу, наказів про
відпустку (відрядження), документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність.
Також слід провести допити працівників
юридичної особи щодо встановлення факту, хто фактично виконував обов’язки уповноваженої особи, період їх виконання, допитати саму уповноважену особу, членів її
сім’ї щодо часу перебування уповноваженої
особи у відпустках, відрядженнях тощо.
Для доказування вказаної обставини
важливим є встановлення місця перебування уповноваженої особи в період виконання нею відповідних обов’язків. Окрім
вищевказаних процесуальних дій, це можливо встановити шляхом здійснення тимчасового доступу до інформації, наявної в
операторів мобільного зв’язку щодо вхідних-вихідних з’єднань абонентського номера (мобільного терміналу) уповноваженої з прив’язкою до базових станцій у тій
чи іншій місцевості. У подальшому зазначену інформацію необхідно оглянути (здійснити аналіз), в ході чого можна встановити конкретні місця знаходження у певний
період часу. Не виключеними є випадки,
коли обов’язки уповноваженої особи формально лише закріплені у документах юридичної особи, а вона не вчиняє жодних дій
щодо їх виконання. Тому з’ясування вищенаведених обставин має важливе значення.
Щодо другої умови (встановлення кола
обов’язків уповноваженої особи, а також
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

з’ясування невиконання яких із них призвело до вчинення відповідного злочину),
то Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції затверджено Типову антикорупційну програму від 2 березня 2017 р., у якій визначено коло обов’язків
Уповноваженого. У цьому ж Рішенні визначено обов’язок юридичної особи затвердити свою антикорупційну програму на
основі Типової антикорупційної програми.
А тому важливим є здійснення тимчасового доступу до антикорупційної програми
відповідної юридичної особи та рішення,
яким вона затверджена.
Виходячи з аналізу обов’язків Уповноваженого, які передбачені у Типовій антикорупційній програмі у ч.11 Розділу VI,
окремі з них мають загальний характер
(п.1, 6, 15). Натомість, інші більш детально регламентують, які заходи із запобігання корупції він повинен вживати. У цьому
випадку важливим є встановлення прямих
обов’язків Уповноваженого, невиконання
яких призвело до вчинення будь-якого із
злочинів, передбачених п.2 ч.1 ст.96-3 КК
України.
Так, одним із обов’язків, передбачених
ч.11 Розділу VI Типової антикорупційної
програми, є забезпечення здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником юридичної особи Закону і Антикорупційної
програми (п.4). Виходячи з аналізу даного обов’язку, Уповноважений фактично
зобов’язаний контролювати всі сфери діяльності юридичної особи, а особливо ті, в
яких можлива поява корупційних ризиків.
Така діяльність Уповноваженого зосереджена щодо виявлення фактів використання працівниками або керівником юридичної особи своїх службових повноважень або
службового становища з метою одержання
неправомірної вигоди для себе чи інших
осіб, використання майна юридичної особи
чи її коштів у приватних інтересах, вимагання або отримання матеріальної або нематеріальної вигоди у зв’язку зі здійсненням своїх посадових обов’язків, вплив на
рішення працівників юридичної особи, їх
підбурювання до порушення вимог антикорупційної програми та законодавства.
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Розуміння способу виконання Уповноваженим зазначеного обов’язку, його документального оформлення надасть можливість
органу досудового розслідування чіткий
перелік документів, у яких може міститися
інформація про факт незабезпечення виконання покладених на нього обов’язків. Так,
наприклад, на розгляд Уповноваженого надійшло повідомлення про намір відповідної службової особи юридичної особи вчинити корупційний злочин, передбачений
ст.369 КК України. У такому випадку, відповідно до ч.3 Розділу VIII Програми, Уповноважений зобов’язаний був ініціювати
перед керівництвом юридичної особи питання внутрішнього розслідування. Однак
він належним чином на відповідне повідомлення не відреагував. А тому органу досудового розслідування для підтвердження
або спростування неналежного виконання
Уповноваженим обов’язку із запобіганням
корупції необхідно здійснити відшукання та вилучення, шляхом проведення обшуку або тимчасового доступу, наступних
документів: повідомлення (звернення, заява) про вчинення корупційного злочину;
журнал вхідної-вихідної кореспонденції в
якому може міститися відмітка про отримання Уповноваженим відповідного повідомлення. У подальшому зазначені документи необхідно дослідити з метою ідентифікації особи, яка повідомила про вчинення корупційного злочину, встановлення
часу отримання на розгляд повідомлення
та ідентифікації підпису Уповноваженого.
Таке дослідження здійснюються шляхом
проведення огляду та відповідних експертиз (почеркознавча, технічна експертиза
документів). Зазначеними процесуальними
діями встановлюється факт того, що Уповноваженому було відомо про підготовку
до вчинення злочину службовою особою,
однак органу досудового розслідування необхідно провести слідчі дії, які спрямовані
на доказування обставин щодо невчинення
дій по виконанню своїх обов’язків Уповноваженим. Такими слідчими діями можуть
бути допити керівників юридичної особи
та самого Уповноваженого з метою встановлення, чи ініціював останній перед ними
питання проведення внутрішнього розслі-

дування (якщо так, то яким чином). Також
слід допитати особу, яка вчинила корупційний злочин і встановити, чи проводив Уповноважений з ним роз’яснювальну роботу,
отримував відповідні пояснення, з’ясовував
обставини підготовки до вчинення злочину. Така процесуальна діяльність слідчого
надасть можливість зібрати докази того, що
у разі вчинення Уповноваженим конкретних дій по виконанню своїх обов’язків підозрюваним не було б вчинено відповідного
корупційного злочину.
Одним із обов’язків, які передбачені в
Типовій антикорупційній програмі, є забезпечення Уповноваженим здійснення
співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення
вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (п.7 частини 11 Розділу VI). Суть цього обов’язку зводиться до
того, що Уповноважений отримує інформацію від осіб (працівників юридичної особи),
яким можуть бути відомі обставини вчинення корупційного злочину. Власне, метою
такої співпраці є вчинення дій по його запобіганню. Щоб зрозуміти особливості доказування незабезпечення виконання Уповноваженим відповідного обов’язку, необхідно навести приклад. Так, до Уповноваженого на конфіденційній основі звернувся
працівник юридичної особи, який в усній
формі повідомив про намір вчинити службовою особою підприємства корупційне
правопорушення, навівши конкретні факти. Однак перший не відреагував на його
повідомлення, внаслідок чого було вчинено корупційний злочин. У такому випадку
першочергово необхідно допитати особу,
яка здійснила усне повідомлення Уповноваженому. Під час допиту слід встановити
час та спосіб повідомлення, зміст обставин,
які було повідомлено тощо. Очевидно, що
в такому випадку Уповноважений буде заперечувати про факт отримання такого
повідомлення. Складність доказування незабезпечення виконання Уповноваженим
цього обов’язку полягає у тому, що відповідне повідомлення було здійснене в усній
формі, а відтак відсутні будь-які матеріальні носії інформації. Однак у такому випад-
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ку доцільним буде проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, залучивши до
них на основі конфіденційного співробітництва особу, яка повідомляла про можливе вчинення корупційного злочину.У ході проведення аудіо-,відеоконтролю
особи, здійснюючи фіксацію розмов (рухів
та звуків) Уповноваженого можна зафіксувати факт нереагування на відповідне повідомлення. Зокрема, особа, яка співпрацює
з органом досудового розслідування (викривач) може запитати в Уповноваженого,
чому він не відреагував на її повідомлення
та що стало цьому причиною. Таким самим
способом у ході зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж можна зафіксувати розмову Уповноваженого
в якій останній визнає факт нереагування
на добросовісне повідомлення працівника
юридичної особи.
Відповідно до п.9 частини 11 Розділу VI
Антикорупційної програми на Уповноваженого покладено обов’язок брати участь
у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань. Типовий порядок виконання
ним вказаного обов’язку регламентований
Розділом ХV Антикорупційної програми.
Основними аспектами, які можна виокремити щодо обов’язків Уповноваженого в
цій частині, є наступні: повідомлення керівника юридичної особи у разі отримання відомостей про вчинення працівником юридичної особи корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень; повідомлення
засновників (учасників) юридичної особи
у разі отримання відомостей про вчинення
керівником юридичної особи корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень; участь у складі комісії з проведення
внутрішніх розслідувань.
Так, приміром у Розділі XV Антикорупційної програми Львівського державного
університету внутрішніх справ, затвердженої наказом від 14 лютого 2020 р. №36, зазначено, що внутрішнє розслідування призначається наказом Керівника і здійснюється затвердженою комісією, до складу якої
обов’язково включається Уповноважений
за винятком випадків, коли розслідування
призначається за наслідками виявлення
фактів чи отримання інформації про вчиÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

нення ним корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення, порушення
вимог Антикорупційної програми.
Водночас у вказаній Антикорупційній
програмі від 14 лютого 2020 р. №36, в частині порядку проведення внутрішніх розслідувань, не зазначено, які безпосередньо
дії Уповноважений повинен вчинити, будучи у складі комісії. Відсутність чіткого визначення кола обов’язків Уповноваженого
в цій частині породжує складність доказування факту неналежного виконання ним
обов’язку з участі в комісії з проведення
внутрішніх розслідувань. За таких умов
його діяльність фактично зводиться до формальної участі у складі відповідної комісії.
Натомість належна робота зазначеної комісії є важливою, оскільки може запобігти
вчиненню працівниками юридичної особи
корупційних правопорушень. Окрім того,
одночасно здійснюється профілактична робота серед інших працівників.
Висновки
Таким чином, доказування факту неналежного виконання Уповноваженим
обов’язків, передбачених Типовою антикорупційною програмою, становитиме
труднощі, оскільки окремі його обов’язки
не деталізовано. Втім даний інститут є ще
відносно новим, дієве застосування якого
можливе лише з часом та потребує удосконалення положень закону з урахуванням
практики його застосування, а також сумлінності самого правозастосувача, його правової культури та незаангажованості.
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АНОТАЦІЯ
Розглядаються проблеми законодавчого
формулювання такої підстави застосування
заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичної особи, як незабезпечення виконання обов’язків щодо запобігання корупції (пункт
2 ч. 1 ст. 96-3). Виявлено недоліки формулювання пункту 2 ч. 1 ст. 96-3 Кримінального кодексу України. За результатами аналізу
даних Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що зазначену підставу жодного разу не було використано органом досудового розслідування для початку провадження
щодо юридичної особи.
Окреслено методику і тактику збору доказів для встановлення наявності підстав для
застосування заходів кримінально-правового
характеру щодо юридичної особи. Розглянуто
особливості надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Ключові слова: заходи кримінально-правового характеру, уповноважена особа, незабезпечення виконання обов’язків, запобігання
корупції, корупційний злочин.

SUMMARY
In the article are considered procedures features of
responsibility of legal entitie in criminal proceeding.
The author pays attention on that circumstances that
are founding for application to the legal entities of
measures of criminal law character and are subjects
to proof in criminal proceedings. Therefore, in such
criminal proceedings, evidence of the guilt of an
individual in committing an incriminated crime, as
well as the existence of grounds for the application of
criminal-law measures to a legal entity.
The study of applying measures of criminal law
to legal entities (according to the Unified Register
of Court Decisions) confirms that failure to fulfil
its obligations to prevent corruption has never been
used as a basis for initiating proceedings against a
legal entity. To establish the content of the grounds for
applying measures of criminal law to legal entities, it
is necessary to clarify two mandatory circumstances:
1) the circle of persons authorized to take measures to
prevent corruption; 2) a list of duties of these persons
in the field of corruption prevention.
The methodology and tactics for collecting
evidence to establish the grounds for applying
measures of criminal law to a legal entity are defined.
Features of providing access to materials of pre-trial
investigation are considered.
Key words: measures criminal-law, authorized
person, failure to perform duties, prevention of
corruption, corrupt crime.
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ËÀÁÀ Ñâÿòîñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷ - êåð³âíèê àïàðàòó Ôðàíê³âñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Ëüâîâà
Анализируются вопросы уголовной ответственности за изготовление, распространение
коммунистической, нацистской символики и
пропаганду коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов по уголовному законодательству
зарубежных государств. На основании анализа предписаний уголовного законодательства
отдельных европейских государств констатируются общие и отличительные черты
нормативного урегулирования этого вопроса.
Высказывается авторская точка зрения о
целесообразности имплементации некоторых
положений зарубежного законодательства в
отечественное.
Ключевые слова: тоталитарная идеология, коммунистический тоталитарный режим, национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим, пропаганда.
Постановка проблеми
У світі не існує загальноприйнятого
кримінального кодексу, який би давав чітку оцінку протиправним діям, що підпадають під категорію злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку. Факт існування такого виду світових
проблем потребує зосередження на кримінальному законодавстві кожної з держав
[1, с.134]. З цими судженнями не можна не
погодитися, оскільки вивчення зарубіжного досвіду відкриває перед юристом нові
горизонти, дає змогу йому краще пізнати
право своєї держави, оскільки специфічні
риси цього права особливо виразно проявÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

ляються у рамках вивчення інших систем.
А тому порівняння здатне озброїти юристами ідеями та аргументами, які не можна
отримати навіть за доброго знання тільки
власного права [2, с.123-124]. КК України
має реформуватися відповідно до стратегії європейської інтеграції з урахуванням
найкращих іноземних зразків, оскільки без
звернення до іноземного досвіду неможливо розбудувати національну правову систему, зблизити її з правовими системами
прогресивних держав світу, а відтак забезпечити обмін відповідною інформацією [3,
с.24]. Такий досвід, безумовно, є цінним з
огляду на те, що сприятиме виявленню схожих та відмінних рис кримінального законодавства України та зарубіжних держав,
у частині кримінально-правової протидії
пропаганді комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також пошуку
найкращих законодавчих зразків, які відповідали б вимогам сучасності та подальше
їх впровадження у національне законодавство. Відповідний аналіз також надасть
змогу з’ясувати, наскільки ефективними є
норми, які регламентують кримінальну відповідальність за пропаганду тоталітаризму, що дозволить у майбутньому уникнути
ймовірних помилок.
Стан дослідження
Проблема кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а відтак
оцінки ефективності сучасної кримінально-
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правової заборони, піддавалось аналізу у
працях В.М. Комарницького, Є.О. Письменського, М.А. Бабак, Л.О.Мостепанюк,
А.А. Павловської, О.Е. Радутного, Ю.М. Беклеміщева, О.В. Філей та інших. Водночас
доводиться констатувати, що питання кримінально-правових заходів протидії виготовленню, поширенню, а також публічному
використанню символіки комуністичного,
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів «не протоптане» науковцями, оскільки відповідна кримінально-правова норма «отримала право на існування» відносно нещодавно.
Таким чином, основною метою цієї
статті є вивчення зарубіжного досвіду регламентації кримінальної відповідальності
за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів.
Виклад основних положень
Для порівняння слід обрати кримінальне законодавство тих держав, які є членами
Європейського Союзу, оскільки «зближення правових систем європейських держав
є найважливішою традицією формування галузей національного законодавства»
[4, с.53]. Мова йде про кримінальне законодавство Австрії, Бельгії, Іспанії, Латвії,
Литви, Люксембургу, Польщі, Португалії,
Угорщини, Франції, ФРН, Хорватії, Чехії.
Слід зазначити, що в переважній більшості
держав світу відповідальність за вчинення
аналізованого посягання відсутня. Приміром, у Сполучених Штатах Америки кримінально-правова заборона пропаганди
тоталітарних режимів не регламентується
з огляду на принцип вільного вираження
своїх поглядів, який захищений Першою
поправкою до Конституції. Більше того, в
американській юриспруденції вважається,
що саме лише словесне вираження ідей,
поглядів та думок без прямого заклику до
насильницьких дій повинно мінімально обмежуватись державою. Як приклад цьому
наводиться рішення Верховного суду США
1978 р., за результатами якого суд вважає,
що розпорядження місцевої адміністрації,
щодо заборони проведення мітингу неонацистів у єврейському кварталі, суперечить

Конституції, з огляду на те, що запланований мітинг не становить собою прямої загрози застосування насильства.
Свого часу у Молдові встановлювалась
відповідальність за використання комуністичної символіки у політичних цілях і пропаганду тоталітарної ідеології (з 12 липня
2012 р.), однак Конституційний Суд у своєму рішенні від 5 червня 2013 р. відмінив
цю кримінально-правову заборону, так як
вона суперечила Основному Закону. Схожа ситуація мала місце і в Угорщині, де уст. 269/В КК була передбачена кримінально-правова заборона поширення, публічного використання чи демонстрування
свастики, знаків СС, знаку схрещених
стріл, серпа та молота, червоної зірки чи
будь-яких символів з їхнім використанням.
Водночас не вважалось кримінально-караним використання цих символів в інтересах освіти, науки, мистецтва з метою висвітлити інформацію історичних джерел.
Втім така заборона проіснувала недовго,
оскільки Конституційний Суд 19 лютого
2013 р. визнав її неконституційною. Можна припустити, що власне підставою для
цього слугували дві справи («Вайнай проти Угорщини» та «Фратаноло проти Угорщини»), які розглядались Європейським
судом з прав людини щодо публічного використання символу червоної зірки. Так,
за результатами розгляду справи «Вайнай
проти Угорщини» ЄСПЛ визнав призначення покарання учаснику демонстрації за
носіння червоної зірки у вигляді штрафу
порушенням свободи вираження поглядів.
На обгрунтування такого рішення ЄСПЛ
зазначив, що, незважаючи на масові порушення прав людини комуністичним режимом, такі його символи, як червона зірка,
використовуються як символ міжнародного руху трудівників, які боролися за справедливе суспільство. Окрім того, «потенційна можливість пропаганди комуністичної
тоталітарної ідеології не може бути єдиною
підставою для заборони використання символів й застосування кримінального покарання… Проста демонстрація чи використання символу особою, навіть членом політичної партії з тоталітарними амбіціями, не
може бути прирівняна до небезпечної про-
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паганди» [5, с.18]. Водночас у подальшому
парламентом Угорщини знову було встановлено кримінально-правову заборону демонстрації, поширення або використання
в громадських місцях свастики, значків СС
або нілашистського хреста, символів серпа
і молота. Втім особа підлягала кримінальній відповідальності за вказані дії лише у
випадку, коли така пропаганда здатна порушити громадський спокій, зокрема, людську гідність жертв тоталітаризму або право їх вшанування. Однак, видається, що в
будь-якому випадку пропаганда тоталітарних режимів порушує людську гідність їх
жертв, а також національну ідентичність
громадян, які є нащадками жертв тоталітаризму. У пункті 2 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заходів з
ліквідації спадку колишніх комуністичних
тоталітарних систем від 27 червня 1996 р.
№ 1096 зазначено, що «тоталітарні режими,
які правили в Центральній та Східній Європі в минулому столітті і які все ще перебувають при владі в деяких країнах, всі без
виключення характеризуються масовими
порушеннями прав людини. Ці порушення
розрізняються залежно від культури, країни й історичного періоду. Вони включають
окремі і колективні вбивства, страти, загибель у концентраційних таборах, голод,
депортації, тортури, рабську працю й інші
форми масового фізичного терору».
Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних
режимів засвідчує, що кримінально-караними відповідні дії є лише у кримінальному законодавстві Польщі, ФРН та Угорщини. Водночас кожна з норм, яка встановлює
кримінально-правову заборону пропаганди тоталітарних режимів, має свою специфіку. Скажімо, у КК Польщі передбачена
відповідальність за публічну пропаганду
фашистського чи іншого тоталітарного державного режиму або за заклик до ненависті
на ґрунті національних, етнічних, расових,
релігійних відмінностей (ст.256). Як бачимо, у законодавстві Польщі не конкретизовано, за який вид пропаганди тоталітарного режиму особа повинна бути притягнена
до кримінальної відповідальності. Однак,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

видається, окрім фашистського, під цю категорію законотворець також відносить і
комуністичний та нацистський режими. Такий висновок випливає з аналізу положень
ст.13 Конституції Польщі, де зазначено про
заборону існування політичних партій та
інших організацій, які у своїх програмах
звертаються до тоталітарних методів і прийомів нацизму, фашизму і комунізму.
За КК ФРН кримінально-караними визнається поширення пропагандистських матеріалів партій, які визнані Конституційним
судом неконституційними (ч.1 парагр. 86).
Окрім того, у п.1 ч.1 параграфу 86а встановлена кримінально-правова заборона поширення на території Німеччини знаків антиконституційних партій, публічне використання їх на зібраннях або розповсюдження
їх письмових матеріалів. До таких знаків
законодавець відносить прапори, значки,
окремі предмети уніформи, паролі і форми
вітання. Можна припустити, що мова йде,
зокрема, про кримінально-правову протидію пропаганді тоталітаризму. Водночас,
ця норма має дещо загальний характер,
оскільки законодавцем не конкретизовано,
за пропаганду яких матеріалів партій передбачена кримінальна відповідальність.
Слід зазначити, що з 17 серпня 1956 р.
Конституційним судом Німеччини заборонено Комуністичну партію. Таке рішення
було прийняте на підставі ст.21 Основного
Закону ФРН, відповідно до якої партії, які
своїми цілями або поведінкою намагаються
завдати шкоду основам вільного демократичного устрою, ліквідувати його або поставити під загрозу, є неконституційними.
З огляду на зазначене можна зробити висновок, що кримінально-караним визнається пропаганда символіки Комуністичної
партії ФРН.
Натомість положеннями кримінального
законодавства Австрії, Бельгії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Португалії, Франції, Хорватії та Чехії не регламентується
кримінальна відповідальність за пропаганду тоталітаризму. Щоправда, у Литовській
республіці за поширення і демонстрування
комуністичної та нацистської символіки застосовується лише адміністративне покарання (ст.188.18). До такої символіки від-
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несено прапори, герби та емблеми СРСР,
Литовської РСР та нацистської Німеччини,
знаки та уніформу нацистської або комуністичної партійних організацій, свастику,
знак СС, зображення серпа й молота, радянську червону п’ятикутну зірку. Схоже
положення також передбачене у законодавстві Латвії. Зокрема, 20 червня 2013 р. парламентом було ухвалено поправки до Закону «Про безпеку публічних, розважальних
та святкових заходів» у якому передбачена
адміністративно-правова заборона пропагувати нацистську, фашистську або комуністичну ідеологію, а також використовувати зображення символіки колишнього
СРСР, радянські та нацистські прапори,
герби та гімни, нацистську свастику (ст.41). Водночас така заборона не є караною у
випадках, коли використання такої символіки не спрямоване на виправдання злочинів тоталітаризму чи їх звеличення.
У КК окремих європейських держав
передбачена кримінальна відповідальність
за заперечення (ст.457-3 КК Люксембургу,
ст.261-а КК Чехії, п.7 ст.607 КК Іспанії, п.3
парагр.130 КК ФРН, ст.240 КК Португалії),
оспорювання (ст.457-3 КК Люксембургу,
ст.261-а КК Чехії), виправдання (ст.4573 КК Люксембургу, ст.261-а КК Чехії, п.7
ст.607 КК Іспанії, п.3 парагр.130 КК ФРН),
применшення (п.3 парагр.130 КК ФРН) або
схвалення (ст.261-а КК Чехії, ст.151а КК
Хорватії) злочинів проти людяності. Зазначені посягання є злочинами з формальним
складом, а тому суспільно небезпечні наслідки не передбачені як обов’язковий елемент об’єктивної сторони.
За ст.151а КК Хорватії кримінальній
відповідальності підлягає особа за схвалення фашистських, нацистських та інших
тоталітарних ідеологій або розповсюдження расизму і ксенофобії. У КК Іспанії вказується на кримінально-правову заборону
розповсюдження будь-яким способом ідей
або положень, які заперечують або виправдовують геноцид (п.7 ст.607). Цікавими,
видаються, положення КК Люксембургу
(ст.457-3), у якому кримінально-караними
визнаються заперечення (оспорювання,
виправдання) злочинів нацистів, а також
фактів геноциду, визнаних люксембурзьки-

ми або міжнародними судами або іншими
владними органами. Тобто у КК Люксембургу не йде мова про загальну кримінально-правову заборону заперечення чи виправдання злочинів тоталітаризму, а лише
тих, які є офіційно визнаними.
Встановлення кримінальної відповідальності за заперечення, виправдання чи
схвалення тоталітаризму у КК зарубіжних
держав можна розглядати з двох боків.
Так, з одного – така кримінально-правова
заборона є сумнівною, оскільки відповідні діяння виступають формою вираження
поглядів і переконань, що власне відповідає вимогам ст.19 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. (право безперешкодного дотримання та вільного вираження своїх поглядів). А відтак факт заперечення певної історичної події не слід оцінювати як суспільно
небезпечний. З іншого боку, заперечення,
виправдання чи схвалення тоталітаризму
не повинні підпадати під захист ст.10 Європейської конвенції з прав людини (щодо
свободи вираження поглядів) у випадку,
якщо такі дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі або насильства.
Про це, зокрема, йдеться у рішенні ЄСПЛ
«Perincek v. Switzerland». Так, заявника,
який був професором права та керівником
Турецької робітничої партії, було засуджено за те, що він неодноразово публічно під
час виступів на конференціях заперечував
факт масових вбивств та депортацій вірменського народу як геноциду, що мав місце
на території Оттоманської імперії у 1915 р.
У своєму рішенні ЄСПЛ, посилаючись на
п.49 Загального коментаря Комітету з прав
людини від 29 липня 2011 р., зазначив, що
у Міжнародному пакті про громадянські і
політичні права від 16 грудня 1966 р. не передбачено загальної заборони за висловлювання помилкових думок чи неправильних
інтерпретацій подій минулого. Окрім того,
вказав, що у світі немає загального консенсусу щодо визнання подій 1915 р. геноцидом вірменського народу, а тому дійшов
висновку щодо несумісності кримінальноправової заборони історичного ревізіонізму з вимогами ст.10 Європейської конвенції з прав людини, зазначивши, що виняток
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становлять кримінально-правові заборони
заперечення Голокосту, оскільки щодо цих
подій є вирок міжнародної судової установи, який постановлений з дотриманням належної процедури [6; 7, с.28].
Таким чином, з вищенаведеного можна зробити висновок, що у кримінальному
законодавстві не всіх зарубіжних держав
законотворець обґрунтовано передбачив
кримінально-правову заборону заперечення, виправдання чи схвалення злочинів тоталітарних режимів. Така заборона має належні підстави та є виправданою за наступних умов: 1) якщо має місце заперечення
історичних фактів, які визнані як на державному, так і міжнародному рівні; 2) якщо
такі дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі або насильства, а відтак
суперечать інтересам національної безпеки
та є загрозою громадського порядку. Тому,
видається, передбачення у кримінальному
законодавстві зарубіжних держав загальної заборони заперечення, виправдання чи
схвалення фашистських, нацистських та інших тоталітарних ідеологій є хибним кроком законодавця.
Слід зазначити, що в окремих державах
були прийняті спеціальні закони, які встановлюють заборону заперечення злочинів
тоталітаризму. Так, відповідно до парагр.3
Закону Австрії «Про заборону НСДАП (Націонал-соціалістичної німецької робочої
партії)» будь-якій особі забороняється діяти на користь НСДАП або досягати її цілей, публічно заперечувати, применшувати, схвалювати або виправдовувати злочини націонал-соціалізму. За Законом Чехії
«Проти підтримки і розповсюдження порушень прав і свобод людини» від 2001 р. злочинними є дії, які полягають у публічному запереченні, поставленні під сумнів, схваленні або намаганні виправдати нацистський
чи комуністичний геноцид або інші злочини нацистів чи комуністів (парагр. 261-а).
У Франції в ст.9 Закону «Про придушення
актів расизму, антисемітизму та ксенофобії»
(Закон Гейссо) від 13 липня 1990 р. передбачена заборона заперечення Голокосту, а
також висловлювання сумнівів в існуванні
таборів смерті і газових камер, у яких нацисти здійснювали масові вбивства. ВідÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

повідно до ст.1 Бельгійського Закону про
заборону Голокосту від 23 березня 1995 р.
кримінальній відповідальності підлягають
особи, які заперечують, виправдовують або
схвалюють геноцид німецького націоналсоціалістичного режиму під час Другої світової війни.
Наступне питання, яке необхідно розглянути, стосується караності аналізованих злочинів. Так, відповідно до ст.256 КК
Польщі, за пропаганду фашистського або
іншого тоталітарного режиму передбачене
покарання у виді штрафу, обмеження волі
або позбавлення волі на строк до двох років. За КК ФРН позбавленню волі строком
до трьох років або грошовому штрафу підлягає особа за поширення на території Німеччини знаків антиконституційних партій, публічне використання їх на зібраннях
або розповсюдження їх письмових матеріалів (п.1 ч.1 параграфу 86а).
За заперечення, виправдання чи схвалення злочинів тоталітаризму передбачене
покарання у виді позбавлення волі на строк
до трьох років (ст.216 КК Угорщини), до
п’яти років (ст.240 КК Португалії, п.3 парагр.130 ФРН), від шести місяців до трьох
років (парагр.261а Закону Чехії «Проти
підтримки і розповсюдження порушень
прав і свобод людини»), від одного до двох
років (п.7 ст.607 КК Іспанії), позбавлення
волі до одного року та штраф у розмірі 5
тисяч франків (ст.1 Бельгійського Закону
про заборону Голокосту). Найбільш сувора
міра покарання передбачена за законодавством Австрії – позбавлення волі строком
від одного до десяти років (парагр.3 Закону Австрії «Про заборону НСДАП (Націонал-соціалістичної німецької робочої партії)». Такий підхід, видається, є не до кінця
виваженим, оскільки законодавець встановив надмірно великий розрив між верхньою та нижньою межею санкції, що власне
створює широкий простір для суддівського
угляду. Для прикладу, санкція зазначеної
статті прирівнюється до санкції за нанесення тілесного ушкодження, що спричинило
смерть потерпілому (парагр.86 КК Австрії).
Незважаючи на значущість суспільних
відносин, на які здійснюється посягання
як пропаганда тоталітарних режимів чи
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заперечення їх злочинів, доводиться констатувати про відносно невелику кількість
випадків притягнення до кримінальної
відповідальності за їх вчинення. У різних
куточках світу за вказані дії було засуджено кілька десятків осіб (австрійський письменний Герд Хрнзик – за заперечення Голокосту і пропаганду нацизму; редактори
неонацистського інтернет-видання Эрик
Садлачек і Либор Будик – за розповсюдження неонацистської пропаганди і заперечення Голокосту; французький письменник Робер Фаріссон – за оспорювання того,
що фашисти в Освенцимі вбивали людей у
газових камерах; Володимир Створа – за
розміщення на своєму інтернет-сайті перекладу на чеську мову статті, яка заперечує
Голокост; політик Жан-Марі Лепен – за виправдання гестапо і заперечення злочинів
проти людяності; британський єпископ Ричард Вільямсон – за заперечення Голокосту
у своєму інтерв’ю [8, с.888; 9, с.259].
Висновки
Таким чином, вивчення зарубіжного
досвіду регламентації кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного
та нацистського тоталітарних режимів дає
змогу зробити наступні висновки. Невдалими видаються положення кримінального законодавства тих держав, у яких встановлена загальна кримінально-правова
заборона заперечення, виправдання чи
схвалення фашистських, нацистських та інших тоталітарних режимів. Не вартим для
запозичення є також досвід кримінального
законодавства Австрії, у якому передбачена надмірно сувора міра покарання за заперечення злочинів націонал-соціалізму (від
одного до десяти років позбавлення волі),
що руйнує сутність правосуддя. У цьому
випадку слушними є міркування В.О. Навроцького, який наголошує на тому, що
несправедлива критика КК України, протиставлення його законодавству зарубіжних держав, де нібито все краще та досконаліше, видається безпідставною, оскільки
основною проблемою в цій галузі на сьогодні – це не недоліки кримінального закону, а його неправильне застосування чи
незастосування на практиці [10, с.50].
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються питання кримінальної відповідальності за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської
символіки та пропаганду комуністичного й
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів за кримінальним законодавством зарубіжних держав. На підставі
аналізу приписів кримінального законодавства окремих європейських держав констатуються спільні і відмінні риси нормативного
урегулювання цього питання. Висловлюється
авторська точка зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне.
Ключові слова: тоталітарна ідеологія,
комуністичний тоталітарний режим, націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим, пропаганда.

SUMMARY
This paper examines the international
experience of regulation of criminal responsibility for
production, distribution communist, Nazi symbols and
propaganda of the Communistic, Nationalistic and
Socialistic (Nazi) totalitarian regimes. On the basis
of analysis of orders criminal legislation separate
European countries the general and excellent lines
of the normative regulation this question. The author
point of view speaks out in relation to expedience of
implementation of some positions of foreign legislation
in domestic practice.
Key words: totalitarian ideology, the Communistic
totalitarian regime, the Nationalistic and Socialistic
(Nazi) totalitarian regime, propaganda.
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У
статті
сформована
типова
криміналістична характеристика розбійних
нападів на інкасаторів. Надано поняття,
визначено зміст криміналістичної характеристики розбійних нападів на інкасаторів,
розкрито кореляційні зв’язки й залежності
між елементами під час конструювання
криміналістичної характеристики даного
виду злочинів і які в процесі цього виникають труднощі. Зроблена спроба вирішення
проблеми виділення рівнів криміналістичної
характеристики злочинів, які не отримали
належного наукового обґрунтування і є суперечливими, а тому вимагають уточнення та подальшого розвитку з урахуванням
запитів практики і сучасного стану розвитку криміналістики. Підняті питання про
значущість криміналістичної характеристики злочину, об’єктивні критерії такої
значущості та призначення криміналістичної
характеристики розбійних нападів на
інкасаторів.
Ключові слова: розбій, інкасатори, методика розслідування, криміналістична характеристика.
Складною проблемою сьогодення є питання про розбійні напади на інкасаторів,
характерними рисами яких є підвищена суспільна небезпека та резонанс, який виникає
у зв’язку з відкритим, незаконним, насильницьким нападом на транспортні засоби, поєднаний із посяганням на здоров’я і життя
людей, що носить, як правило, груповий організований характер із застосуванням вог-

непальної зброї й спрямований на заволодіння матеріальними цінностями у великих
розмірах. Під час таких нападів часто гинуть
не тільки інкасатори, а й сторонні люди, у
зв’язку з тим, що в основному такі напади
відбуваються в денний час та в людних місцях, біля великих магазинів та банківських
установ.
У той же час, в умовах перманентної соціальної та економічної кризи, зростання безробіття та падіння матеріального рівня громадян, неможливості задоволення значної
частини населення основних потреб легальними способами, продовження конфлікту на
Сході країни (нелегальне поширення зброї,
боєприпасів та вибухівки, зростання соціально-побутової невлаштованості осіб, яких
торкнулися наслідки збройного конфлікту
та психологічного напруження), втрати соціального контролю та деяких прорахунків,
що були допущені при реформуванні правоохоронної системи, розроблення ефективних заходів протидії розбійним нападам на
інкасаторів має стати пріоритетним напрямом державної політики боротьби зі злочинністю, дієвим засобом захисту життя та
здоров’я людей і власності.
Необхідність підвищення якості роботи
підрозділів поліції щодо розслідування розбійних нападів, вчинених на інкасаторів,
ставить чіткі завдання перед криміналістичною наукою, серед яких удосконалення
криміналістичної характеристики даного
виду злочинів і розробка на її основі системи необхідних практиці дієвих методичних
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рекомендацій, що розкривають особливості
комплексу типових версій і планування в
справі, організації розслідування та взаємодії слідчого з оперативними підрозділами й
громадськістю, використання спеціальних
знань, техніко-криміналістичних засобів і
методів, специфіки проведення окремих
слідчих (розшукових) дій з метою виявлення
обставин, що сприяють вчиненню злочинів,
і запобіганню новим розбійним нападам.
Для повного й об’єктивного розгляду
проблем формування криміналістичної характеристики розбійних нападів на інкасаторів варто дослідити принципові питання
криміналістичної характеристики злочинів,
що визначають її сутність.
Вперше про криміналістичну характеристику злочинів і про її елементи висловлювався
у своїх роботах А. М. Колесниченко [1]. Його
теоретичну ідею підтримало багато вчених, і
тому питання про криміналістичну характеристику злочинів одержало свій подальший
розвиток. Учені-криміналісти, що досліджують проблеми криміналістичної характеристики, не завжди однотипно підходять до визначення її поняття і системи.
Як зазначалося вище, науковці по-різному
розглядають поняття криміналістичної характеристики злочину. Так, Л. Я. Драпкін
розглядає її як «…наукову категорію, в якій з
достатнім ступенем конкретності описані типові ознаки й властивості події, обстановки,
способу та механізму вчинення суспільно небезпечних діянь певної класифікаційної групи, процесу виникнення та локалізації доказів, типових ознак особистості та поведінки
винних, потерпілих, а також стійкі особливості інших об’єктів посягань» [2, с. 17].
Так, Р. С Бєлкін відзначає, що криміналістична характеристика окремого виду злочину повинна містити в собі характеристику
типової вихідної інформації, систему даних
про способи вчинення і приховання цього
виду злочинів і типових наслідків їх застосування, характеристику особистості типового
злочинця, типових мотивів і цілей злочину,
особистості потерпілих, деяких обставин
вчинення злочину (часу, місця, обстановки)
[3, с. 16–17].
В. Г. Гончаренко розглядає зазначену категорію як ідеальну модель типових
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зв’язків і джерел доказової інформації, що
закономірно формуються, яка дозволяє прогнозувати оптимальний шлях та найбільш
ефективні засоби розслідування окремих категорій злочинів [4, с. 12]. Він же пропонує
розглядати її на філософському рівні, інтерпретувавши її як абстрактну інформаційну
структуру розслідуваної події даного виду,
закономірно і детерміновано відображеної в
реальному світі. Як складові елементи криміналістичної характеристики злочинів автори
пропонують такі елементи: тип (вид, рід, категорія) події; засіб вчинення і приховання
злочину; типові джерела матеріально-фіксованої інформації; типові джерела вербальної
інформації; коло осіб, де може знаходитися
особа, що вчинила злочин; типові мотиви і
цілі вчинення такого роду злочинів [4, с. 15].
Деякі автори наголошують, що криміналістична характеристика злочинів – це заснована на практиці правоохоронних органів і
криміналістичних досліджень модель системи зведених відомостей про криміналістично значущі ознаки виду, групи або конкретного злочину, яка має на меті оптимізувати
процес розкриття та розслідування злочину
[5, с. 255]. А вже інші науковці формулюють
її як інформаційну модель, що відображає
узагальнені ознаки елементів злочину та їх
закономірних (кореляційних) зв’язків [6,
с. 6; 7, с. 63].
А. М. Колесниченко криміналістичну
характеристику визначив як систему відомостей про криміналістично значимі ознаки
злочинів даного виду, що відображає закономірні зв’язки між ними та служить побудові і перевірці слідчих версій для рішення
основних задач розслідування [8, с. 56]. До
істотних ознак її змісту він відніс: 1) відомості про криміналістично значимі ознаки злочину даного виду; 2) систему відомостей, що
включає дані про закономірні зв’язки між
ознаками злочинів; 3) систему відомостей,
які служать побудові і перевірці слідчих версій для рішення конкретних задач розслідування.
У свою чергу, М. В. Салтевський зазначив, що криміналістична характеристика
для методики розслідування злочину має
важливе завдання, оскільки вона слугує вірогідною моделлю конкретного злочину,
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віднесеного до певного виду. Криміналістична характеристика – це видова модель, яка
дозволяє прогнозувати, будувати найбільш
обґрунтовані версії щодо обставин конкретної події (особи, способу вчинення злочину,
засобів злочину та іншого) [9, с. 148-151].
В. Д. Берназ визначає дану категорію наступним чином: «…це основана на державних статистичних даних науково обґрунтована система узагальненої інформації та їх
джерел про обставини, які були доказані, та
інші, які мали значення для попередження,
виявлення, розкриття, розслідування та судового розгляду досліджуваних злочинів зазначеної категорії» [10, с. 17].
А. Ф. Волобуєв зі свого боку вважає, що
криміналістична характеристика – це система відомостей (знань) про елементи механізму скоєння злочинів окремого виду або
групи, в яких відображаються закономірні
зв’язки між цими елементами і які використовуються для побудови і перевірки версій
під час розслідування конкретних злочинів
[11, с. 24]. А вже Н. П. Яблоков визначає
криміналістичну характеристику злочину
як систему опису криміналістично значимих ознак виду, групи й окремого злочину,
які виявляються в особливостях способу,
механізму й обстановки його вчинення, що
дає уявлення про злочин, особистість його
суб’єкта й інші обставини, про певну злочинну діяльність і яка призначена забезпечити
успішне вирішення задач щодо розкриття,
розслідування і попередження злочинів [12,
с. 45].
Доречно вказати, що М. Г. Щербаковський визначив криміналістичну характеристику одночасно з точки зору кримінально-правової і криміналістичної характеристики [13, с. 123]. В. І. Шиканов, зокрема,
формулював, що «доцільно також відмовитися від площинного рішення моделі характеристики злочину, яке стало вже традиційним. Залежно від безпосередніх цілей, які
стоять перед слідчим, слід визначити ядро
міждисциплінарної моделі того чи іншого
виду злочину (наприклад, час вчинення злочину, спосіб вчинення злочину, особа потерпілого тощо) і навколо нього конструювати
об’ємну модель» [14, с. 40-43]. І. М. Кубрак,
розмежовуючи поняття криміналістичної

характеристики на загальну криміналістичну характеристику злочинів і конкретну характеристику, що стосується окремого виду
або групи схожих за кримінально-правовими ознаками, розглянув конкретну криміналістичну характеристику як систему
відомостей про сукупність криміналістично
значимих ознак, згрупованих у залежності
від типових особливостей виду, або груда
злочинів і відображення сторін їхнього механізму в обумовлених життєвих ситуаціях
і матеріальній обстановці, у яких вони відображаються [15, с. 16].
Цікавою є думка В. К. Весельського,
який вважає, що криміналістична характеристика злочину належить до основних положень методики розслідування, а стосовно
конкретних методик певною мірою є основою їх побудови. Ця характеристика визначає найважливіші положення методики розслідування злочинів. Перебуваючи у складі
криміналістичної методики, вона покликана
виконувати функцію побудови оптимальних
методів розслідування. Також зазначає, що
для розробки методики розслідування злочинів важливо виявити не тільки структурні
елементи криміналістичної характеристики
злочину, але і встановити наявні між ними
закономірні зв’язки [16, с. 95].
Аналіз вище викладених визначень поняття криміналістичної характеристики злочину дає можливість виділити ряд ознак,
властивих якщо не всім, то більшості з цих
визначень. Думки більшості авторів схожі в
тому, що криміналістична характеристика
злочинів – це: 1) сукупність даних (відомостей), інформація про злочини, які характеризуються, і певні, пов’язані із ними явища;
2) сукупність (система) ознак властивостей,
слідів, відношень злочину; 3) інформація,
що має криміналістичне значення; 4) характеристика конкретного, реального злочину і
наукова абстракція двох рівнів, яка виділяє
типові ознаки певних категорій злочинів
(видів і груп) і злочину взагалі; 5) важливий
елемент окремої методики.
На нашу думку, найбільш точно та повно
визначили досліджувану категорію О. Н. Колесниченко і В. О. Коновалова наступним
чином: « Це система відомостей (інформації)
про криміналістично значущі ознаки зло-
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чинів даного виду, що відбиває закономірні
зв’язки між ними і служить побудові та перевірці слідчих версій для вирішення конкретних завдань досудового розслідування»
[8, с. 16].
Отже, дані, що обособлюють сутність
криміналістичної характеристики розбійних
нападів на інкасаторів, становлять собою
структуровані криміналістичні відомості, що
характеризують досліджуване кримінальне правопорушення. На наш погляд, криміналістична характеристика таких кримінальних правопорушень – це інформаційна
система, яка включає сукупність даних про
криміналістично значущих ознак та властивостей вчинення розбійних нападів відповідно до певного часу і регіону, відображає
закономірні їх зв’язки й використовується
при побудові типових версій, прийнятих за
основу в процесі розслідування.
Отже, основною проблемою недостатньої практико-прикладної цінності криміналістичної характеристики злочинів як
узагальнювальні категорії є упущення в
структуруванні криміналістично значущої
інформації в межах розглядуваного поняття, тому що виділення надмірної кількості
елементів призводить до неможливості їх
сукупного використання в діяльності слідчого. Вчені виділяють два основні положення,
дотримання яких сприятиме вдосконаленню структуризації криміналістично значущої інформації про подію злочину: 1) вихідні
елементи не повинні визначатись один через
інший, знаходячись на одному рівні абстрагування [17, с. 55]; 2) вихідні елементи повинні
бути вимірюваними з метою використання досягнень наук, що мають можливість адаптувати теоретичне знання в практичне [18, с. 11].
Підкреслюючи важливе значення криміналістичної характеристики розбійних
нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів, у розробці техніки, тактики і
методики їх розкриття, неправильно було б
стверджувати, що криміналістична характеристика злочинів є основою методики розслідування. Вона, будучи важливою та актуальною проблемою курсу криміналістики, є
складовою частиною, структурним підрозділом, а не методичним принципом, не загальним положенням методики розслідування.
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Основоположним у методиці розслідування
злочинів є кримінальне, кримінальне процесуальне законодавство та сучасні можливості
природничих, технічних і суспільних наук,
що визначають рівень розвитку криміналістики. Криміналістичній характеристиці злочинів у розробці методики розслідування
належить важлива, але у порівнянні з кримінальною та кримінальною процесуальною
характеристиками допоміжна роль.
Одним із важливих положень криміналістики є питання про значущість криміналістичної характеристики злочину та
про об’єктивні критерії такої значущості
– теоретичний і практичний. Теоретична
цінність криміналістичної характеристики
злочинів полягає в подальшому розвитку
теорії криміналістики, що дозволяє вирішити такі важливі питання, як дослідження та
конструювання структури окремої криміналістичної методики, характер взаємозв’язку
її елементів. В узагальненому вигляді найбільш повно і точно практичне значення
криміналістичної характеристики полягає
в наступному: 1) вона дає змогу слідчому
керуватися знаннями про типові риси та
особливості розбійних нападів у цілому, а
також про їх окремі ознаки, елементи і характер зв’язку між ними, типову слідову
картину; 2) вона надає можливість на початковому етапі розслідування, що часто
характеризується різким дефіцитом потрібної інформації, використовувати її дані
для побудови загальних та окремих версій,
допомагає знайти правильний напрям розслідування; 3) вона відкриває можливість
встановлення та використання залежностей
і зв’язків між її елементами для пошуку та
прогнозування місця знаходження необхідних джерел інформації, а надалі і для виявлення невідомих обставин вчинення розбійних нападів на інкасаторів. Обидва напрями
взаємопов’язані та доповнюють один одного. Г. А. Густов переконаний, що криміналістична характеристика злочину – це опис
злочину як реального явища, що ґрунтується на практиці правоохоронних органів та
криміналістичних дослідженнях і мета якого полягає в оптимізації процесу розкриття,
розслідування злочинів і вирішення завдань
правосуддя [19, с. 44].
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У спеціальній літературі менш виразно
представлений інший (операційний) підхід
до сутності та призначення криміналістичної характеристики злочинів, відповідно
до якого головне її призначення полягає
в здатності бути моделлю, елементи якої
об’єктивно взаємодіють між собою, переносячи в процесі такого взаємозв’язку інформацію про свої ознаки. Найточніше даний
аспект криміналістичної характеристики
розкрив В. О. Образцов, який визначив її як
сукупність об’єктивних даних про механізм
вчинення злочину, засоби відображення,
відображені та відображаючі взаємодіючі
об’єкти, особливості й джерела сформованої
ними фактичної інформації, яка має значення для розкриття певних категорій злочинів
шляхом використання обумовлених ними
криміналістичних засобів, прийомів і методів, а також розробки наукових рекомендацій щодо оптимального вирішення даного
завдання [20, с. 8]. Цей аспект підкреслює
криміналістичний характер вказаного поняття та допомагає відмежувати його від категорій інших юридичних наук, які мають
відношення до розслідування злочинів [21,
с. 333].
З криміналістичною характеристикою
розбійних нападів пов’язана низка проблем:
нерозробленість цілісного поняття даної
наукової категорії; прогалини у визначенні
структури криміналістичної характеристики
розбійних нападів на інкасаторів; відсутність
чіткого розмежування між криміналістичною характеристикою і кримінально-правовим та кримінологічним поняттям злочину;
неоднозначність поглядів на співвідношення криміналістичної характеристики цієї
категорії злочинів і предмета доказування;
суперечливість існування криміналістичної
характеристики конкретного злочину. Зазначені недоліки концепції криміналістичної характеристики злочинів потребують
розробки нової моделі розкриття розбійних нападів на інкасаторів, у криміналістиці
шляхом аналізу криміналістичної структури
даного злочину.
З метою покращання якості розслідування кримінальних проваджень розглядуваної
категорії варто звернути увагу на наступні положення. По-перше, з’являються нові

способи вчинення розбійних нападів, які потребують відповідної розробки їх криміналістичного змісту, що ініціює переоцінку наявних елементів. По-друге, потребує більш
ґрунтовного дослідження поведінка злочинця в посткримінальній фазі, на початковому
етапів розслідування. По-третє, актуальна
деталізація кожного елемента структури
криміналістичної характеристики розбійних
нападів, вчинених на інкасаторів, заснована
на узагальненні відомостей про елементи
вже розкритих злочинів даної категорії.
Отже, криміналістична характеристика
розбійних нападів на інкасаторів– це система
криміналістично значущих типових відомостей,
що розкривають основні риси предмета, способу
злочинного посягання, механізму слідоутворення, обстановки, місця, часу вчинення розбійних
нападів, особи злочинця та особи потерпілого в
ситуаціях підготовки, вчинення та приховання даної категорії злочинів, що враховується в
методиці розслідування. Дослідження різних
аспектів криміналістичної характеристики
розбійних нападів на інкасаторів, побудова
її моделі та прогнозування змін дозволить
вирішити цілий комплекс прикладних завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності розслідування цих злочинів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗБІЙНИХ
НАПАДІВ НА ІНКАСАТОРІВ
Складною проблемою сьогодення є питання про розбійні напади на інкасаторів,
характерними рисами яких є підвищена суспільна небезпека та резонанс, який виникає
у зв’язку з відкритим, незаконним, насильницьким нападом на транспортні засоби, поєднаний із посяганням на здоров’я і життя
людей, що носить, як правило, груповий організований характер із застосуванням вогнепальної зброї й спрямований на заволодіння матеріальними цінностями у великих
розмірах. Під час таких нападів часто гинуть
не тільки інкасатори, а й сторонні люди, у
зв’язку з тим, що в основному такі напади
відбуваються в денний час та в людних місцях, біля великих магазинів та банківських
установ.
У статті сформована типова криміналістична характеристика розбійних нападів
на інкасаторів. Надано поняття, визначено
зміст криміналістичної характеристики розбійних нападів на інкасаторів, розкрито кореляційні зв’язки й залежності між елементами під час конструювання криміналістичної характеристики даного виду злочинів
і які в процесі цього виникають труднощі.
Зроблена спроба вирішення проблеми виділення рівнів криміналістичної характерис-
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тики злочинів, які не отримали належного
наукового обґрунтування і є суперечливими,
а тому вимагають уточнення та подальшого
розвитку з урахуванням запитів практики і
сучасного стану розвитку криміналістики.
Підняті питання про значущість криміналістичної характеристики злочину, об’єктивні
критерії такої значущості та призначення
криміналістичної характеристики розбійних
нападів на інкасаторів.
Доведено залежність підвищення якості роботи підрозділів Національної поліції
України щодо розслідування розбійних нападів від удосконалення криміналістичної
характеристики даного виду злочинів. Обґрунтовано необхідність розробки на основі криміналістичної характеристики системи необхідних практиці дієвих методичних
рекомендацій, що розкривають особливості
комплексу типових версій і планування в
справі, організації розслідування та взаємодії слідчого з оперативними підрозділами й
громадськістю, використання спеціальних
знань, техніко-криміналістичних засобів і
методів, специфіки проведення окремих
слідчих (розшукових) дій з метою виявлення
обставин, що сприяють вчиненню злочинів,
і запобіганню новим розбійним нападам. З
метою покращання якості розслідування
кримінальних справ розглядуваної категорії
виділений комплекс прикладних завдань і
запропоновано шляхи їх виконання.
Ключові слова: розбій, інкасатори, методика розслідування, криміналістична характеристика.
THEORETICAL BASES OF
FORMATION OF THE CRIMINOLOGICAL
CHARACTERISTIC OF ROBBERY
ATTACKS ON COLLECTORS
A difficult problem today is the issue of robberies of collectors, characterized by increased
public danger and resonance that arises in connection with an open, illegal, violent attack on
vehicles, combined with encroachment on the
health and lives of people who is, as a rule, a

group organized nature with the use of firearms
and is aimed at the acquisition of material values
on a large scale. Such attacks often kill not only
collectors but also outsiders, due to the fact that
such attacks occur mainly during the day and
in crowded places, near large stores and banks.
The article forms a typical forensic description of robbery attacks on collectors. The concept is given, the content of the forensic characterization of robbery attacks on collectors is
defined, the correlations and dependencies
between the elements during the construction
of the forensic characterization of this type of
crime are revealed and what difficulties arise
in the process. An attempt is made to solve the
problem of identifying the levels of forensic
characteristics of crimes that have not received
proper scientific justification and are contradictory, and therefore require clarification and
further development, taking into account the
demands of practice and the current state of
forensics. Questions were raised about the significance of the forensic characterization of the
crime, the objective criteria for such significance
and the purpose of the forensic characterization
of robbery attacks on collectors.
The dependence of improving the quality of
work of units of the National Police of Ukraine
on the investigation of robberies on improving
the forensic characteristics of this type of crime
has been proved. The necessity of development
on the basis of forensic characteristics of the system of effective methodical recommendations
necessary for practice, revealing features of a
complex of standard versions and planning in
case, the organization of investigation and interaction of the investigator with operational divisions and the public, use of special knowledge,
forensic means and methods, specifics of carrying out separate investigative (search) actions
in order to identify the circumstances that contribute to the commission of crimes and prevent
new robberies. In order to improve the quality of the investigation of criminal cases of this
category, a set of applied tasks is identified and
ways to implement them are proposed.
Key words: robbery, collectors, investigation methods, forensic characteristics.
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В статье рассматривается проблематика
обеспечения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства
при применении технических средств.
Необходимость научного анализа процессуальных гарантий на этапе уголовного производства обусловлена тем, что уголовное производство в наибольшей степени сопряжено с
ограничением конституционных прав человека на свободу и личную неприкосновенность,
неприкосновенность жилища или иного владения лица, тайну его переписки, телефонных
разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, невмешательство в личную и семейную жизнь и тому подобное.
Научный анализ совокупности гарантий
прав и свобод личности в сфере применения
технических средств в уголовном производстве
должен быть направлен на совершенствование научного видения существующей системы
процессуальных гарантий в целом и предоставление практических рекомендаций по
совершенствованию действующего уголовного
процессуального законодательства.
Формирование предложений по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы должно реализовываться на основании детального анализа действующих норм
законодательства по вопросам применения
технических средств в уголовном производстве
путем определения основных проблемных моментов, связанных с несовершенством положений как КПК Украины так и других законов и подзаконных актов.
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Ключевые слова: технические средства,
процессуальные гарантии, фиксация хода и
результатов негласных следственных (розыскных) действий, уголовное преступление,
специальные устройства, процессуальные действия, уголовное производство.
Вступ
Завданням правосуддя в державі є захист прав та свобод людини і громадянина
на засадах верховенства закону та справедливості.
Зважаючи на викладене, одним із основних напрямків розвитку кримінального
судочинства, його основною проблемою є
створення такого правового механізму регулювання кримінально-процесуальної діяльності, пов’язаної з порушенням, розслідуванням, розглядом і вирішенням кримінальних справ, при якому максимально забезпечувався захист законних прав індивіда
[1, с. 8].
В останні роки в Україні проводиться
реформування кримінальної юстиції з позицій подальшої демократизації, гуманізації,
охорони прав і свобод людини, відповідно
до вимог міжнародних актів і зобов’язань
України. Кримінальне процесуальне законодавство зазнало змін, які були спрямовані на реалізацію вимог Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, це стосувалося забезпечення
прав учасників кримінального судочинства,
розширення змагальності сторін, прав потерпілого, усунення обвинувального ухи126
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лу в діяльності суду, розширення судового
контролю за обмеженням конституційних
прав і свобод людини на досудовому слідстві
і оскарженні рішень органу, що проводить
досудове розслідування, слідчого і прокурора [2, с. 130].
Реформування кримінального процесуального законодавства України має на меті
створення такої моделі кримінального процесу, зокрема, його досудових стадій, яка
дозволила б забезпечити ефективність досудового розслідування при високому рівні правової захищеності його учасників,
що виключає можливість незаконного й
необґрунтованого обмеження їх прав і свобод. Збалансованість суспільних інтересів
і інтересів окремих громадян, визначення
чітких меж та умов втручання державних
органів у сферу приватного життя осіб, які
залучаються до участі в кримінальному процесі, – пріоритетні напрямки розвитку кримінального процесуального законодавства
і правової науки. Від вирішення цієї проблеми залежать не тільки техніко-юридичний зміст чинного законодавства, а й його
соціальна спрямованість. Виходячи з цього,
права й інтереси окремої людини набувають
публічного характеру, оскільки стають суспільною цінністю [3, с. 3].
Проблема прав людини взагалі й у сфері
кримінального судочинства, зокрема, а також гарантій їх забезпечення, в тому числі
засади кримінального процесу, незмінно належить до тих, які привертають увагу вчених багатьох поколінь. Рівень її наукового
розроблення відбиває соціально-політичне
становище в державі та світоглядні уявлення, що панують у суспільстві.
Огляд праць з даної проблематики
Значний внесок у висвітлення цієї проблеми зробили відомі юристи: П.І. Люблінський, М.М. Розін, В.К. Случевський,І.Я. Фойницький. У сучасний період окремі
аспекти механізму реалізації й захисту конституційних прав людини в царині кримінального судочинства, зокрема на досудовому провадженні, стали предметом наукових
досліджень Ю.П. Аленіна, С.А. Альперта,
Ю.М. Грошевого, М.В. Джиги, В.С. Зеленецького, О.В. Капліної, В.О. Конова-

лової, Є.Д. Лук’янчикова, В.І. Мариніва,М.М.Маркуш,А.Р.Михайленка,
М.М.Михеєнка, В.Т. Нора,- М.І. Сірого,
С.М. Стахівського, В.М. Трофименка,А.Р. Туманянц, Д.В. Філіна, В.Д. Фінька,
Г.І. Чангулі, Л.Д. Удалової, О.Г. Шило,М.Є. Шумило та інших учених.
Разом з тим, існує ряд проблем теоретичного характеру, які до цього часу не були
вирішені остаточно.
Виклад основного матеріалу
Досліджуючи питання гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів
учасників кримінального провадження, слід
зазначити, що конституційні права та свободи, які належать людині від народження, є
основними структурними елементами конституційного статусу особи. Вони становлять
підвалини її правового статусу, закріплені
в конституції держави й мають найвищий
юридичний захист. Конституція України
визначає систему основоположних прав людини, які є невід’ємними, невідчужуваними
й непорушними й у своєму взаємозв’язку
визначають цілісність цього статусу у сфері кримінально-процесуальної діяльності.
Саме в цій системі вони утворюють фундамент сучасного буття людини в демократичній правовій державі.
Особливого значення в такому контексті
набуває вирішення питання стосовно допустимості обмеження конституційних прав
особи в кримінальному судочинстві, визначення його меж і підстав.
На думку Д.Є. Кутоманова, таке обмеження може бути визнане правомірним
лише за наявності наступних умов [3, с. 10]:
(а) якщо його можливість передбачена
законом;
(б) якщо ним досягається мета забезпечити визначені законом суспільні інтереси,
пов’язані зі встановленням особи, яка вчинила злочин, притягненням її до кримінальної відповідальності й відшкодуванням завданої нею шкоди;
(в) якщо обмеження права (як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини) домірне суспільно
значущим цілям.
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На думку О.А. Струць, процесуальна дія
буде законною за умови дотримання таких
вимог: наявність в органу чи особи повноважень провадити відповідні процесуальні
дії щодо певної особи та в конкретний момент; дотримання встановленого законом
порядку прийняття рішення про проведення певної дії; наявність фактичних підстав
для прийняття цього рішення; забезпечення визначеного КПК порядку провадження
дій; належна процесуальна фіксація перебігу та результатів дії [4, с. 9–10].
Як відомо, кримінальний процес є способом державного захисту прав людини не
тільки від кримінальних правопорушень, а
й від зловживань державою з боку власної
репресивної влади. Відтак існує необхідність установлення таких кримінально-процесуальних гарантій прав особи, які унеможливлювали б їх безпідставне обмеження, а при його допущенні забезпечували б
їх негайне поновлення й відшкодування завданої у зв’язку із цим шкоди.
Так, метою процесуальної регламентації
підстав і порядку проведення кожної процесуальної дії є забезпечення, по-перше,
допустимості та достовірності отриманих
доказів, по-друге, прав і свобод її учасників.
Норми КПК не лише оптимальним чином
врегульовують кримінальне судочинство, а
й визначають межі максимально допустимих обмежень конституційних прав та свобод учасників процесу під час проведення
процесуальних дій [4, с. 9].
Процесуальні гарантії в кримінальному судочинстві існують як єдність процесуальних норм, що регламентують права та
обов’язки учасників кримінального судочинства, та діяльності, спрямованої на реалізацію цих норм [4, с. 8].
У сучасній теорії права, як правило, під
юридичними гарантіями розуміють умови і
засоби, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і свобод усіх і
кожного [5, с. 113].
М.С. Строгович гарантіями кримінального судочинства визнав встановлені законом засоби, за допомогою яких охороняються та забезпечуються права та законні інтереси осіб, які беруть участь у кримінальному
процесі [6, с. 56].
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М.М. Михеєнко дав подібне визначення: «Процесуальні гарантії – це передбачені
законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і
законних інтересів осіб, які беруть у ньому
участь». До них він відносить процесуальну
форму, принципи кримінального процесу,
процесуальні обов’язки його суб’єктів і заходи кримінально-процесуального примусу
[7, с. 32].
Л.М. Лобойко називає кримінальнопроцесуальними гарантіями «визначені
процесуальним законом засоби забезпечення ефективного функціонування кримінального процесу» та подає свою, більш
розгалужену, систему цих гарантій, до якої
входять: достатній ступінь урегульованості кримінально-процесуальної діяльності;
кримінально-процесуальна форма; принципи кримінального процесу; процесуальний
статус учасників кримінального процесу;
можливість застосування заходів кримінально-процесуального примусу (запобіжних та інших заходів); судовий контроль;
прокурорський нагляд; відомчий контроль; обґрунтування процесуальних рішень
і ускладнений порядок прийняття деяких із
них (про обшук у житлі особи, про взяття
особи під варту тощо); право на оскарження
дій і рішень органів та посадових осіб, які
ведуть процес; юридична відповідальність
[8, с. 19].
В.М. Тертишник пропонує інший підхід
до системи кримінально-процесуальних гарантій, поділяючи її на три групи, до яких
відносить «гарантії правосуддя», «гарантії
встановлення об’єктивної істини» та «гарантії захисту прав і свобод людини» [9, с. 25].
На його думку, гарантіями встановлення
об’єктивної істини виступає як процесуальна форма в цілому, так і окремі інститути
кримінального процесу: принципи кримінального процесу, доказове право, інститути слідчих (розшукових) дій, інститут судового слідства і судових дебатів тощо.
До процесуальних гарантій прав та законних інтересів кримінального судочинства він включає наступні елементи: юридичне визначення самих прав і свобод;
недопустимість звуження сучасних прав і
свобод як за обсягом, так і за змістом; визна-
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чення процедури їх реалізації; надання реальної можливості для самореалізації; утримання від порушень прав і свобод з боку інших учасників процесу; надання допомоги
з боку слідчого, органу, що проводять досудове розслідування, прокурора, захисника і
суду в реалізації прав і свобод та покладення
обов’язку здійснення заходів щодо їх попередження на осіб, які ведуть кримінальне
судочинство чи виконують функцію процесуального контролю й нагляду; захист прав
і свобод – встановлення перешкод, які б
виключали їх порушення; відновлення порушених прав і свобод; повну реабілітацію
й відшкодування завданої шкоди [9, с. 328–
329].
Системою гарантій правосуддя, як зауважує В.М. Тертишник, є оптимальне співвідношення гарантій встановлення істини і гарантій захисту прав і свобод особи [10, с. 26].
Викладене дозволяє дійти висновку про
те, що до правових засобів, які утворюють
систему кримінально-процесуальних гарантій, належать основні засади кримінального
процесу, кримінально-процесуальна форма,
права й обов’язки суб’єктів кримінальнопроцесуальної діяльності, передбачені законом строки проведення процесуальних дій і
прийняття процесуальних рішень. Системна дія цих гарантій забезпечує досягнення
поставленої мети – вирішення завдань кримінального судочинства, що може розглядатися як інтегративна якість усієї системи.
Сучасні автори часто поділяють кримінально-процесуальні гарантії на 2 групи
– гарантії правосуддя й гарантії прав і законних інтересів особи [3, с. 11]. При цьому,
Д.Є. Кутоманов підкреслює умовний характер вищенаведеної класифікації, бо з урахуванням конституційних положень щодо цінності людини, її життя і здоров’я, честі й гідності гарантії прав особи апріорі набувають
значення гарантій правосуддя як напрямку
державної діяльності, що є способом захисту
прав і свобод людини [3, с. 11].
Існують також і інші наукові підходи до
питання класифікації кримінально-процесуальних гарантій. Так, О.А. Струць стверджує, що окремий правовий засіб як процесуальну гарантію можливо визначити лише
в межах конкретних або кількох однорідних

правовідносин. Підтримуючи думку про
відкритість системи процесуальних гарантій, О.А. Струць класифікує всі процесуальні гарантії, що застосовуються у сфері кримінального судочинства, за юридичною силою
їх джерела, за трьома групами: 1) міжнародно-правові; 2) конституційні; 3) спеціальні
(охоплюють норми кримінального процесуального та інших галузей права) [4, с. 8].
Більшість сучасних науковців цілком виправдано сходиться на тому, що
всі
кримінально-процесуальні
гарантії
взаємопов’язані між собою, утворюють
єдину, нерозривну цілісність. Е.Ф. Куцова
зауважила, що взаємопов’язаність розглядуваних гарантій слугує забезпеченню їх
реальності; приводить до того, що вони є
не розрізненою сумою засобів, а системою
кримінально-процесуальних гарантій прав
та законних інтересів учасників судочинства, які взаємопідкріплюють одна одну [12,
с. 128].
М.І. Капінус щодо цього зазначає, що
передумова взаємодії окремих елементів
системи процесуальних гарантій – єдина
цільова спрямованість правового поля їх
дії, тобто призначення кримінального судочинства. Основою ж взаємодії є багатофункціональний характер процесуальних
гарантій, їх здатність одночасно забезпечувати рішення як основних, так і допоміжних завдань. І хоча кожна процесуальна
гарантія має власне цільове призначення,
у сукупності всі вони за допомогою охорони та захисту прав особи забезпечують
досягнення кримінального судочинства.
Система процесуальних гарантій, як визначає М.І. Капінус, – це органічна цілісність
процесуальних засобів та способів, які взаємодіють між собою при забезпеченні прав
та законних інтересів учасників кримінального судочинства з метою реалізації призначення кримінального судочинства [13,
с. 121–122].
Т.Г. Фоміна надала визначення системи
процесуальних гарантій як сукупності встановлених законом засобів, що взаємодіють
між собою при виконанні завдань кримінального судочинства, забезпечують правильне здійснення правосуддя у кримінальних справах та реалізацію прав і виконання
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обов’язків усіма учасниками кримінального
процесу [14, с. 187].
На думку В.А. Савченка, це означає, що
права та законні інтереси не можуть бути забезпечені без виконання всього комплексу
завдань кримінального судочинства, оскільки невиконання одного завдання неминуче
потягне за собою невиконання іншого [15,
с. 280].
Викладене дозволяє нам припустити
факт існування певних сукупностей процесуальних гарантій, які можуть розглядатися
у своїй цілісності як окремі підсистеми загальної системи кримінально-процесуальних гарантій.
Так, О.Л. Булейко звертає увагу на існування певних норм, що носять конституційний характер, оскільки є спрямованими на
захист таких важливих цінностей, як честь і
гідність, особиста і сімейна таємниця та при
цьому за змістом закону вони повинні застосовуватися лише при тих слідчих діях, проведення яких вони регулюють [2, с. 130].
С.О. Бандурка, досліджуючи проблематику відсутності механізму процесуальних
процедур, які пов’язані із забезпеченням
правових гарантій у цілому у кримінальному процесі, разом з тим, виокремлює певні
групи правовідносин, для яких є характерними ті чи інші недоліки [16, с. 33–36].
С.І. Перепелиця досліджував специфіку кримінально-процесуальних гарантій,
притаманних забезпеченню прав та свобод
учасників провадження по справах приватного обвинувачення шляхом реалізації диспозитивних і публічних засад кримінального судочинства [17, с. 722–727].
М.І. Капінус розглянув процесуальні гарантії прав особи при застосуванні примусових заходів у кримінальному процесі [13].
Ю.М. Бєлозьоров та П.Г. Марфіцин обрали як об’єкт наукового аналізу забезпечення прав та законних інтересів особи на
етапі порушення справи [18].
Викладене дозволяє дійти висновку про
необхідність дослідження системи процесуальних гарантій у розрізі певних етапів
кримінального процесу, що, у кінцевому
підсумку, дозволить більш повно провести
науковий аналіз усієї системи процесуальних гарантій.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

При цьому ми вважаємо, що, у першу
чергу, існує необхідність наукового аналізу процесуальних гарантій у розрізі кримінального провадження.
Наша позиція обумовлена тим, що кримінальне провадження найбільшою мірою
поєднане з обмеженням конституційних
прав людини на свободу й особисту недоторканість, недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємницю її листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої
кореспонденції, невтручання в особисте й
сімейне життя тощо. Адже саме в цій стадії кримінального процесу застосовуються
заходи кримінально-процесуального примусу. Цим пояснюється очевидна потреба
створення дієвого механізму захисту прав і
законних інтересів осіб, які беруть участь у
провадженні по справі незалежно від процесуального статусу останніх.
Висновки
Разом з тим, досліджуючи систему процесуальних гарантій у розрізі кримінального провадження, маємо звернути увагу на існування особливостей процесуальної форми
і специфіку завдань, характерних для застосування технічних засобів.
1. Як відомо, законність є визначальною засадою кримінального судочинства,
оскільки стосується всіх стадій та інститутів
кримінального процесу. Тому лише за умови неухильного дотримання вимог закону
при застосуванні технічних засобів у кримінальному провадженні створюються умови
для реалізації всієї системи процесуальних
гарантій прав та свобод особи.
2. Застосування технічних засобів у
кримінальному провадженні найбільшою
мірою поєднане з обмеженням конституційних прав людини на свободу й особисту
недоторканість, недоторканність житла чи
іншого володіння особи, таємницю її листування, телефонних розмов, телеграфної
й іншої кореспонденції, невтручання в особисте й сімейне життя тощо.
3. Виходячи із сутності кримінального
судочинства як засобу захисту прав людини,
особливого значення набуває належна правова регламентація порядку застосування
технічних засобів на його початковій стадії.
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Останній має включати як відповідні засоби, що забезпечують подальше ефективне
провадження за наявності законних приводів, підстав і захист законних інтересів
особи, яка постраждала від злочину, так і
механізми, які унеможливлюють безпідставне обмеження конституційних прав осіб, не
причетних до вчиненого злочину [3, с. 11].
4. Норми КПК мають врегульовувати
оптимальним чином не лише питання застосування технічних засобів у кримінальному провадженні, а й визначати межі максимально допустимих обмежень конституційних прав та свобод учасників процесу під
час проведення тих чи інших дій.
5. Обґрунтованість процесуальних рішень визначається специфікою підстав для
їх прийняття. Зважаючи на це, існує необхідність чіткого закріплення у кримінальному процесуальному законодавстві правових
та фактичних підстав застосування технічних засобів у кримінальному провадженні.
Викладене свідчить про виключну важливість наукового аналізу сукупності гарантій прав і свобод особи у сфері застосування
технічних засобів у кримінальному провадженні для формування та удосконалення
загалу наукових поглядів на сучасну систему процесуальних гарантій та надання
практичних рекомендацій з удосконалення
чинного кримінального процесуального законодавства.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблематика забезпечення прав, свобод і законних інтересів
учасників кримінального провадження під час
застосування технічних засобів.
Необхідність наукового аналізу процесуальних гарантій на етапі кримінального провадження обумовлена тим, що кримінальне
провадження найбільшою мірою поєднане з
обмеженням конституційних прав людини на
свободу й особисту недоторканість, недоторканність житла чи іншого володіння особи,
таємницю її листування, телефонних розмов,
телеграфної й іншої кореспонденції, невтручання в особисте й сімейне життя тощо.
Науковий аналіз сукупності гарантій прав
і свобод особи у сфері застосування технічних
засобів у кримінальному провадженні має
бути спрямований на удосконалення наукового бачення сучасної системи процесуальних
гарантій у цілому та надання практичних
рекомендацій з удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства.
Формування пропозицій щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази має реалізовуватися на підставі детального аналізу
чинних норм законодавства з питань застосування технічних засобів у кримінальному
провадженні шляхом визначення основних
проблемних моментів, пов’язаних із недосконалістю положень як КПК України, так і інших законів та підзаконних актів.
Ключові слова: технічні засоби, процесуальні гарантії, фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій, кримінальне
правопорушення, спеціальні пристрої, процесуальні дії, кримінальне провадження.

Semenenenko Denis
ENSURING THE RIGHTS,
FREEDOMS AND LEGAL INTERESTS
OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL
PROCEEDINGS DURING THE
APPLICATION OF TECHNICAL MEANS
The article deals with the problems of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal proceedings
when using technical means.
The need for a scientific analysis of procedural guarantees at the stage of criminal proceedings is due to the fact that criminal proceedings are most closely associated with the
restriction of the constitutional human rights
to freedom and personal inviolability, the inviolability of the home or other property of a
person, the secrecy of his correspondence, telephone conversations, telegraph and other correspondence, non-interference in personal and
family life and the like.
Scientific analysis of the totality of guarantees of individual rights and freedoms in the
field of using technical means in criminal proceedings should be aimed at improving the
scientific vision of the existing system of procedural guarantees in general and providing
practical recommendations for improving the
current criminal procedural legislation.
Formulation of proposals to improve the
current regulatory framework should be implemented on the basis of a detailed analysis of
the current legislation on the use of technical
means in criminal proceedings by identifying
the main problem points associated with the
imperfection of the provisions of the Criminal
Procedure Code of Ukraine and other laws and
regulations.
Key words: technical equipment, procedural guarantees, fixing the progress and results
of covert investigative (search) actions, criminal offense, special devices, procedural actions,
criminal proceedings.
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В статье исследованы исторические
аспекты возникновения и развития домашнего насилия. Проанализированы особенности
домашнего насилия на разных этапах развития нашего государства.
Ключевые слова: насилие, насилие в семье,
домашнее насилие, жертва насилия.
Постановка проблеми
Останнім часом питання гендерної рівноваги та боротьби з гендерною дискримінацією набуло широкої популярності у всіх
розвинених країнах, тим самим певною мірою відображаючи рівень розвитку суспільства, який досяг певного стану. На сьогодні
існує нагальна потреба у вивченні генезису
домашнього насильства шляхом вивчення
наукових, історичних та релігійних джерел,
законодавства в сучасній Україні, аналіз
чинного законодавства, порівняння національної та західної історії домашнього насильства для подальшого визначення факторів та шляхів подолання його.
На жаль, насильство супроводжувало
людей протягом усього шляху розвитку, маючи свій вияв у різних формах і видах. Особливий вплив насильство мало на такий класичний соціальний інститут, як сім’я. Вивчаючи формування і трансформацію суспільної свідомості до домашнього насильства та
закріплення його в нормативних актах в історії вітчизняного держави, звернемо увагу
на ряд обставин.

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Аналіз останніх наукових досліджень і
публікацій
Проблеми, що мали зв’язок з дослідженнями щодо домашнього насильства, знайшли свій вияв у роботах видатних українських та закордонних вчених і правознавців.
Порушенням прав людини у вигляді вчинення насильницьких дій, у тому числі щодо
осіб жіночої статті, присвятили свої праці
такі науковці, як В. С. Малишев, Ю. М. Антонян, Я. І. Гілинський, Т. А. Сидоренкова,
В. М. Кудрявцев, К. А. Гурковська. Важливими в дослідженні історіографії проблеми
домашнього насильства стали напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених-ґендеристів С. Айвазової, Н. Болотіної, М. Буроменського, О. Вороніної, В. Глиняного,
О. Дашковської, Л. Завадської, Л. Кормич,
Н. Лавриненко, І. Лавринчук, Н. Аніщук,
К. Левченко, Л. Леонтьєвої, О. Матвієнко,
Т. Мельник.
Виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми
Незважаючи на значну кількість наукових робіт у сфері насильства, зокрема домашнього насильства, історичний шлях виникнення та поширення його в Україні досліджений досить мало. У той же час питання історичного шляху розвитку домашнього
насильства в Україні потребує подальшого
дослідження.
Мета статті полягає в окресленні сутності, важливості вивчення історичних аспек-

134

Íåðîä Ì. - ²ñòîðè÷íèé øëÿõ âèíèêíåííÿ òà ïîøèðåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà

тів виникнення домашнього насильства як
складного та історичного стійкого явища.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Утворена та зміцнена століттями система
патріархальних відносин привела до формування безмежної влади батька і чоловіка у
своїй родині. Патріархальність виявлялася
в стосунках батьків і дітей і в стосунках між
подружжям. До прийняття християнства у
деяких слов’янських племен допускалася
багатоженство, у зв’язку з цим особливого значення надавалося визнанню батьком
своєї дитини.
З прийняттям християнства змінюється і усвідомлення сімейного життя. Тепер
шлюб дозволяється тільки з однією жінкою,
а одним з гріхів стає перелюб. Прийняття
християнства сприяло і зміні свідомості людей, переосмислення минулого встановленого порядку, цінностей, традицій. Після
прийняття християнства відбувається рецепція візантійського шлюбно-сімейного законодавства, в основу якого було покладено
канонічне уявлення про сімейне право.
На зорі вітчизняної державності і протягом тривалого періоду часу юридичного визначення сімейно-побутового насильства не
існувало. У правовому регулюванні сімейних взаємин пріоритет віддавався питанням
майнового характеру між членами сім’ї, а
особисті взаємини не знаходили достатнього відображення і ґрунтувалися в основному
на церковному праві.
Знайомство із джерельною історичною
базою дослідження дає змогу виокремити
достатньо широке коло історичних пам’яток
вітчизняного права, котрі регулювали відносини в цій сфері, а саме: Статути Володимира та Ярослава про церковні суди, Руська
Правда, Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566 та 1588 рр., «Права, за
якими судиться малоросійський народ» 1743 р.,
«Уложення про покарання кримінальні та
виправні» 1845 р. та 1885 р., Кримінальне
Уложення 1903 р., Кримінальні кодекси радянської України 1922, 1927 та 1961 рр. й ін.
Звертаючись до основного джерела права Київської Русі – «Руська правда», відзначимо, що він не містить категоричних обме-

жень щодо застосування насильства главою
сім’ї, тобто і законодавчо превалює практично необмежена влада батька і чоловіка.
Княже законодавство цього ж періоду робило спробу захистити деякі права дітей, мова
йде про Статут князя Ярополка, де, зокрема,
ст. 24 свідчила наступне: «А ж дівка не восхоче заміж, а батько і мати силою дадуть, а
що створити над собою - батько і мати єпископу у вині. Так само і юнак». Дана норма
вводить заборону на насильницьку видачу
заміж або одруження своїх дітей. Аналогічну думку містить і ст. 33 цього ж статуту, де
забороняється перешкоджати бажанням дітей на шлюб.
Значну роль у формуванні стереотипу
про домінуюче становище чоловіка над жінкою в сімейному житті відіграє релігія. Святі писання майже всіх основних релігій світу
мають низку місць, у яких чітко стверджується, що чоловіки повинні мати перевагу над
жінками у суспільстві. Ці місця впродовж історії використовувалися для виправдання і
посилення підлеглого статусу жінок. Багато
релігій терпимо ставляться до домінування
чоловіків над жінками, а деякі з них дещо
заохочують фізичне покарання жінок та дітей. Релігійні інституції історично сприяли
існуванню суспільних і правових структур,
установок і цінностей, які стверджують владу чоловіка.
Більшість релігійних норм щодо відносин між батьками та дітьми міститься у Старому Завіті у Притчах Соломонових, зокрема: «13:24 Хто шкодує різки своєї, той ненавидить сина; а хто любить, той з дитинства
карає його»; «19:18 Карай сина свого, доки
є надія, і не обурюйся його криком»; «22:15
Глупство прив’язалося до серця юнака; але
виправна різка відкине гнів його від нього»;
«23:13–14 Не залишай юнака без покарання;
якщо покараєш його різкою, він не помре.
Ти покараєш його різкою, і врятуєш душу
від «29:15 Різка і викриття дають мудрість;
але підліток, залишений без уваги, вчиняє
сором матері» [1].
Слід зазначити, що наразі деякі представники церкви посилаються на те, що норми Старого Завіту є історією, а сучасні правила поведінки закріплено у Новому Завіті,
в якому, проте, відносинам батьків та дітей
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не приділено такої уваги, як у Старому; деякі зазначають, що застосувати фізичні покарання до дітей можна лише у разі вчинення
ними гріховних діянь, а не прогрішень. З
огляду на те, що значна кількість українців
є віруючими, релігійні норми доволі часто для них мають пріоритет над нормами
права, які, у свою чергу, категорично забороняють застосовувати фізичні покарання
дитини, отже, варто залучати представників
церкви до тлумачення норм Біблії, приведення їх та норм права у відповідність та вироблення єдиної офіційної позиції церкви з
приводу застосування фізичного покарання
батьками дітей [2, с. 13–14].
Друга половина XX сторіччя ознаменувалася підвищеною увагою до розвитку й
дотримання прав людини, внаслідок цього
науки соціального циклу стали глибше вивчати проблеми, пов’язані з порушенням
прав людини, й пропонувати їх вирішення.
Лише в 70-ті роки ХХ століття проблема
насильства в сім’ї стала суспільно значущою,
а подружнє насильство визнали неприпустимим на Заході. У Радянському Союзі насильства в сім’ї офіційно «не існувало». Як
правило, вивчення цього феномену зводилось тільки до розгляду фізичного насилля
відповідно до статей Кримінального кодексу. По-перше, «виносити сміття з хати» було
негоже. Якщо тебе б’є чоловік – сама винна.
А якщо і не винна – терпи, така жіноча доля.
По-друге, навіть ті жінки, які все ж наважились подати заяву в правоохоронний орган,
повертались додому ні з чим – заяву відмовлялися приймати [3, c. 74].
З 90-х рр. минулого століття відбулися
кардинальні зміни щодо осягнення феномену насильства стосовно жінок, визнання
його соці статевою проблемою і тим самим
відкриття нового її бачення в розрізі ґендерного права. 20 грудня 1993 р. Генеральна
Асамблея ООН ухвалила «Декларацію про
викорінення насильства щодо жінок», під
впливом якої, відповідно до резолюції Комітету ООН з прав людини № 1994/45 від 4
березня 1994 р., призначено Спеціального
доповідача ООН з питання про насильство
над жінками, його причини і наслідки. Ці
події змусили суспільство по-новому подиÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

витися на це явище, пов’язавши його з проблемою ґендерної дискримінації.
В Україні вперше на законодавчому рівні
було врегульовано дане питання 15.11.2001
року, коли було прийнято у першій редакції
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». Даний Закон набрав чинності
20.03.2002 року. У даному нормативно-правовому акті вперше «визначено правові і
організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї».
Важливим етапом у реалізації принципів, закладених у Законі України «Про
попередження насильства в сім’ї», стало
прийняття у квітні 2003 року Кабінетом
Міністрів України Постанови № 616 «Про
затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї
або реальну його загрозу», яка визначає механізм прийняття, обліку й розгляду заяв і
повідомлень про вчинення насильства в сім’ї
місцевими органами у справах сім’ї, молоді
та спорту та органами внутрішніх справ [4].
Крім того, у вересні 2009 року була затверджена Інструкція щодо порядку взаємодії
управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді
та спорту, служб у справах дітей, центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді та
відповідних підрозділів ОВС з питань здійснення заходів з попередження насильства
в сім’ї, якою визначений порядок здійснення системи заходів з попередження насильства в сім’ї органами й установами, які уповноважені здійснювати таке попередження,
та механізм їх взаємодії [5].
Однак, таке українське законодавство
щодо попередження насильства в сім’ї не
відповідало сучасним міжнародним і європейським стандартам, адже до членів сім’ї
не відносяться колишнє подружжя та партнери; особи, старші за 18 років (які все ж
таки все ще є дітьми для власних батьків у
соціальному аспекті), та їх батьки, якщо проживають окремо, а також усі родичі, у разі їх
окремого проживання. Крім того, тривалий
час науковці з урахуванням міжнародного
досвіду пропонували криміналізувати насильство в сім’ї.
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З прийняттям 07.12.2017 року у нашій
державі нового Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінального процесуального кодексів
України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» стало
очевидно, що Україна визнає і привертає
неабияку увагу до гостроти та глибини цієї
проблеми. Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії
домашньому насильству, основні напрями
реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству,
спрямовані на захист прав та інтересів осіб,
які постраждали від такого насильства [6].
Виокремлення насильства в сім’ї в самостійну соціальну проблему – тільки перший
крок, спрямований на її вирішення. На цьому шляху багато перепон. Це і брак чітких
визначень, теоретичної бази, наукової основи; і нестача повної інформації про ступінь
поширеності цього явища, його причини та
умови; відсутність закону, що забезпечує захист жертв насильства в сім’ї; судова і правоохоронна практика, що не визнає проблему
насильства в сім’ї; високий ступінь латентності явища: як об’єктивної, обумовленої
тим, що про факти насильства в сім’ї не надходять заяви в правоохоронні органи, так і
суб’єктивної, спричиненої приховуванням
фактів насильства в сім’ї правоохоронними
органами [7, с. 285–318].
Результати дослідження
Отже, вивчення будь-якої правового питання чи суспільного явища варто розпочинати з його історії. Адже дослідивши історичні особливості виникнення насильства,
можливо сформулювати певні шляхи його
подолання. Минуле століття характерне не
лише страшними спалахами насилля. Воно
назавжди посяде визначне місце в історії завдяки тому, що саме у цей час вперше отримали міжнародне визнання основні принципи дотримання прав людини.
Домашнє насильство виразно попадає
під порушення великої кількості міжна-

родно визнаних прав людини, які держава
зобов’язана відстоювати і захищати: права
на життя і фізичну недоторканність, права
не бути об’єктом знущань чи жорстокого,
нелюдського або принизливого поводження, права на однаковий захист з боку закону
і свободу від дискримінації за ознакою статі
та інших. Як бачимо, витоки ґендерної нерівності були детерміновані, перш за все,
культурними та релігійними чинниками,
а також особливостями правової системи у
різних країнах. Як наслідок, домашнє насилля практично у всьому світі з давніх-давен і протягом тривалого часу визнавалось
як належне, а в окремих джерелах соціальних норм було навіть зафіксовано у законодавчих формах.
Це негативне явище надзвичайно коштує всьому суспільству як з матеріальної,
так і з моральної точок зору. Наша держава
продовжує перебувати в перехідному періоді, для якого характерна політична, законодавча, фінансово-економічна нестабільність.
Україна визнає існування проблеми домашнього насильства, протидія якому є одним
із пріоритетних напрямків державної політики.
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яка визначає механізм прийняття, обліку
й розгляду заяв і повідомлень про вчинен-
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено історичні аспекти
виникнення та розвитку домашнього насильства. Проаналізовано особливості домашнього
насильства на різних етапах розвитку нашої
держави.
Ключові слова: насильство, насильство в
сім’ї, домашнє насильство, жертва насильства.

SUMMARY
The article examines the historical aspects of the
origin and development of domestic violence. The
peculiarities of domestic violence at different stages of
development of our state are analyzed.
Keywords: violence, domestic violence, domestic
violence, victim of violence.

ня насильства в сім’ї місцевими органами у
справах сім’ї, молоді та спорту та органами
внутрішніх справ.
5. Інструкція щодо порядку взаємодії
управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді
та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
відповідних підрозділів органів внутрішніх
справ з питань здійснення заходів з попередження насильства всім’ї , затверджена
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наказом Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту, Міністерствавнутрішніх справ України від 7 вересня 2009 рокуN 3131/386
6. Закон України «Про запобігання
та протидію домашньому насильству»від7 грудня 2017 року № 2229-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/2229-19.
7. Берковец Л. Агрессия: причины, последствия, контроль / Л. Берко-вец. – СПб.:
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 512 с.
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ÓÄÊ 341.645
У статті здійснено аналіз національного
кримінального процесуального законодавства
щодо визначення процесуальних строків як
гарантії дотримання права на свободу та
особисту недоторканість під час кримінального провадження. Визначено, що під кримінальними процесуальними гарантіями
необхідно розуміти систему правових засобів
та методів, що забезпечують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних
обов'язків учасниками кримінального провадження. Аргументовано, що під час досудового розслідування чітко визначені часові межі
тривалості застосування запобіжних заходів,
що обмежують конституційне право особи на
свободу та особисту недоторканість, що максимально забезпечує дотримання цього права
в кримінальному провадженні, захищаючи
осіб від надмірного, неприпустимого примусу.
Автором доведено, що необхідно внести зміни
в ч.3 ст.315 та ч. 3 331 КПК України.
Ключові слова: строки, кримінальні процесуальні гарантії, запобіжні заходи, право на
свободу та особисту недоторканість.
Вступ
Євроінтеграція України є одним із пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики
держави. Україна тривалий час поглиблює
співробітництво в економічній, політичній
та правовій сферах з країнами-членами ЄС
з метою стати повноправним членом Європейського Союзу.
Одним з найголовніших завдань держави
є дотримання прав і свобод людини та грома-

дянина. Зокрема, це стосується кримінальної
процесуальної діяльності правоохоронних
органів та судів. Основні права і свободи людини визначено у Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (1950 р.),
ратифікованої Верховною Радою України
17.07.1997 р. Так, відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на свободу та
особисту недоторканність. Крім того, кожен,
кого заарештовано або затримано з метою
до провадження до компетентного судового
органу за наявності обґрунтованої підозри у
вчиненні особою правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню особою правопорушення чи
втечі після його вчинення, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження [6].
Так, аналізуючи судову практику Європейського суду з прав людини, можна стверджувати, що велика кількість скарг надходить з приводу довготривалості розгляду
справ судами, оскільки при цьому порушується важливий принцип «розумності строків». Дотримання зазначеного принципу
дуже важливе для здійснення правосуддя.
Право на судовий розгляд справи «в розумні
строки» належить до основних прав і свобод
людини та громадянина. Затягування провадження є своєрідним порушенням прав і
свобод людини та громадянина.
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Стан дослідження
Процесуальні строки в кримінальному судочинстві досліджували такі вчені, як
Ю. М. Грошевий, М. М. Міхеєнко, Л. М. Москвіч, В. Т. Маляренко, О. В. Капліна,
В. В. Назаров, В. Т. Нор, С. В. Слінько,
О. В. Шило, Л. Д. Удалова та ін.
Метою статті є дослідження процесуальних строків як гарантій дотримання права
на свободу та особисту недоторканість під час
кримінального провадження
Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 3 Конституції України
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, і вона гарантує їх дотримання. Це
стосується і кримінальної процесуальної діяльності правоохоронних органів, під час
якої найбільше обмежуються права і свободи
людей.
М. С. Строгович вважав, що процесуальні гарантії у кримінальному судочинстві становлять собою «встановлені законом засоби,
за допомогою яких громадяни, які беруть
участь у кримінальному процесі, можуть захищати свої права та інтереси» [17, c. 13].
На думку Л. Д. Удалової, процесуальні
гарантії – це передбачені кримінальним процесуальним законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони
прав і законних інтересів осіб, які беруть у
ньому участь [19, c. 23].
Під процесуальними гарантіями розуміють також встановлені кримінальним процесуальним правом засоби і способи, покликані
забезпечувати здійснення прав і обов'язків
учасників кримінально-процесуальної діяльності і досягнення мети кримінального
судочинства [10, с. 44], а також сукупність
встановлених законом правових норм, що
забезпечують законний і обґрунтований
розгляд кожної кримінальної справи і виконання інших завдань кримінального судочинства, правові засоби, що забезпечують
усім суб’єктам кримінальної процесуальної
діяльності можливість реально виконувати
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

свої обов’язки та використовувати надані
права [4, с. 16–17].
Процесуально-правові гарантії визначають лише як правові засоби, що містяться в
нормах та забезпечують усім суб’єктам кримінально-процесуальної діяльності можливість
виконувати обов’язки і використовувати надані права [2, с. 39; 1, с. 52] або як визначені
процесуальним законом засоби забезпечення
ефективного функціонування кримінального
процесу [8, с. 23].
Під кримінальними процесуальними гарантіями розуміють ті засоби, що встановлені
кримінально-процесуальними нормами для
здійснення завдань кримінального судочинства, насамперед захисту прав і законних інтересів осіб, що притягаються до кримінальної відповідальності [3, с. 21].
На думку В. М. Трофименко, кримінальні
процесуальні гарантії є частиною правового
статусу особи, оскільки за допомогою таких
гарантій можна реалізувати права, свободи
й обов’язки людини та громадянина. Крім
того, як зазначає автор, кримінальні процесуальні гарантії направлені на забезпечення
встановленого законом функціонування певного суспільного чи правового інституту[18,
с. 20].
Отже, під кримінальними процесуальними гарантіями необхідно розуміти систему
правових засобів та методів, що забезпечують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків учасниками
кримінального провадження[5, c. 15].
Визначивши поняття «кримінальні процесуальні гарантії», необхідно визначити
сутність принципу забезпечення права на
свободу та особисту недоторканість під час
кримінального процесу та визначити, яким
чином процесуальні строки є гарантом права
на свободу та особисту недоторканість у кримінальному процесі України.
Принцип забезпечення права на свободу
та особисту недоторканість, який закріплений у ст. 29 Конституції України, спрямований на забезпечення процесуальних умов,
які унеможливлюють порушення прав і свобод осіб, що є учасниками кримінального
провадження.
Як зазначає В. І. Маринів, недоторканість
особи – це гарантована державою особиста
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свобода і безпека, що полягає в недопущенні,
припиненні і покаранні посягань на життя,
здоров'я, тілесну недоторканність і статеву
свободу, честь і достоїнство, моральну й індивідуальну свободу особи, яка виражається
в наданні їй можливості розпоряджатися собою і за своїм бажанням визначати місце перебування[9].
Одним із видів свободи є свобода пересування. Сучасна людина повинна мати можливість вільно пересуватись територією своєї країни. Але інколи під час кримінального
провадження виникає необхідність в обмеженні цього права особи, яка підозрюється
або обвинувачується у вчиненні злочину.
Таке обмеження можливе лише при застосуванні передбачених чинним кримінальним
процесуальним законодавством заходів, зокрема заходів забезпечення кримінального
провадження (запобіжних заходів).
Відповідно до ст. 29 Конституції України
кожному заарештованому чи затриманому
має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника.
Аналогічне положення має ч. 2 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини.
Відповідно до чинного кримінального
процесуального законодавства України обмежити право на свободу та особисту недоторканість можна шляхом затримання особи в порядку, визначеному КПК України,
застосування до особи запобіжного заходу у
вигляді домашнього арешту чи тримання під
вартою.
Відповідно до положень КПК України,
законодавець визначає законне затримання
(ст. 207 КПК – затримання будь-якою особою правопорушника) та затримання уповноваженою службовою особою (ст. 208 КПК
України), при цьому особа (правопорушник)
є затриманою з моменту, коли вона силою
або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою
особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді,
суду не може перевищувати сімдесяти двох
годин з моменту затримання. Отже, затри-

мання особи обмежує право особи на свободу
протягом 72 годин, однак відлік цього часу
починається з моменту, коли особа силою або
через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Що стосується
законного затримання, то на законодавчому
рівні строк такого затримання не визначений. Відповідно до ч. 3 ст. 207 кожен, хто
не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати
затримання) і затримав відповідну особу в
порядку, передбаченому КПК, зобов’язаний
негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та
місцезнаходження особи, яка підозрюється
у вчиненні кримінального правопорушення.
Отже, затримана особа може бути обмежена
в свободі пересування на невизначений законом строк, а недотримання принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканість є порушенням не тільки норм
чинного кримінального процесуального законодавства, а й, в окремих випадках, кримінального законодавства.
У такому випадку необхідно враховувати
положення ч. 2 ст. 12 КПК, яка передбачає,
що у разі позбавлення свободи затриманій
особі повинно бути у найкоротший строк,
але не пізніше 72 годин з моменту затримання вручене вмотивоване судове рішення про
тримання під вартою або затримана особа
повинна бути негайно звільнена. Момент затримання в такому випадку треба рахувати
з часу законного затримання, а не з моменту доставлення до уповноваженої службової
особи.
Що ж стосується виконання ст. 5 Європейської конвенції з прав людини в частині
негайного доставлення затриманої особи до
суду, то відповідно до ч. 2 ст. 211 КПК України затримана без ухвали слідчого судді, суду
особа не пізніше шістдесяти годин з моменту
затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання
про обрання щодо неї запобіжного заходу.
Ще одним обмеженням права особи на
свободу та особисту недоторканість є запо-
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біжний захід у вигляді домашнього арешту
та тримання під вартою.
Так, відповідно до ст. 181 КПК України
домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло
цілодобово або у певний період доби, що, у
свою чергу обмежує права особи на свободу
та особисту недоторканість [7]. Для захисту
цього права чинне кримінальне процесуальне законодавство визначило певні обмеження в тривалості зазначеного запобіжного заходу. Так, відповідно до ст. 181 КПК України
строк дії ухвали слідчого судді про тримання
особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців, що становить загальний термін проведення досудового розслідування після оголошення особі підозри про
вчинення злочину. Проте строк тримання
особи під домашнім арештом може бути продовжений у межах строку досудового розслідування, але сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового
розслідування не може перевищувати шести
місяців. По закінченню цього строку ухвала
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою
дію і запобіжний захід вважається скасованим [7].
Ще одним запобіжним заходом, який обмежує права особи на свободу та особисту
недоторканість є тримання під вартою. Відповідно до ст. 184 КПК України запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою не може
бути застосований, окрім як: 1) до особи, яка
підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено
основне покарання у виді штрафу в розмірі
понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – особливо у разі,
якщо прокурором, крім наявності підстав,
передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений
не виконав обов’язки, покладені на нього
при застосуванні іншого, раніше обраного
запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення
коштів як застави та надання документа, що
це підтверджує; 2) до раніше судимої особи,
яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

до трьох років, особливо у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено,
що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування
чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у
вчиненні іншого злочину; 3) до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом
передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк до п’яти років, – виключно у
разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України,
буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця
особа переховувалася від органу досудового
розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено
про підозру у вчиненні іншого злочину; 4) до
раніше не судимої особи, яка підозрюється
або обвинувачується у вчиненні злочину, за
який законом передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк понад п’ять років;
5) до раніше судимої особи, яка підозрюється
або обвинувачується у вчиненні злочину, за
який законом передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк понад три роки;
6) до особи, яку розшукують компетентні
органи іноземної держави за кримінальне
правопорушення, у зв’язку з яким може бути
вирішене питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до
кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ КПК або міжнародним
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України [7].
Проте запобіжний захід у вигляді тримання під вартою також має часові межі. Так,
відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового
розслідування не повинен перевищувати:
1) шести місяців – у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або
особливо тяжких злочинів [7].
Отже, під час досудового розслідування
чітко визначені часові межі тривалості застосування запобіжних заходів, що обме-
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жують конституційне право особи на свободу
та особисту недоторканість, що максимально
забезпечує дотримання цього права в кримінальному провадженні, захищаючи осіб від
надмірного, неприпустимого примусу.
Однак,
розглянувши
положення
ст. 315 КПК України та судову практику,
можна стверджувати, що питання про порушення конституційного права особи на свободу та особисту недоторканість під час судового розгляду є проблемним та дискусійним.
Порушення права особи на свободу та особисту недоторканість може бути викликане
довготривалим судовим процесом за участю
осіб, які перебувають під вартою чи домашнім арештом, бо максимальний строк заходів
забезпечення кримінального провадження
під час судового розгляду на законодавчому
рівні не визначено.
Так, відповідно до ст. 315 КПК України
під час підготовчого судового засідання суд
за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального
провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів
забезпечення кримінального провадження,
обраних під час досудового розслідування,
вважається продовженим [7].
Відповідно до п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення [6].
Проаналізувавши
судову
практику
ЄСПЛ, зокрема рішення від 10.02.2011 р.
у справі «Харченко проти України» можна
дійти висновку, що в Україні досить часто
відбувається порушення права на свободу
та особисту недоторканість саме тривалістю
тримання осіб під вартою чи домашнім арештом під час судового розгляду справи. Так,
основними проблемами чинного кримінального процесуального законодавства України
та судової практики є порушення пп. «с» п. 1
ст. 5 Європейської конвенції з прав людини

щодо періоду часу, протягом якого тримання під вартою здійснювалося без судового
рішення після закінчення досудового розслідування та до початку підготовчого провадження (судового розгляду), а також щодо
рішень суду, прийнятих на стадії судового
розгляду, які не визначають строків подальшого тримання під вартою чи домашнього
арешту, таким чином залишаючи без змін
обраний на стадії досудового розслідування
запобіжний захід, а не продовжуючи строк
застосування такого заходу [12].
Відповідно до рішення ЄСПЛ від
3.10.2006 р. у справі «МакКей проти Сполученого Королівства» саме визначення строків тривалості запобіжних заходів, що обмежують право особи на свободу та особисту
недоторканість, полягає у запобіганні свавільному чи невиправданому позбавленню
свободи [13].
Проаналізувавши практику застосування ЄСПЛ п. 3 ст. 5 Європейської конвенції з
прав людини, зокрема рішення від 6.11.2008 р.у справі «Єлоєв проти України», рішення
від 21.12.2000 р. у справі «Яблонський проти Польщі», рішення від 4.10.2001 р. у справі «Іловецький проти Польщі», можна дійти
висновку, що після спливу певного проміжку
часу існування лише обґрунтованої підозри
перестає бути підставою для позбавлення особи свободи. Також для подальшого тримання
під вартою чи домашнім арештом національні
суди повинні у своїх рішеннях зазначати наявність інших обґрунтованих підстав для продовження застосування таких обмежень [14].
Крім того, Конституційний Суд України
ухвалив рішення від 23.11.2017 р. у справі
за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення третього речення ч. 3 ст. 315 КПК України, в якому зазначено, що обґрунтованість застосування
домашнього арешту та тримання під вартою
має піддаватися судовому контролю через
певні проміжки часу з метою перевірки наявності чи відсутності ризиків зазначених
у ст. 177 КПК України, зокрема, при закінченні досудового розслідування, коли деякі
ризики вже можуть зникнути та такий захід
необхідно скасувати [16].
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Також у рішеннях ЄСПЛ від 9.01.2003 р.
у справі «Шишков проти Болгарії» та рішенні
від 10.06.2008 р. у справі «Тасе проти Румунії» зазначено, що національний суд повинен
обґрунтовувати період застосування запобіжних заходів незалежно від його тривалості, а
автоматичне продовження строків тримання під вартою чи домашнього арешту суперечить гарантіям, встановленим у п. 3 ст. 5
Європейської конвенції з прав людини [15]. У рішенні від 10.02.2011 р. у справі «Харченко
проти України» та рішенні від 15.12.2016 р.
у справі «Ігнатов проти України» ЄСПЛ зазначив, що національні суди у своїх рішеннях про продовження строків тримання під
вартою та домашнього арешту зазначали
однакові підстави протягом всього судового
розгляду справи, що є порушенням п. 3 ст. 5
Європейської конвенції з прав людини. Національні суди повинні зазначати інші підстави для продовження запобіжних заходів,
ненаведення таких підстав порушує гарантію держави права на свободу та особисту недоторканість.
Крім того, Конституційний Суд України
у своєму рішенні від 23.11. 2017 р. у справі
за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України
(конституційності) положення третього речення ч. 3 ст. 315 КПК України визнав неконституційним положення цієї норми в
частині автоматичного продовження заходів
забезпечення кримінального провадження,
обраних під час досудового розслідування.
Однак, зазначена норма не була скасована
на законодавчому рівні. На теперішній час
це створює розбіжності в застосуванні законодавчо закріпленої норми, яка визнана неконституційною.
Висновки
Отже, враховуючи вищевикладене, кримінальні процесуальні гарантії - це визначені
кримінальним процесуальним законом засоби та способи, спрямовані на реалізацію прав
та обов’язків усіх суб’єктів кримінального
процесу, забезпечення реалізації їх законних
інтересів, а також на досягнення мети та виконання завдань кримінального судочинства.
Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

людини та основоположних свобод, ратифікованої Верховною Радою України 17.07.1997 р.,
кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Держава зобов’язана гарантувати
право на свободу та особисту недоторканість,
зокрема під час здійснення кримінальної процесуальної діяльності правоохоронних органів та судів. У кримінальному процесі найчастіше обмежується права та свободи осіб, проте закріплені законом процесуальні строки
тривалості застосування примусових заходів
(заходів забезпечення кримінального провадження) є гарантією дотримання прав і свобод осіб, зокрема права на свободу та особисту
недоторканість.
Необхідно внести зміни до ч. 3 ст.315 КПК
України та викласти її в такій редакції: «Під
час підготовчого судового засідання суд за
клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати
заходи забезпечення кримінального провадження, окрім запобіжних заходів, обраних щодо
обвинуваченого. При розгляді таких клопотань
суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення
кримінального провадження, окрім запобіжних заходів, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим. Питання продовження, скасування чи зміни запобіжного
заходу щодо обвинуваченого розглядається судом
незалежно від надходження клопотань».
Вснести зміни до ч. 3 ст. 331 КПК України шляхом доповнення її таким положенням: «Загальний строк тримання під вартою
та стадії судового розгляду не повинен перевищувати максимальний строк покарання у
вигляді позбавлення волі, який зазначений у
санкції статті Кримінального кодексу України, за якою здійснюється провадження. Після перевищення зазначеного строку особа
повинна бути негайно звільнена з-під варти.
За клопотанням сторони обвинувачення,
після спливу максимального строку тримання під вартою до обвинуваченого може бути
застосовано більш м’який запобіжний захід».
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÁÀÍÄÓÐÊÀ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ - àäâîêàò, äîêòîð ô³ëîñîô³¿

У статті розглянуті окремі положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», які стосуються особистого складу
адвокатури, який пропонується сприймати як
персонал адвокатури України. Наголошено, що
в сучасних умовах становлення та розвитку в
Україні ринкових відносин, реалізації комплексу
складних взаємопов’язаних соціальних, економічних і політичних змін суттєво зростає значення людського чинника та його ефективного
використання як у масштабах всієї країни, так
і в межах окремої організації, якою є і Національна асоціація адвокатів України. Людина,
як особистість, стала найважливішим ресурсом будь-якої організації. Від того, як вона зуміла виконувати свої обов’язки, підвищувати свій
професійний рівень, використовувати новітні
технології, залежить ефективність усієї організації, її конкурентоспроможність.
Найважливіше значення в діяльності адвокатури України має персонал, його склад та
стан, згуртованість, дисциплінованість, професійний рівень, здатність до розвитку, як головні умови ефективності Національної асоціації
адвокатів України, як правозахисної організації.
Україна обрала напрямок свого розвитку
Євроінтеграцію, підписавши 27 червня 2014
року Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, тим самим взяла на себе зобов’язання
про приведення власної правової та політичної
системи у відповідність до вимог Ради Європи
та ЄС. Впровадження стандартів європейської
демократії, розвиток громадянського суспільства, розбудова правової держави обумовлюють
глибинні зміни в усіх сферах суспільного життя.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Національна асоціація адвокатів України
має вирішити низку нових напрямів діяльності та подальшого розвитку, що зумовлено загостренням кримінальної ситуації, рядом зовнішніх і внутрішніх загроз, погіршенням в останні
роки соціально-економічних показників у країні.
Ключові слова: адвокат, адвокатура, працівник, персонал, служба, стандарти, система.
Актуальність теми
У Законі України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» обумовлено, що адвокат зобов'язаний підвищувати свій професійний рівень, але ні в законі, ні в інших нормативно-правових актах не регламентується
можливість адвоката підвищувати кваліфікацію , та яким чином має це робити адвокат,
та в які терміни .Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає
необхідність двох років практичного стажу
роботи помічником адвоката або на інший
посаді, що передбачує наявність вищої юридичної освіти. Теоретично, підготовка визначається шляхом встановлення відповідності
відповідної спеціалізації при здачі кваліфікаційних іспитів.
Але адвокату потрібно набувати послідовного розвитку, оскільки законодавство постійно змінюється, приймаються
підзаконні акти, регулювання державного управління забезпечується не тільки
оновленням правової бази, але і створенням нових органів влади, управління,
об’єднань громадян, встановленням нових відносин.
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У зв’язку з цим виникає необхідність розроблення наукових засад підвищення професійності адвокатів, що дозволить виявити
їх приховані можливості, розширити межі їх
знань, збільшити людський потенціал, зміцнити відносини, забезпечити більш ефективний захист прав і свободи людини, законних
інтересів держави і суспільства.
Актуальність професійного розвитку адвокатів є невідкладною наявністю, але з метою конкретизації і чіткої спрямованості відповідних заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів необхідно визначити поняття, яке
найбільш охарактеризує всю сукупність працівників системи адвокатури України.
Мета статті полягає в тому, щоб аргументовано обґрунтувати доцільність сприйняття
всіх працівників адвокатури як персонал адвокатури України.
Аналіз наукової розробленості теми
Питання організаційній діяльності адвокатури України вже розглядалися в окремих
наукових публікаціях, зокрема в статті О.Г.
Яковлевої «Стандартизація адвокатської діяльності: вимоги сьогодення»1, у статті Святослава Антонюка «Міжнародно-правові
стандарти професійної діяльності адвокатури
у цивільному судочинстві України»2, у статті Наталії Чудик «Правовий статус адвоката
в адміністративному судочинстві»3, у статті
Н.М. Бакаянової «Міжнародні стандарти адвокатури: поняття, система, класифікація» та
ії дисертації «Функціональні та організаційні основи адвокатури України», у дисертації
Каденко О.О. «Правовий статус Національної асоціації адвокатів України», у дисертації
Фоміна О.І «Відносини адвоката з клієнтом
за договором про надання правової допомоги», у дисертації О.О. Шандули «Адвокатура
як інститут реалізації права на безоплатну
правову допомогу», у підручнику С.Я. Фурса та Бакаянової Н.М. «Адвокатура України:
Організація адвокатури» . Але у вказаних та
в інших наукових працях, мова ведеться в
основному про права та обов’язки і відповідальність адвокатів.
У науковій літературі про діяльність адвокатури питання про розвиток працівників
адвокатури України, саме про розвиток, а не

їх юридичну підготовку у вищих навчальних
закладах, не розглядалися.
У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вказано, що адвокатуру
України, складають усі адвокати України, які
мають право здійснювати адвокатську діяльність . У статті 4 визначено, що адвокатська
діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності,
конфіденційності та уникнення конфлікту
інтересів. Адвокат України може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або
в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання
(організаційні форми адвокатської діяльності). У якій би формі індивідуально чи в складі об’єднання не здійснювалась адвокатська
діяльність, адвокат зазнає певного управлінського впливу, виконуючи норми закону,
дотримуючись вимог інших правових документів, статутних положень, адвокатського
об’єднання чи Ради Адвокатів України та
реалізуючи професійні обов’язки адвоката.
Підвищення професійного рівня адвоката
не може здійснювати хаотично, безсистемно.
Процес підвищення професійного рівня потребує певної організованості та управління.
Виклад основного матеріалу
Характеризуючи діяльність адвокатури, її
функціональні та організаційно-правові норми, вчені і працівники правозахисних та правоохоронних органів та організацій використовують термін «адвокатура України», який
відображає організацію, професійну діяльність, а не людей, які працюють в адвокатурі
України. «Адвокат» – це позначення професії,
посади, фаховості, як термін учитель, лікар,
інженер тощо, але за найменуванням фаху,
посади, роду занять стоять живі люди, які
виконують ті чи інші обов’язки, передбаченні посадою чи професією. Як визначити загалом сукупність людей, які працюють в адвокатурі України: «кадри», «штат», «особовий
склад», «співробітники», «людський капітал».
Україна обрала своїм політичним курсом соціально-економічного розвитку – євроінтеграцію. Сучасна юридична практика в Україні показує, що серед першочергових реформ,
які необхідно проводити і реалізовувати на
шляху до вступу в Європейський Союз, необ-
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хідно впроваджувати в життя українського
суспільства європейські стандарти, у тому
числі і в діяльності адвокатури України як
самоврядної громадської організації.
У незалежній Україні відбулися зміни
внаслідок яких людина «персона» стала в
центрі всієї діяльності держави, оголошена
найбільшою її соціальною цінністю. «Персона» походить від латинського «persona»
– особа як людина = поважна особа, звідси
«персонал» – особовий склад держави, підприємства, організації, фірми (або частина
цього складу) виділені за ознакою характеру
виконуваної роботи.
Персональний склад – склад осіб, що
працюють в одній установі, фірмі, організації, підприємстві. Виходячи із сказаного
і положення ст.2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у якій
зазначено,що адвокатуру складають усі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність, можна зробити
висновок, що адвокати складають основний
персональний склад адвокатури, а всі інші
особи, які працюють у системі адвокатури,
є допоміжним, обслуговуючим складом. Адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, який є незалежним від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування їх посадових та службових осіб, але
діє в рамках законів, які створила держава,
є частиною суспільства, а тому здійснює внутрішнє самоуправління відповідно до законодавства і норм суспільної моралі і етики.
Великий тлумачний словник сучасної
української мови визначає «персону» як поважну, знатну людину, особу, людину як
окрему особистість, «особу», що повністю відноситься і до складу адвокатури України. Поняття «персона», «управління персоналом»,
«персональний склад» стали вживатися в
управлінській практиці і в науковій термінології лише на початку ХХІ століття. «Особовий склад» – термін, який вживався в радянські часи і в перше десятиріччя незалежності
України, вже не відповідає реаліям сучасності, оскільки не відображає змін, які відбулися
в суспільстві. Врешті «персона» є загальноєвропейським стандартом позначення людей,
працюють в одній організації.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

При характеристиці різних правових положень суб’єкта і об’єкта управління, зв’язків
між ними, взаємного впливу, управлінських
рішень і процесу управління вживаються різні поняття, такі як «людина», «особа», «особистість», «індивід», «кадри», «штат», «персона», « персонал» . Попри схожість їх значення вони мають різний зміст.
Поняття «людина» вживається для вираження загальних якостей і ознак (Homo
sapiens) властивих усім членам суспільства.
Це поняття опосередковане, узагальнене,
яке позначає всіх людей незалежно від статі,
віку, походження і становлення, національності і інших ознак. Дитина, ветеран праці,
чоловік та жінка, робітник, фермер, адвокат,
військовослужбовець і інші індивіди є людьми. Окремі представники суспільства позначаються поняттям «особистість» і «індивід»,
які також містять різний зміст.
«Особистість» вживається, коли мова ведеться про окремо взяту людину. «Індивід»
вживається в позначенні конкретної людини
із своїм світоглядом, ім’ям та прізвищем, професією, приналежністю до громадянства і т. п.
Індивідуумами є і дорослі чоловіки, і жінки, і діти, але тільки як конкретні люди без
врахування духовного, культурного, професійного розвитку, без врахування її особистих
якостей біологічного та соціального стану,
Поняття «особистість» відображає людину з усіма рисами і якостями індивідуального
розвитку, як підсумок становлення індивідууму, як сформований тип члена суспільства
з усіма правами та обов’язками і особистими
якостями. У цьому відношенні певну особистість можна характеризувати як висококласного спеціаліста, доброго сім’янина, надійного товариша, мудрого керівника.
У теорії управління в соціології, психології, державному управлінні, коли розглядаються питання соціального управління взагалі, використовуються поняття «люди» «людина», «людські ресурси» «трудові ресурси»,
якщо ж мова йде про юридичну діяльність
конкретного характеру, то вживається поняття «персонал», зокрема «персональна організація» «персонал фірми», «персонал поліції», «персонал прокуратури» , що доцільно
вживати, і в стосовно людей, які працюють у
системі адвокатури України.
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Поряд з поняттям «персонал» вживалось
і поняття «кадри». Кадри характеризуються
порядком відбору, і призначенням на посаду, численність які зумовлені характером діяльності, засобами, складністю виробничих
процесів різних організаційно – технологічних та виробничих функцій.
Кадри – більш вузьке поняття, ніж «персонал». У кадрах людина «працівник» як особистість, «персона» втрачає своє значення.
Слово «кадри» походить з французького «cadres», що в перекладі означає «рама», «рамка»,
а до французької потрапило з латинської, що
означало «чотирикутник». Саме в такій формі вивішувався в минулому в публічних місцях список працівників державних установ.
З державного списку, що нагадував, «чотирикутник» (cadres) людей, що потравляли до
нього, стали називати кадрами. Слово з рамки було перенесено на документ (список), а
з документа на його зміст. У минулому слово
«кадри» застосовувалось для позначення, переважно, постійного складу державних органів та служб, які працювали за підвищеними
вимогами до працівників, що сприяло появі
таких термінів, як «кадровий військовий»,
«кадровик», «кадрова армія», «кадри спецслужб» тощо. Згодом поняття «кадри» стало
міжнародним, у німецькій мові «cadres», в англійській «Cadre», в російській «кадры».
У кадровій роботі передбачається сурова ієрархія, жорстка дисципліна, відсутність
демократичних основ управління, колегіальності, тобто те, що властиве роботі з персоналом, у якій інтереси людини, її свободи, у
трудовій діяльності мають бути на першому
місці.
В умовах, коли Україна приєдналась до
всіх міжнародних угод з питань захисту прав
свобод людини , визнала міжнародні стандарти і правила поведінки посадових осіб, має
намір інтегруватися до європейської спільноти, доцільніше використовувати поняття
«персона» як таке, що відповідає завданням
гуманізації, демократизації, відкритості.
Персонал адвокатури України – це одна
із найважливіших характеристик внутрішнього середовища Національної асоціації адвокатів України.
Як зауважує Л.М. Димитрова, характеристики персоналу організації багато в чому

визначають стратегію, організацію, стиль
управління, форми, логіку функціонування
та розвитку. Персонал адвокатури України,
як самоврядної організації, має свої особливості. Кожний адвокат має свою індивідуальну поведінку, яка визначається особистими
здібностями, специфікою мотивації індивідуальною, організаційною свідомістю, світоглядом, етнічними віковими, статевими та
іншими ознаками, але одночасно персоналу
адвокатури властиві і певні особливості, а
саме: особиста поведінка, яка базується на
корпоративній організаційній свідомості,
традиціях та професійній етиці.
Висновки
Адвокат – фізична особа , яка здійснює
адвокатську діяльність на підставах, що передбачені Законом України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», яка полягає в забезпеченні захисту прав і свобод та законних
інтересів підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, щодо виправдного особи, якої передбачається застосування
примусових заходів медичного чи виховного
характеру, або вирішується питання застосування у кримінальному провадженні, особи,
щодо якої розглядається питання про видачу
іноземній державі, також особи, яка притягується до адміністративної відповідальності
під час розгляду справи про адміністративне
правопорушення, в здійсненні інших видів
правової допомоги, зокрема надання правової інформації, консультації і роз’яснень з
правових питань, правової діяльності клієнта, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру. спрямованих на
забезпечення реалізацій прав свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушення, а також сприяння відновлення в разі
порушення та у виконанні функцій представників у випадках, передбачених законом .У процесі діяльності адвокатури України в
цілому, і окремих адвокатів, зокрема, в інтересах забезпечення реалізації прав і свобод
людини і громадянина, суспільства і держави
постає потреба у визначенні сукупності працівників адвокатури, як персоналу адвокатури України.
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SUMMARY
The article considers certain provisions of the
Law of Ukraine «On Advocacy», which relate to the
staff of the Bar, which is proposed to be perceived as
the staff of the Bar of Ukraine. It is emphasized that in
the current conditions of formation and development
of market relations in Ukraine, the implementation
of a complex of complicated interrelated social,
economic and political changes, significantly
increases the importance of the human factor and
its effective use throughout the country and within a
single organization, which is also the National Bar
Association of Ukraine.
Human, as a person, has become the most
important resource of any organization. The efficiency
of the whole organization, its competitiveness depends
on how a person has managed to perform the duties,
improve a professional level, use the latest technologies.
The most important in the activity of the Bar
of Ukraine is the staff, its composition and condition,
cohesion, discipline, professional level, ability to
develop – as these are the main conditions for the
effectiveness of the National Bar Association of
Ukraine as a human rights organization.
Ukraine has chosen European integration as
a direction of development, signing the Association
Agreement with the European Union at the 27th of
June, 2014, thus committing itself to bringing its own
legal and political system in line with the requirements
of the Council of Europe and the EU.
The introduction of standards of European
democracy, the development of civil society, the
development of the rule of law cause profound changes
in all spheres of public life.
The National Bar Association of Ukraine
must address a number of new areas of activity and

further development, due to the aggravation of the
criminal situation, a number of external and internal
threats, deterioration in recent years of socio-economic
indicators in the country.
Actuality of theme
In the Law of Ukraine «On Advocacy» it is
stipulated that a lawyer is obliged to improve his
professional level, but neither the law nor other
regulations regulate the ability of lawyers to improve
their skills, and how a lawyer should do it, and in
what timeframe.
The above mentioned law determines the need for
two years of practical experience as a lawyer’s assistant
or in another position, which provides for higher
legal education. Theoretically, training is determined
by establishing the appropriateness of the relevant
specialization when passing qualifying exams.
However, the lawyer needs to develop consistently,
as the legislation is constantly changing, bylaws are
adopted, public administration is regulated not only
by updating the legal framework, but also by creating
new authorities, management, associations of citizens,
establishing new relations.
In this regard, there is a need to develop scientific
principles to improve the professionalism of lawyers,
which will reveal their hidden potential, expand their
knowledge, increase human potential, strengthen
relations, provide more effective protection of human
rights and freedoms, legitimate interests of state and
society.
The relevance of the professional development of
lawyers is an urgent presence, but in order to specify
and clearly target the relevant measures to improve the
skills of lawyers, it is necessary to define the concept
that describes the entire staff of the legal system of
Ukraine in a best way.
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After the formation of the USSR in December 1922, the legal history of Azerbaijan, including the legal history of real estate, began
to develop as an integral part of the legal history of the USSR. Looking at the history of the
development of real estate legislation, we see
that the division of property into movable and
immovable property has not existed for a long
time in the legislation of the Union of Soviet
Socialist Republics. Thus, the Civil Code of the
Azerbaijan SSR, consisting of 524 articles, adopted at the third session of the second convocation of the Central Executive Committee
of Azerbaijan on June 16, 1923 and entered
into force on September 8, 1923, does not contain the terms movable or immovable things or
movable and immovable property [1]. However, the mentioned Code and other normative
legal acts reflected issues related to some types
of real estate (land, residential areas, etc.).
Pursuant to Article 71 of the Civil Code of
16 June 1923, contracts for the allocation of urban lands for construction between communal
departments, cooperatives or other legal entities, as well as between individual citizens for
stone buildings were concluded for 49 years
and 20 years for other buildings.
Article 71 of the Civil Code also contained
two notes with the following content:
“Note 1. A contract on the right of construction may be concluded for a plot of land which
is not directly intended for construction, but
which provides economic services to it.
Note 2. The rules specified in Articles 71-84
of the Civil Code (the second chapter of this

Code, entitled “Construction Law”, covered
Articles 71-84), shall also apply to contracts
concluded for land plots outside the city. Contracts for the construction of land plots in these
areas are concluded by the land and other local authorities with the relevant land plots at
their disposal. The rights and responsibilities
set out in Articles 71-84 of the Civil Code for
communal departments, if necessary, belong to
the above-mentioned local authorities”.
Article 72 of the Civil Code stated that a
contract for the right to build must be notarized in order not to be considered invalid.
By a decision of 6 May 1926, the wording of
Article 71 of the Civil Code was amended and
the term of contracts for the transfer of urban
land for construction between the above-mentioned persons was extended to 60 years for
stone buildings and 40 years for other buildings [2].
By the Decision of November 27, 1926, the
notes of Article 71 of the Civil Code remained
in force and the text was changed again and
given in the following edition:
“Contracts for the transfer of urban land
for construction are concluded with public
general service departments, cooperatives and
other legal entities, as well as with individual
citizens. Such contracts last up to 60 years for
stone buildings and 40 years for timber and
other buildings.
If land plots, workers’ apartments are given
for construction and buildings are rebuilt, construction contracts must be concluded for the
above mentioned periods (60 and 40 years). If
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the construction of buildings is completed or
they are restored, then contracts for the right
to build cannot be concluded for less than twothirds of the maximum period (less than 50 or
27 years)”.
The new version of Article 73 of the Civil
Code of the Azerbaijan SSR of June 16, 1923,
given by the order dated November 27, 1926,
stated that when land plots were given for the
construction of workers’ apartments, the construction period was up to 2 years and the
completion period was while up to 4 years. For
organizations that aim to build settlements and
a group of buildings, the construction completion period is extended to eight years [3].
The Decree of October 2, 1927 added a
third note to Article 71 of the Civil Code in this
context: “Land plots for construction of buildings by workers and citizens’ housing cooperatives are given to them at their choice or for the
period specified in the contract on the right of
construction, or for an indefinite period. The
buildings built on the land plots given to these
companies for indefinite use belong to them
with the right of ownership.
The right of indefinite use of land is inseparable from the right of ownership of the
building, and when the right of ownership of
the building is revoked, it is also revoked. In
the event of the destruction of a building, the
right to indefinite use of the land shall be retained, provided that the worker or the general
housing cooperative has built a new building
no later than three years from the date of the
demolition of the previous one” [4].
By the Decision of December 10, 1927, the
notes of Article 71 of the Civil Code remained
in force and the text was changed again and
given in the following edition:
“Contracts for the allocation of urban land
for construction are concluded with cooperatives and other legal entities, as well as individual citizens for up to 65 years for stone buildings, up to 60 years for mixed buildings and up
to 50 years for timber buildings.
In case of transfer of land plots for construction of workers’ apartments and reconstruction
of the building, the contracts on the right of
construction must be concluded for the abovementioned periods (65, 60 and 50 years). If the
buildings are built, completed or restored, the
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

contracts on the right of construction may not
be concluded for less than two-thirds of the upper limits, ie for 44, 40 and 34 years” [5].
Article 76 of the Civil Code stated: “Residential buildings built by housing construction
cooperatives (workers and citizens) on lands
given to them for permanent use are exempt
from construction tax for up to 3 years after
construction, and after the expiration of this
period, if the usable area of the building is not
less than 75% of the total area of the building,
the tax shall be levied not exceeding 50% of the
tax payable within 30 years”.
On April 17, 1928, the Council of People’s
Commissars of the USSR adopted a Resolution
“On measures to expand housing construction
at the expense of private investment” consisting
of 21 articles. According to Article 7 of the same
Decree, the validity period of contracts for land
plots for the construction of large apartment
houses was set at 80 years for stone, metal, concrete and mixed houses, and 60 years for timber buildings.
Guided by the Resolution of the Council of
People’s Commissars of the USSR dated April
17, 1928, on February 16, 1929, the following
note was added to Article 71 and a note to Article 152 of the Civil Code of the Azerbaijan SSR
with the following content:
“Note 4 of Article 71 of the Civil Code:
“Validity of contracts concluded for land plots
for the construction of large apartment houses
provided for in the decision of the USSR Council of People’s Commissars of April 17, 1928
“On measures to expand housing construction at the expense of private investment”, is
defined 80 years for stone, metal, concrete and
prefabricated houses, and 60 years for timber
buildings”.
Note of Article 152 of the Civil Code: “According to the Decision of the USSR Council of People’s Commissars “On measures to
expand housing construction at the expense
of private investment” dated April 17, 1928,
Contracts for the lease of residential and nonresidential apartments to private individuals (legal and natural) in the houses under
construction may be stipulated as a period
of rent, in the form of a one-time rent when
renting an apartment, or in both the first and
second forms” [6].
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Note 2 added to Article 155 of the Civil
Code by the Decree of December 13, 1929 considered the lease of living space in the houses
of state institutions and enterprises, as well as
in houses built by state institutions and enterprises only on other grounds of contracts concluded for a certain period [7].
In general, the lease of residential real
estate was regulated in the Civil Code of the
Azerbaijan SSR of 1923 not in the form of an
independent contract, but within the lease of
property (Articles 152-179 of the Civil Code of
1923). However, the lease of living space, which
is an integral part of the housing legislation,
developed independently and gradually lost its
relevance to the provisions of the Civil Code.
Thus, the lease of living space was regulated in
detail by a separate normative act – by the Resolution of the Central Executive Committee of
the USSR and the Council of People’s Commissars of January 4, 1928 “On Housing Policy”.
Provisions related to the administrative relocation of certain categories of the population
from residential buildings were set out in Article 172 of the Civil Code. This article is given
in the new edition by the Decision of January
18, 1930 as follows: “Administrative relocation of residential buildings is allowed only in
cases specifically provided by law, as well as in
case of sale of residential buildings owned by
non-working people by open auction or other
means provided by law for non-payment of
state or local taxes and duties; in this case, the
right to own the dwelling occupied by the former owner of the construction, as well as his
family members and dependents, passes to the
buyer, provided that the family members and
dependents of the former owner of the construction are not laborers. If this is the case,
both the former owner of the apartment building and his family members must be relocated
administratively”.
Non-municipal residential buildings could
be the subject of a sale if the buyer, his wife
(husband) and minor children had two or
more properties (the house and adjacent residential and service buildings were considered
property) as a result of the sale; sold on behalf of the seller, his wife (husband) and minor
children for not more than one property for
3 years.

The purchase and sale of the buildings had
to be notarized and then registered with the
relevant local economic department (communal department) in order to be valid.
Article 6 of the USSR Constitution, adopted
on December 5, 1936, consisting of 146 articles
and going down in history as the «Stalin
Constitution», stated that the main housing
stock of cities and industrial settlements is state
property, ie national wealth.
However, Article 10 of the Constitution
of 5 December 1936 stated that citizens could
own a dwelling house. That is, the fact that
a residential house, which is residential real
estate, is privately owned by citizens was
reflected in the Constitution.
After the entry into force of the USSR
Constitution on December 5, 1936, the
Constitution of the Azerbaijan Soviet Socialist
Republic, consisting of 14 chapters and 154
articles, was approved by the decision of the
IX All-Azerbaijani Extraordinary Congress of
Soviets on March 14, 1937. Articles 6 and 10
of the Constitution, which also contained provisions related to land and residential real estate,
stated:
“Article 6. Land, subsoil, water, forests,
factories, mines, mining plants, railways, water and air transport, banks, communications,
large state-owned agricultural enterprises
(state farms, machine-tractor stations, etc.), as
well as in cities and industrial areas, communal enterprises and the main housing stock are
state property, ie all public property.
Article 10. The right of citizens to their
own income and savings, housing and auxiliary
households, household items and equipment,
personal consumption and comfort items, as
well as the right of citizens to inherit personal
property shall be protected by law”.
After the entry into force of the new Constitution, a number of measures were taken in
the field of residential real estate.The Resolution of the Central Executive Committee of the
USSR and the Council of People’s Commissars
of October 17, 1937, “On the Protection of
Housing and Improvement of Housing in Cities”, which consisted of 36 articles, provided for
the liquidation of housing cooperatives. It was
allowed to maintain housing cooperatives, for
which all debts on bank loans received from the
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state were repaid within the period established
by law. In accordance with the Decision of the
Central Executive Committee of the USSR and
the Council of People’s Commissars of October
17, 1937, the following persons had the right
to use the apartment building independently:
ü
Buyers of residential buildings, their
family members and those under their care in
accordance with the orders of the housing department;
ü
persons living in houses belonging to
them on the basis of the right of private property, their family members and their dependents;
ü persons living in houses provided for
life use, their family members and their dependents;
ü shareholders-members of construction
cooperatives, their family members and their
dependents;
ü
tenants of houses belonging to the Soviets of Workers’ Deputies, their family members and their dependents;
ü
tenants renting residential buildings
from persons owning houses on the basis of
private property rights, their family members
and their dependents.
The Decree of 17 October 1937 stated that
the provisions of the right to use residential
premises, which clearly define the rights and
obligations of the parties, as well as the consequences of their violation, should be reflected
in written contracts; A written agreement on
the right to use the residential building in all
houses is concluded with the tenant, the housing office or the tenant.
During the term of the contract, unilateral
violation or modification by the housing authorities was prohibited.
The above-mentioned Resolution stated
that small houses belonging to local soviets (not
exceeding 60 square meters in size) should
be used by individual citizens on the basis of
long-term lease agreements concluded for 5 to
10 years on the basis of a standard contract to
be approved by the USSR Council of People’s
Commissars.
A typical contract for the lease of a dwelling
house with an area of no more than 60 square
meters was approved by the USSR Council of
People’s Commissars on November 25, 1937 [8].
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According to Article 36 of the Resolution
“On protection of housing stock and improvement of housing in cities”, in houses belonging
to individual citizens on the basis of the right to
build houses and private property or in houses
rented by citizens from local councils, it was
allowed to receive rent in the amount not exceeding 20% of the rent established by law.
The decision also provided that in the case
the tenant or his family members regularly demolished the apartment building and common
areas, or did not allow other residents to live together in the apartment or room by their own
actions, or did not pay the rent within three
months, the apartment lease agreement can be
terminated through the court.
In a number of cases established by the Decree of 17 October 1937, administrative evictions were allowed without providing housing.
We would like to note that the term “housing legislation” was first reflected in the Resolution “On the protection of the housing stock in
cities and the improvement of housing”. After
creation of the term “housing law” a number
of legal scholars began to conduct research on
housing law relations. For example, in 1940, a
well-known civilist scholar S.I.Asknaziy’s book
“Soviet Housing Law” was published in Moscow, which deals with the management of the
housing stock and the distribution of housing
[9].
Plenum of the Supreme Court of the
USSR adopted Decision No “46/23/u/ on December 12, 1940 “On the judicial practice on
the application of the decision of the Central Executive Committee of the USSR and
the Council of People’s Commissars of October 17, 1937” “On protection of housing
and improvement of housing in cities”. The
decision noted that the courts made serious
mistakes in implementing the decision of the
USSR Central Executive Committee and the
Council of People’s Commissars of October
17, 1937 “On the protection of housing and
improvement of housing in cities” and they
underestimate the importance of the struggle
to increase the responsibility of tenants for
maintenance and to establish strong contractual relations in the field of renting residential buildings. Often, if a tenant or his or her
family member is found guilty of systemati-
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cally demolishing or destroying a home, the
courts will reject the eviction claim, and when
they are evicted, they are not provided for
reimbursement for the damage they have
caused to the building. Courts do not always
uphold claims for evictions of tenants who
deliberately violate the rules of cohabitation
when considering evictions of tenants who do
not allow other tenants to live together in the
same apartment.
In order to create unity in the legislation
governing the right of citizens to buy and
build individual houses and in accordance
with Article 10 of the USSR Constitution,
the Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR issued a decree on August 26, 1948
“On the right of citizens to buy and build individual houses” [10]. The decree stipulated
that every citizen of the USSR (male and female) had the right to buy or build a one- or
two-storey house with one to five rooms, both
in the city and outside the city, on the basis of
private property rights. Plots of land are allocated for citizen’s indefinite use, both in the
city and outside the city, in order to build a
private house. To instruct the USSR Council
of Ministers to issue a decree on the application of this decision.
On August 26, 1948, the USSR Council of
Ministers adopted Resolution No. 3211 “On
the Procedure for Applying the Decree of the
Presidium of the Supreme Soviet of the USSR
of August 26, 1948” On the Right of Citizens to
Acquire and Build Individual Housing”. Paragraphs 1-7 of the decision stated:
• To instruct the executive committees of
the Council of Workers’ Deputies of the country, province, city and district to allocate land
plots to citizens, both in cities and outside cities, for the construction of one- or two-storey
detached houses with 1 to 5 rooms.
• Land plots for the construction of individual houses are allocated for permanent use
at the expense of cities, settlements, the state
land fund and the state forest fund, and the
houses built on these land plots are the private
property of their builders.
• The size of land plots in each case, depending on the size of the house and local conditions, is determined by the executive committees of the provincial, city and district Soviets of

Workers' Deputies within the following norms:
from 300 to 600 square meters in the city; 700
to 1,200 square meters outside the city.
• Land tax is levied in the amount established by law for the use of land plots.
• Individual houses should be built in areas suitable for this purpose in accordance with
the planning and construction projects of cities,
suburbs and settlements.
• Individual houses should be built on
typical and individual projects. The executive
committees of the Council of Local Workers'.
Deputies should provide the builders with the
necessary standard projects.
• Landscaping of areas, construction of
sidewalks within their area, proper maintenance of both the site and adjacent sidewalks
and crossings in accordance with the rules established by the decisions of local councils shall
be the responsibility of the owners of individual
houses.
The Plenum of the Supreme Court of the
USSR, by its Decision of 22 January 1954,
made some changes to Decision No. 46/23/u
of the Plenum of the Supreme Court of the
USSR of 12 December 1940, stating that if the
court finds that the dwelling is illegal, ie not
used for its intended purpose (to turn a residential building into a non-residential building or, conversely, to live in common areas
- corridors, kitchens, small warehouses, etc.)
they must invalidate the agreements between
the tenants and seize the building and evict
those who use it inappropriately for its intended purpose.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
АЗЕРБАЙДЖАНА О НЕДВИЖИМОМ
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В статье рассматривается история развития законодательства о недвижимом имуществе, акцентируется внимание на то, что
в 20–50-х годах ХХ века термин «недвижимое имущество» и «движимое имущество» не
было отражено в законодательстве Союза
Советских Социалистических Республик.
Так, Гражданский кодекс Азербайджанской
ССР, принятый 16 июня 1923 года после
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SUMMARY
The article states that, looking at the history
of the development of real estate legislation,
we see that in the 20s and 50s of the twentieth
century, the legislation of the Union of Soviet
Socialist Republics, did not include the division
of property into movable and immovable. Thus,
the Civil Code of the Azerbaijan SSR, adopted
on June 16, 1923 after the establishment of the
Soviet power in Azerbaijan, does not contain
the terms movable thing or movable property,
nor immovable thing and immovable property.
However, the above-mentioned Code and other
normative legal acts adopted at that time,
including the Constitution of the Azerbaijan
Soviet Socialist Republic of March 14, 1937,
reflected issues related to certain types of real
estate (land, residential areas, etc.).
Keywords: Law, code, article, institution,
property, history.
установления Советской власти в Азербайджане, не содержит терминов «недвижимое
имущество» и «движимое имущество». Однако вышеупомянутый Кодекс и другие
нормативные правовые акты, принятые в
то время, в том числе Конституция Азербайджанской Советской Социалистической
Республики от 14 марта 1937 года, отражали
вопросы, связанные с некоторыми видами
недвижимости (земельные участки, жилой
площади и т.д.).
Ключевые слова: Право, кодекс, статья,
институт, имущество, история.

156

Ë³ñí³÷à Ò.Â. - «Øèðîêà â³äîì³ñòü», «âïëèâ íà ñóñï³ëüíó äóìêó»...

«ØÈÐÎÊÀ Â²ÄÎÌ²ÑÒÜ», «ÂÏËÈÂ ÍÀ ÑÓÑÏ²ËÜÍÓ
ÄÓÌÊÓ», «ÑÓÑÏ²ËÜÍÀ ÇÀÖ²ÊÀÂËÅÍ²ÑÒÜ» ÒÀ ²ÍØ²
ÎÇÍÀÊÈ ÏÓÁË²×ÍÎÑÒ² Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ

Ë²ÑÍ²×À Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò
êàôåäðè öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà
ÓÄÊ 347.15
В статье исследуются границы, определяющие публичность физического лица. Представляется, что определение содержания понятия «публичное физическое лицо» может
варьироваться в зависимости от исполнения
им тех или иных функций, в частности – занятие определенных государственных должностей, исполнение государственных функций, или же занятие определенного места в
обществе, что обусловлено осуществлением таким лицом определенного вида деятельности,
не связанной с государственными интересами (публичная деятельность, политическая,
певческая, актерская и т. д.). Анализируется
содержание понятия «широта влияния публичного физического лица на публичное мнение», а также содержание других категорий,
наличие которых позволяет придать лицу
статус публичного. В частности, такие, как
«широкая известность», «общественная заинтересованность физическим лицом» и другие.
В заключительной части автор, в зависимости от изменений в указанных условиях, предлагает выделить такие категории публичных
физических лиц, как «условно публичное» и
«истинно публичное».
Наділення фізичної особи статусом публічної стає визначною специфічною рисою
такої особи, що може істотним чином вплинути як на її суспільне, так і особисте життя,
надати як додаткові права, так і накласти додаткові обов’язки. Публічний статус фізичної особи вимагає окремого дослідження,
адже попри широке фактичне поширення

осіб такого типу наукова увага дослідженню
даного питання майже не приділялась.
Вивченню проблеми правового статусу публічної фізичної особи останнім часом
приділяли увагу у своїх дослідженнях такі
дослідники, як А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник [1], К. Можаровська [4, 5], О.І. Нагнічук
[6, 7], Л. Опришко [8], проте деякі критерії
визначення ознак публічної особи все ще
лишаються не до кінця визначеними та потребують більш глибокого аналізу.
Визначення поняття «публічної фізичної
особи» є тісно пов’язаним із визначенням
меж, що окреслюють публічність такої особи. У попередніх дослідженнях нами було
зроблено спробу з’ясувати сутність вказаного терміну, а також проаналізувати його
вживання у вітчизняних та міжнародних
нормативно-правових актах та правозастосовній практиці [3].
У результаті аналізу було виявлено, що
дане поняття є досить неоднорідним, а його
правильна кваліфікація вимагає подальшого вивчення.
Зокрема, окремого дослідження, на наш
погляд, потребує питання щодо визначення «ступеня публічності» фізичної особи для
того, щоб така особа могла бути віднесена
до «справді публічних». Зокрема, вимагає
додаткового з’ясування теза про те, що саме
слід розуміти під «широким колом осіб», яке,
за результатами аналізу практики Європейського суду [8], є однією із ознак, наявність
якої обов’язкова для визнання за особою
статусу «публічної».
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Як нами було зазначено у попередніх дослідженнях [3], визначення змісту (наповнення) поняття публічної фізичної особи може
варіюватися залежно від виконання нею тих
чи інших функцій, зокрема, обіймання певних державних посад, виконання державницьких функцій, або ж посідання певного
місця у суспільстві, що обумовлене здійсненням такою особою певного виду діяльності,
що не пов’язана із державними інтересами
(публічна діяльність, політична, співацька,
акторська тощо).
Проте, відкритим лишається питання
ступеня «широти впливу» та можливого віднесення за цим критерієм представників
деяких видів діяльності або професій до публічних осіб із відповідними наслідками, що
супроводжують такий статус особи.
Зокрема, йдеться про вчителів, лікарів,
викладачів університетів, бізнесменів, коло
спілкування яких хоча і є досить широким,
проте, чи є достатнім для віднесення представників таких професій до публічних?
Для визначення цього питання, на наш
погляд, слід звернутися безпосередньо до
розуміння терміну «публічний» та окремо
дослідити дефініції та підходи щодо визначення поняття публічної фізичної особи у
вітчизняних дослідженнях, міжнародному
законодавстві та судовій практиці, а також
визначити критерії аудиторії, яка є «достатньо широкою» для надання особі статусу публічної.
Академічний тлумачний словник української мови слово «публічний» роз’яснює як
«той, який відбувається в присутності публіки, людей; прилюдний» або «призначений
для широкого відвідування, користування;
громадський» [11, c. 383]. У попередньому
нашому дослідженні ми зазначали, що, таким чином, до публічних слід відносити тих
осіб, що є на виду, відкриті для інших людей.
У вітчизняному законодавстві є розповсюдженим вживання терміну «публічний»,
і, як зазначалось нами раніше [3], зокрема,
у ЦК України цей термін вживається у двох
значеннях: стосовно віднесення певного
виду відносин чи то до приватної, чи то до
публічної галузі права, залежно від інтересів, на задоволення яких вони спрямовані та
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

загальноприйняте розуміння слова «публічний», подане у тлумачному словнику.
Вживання терміну «публічний» та близьких до нього зустрічаємо також у багатьох
нормативно-правових актах, аналіз яких був
проведений у попередніх дослідженнях [3].
Проте в жодному з них не міститься визначення самого поняття того, що слід розуміти
під «публічністю» інакше, ніж через наведення прикладів сфер діяльності тих осіб, яких
у тому чи іншому випадку пропонується відносити до публічних. Так, до публічних осіб
законодавство та судова практика України
відносить так званих «національних публічних діячів», «політично значущих осіб» [9],
«службових осіб» [2], «офіційних осіб» [10]
тощо.
Таким чином, законодавство та судова
практика в Україні публічність фізичної особи переважно пов’язує із обійманням нею
певних посад або здійснення певної діяльності, що випливає із виконання функцій,
пов’язаних із державою.
Загальноприйнятий європейський підхід розглядає публічність особи більш широко, включаючи до публічних осіб усіх, хто
так чи інакше здійснює вплив на «минуле,
сучасне або майбутнє широкого кола осіб»,
а також наявність «суспільного інтересу до
життя, учинків такої особи у певний період
у зв’язку з її діяльністю» [7, c. 348].
Використання більш широкого підходу,
на наш погляд, є більш оптимальним та таким, що відбиває реальний стан речей щодо
публічності тієї або іншої особи, не обмежуючи та не пов’язуючи таких осіб винятково
з особами, що виконують функції держави.
У той же час, деякі ознаки таких осіб є
такими, що потребують додаткового уточнення та обговорення.
Так, зокрема, не до кінця зрозумілим лишається, що саме слід вважати «широким»
колом осіб, а коло яких осіб можна вважати
тим, що будуть достатніми аби інтерес до діяльності особи був визнаний «суспільним».
Визначення цих параметрів дозволить
відмежувати статус публічних осіб від тих
осіб, діяльність яких хоча, на перший погляд, можливо, і має ознаки публічної, проте не є такою в повному розумінні. Зокрема,
це стосується вчителів, викладачів вищих
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навчальних закладів, лікарів та інших осіб,
що не підпадають під визначення, надані
у перелічених вище нормативних актах та
судових рішеннях, проте коло їх спілкування в процесі здійснення діяльності є досить
широким внаслідок чого вони можуть як
впливати на формування думки широкого кола осіб, так і їхнє життя або діяльність
може викликати зворотну зацікавленість.
Для цього дослідимо, яких же саме осіб
відносять до «публічних» у міжнародному
праві та правозастосовній практиці. Як відзначає О. Нагінчук, Верховний Суд США
визначає таку класифікацію публічних осіб:
1) особи, що поставили себе в центр певної публічної дискусії з метою впливу на
розв’язання обговорюваних питань і стали
такими, що визнаються публічними особами
для обмеженого кола питань (відносно публічні особи – limited purpose public figures);
2) особи, що здобули славу, сприйняли ролі
і займають позиції такої переконливої сили і
впливу, що визнаються публічними особами
для всіх цілей і в усіх контекстах; 3) особи,
що стали публічними без цілеспрямованої
діяльності з їхнього боку через участь у резонансній події. У свою чергу, виходячи з
практики суду США, О. Нагінчук пропонує
таких осіб іменувати відповідно: загальними публічними особами, відносними
публічними особами та особами, що стали
публічними поза своєю волею [6, c. 62].
Видається, основним критерієм, що
об’єднує в даній класифікації всіх перелічених осіб є критерій досить «широкої відомості», яка не передбачає особистого знайомства таких осіб із усіма особами, на яких
вони «чинять вплив» або у яких «викликають зацікавленість». У той же час, аналіз європейської судової практики вказує на те,
що суди в кожному конкретному випадку
беруть до уваги обставини, що супроводжували справу, визначаючи, чи можна (слід)
визнати особу публічною, визнаючи часом,
на перший погляд, публічних осіб непублічними і навпаки (наприклад, справа принцеси Гановерської, справи «Лінгрес проти Австрії», «Фресо і Руар проти Франції», «Таммер проти Естонії» тощо) [8].
Також у літературі ставиться питання
щодо віднесення до публічних (і, відповід-

но, наділення певними «публічними» обтяженнями осіб, що стали відомими попри
своє бажання, в результаті провадження
ними повсякденної діяльності. Зокрема,
йдеться про відомих успішних бізнесменів,
учених, письменників тощо [5, c. 179].
Що стосується останнього аспекту, з
цього приводу висловлюється думка про
те, що публічність такої особи має визначатися її свідомим вибором бути чи не бути
публічною. При цьому, якщо така особа не
виявляє бажання робити публічними всі
аспекти свого життя, то публічному обговоренню може підлягати виключно інформація, у зв’язку із якою особа стала відомою.
Інші ж аспекти життя такої особи підлягають
охороні на загальних підставах [5, c. 179].
Підсумовуючи викладене, вбачається,
що основною, так би мовити, «характеристикою» таких критеріїв публічності, як «широка відомість», «вплив на суспільну думку»,
«суспільна зацікавленість» є невизначеність
кола осіб, на яких чиниться вплив, або ж
яким є відомим особа, щодо якої визначається її публічність. Це, так би мовити,
«справжня публічність» - публічність у чистому вигляді.
Особа ж, коло впливу якої ступінь відомості зацікавлених нею інших осіб потенційно можливо окреслити або навіть визначити поіменно, хай навіть їх і буде багато
(наприклад, коло впливу вчителя або викладача умовно можна окреслити його учнями
або студентами, коло впливу лікаря – пацієнтами тощо) може бути визнана «умовно
публічною», оскільки справжня публічність,
виходячи з проаналізованих у статті положень, передбачає невизначеність кола осіб.
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Реферат
У статті досліджуються межі, якими визначається та обмежується публічність фізичної особи. Відзначається, що визначення змісту поняття публічної фізичної особи
може варіюватися залежно від виконання
нею тих чи інших функцій, зокрема, обіймання певних державних посад, виконання державницьких функцій, або ж посідання певного місця у суспільстві, що обумовлене здійсненням такою особою певного виду
діяльності, що не пов’язана із державними
інтересами (публічна діяльність, політична,
співацька, акторська тощо).
Аналізується зміст поняття «широта
впливу» публічної фізичної особи на публічну думку, а також зміст інших категорій, наявність яких дозволяє надати особі статус
публічної. Зокрема, такі, як «широка відомість», «вплив на суспільну думку», «суспільна зацікавленість фізичною особою» тощо.
Визначення цих понять дозволить відмежувати статус публічних осіб від тих осіб,
діяльність яких хоча, на перший погляд,
можливо, і має ознаки публічної, проте не
є такою в повному розумінні. Зокрема, це
стосується вчителів, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів та інших осіб, що
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SUMMARY
The article examines the limits that determine
the level of publicity of public individual.
It seems that the definition of the content
of the concept of a public individual may vary
depending on the performance of certain functions,
in particular, the occupation of certain public
positions, the performance of public functions or the
occupation of a certain place in society, which is due
to the implementation of a certain type of activity by
such a person, is not related to state interests (public
activities, political, singing, acting, etc.).
The content of the concept «breadth of
influence» of a public individual on public opinion
is analyzed, as well as the content of other categories,
the presence of which allows to give the person the
status of a public one.
In particular, such as «wide popularity»,
«influence on public opinion», «public interest
to the individual» and others. In the final part
the author depending on the changes in these
conditions proposes to distinguish such categories
of public individuals as «conditionally public» and
«really public».

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються межі, якими
визначається публічність фізичної особи.
Вбачається, що визначення змісту поняття публічної фізичної особи може варіюватися залежно від виконання нею тих чи
інших функцій, зокрема, обіймання певних
державних посад, виконання державницьких функцій, або ж посідання певного місця у суспільстві, що обумовлене здійсненням
такою особою певного виду діяльності, що не
пов’язана із державними інтересами (публічна діяльність, політична, співацька, акторська тощо).
Аналізується зміст поняття «широта
впливу» публічної фізичної особи на публічну
думку, а також зміст інших категорій, наявність яких дозволяє надати особі статус
публічної. Зокрема, такі, як «широка відомість», «суспільна зацікавленість фізичною
особою» тощо. У заключній частині автор,
залежно від змін в означених критеріях, пропонує виділити такі категорії публічних фізичних осіб, як «умовно публічна» та «справді
публічна».
не підпадають під визначення, надані у перелічених вище нормативних актах та судових рішеннях, проте коло їх спілкування в
процесі здійснення діяльності є досить широким, внаслідок чого вони можуть як впливати на формування думки широкого кола
осіб, так і їхнє життя або діяльність може викликати зворотню зацікавленість.
У ході роботи автор доходить висновку, що основним критерієм, що об’єднує
в даній класифікації всіх перелічених осіб
є критерій досить «широкої відомості», яка
не передбачає особистого знайомства таких
осіб із усіма особами, на яких вони «чинять

вплив» або у яких «викликають зацікавленість».
Особа ж, коло впливу якої, ступінь відомості, а також зацікавлених нею інших осіб
потенційно можливо окреслити або навіть
визначити поіменно, хай навіть їх і буде багато (наприклад, коло впливу вчителя або
викладача умовно можна окреслити його
учнями або студентами, коло впливу лікаря – пацієнтами тощо) може бути визначена як «умовно публічна», оскільки справжня
публічність, виходячи з проаналізованих у
статті положень, передбачає невизначеність
кола осіб.
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ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL
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LISOVYI Artem - General specialist, the department of considering claims of
citizens and providing of public information of the secretariat of the Civil cassation
court as a part of Supreme Court Kyiv, Ukraine
One of the most remarkable international
act in the history of copyright protection – Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works, adopted in 1886 in Bern,
Switzerland (further – Convention №1), – can
rightly be considered as the first international
convention aimed to enchance ensuring the
author’s rights and protection of works of art.
Convention №1 provides creators (such as authors, poets, musicians, painters etc.) with the
means to control how, by whom and on what
terms their works are used.
Notably, the initiator of this Convention was
French writer Victor Hugo. During his time of
being president of the “Association littéraire
et artistique internationale” (ALAI), he was
promoting interaction between countries and
campaigning for the creation and adoption of
international treaty which was intended to protect intellectual property in the arts.
Convetion № 1 has been amended a number of times and its last changes has been enacted in 1979. It has been administered by the
United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) from
1893 to 1969, and thereafter, in 1970 has been
overseen by the World Intellectual Property
Organization and has fallen under the authority of the United Nations as other important
conventions.
This Convention is based on three essential principles, such as: 1) national treatment
– principle states that every signatory state
agrees to give the similar protection to foreign
works as to the works originating in their own
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

country. A foreign work is considered to be any
work published for the first time in another
country or whose author is from another country. For example, since Ukraine has ratified
the Berne Convention, works originating from
other signatory states such as Liberia, Switzerland, France, Belgium etc., must be given the
same protection as Ukrainian works under the
Constitution of Ukraine, the Book IV of the
Civil Code of Ukraine and Law of Ukraine «On
copyright and related rights»; 2) automatic protection – works are automatically copyrighted
as soon as they are «fixed in any material form».
More specifically, the protection set out in the
signatory states’ legislation does not need any
formalities and notifications. It’s not required
to register your work, add your name to it or
entail a copyright notice such as © symbol in
order for the work to be protected by copyright; 3) independence of protection – when
used in other countries, works are not limited
to the copyright legislation in effect in their
country of origin. In other words, all works always protected by the legislation in the country where they are being used. As a result, the
protection applied to the particular work varies
depending on the territory where it’s used, independently of the author’s origin or the state
in which it was published for the first time1.
Besides that, Convention 1 requires the
minimum standards to respect from the signaCopibec, copyright specialists, DO YOU KNOW
WHAT THE BERNE CONVENTION IS. https://www.
copibec.ca/en/nouvelle/163/savez-vous-ce-qu-est-laconvention-de-berne- (Canada, April 4, 2018)
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tory states. Those standards imply the patrimonial rights, moral rights and minimum duration of copyright for a period of 50 years.
This convention sets, for the first time, the
list of literary works and artistic works which
are protected internationally and separately by
each country. Namely, in the article 1 of it is
stated, that ‘the countries to which this Convention applies constitute a union for the protection of the rights of authors in their literary and
artistic works’.
The author of this scientific research is convinced that the Article 2 gives the most exceptional and comprehensive information about
the objects falling under Convention №1 and
the way of how they shall be protected universally and in a particular country. For deeper
understanding of the main focus of this article,
particular quotations are given below:
‘(1) The expression ‘literary and artistic works’
shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the
mode or form of its expression, such as books,
pamphlets and other writings; lectures, addresses,
sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic
works and entertainments in dumb show; musical
compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works
expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture,
sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography;
works of applied art; illustrations, maps, plans,
sketches and three-dimensional works relative to
geography, topography, architecture or science.’
‘(2) It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe
that works in general or any specified categories
of works shall not be protected unless they have
been fixed in some material form.’
‘(3) Translations, adaptations, arrangements
of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works
without prejudice to the copyright in the original
work.’
‘(6) The works mentioned in this Article shall
enjoy protection in all countries of the Union.
This protection shall operate for the benefit of the
author and his successors in title.

(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of
this Convention, it shall be a matter for legislation
in the countries of the Union to determine the
extent of the application of their laws to works of
applied art and industrial designs and models, as
well as the conditions under which such works,
designs and models shall be protected. Works
protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled (будут иметь
право) in another country of the Union only to
such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such
special protection is granted in that country, such
works shall be protected as artistic works.’

Article I from the Appendix to this Convention mostly reflects the spirit of international
sentiment at that time. It incorporates essential
caveats regarding the developing countries and
enables them ‘gradual realization’ of ensuring
provisions related to protection of all the rights
enshrined in the Convention.
Such a reservation is contained in paragraph (1) of Article 1 from the Appendix:
“ (1) Any country regarded as a developing
country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations which ratifies or accedes to this Act, of which
this Appendix forms an integral part, and which,
having regard to its economic situation and its
social or cultural needs, does not consider itself
immediately in a position to make provision for
the protection of all the rights as provided for in
this Act, may, by a notification deposited with the
Director General at the time of depositing its instrument of ratification or accession or, subject to
Article V(1)(c), at any time thereafter, declare that
it will avail itself of the faculty provided for in Article II, or of the faculty provided for in Article
III, or of both of those faculties. It may, instead of
availing itself of the faculty provided for in Article
II, make a declaration according to Article V(1)
(a).2»
Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works of September 9, 1886, completed
at PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on
November 13, 1908, completed at BERNE on March
20, 1914, and revised at ROME on June 2, 1928, at
BRUSSELS on June 26, 1948, at STOCKHOLM on July
14, 1967, and at PARIS on July 24, 1971. https://global.
oup.com/booksites/content/9780198259466/15550001
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To sum up all mentioned above, the author
pays attention to the forethought and foresight
of provisions of Convention 1, despite the fact
of international copyright legislation had first
started to form at that time.
Copyright naturally isn’t a human right,
but copyright protection in itself is considered
as a tool which protects the human rights of authors and publishers. Notably, that copyright
consists of two important elements that relate
to human rights: 1) an element relating to
someone’s personal creativity and identity; 2)
an economic aspect. As an author’s right, copyright is not mentioned specifically in international human rights treaties and conventions.
Instead, international treaties and national
constitutions relates to it indirectly by giving
creators and scientists the benefit of protection
of “the moral and material interests resulting
from any scientific, literary or artistic production of which he/she is the author.”
Legal protection of moral and material interests of author is enshrined in Article 27 of
the main international convention for the protection of fundamental human rights – The
Universal Declaration of Human Rights, 1948
– the milestone document in the history of human rights. In this article is indicated the following:
«(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement
and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection
of the moral and material interests resulting from
any scientific, literary or artistic production of
which he is the author. »3

The author proposes to review another one
principal international convention protecting
copyright – The Universal Copyright Convention (UCC), adopted in Geneva, Switzerland, in
1952, which complements the Berne Convention we have characterized earlier in this article.
The UCC was designed by the United Nations
United Nations. The Universal Declaration of Human
Rights, 1948-1998. [New York]: [United Nations Dept.
of Public Information], 1998. https://www.un.org/en/
udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
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Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as an alternative to the Berne
Convention for those countries that disagreed
with provisions of the Berne Convention, but
still wanted to participate in some form of international multilateral copyright protection.
They included both developed and developing
countries such as the United States and most
of Latin America. The developing countries
assumed that the strict copyright protections
granted by the Berne Convention overly benefited Western, developed copyright-exporting
nations; bearing in mind the US and Latin
America were members of the Buenos Aires
Convention by that time, a Pan-American copyright convention, that gives weaker protection
of copyright than the Berne Convention.
The states have signed the Berne Convention also became party to the UCC, thus their
copyrights would exist in non-Berne convention countries. In addition to these countries,
the Soviet Union joined the UCC in 1973.
The United States legislation only provided copyright protection for a fixed renewable
term, and it was required, in order for a work
to be copyrighted, that it must contain a copyright notice and be registered at the Copyright
Office. The Berne Convention, in contrast,
provided for copyright protection for a single
term based on the life of the author, and didn’t
require registration or the inclusion of a copyright notice for copyright to exist.
For that reason the US would have to
make several substantial changes to their national copyright acts with the aim to become
a party to the Berne Convention. In its turn,
the UCC permits those countries that had
a system of protection similar to the United
States for fixed terms at the time of signature
to retain them. In their turn, the USA determined to participate in the Berne Convention
and changed its domestic copyright law as it
required. In 1989 it has ratified the Berne
Convention by enacting of the Berne Convention Implementation Act of 1988. To avoid the
situation when countries, which initially ratified the Berne Convention, leave it and adopt
the UCC instead, the UCC was amended by
the ‘Appendix declaration relating to Article
XVII’ which implies:
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‘(a) Works which, according to the Berne
Convention, have as their country of origin a
country which has withdrawn from the International Union created by the said Convention, after 1 January 1951, shall not be protected by the
Universal Copyright Convention in the countries
of the Berne Union;
(b) The Universal Copyright Convention
shall not be applicable to the relationships among
countries of the Berne Union insofar as it relates
to the protection of works having as their country
of origin, within the meaning of the Berne Convention, a country of the International Union created by the said Convention’4.

Summarizing the foregoing, we can assert
that The Universal Copyright Convention became the universal international document,
which offered a system of copyright protection
appropriate to all nations of the world, additional to, and without impairing international
systems already in force, expressed in one paper.
The one more important detail is that almost all countries are either members or aspiring members of the World Trade Organization
(WTO), and thus, comply with the Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS), the UCC has
lost significance when TRIPS came in force.
Therefore, the next international treaty
we will analyze is the Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS). It should be noticed, that it has been
enacted as a result of The Uruguay Round negotiations lasted from 1986 to 1994.
In short, on 15 April, 1994, after long years
of negotiations, Marrakesh declaration (protocol) to the General Agreement on Tariffs and
Trade was succesfully signed, marking the establishment of the World Trade Organization
(WTO). TRIPS has been negotiated at the end
of the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) between
1989 and 1990 and is administered by the
WTO. Moreover, The TRIPS Agreement is AnUniversal Copyright Convention, with Appendix
Declaration relating to Articles XVII and Resolution
concerning Article XI 1952.
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_
ID=15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

nex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in
Marrakesh, Morocco on 15 April, 1994.
In TRIPS minimum standarts for the regulation by national governments of most forms
of intellectual property (IP) are set down, applicable to nationals of other WTO member nations.
Minimum standards for the regulation by
national governments of many forms of intellectual property (IP), which are applicable to
nationals of other WTO member nations, are
set down in TRIPS5. There is a clause stupulated in Article 2 called ‘Intellectual Property
Conventions’, which implies that current agreement does not affect the existing obligations,
which its members may have to each other due
to the Paris Convention, the Berne Convention, The Rome Convention and the Treaty on
Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits.
A fundamentally new norm was introduced
by the Article 3 of TRIPS. It enshrined that
each Member signed TRIPS shall accord to
the nationals of other Members treatment no
less favourable than it gives its own nationals
concerning intellectual property protection,
regarding the exceptions already provided in,
respectively, the Paris Convention, the Berne
Convention, The Rome Convention and the
Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuits.
The next innovation is stated in Article 9
which relates to the Berne Convention and implies the copyright protection status as follows:
‘copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of
operation or mathematical concepts as such’.
Thus, the Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights shall protect
only expressions, not the ideas.
On December 20, 1996, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions has taken place in Jeneva,
which resulted in the adoption of World Intellectual Property Organization Copyright Trea-

4

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Art.
1(3).
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27trips_03_e.htm
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ty. This enaction has been callep upon to make
the international copyright protection system
better. The coverage of this treaty as well as
TRIPS Agreement extends to expressions, not
the ideas, processes, methods of operation and
mathematical conceptions per se. Refinement
of existing international rules and establishing
new ones are made in World Intellectual Property Organization Copyright Treaty.
During development and creation of provisions of this treaty the development of informational and communication technologies and
their undeniable effect on creation and use of
literary work and works of art were taken into
account. Regarding that, the significance of this
treaty is greatly increased.
This treaty is ad hoc agreement which has
been developed due to the provisions of Article 20 of the Berne Convention. The computer programs, whatever the mode or form
of their expression, have the same legal protection as literary works regardint it. Compilations of data or other material (“databases”)
that result from intellectual creativity, are also
protected regarding WIPO Copyright Treaty.
Thus, copyright protection does not extends to
information or data per se, and also does not
apply to the copyright, which connected data
themselves or information, which containing in
compilations.
WIPO Copyright Treaty grants authors of
literary works and works of art the exceptional
right to allow promulgation of their works by
sale or transfer. Authors have an exclusive right
of distribution of computer programs, cinematographic works and works of phonograms.
However, this right does not extend to computer programs, if a program isn’t a main object of distribution, and cinematographic work,
if such rent does not lead to broad copying of
such works, which might undermine the exceptional right of reproduction.
Authors of literary works and works of art
have the exceptional right to allow any kind of
promulgation of their works by wire or wirelessly, includingly publicizing them in the way
6

Ex. Rept. 105-25 - WIPO COPYRIGHT TREATY
(WCT) (1996) AND WIPO PERFORMANCES AND
PHONOGRAMS TREATY (WPPT) (1996). https://
www.congress.gov/congressional-report/105thcongress/executive-report/25/1
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when public can undertake the access to such
works anytime and anywhere, without breaking the provisions of Articles 11 (1) (ii), 11 bis
(1) (i) and (ii), 11 ter (1) (ii), 14 (1) (ii) and 14 bis
(1) of the Berne Convention.
The author summarizes that in addition
to the Berne Convention, WIPO Copyright
Treaty has enshrined internationally such new
rights of author as: the right of allocation, right
of distribution, right of promulgation.
In summary, the main conventions designed to protect copyright are reviewed in this
article. All analyzed conventions, such as The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, The Universal Copyright Convention (UCC), the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS), WIPO Copyright Treaty, are
aimed at strengthening international copyright system and enshrining the minimum of
copyright protection term, author’s most fundamental rights and setting the provisions of
gradual implementation of the same level of
copyright protection for all signatory countries.
Thus, international community impacts on
the formation of general principles on which
the protection of human rights, as well as copyright, is builded. Countries which want to set
relevant legislation to protect copyright, corresponding to requirements of time, should
bring their legislation into line with these Conventions.
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL
LEGISLATION ON THE COPYRIGHT
PROTECTION
Artem Lisovyi - General specialist, the department of considering claims of citizens and providing
of public information of the secretariat of the Civil
cassation court as a part of Supreme Court
Human labour has always been sufficiently
evaluated in developed countries across the
world, it is precisely because of human work
impacted the progress in the main spheres of
human lives, such as economical, social, political and moral.
Significantly enough, that such an important and historically substantial thing as wheel
is widely believed to have been invented by the
ancient Mesopotamian people around 4200–
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4000 BC. It appears to have also been invented, independently in China, around 2800 BC.7
Johannes Gutenberg, for example, invented the printing machine in 1450, and in 19th
century iron components of such machine have
been switched to wood details for speeding up
the process of typing.
Another one example of how human labour impacts progress is the invention of James
Watt, the Scottish inventor and chemist, who
improved on Thomas Newcomen’s steam engine with his Watt steam engine in 1776, which
was fundamental to the changes brought by the
Industrial Revolution in both his native Great
Britain and the rest of the world. He also patented his invention in 1784.
Thus, we should assert on that human ingenuity is the main engine of progress of the
world and society. Without a human’s creativity and will to develop conditions of living and
work, there wouldn’t be as large numbers of inventions as they are.
To date, the intellectual labour of people is
under the protection of strict international legislation and it can’t be otherwise if the world
looks forward to the new inventions and improvements made by people. So, for obtaining
of new developments and works of art, countries have to set strict and effective rules of law
to their domestic legislation to protect copyright of people who have already invented new
things and who are going to do such.
Owing to the foresight of countries’ governments have been carrying and continue to carry about the juridical regulation of copyright
in the international area and targeted work of
international organizations such as WIPO, the
European Union, countries may provide adequate degree for copyright protection for their
citizens as well as copyrights are internationally
protected at an appropriate level.
There is no doubt that when people know
their rights are protected by the law, they have
more potential and willing for creating new
things. Accordingly, the strong protection of
copyright gives a sense of care by a state for
people, and thus they can feel comfortable
when working on new inventions or works.

The problem of establishment of international
legislation on the copyright protection is that the
majority of countries, as developed countries,
have been working on development of their
copyright legislation for years, thus they can
provide the necessary protection of copyright
for all works of art for everybody on their territories as it requires international conventions
and treaties, and on the other hand, developing countries, so far they have a weak level of
protection of human rights, not to speak of
copyright protection. Therefore, the problem
also concerns the necessity to establish strong
rules of domestic law which are consistent with
international copyright law.
The purpose of the article is to analyse the
international legislation, such as conventions
and international treaties, to define the legal
protection and the legal regime for copyright.
Such analysis will provide much more understanding of internationally established rules of
law, intended for keeping property and nonproperty rights of author secure.
Also, this article will come in handy for
people who have a lack of awareness on how
copyright law functions. When they obtain and
reflect on this information, they will eliminate
legal nihilism and make a new way of relation
to copyright. Thus, the number of copyright
violations could be distinctly lower.
Among the scholars who investigate the issue of international rules of law, directed on
the copyright protection, the following can be
distinguished: Lionel Bently, Thomas Dreier,
Jane Ginsburg, David Nimmer, Paul Goldstein,
P. Bernt Hugenholtz, Goryan Yegor, Goryan
Kristina, Krivolapov Bohdan and other.
Ukrainian scholars such as Kodinecz`
Anatoli`j, Shtefan Anna, Grigor`yancz Galina,
Khodaki`vs`kij Yevgen, Yakobchuk Valentina,
Litvinchuk I`rina, Yakobchuk Valentina deserve special attention for their scientific contribution into the development of international
copyright law.
Keywords: copyrights, copyright protection,
The Universal Declaration of Human Rights,
Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works, World Intellectual Property
Organization, establishment of copyright.

7

D.T. Potts (2012). A Companion to the Archaeology of the
Ancient Near East, p. 285.
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ
АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Лісовий Артем - головний спеціаліст відділу
розгляду претензій громадян та надання
публічної інформації секретаріату цивільного
касаційного суду у складі Верховного Суду (Київ,
Україна)
Людська
праця
завжди
високо
цінувалась у розвинених країнах по
всьому світу саме тому, що вона впливає на
розвиток головних сфер людського життя,
такі як економічна, соціальна, політична
та духовна.
Видатним є те, що така важлива та
історично значуща річ, як колесо, за дуже
розповсюдженою
думкою
вважається
винайденою стародавніми месопотамцями
у близько 4200-4000 роках до нашої
ери. Також існує думка, що воно було
винайдено незалежно у Китаї, десь у 2800
році до нашої ери.
Йоганн Гутенберг, наприклад, винайшов друкарську машину у 1450 році, а у 19
столітті металеві складові цієї машини змінили на дерев’яні для прискорення процесу друкування.
Ще одним прикладом того, як людська
праця впливає на науково-технічний розвиток, є винахід Джеймса Ватта, шотландського винахідника та хіміка, який вдосконалив паровий двигун Томаса Ньюкомена,
побудувавши власний – паровий двигун
Джеймса Ватта у 1776 році. Він став фундаментальною зміною серед привнесених
Промисловою революцією, як для його
рідної Великобританіїї, так і для решти
світу. Він також запатентував свій винахід
у 1784 році.
Як наслідок, ми можемо наполягати
на тому, що людська винахідливість – це
головна рушійна сила розвитку світу та
суспільства. Без людської креативності та
бажання удосконалювати умови життя та
праці не було б такої великої кількості винаходів, як є.
На сьогодні нтелектуальна праця людей знаходиться під захистом жорсткого
міжнародного законодавства, і не може
бути інакше, якщо світ розраховує на нові
людські винаходи та вдосконалення, зроÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

блені людьми. Так, для отримання нових
розробок та творів, країни мають встановити суворі та ефективні юридичні норми
у своєму національному законодавстві, для
захисту авторських прав творців.
Завдяки далекоглядності урядів країн,
які давно займаються розвитком та продовжують розвивати правове регулювання
авторських прав у міжнародному просторі, та цілеспрямованій роботі міжнародних організацій, таких як Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
та Європейський Союз, велика кількість
країн може надавати належний рівень захисту авторських прав для своїх громадян,
а на міжнародному рівні авторські права
також захищені на належному рівні.
Немає сумнівів, що коли люди усвідомлюють, що їхні права захищені на законодавчому рівні, вони мають більший потенціал та бажання для створення нових
речей. Зважаючи на це, потужний захист
авторського права дає людям відчуття захисту зі сторони держави, а тому вони можуть почувати себе надійніше, працюючи
над новими винаходами або творами.
Проблема становлення міжнародного законодавства у сфері авторського права полягає в тому, що більшість розвинених країн працювала над розвитком їх місцевого
законодавства у сфері авторського права
протягом довгого часу, а значить, може надавати необхідний захист авторських прав
усім роботам та творам мистецтва на своїй
території, як того потребують міжнародні
конвенції та договори, але з іншого боку –
країни, що розвиваються, які не займалися питанням захисту прав людини, а тому
мають незадовільний рівень їх захисту, не
кажучи вже про забезпечення захисту авторського права. У свою чергу, зазначена
проблема також стосується необхідності
встановлення суворих правил у місцевому
законодавства країн, які будуть узгоджені
із нормами міжнародного права.
Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати чинне міжнародне законодавство, таке як конвенції та міжнародні договори для визначення юридичного захисту та
правового режиму авторських прав. Такий
аналіз дасть змогу набагато більшого розу-
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міння встановлених міжнародних норм
права, що покликані охороняти майнові
та немайнові права автора.
Також ця стаття стане доречною для
тих, хто має брак розуміння того як авторські права функціонують. Після отримання та осмислення викладеної інформації
вони викорінять власний правовий нігілізм та зможуть виробити новий підхід у
розумінні авторських прав. І таким чином,
кількість порушень авторського права
може стати набагато менша.
Серед науковців, які досліджували питання міжнародних норм права, які регулюють захист авторського права, можна виділити наступних: Ліонель Бентлі, Томас
Драйєр, Джейн Гінсбург, Девід Німмер,
Пол Голдштейн, П. Бернт Гугенхольц,

Єгор Горян, Крістіна Горян, Богдан Криволапов та інші.
Такі українські вчені, як Анатолій Кодинець, Анна Штефан, Галина Грігор’янц,
Євген Ходаківський, Костянтин Зеров,
Ірина Літвінчук, Валентина Якобчук, Сергій Петренко, заслуговують на спеціальну
увагу за свої наукові доробки у сфері дослідження розвитку міжнародного авторського права.
Ключові слова: авторське право, захист авторського права, Загальна декларація прав людини, Бернська конвенція
про охорону літературних і художніх творів, Всесвітня організація інтелектуальної
власності, становлення захисту авторського права
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ÓÄÊ346.9(346)(52)
В статье путем анализа научных взглядов относительно классификации хозяйственно-процессуальной
ответственности
сформулированы отдельные виды и способы
классификации, определено, что вопросы хозяйственной процессуальной ответственности должны быть свойственны общие черты юридической ответственности, и иметь
специфические черты, что позволяет отграничить ее от других видов ответственности.
Определено, что хозяйственная процессуальная ответственность имеет форму негативной ответственности, когда к лицу применяется процессуальная ответственность (в
форме процессуального принуждения) за совершенное правонарушение, предусмотренное
хозяйственным процессуальным законодательством. Проанализировано, что совокупность действий участников хозяйственного
судопроизводства и других лиц, присутствующих в зале судебного заседания, нарушающих
общественный порядок и препятствуют нормальному ведению судебного рассмотрения хозяйственных дел, а также невыполнение указаний председательствующего по обеспечению
надлежащего порядка в судебном заседании является основанием для применения мер процессуального принуждения.
Ключевые слова: юридическая ответственность, процессуальная ответственность, хозяйственное судопроизводство, хозяйственная процессуальная ответственность,
позитивная ответственность, негативная
ответственность.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Постановка проблеми
На сьогодні Україна направлена на
створення правової держави, саме тому
розгортається масштабне реформування
всіх сфер суспільного життя. Одним із вектором даного руху є реформування процесуальних галузей у площині забезпечення
належного рівня добросовісної поведінки
учасників судового процесу.
Відповідальність - процесуальний засіб
забезпечення суб’єктивних прав суб’єктів
господарського-процесуального
права.
Крім того, як відомо, будь-який обов’язок
тільки тоді стає мірою належної поведінки,
коли йому кореспондує певний вид відповідальності. У сучасній юридичній науці
термін «процесуальна відповідальність» є
збірним поняттям. Кожна галузь права характеризується своєрідною відповідальністю, яка є одним із факторів галузевої самостійності.
Стан дослідження
Окремі питання класифікації господарсько-процесуальної відповідальності були
предметом дослідження таких учених, як
Рєзнікова В.В., Фонова О.С., Смітюх А.В.,
Кот О.О., Соломчах Х.Б., Шульга А.М.,
Подцерковний О.П., Бутнев В.В.т а ін.
Незважаючи на ґрунтовні результати видатних науковців, окремі питання класифікації відповідальності господарської процесуальної відповідальності не втрачають
своєї актуальності.
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Метою статті є визначення класифікації господарської процесуальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу
Класифікація – категорія, що відбиває
очевидне і зрозуміле кожному і в той же
час надзвичайно насичена, неоднозначна.
З цих причин теоретичні основи класифікації досі недостатньо вивчені як у філософському (гносеологічному і методологічному), так і у вужчому, практичному плані
– стосовно окремих галузей знань, у тому
числі стосовно теорії права.
У Словнику під редакцією С.І. Ожегова під класифікацією розуміється: розподіл
по групах, розрядах, класах; система, по
якій що-небудь класифіковане [1, с. 238].
Словник української (1970-1980) мови в
11 томах, який укладено великим колективом науковців за україномовною літературою від часів Котляревського до 1980
року, визначає класифікацію як «систему
розподілу предметів, явищ або понять на
класи, групи тощо за спільними ознаками,
властивостями». У вказаному джерелі говориться, що класифікацією називається система розміщення предметів за класами на
підставі схожості цих предметів у середині
класу і їх відмінності від предметів інших
класів [2, с. 175].
Кваліфікацію можна розглядати у двох
аспектах:
1. Офіційна (легальна) кваліфікація це кваліфікація, що здійснюється уповноваженими на те державою особами. Наслідки такої кваліфікації закріплюються в
процесуальних документах (постановах,
ухвалах, вироках) і мають обов’язковий характер (є юридично значущими).
2. Неофіційна класифікація- це відповідна правова оцінка, що дається окремими громадянами, науковцями у наукових статтях, монографіях, підручниках,
навчальних посібниках, у виступах на
наукових конференціях тощо. Така кваліфікація не має обов’язкового характеру
(не є юридично значущою), відображає
лише позицію автора, але може враховуватись суб’єктами офіційної кваліфікації.

Питання класифікації господарськопроцесуальної відповідальності розглядаються на базі загальнотеоретичних та методологічних проблем класифікації юридичної відповідальності. Вивчення проблем
відповідальності в господарському процесі
повинно здійснюватися за допомогою встановлення зв’язків між юридичною відповідальністю і елементами процесуальної відповідальності.
У загальній теорії права наводяться різні класифікаційні критерії розподілу юридичної відповідальності на види. Так, залежно від суб’єкта відповідальності, юридична відповідальність поділяється на відповідальність держави, відповідальність
юридичних і фізичних осіб. Зокрема,А.І. Кожевников каже про особливості відповідальності індивідуальних суб’єктів і
відповідальності колективних суб’єктів.
М.С. Богданова, крім інших підстав, пропонує використовувати як класифікаційний критерій - суб’єкт, який залучає до
юридичної відповідальності.
У юридичній літературі найбільш поширеним є визначення, що процесуальна
відповідальність може бути двох форм: позитивна та негативна.
У негативному та позитивному видах відповідальності притаманні наступні
ознаки:
1. Встановлюється державою в заборонних та заохочувальних правових нормах.
2. Виступає засобом державного переконання і правового стимулювання.
3. Застосовується спеціальними уповноваженими суб’єктами.
4. Пов’язана з позбавленням або наданням особі певних прав, можливостей та
інших соціальних благ.
5. Виражається в певних негативних
або позитивних наслідках майнового, організаційного і особистого характеру.
6. Виступає формою реалізації каральної або заохочувальної норми права в конкретному випадку і до конкретної особи.
7. Настає лише за вчинення правопорушення.
На думку В.В. Копейчикова, ретроспективна юридична відповідальність є специ-
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фічними правовідносинами між державою
і правопорушником в наслідок державноправового примусу, що характеризуються засудженням протиправного діяння і
суб’єкта правопорушення, покладанням на
останнього обов’язку перетерпіти позбавлення і несприятливі наслідки особисто,
майнового, організаційного характеру за
скоєне правопорушення.
У свою чергу, позитивна правова відповідальність є фундаментом правової
системи, оскільки відповідальна людина
не тільки зіставляє свої дії з суспільними
нормами, а й дотримується їх. Більше того,
чим вищий рівень позитивної правової відповідальності, тим рідше виникає негативна відповідальність, яка є крайньою мірою
держави[3].
Зокрема, А. М. Шульга стверджує, що
позитивна відповідальність – це відповідальність «за майбутні дії», яка припускає
існування у суб’єкта права відповідного
морального обов’язку (морально-юридичного обов’язку), передбаченого нормативно-правовим документом, де, приміром,
зазначено, що суб’єкт відповідає за стан
справ у сфері своєї службової діяльності [4,
с. 55].
Господарська процесуальна відповідальність має форму негативної відповідальності, коли до особи застосовується
процесуальна відповідальність (у формі
процесуального примусу) за скоєне правопорушення, яке передбачено господарським процесуальним законодавством.
Позитивна відповідальність у господарському судочинстві – це правовідношення,
в якому добровільно і свідомо реалізуються суб’єктивні права і обов’язки учасників
процесу та правомірною поведінкою.
Також наступною класифікацією господарської процесуальної відповідальності за формою скоєння правопорушення:
1) протиправна дія;
2) протиправна бездіяльність.
Якщо говорити про протиправні дії,
то законодавством не передбачено, які дії
можуть бути кваліфіковані як порушення
порядку в залі судового засідання. Слід
зазначити, що в цьому немає практичної
потреби, тому що перелік даних дій може
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

бути дуже змістовним. Тому в кожному
конкретному випадку суд вирішує самостійно та керується своїм внутрішнім переконанням.
Аналізуючи судову практику, можна
сказати, що до них відносяться суперечки,
недоречні репліки тощо. З огляду на викладене, активні умисні дії особи, спрямовані на порушення встановлених правил
поведінки в суді, є протиправними та тягнуть за собою застосування заходів процесуального примусу, тобто настання процесуальної відповідальності. Це, зокрема, можуть бути дії, спрямовані на протиправне
перешкоджання здійсненню господарського судочинства, внаслідок яких судочинство не може відбутися взагалі або істотно
ускладнюється (хуліганські дії в приміщенні суду, образа судді чи інших учасників
процесу, неправдиві повідомлення про наявність вибухових чи отруйних речовин,
тощо).
Що стосується протиправної бездіяльності, у разі якої суд також може застосовувати засоби процесуального примусу
можна віднести ухилення особи від виконання покладених на неї процесуальних
обов’язків.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що дана класифікація залежить від форми прояву та динаміки у поведінці учасників господарського процесу.
Також господарсько-процесуальна відповідальність може бути класифікована залежно від місця вчинення процесуального
правопорушення:
1) заходи реагування на порушення,
вчинені в залі судового засідання,
2) заходи, вчинені поза його межами.
Такі заходи процесуальної відповідальності, як попередження та видалення із
залу судового засідання, можуть бути застосовані судом до осіб, які не виконують
розпоряджень голови. Розпорядження голови – це усні владні вказівки суду учасникам процесу, спрямовані на забезпечення
порядку в судовому засіданні
Так, у разі порушення порядку під час
судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого застосовується
попередження про неприпустимість по-
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рушення порядку і можливість видалення порушника із зали судового засідання.
Зміст такої відповідальності проявляється
в офіційному осуді протиправних дій правопорушника судом та визначення щодо
недопустимості такої поведінки. Основною
ознакою, на підставі якої їх можна віднести
до даної класифікації в тому, що вони здійснюються в залі судового засідання.
До другої категорії можна віднести такий захід процесуальної відповідальності,
як тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Так, згідно зі статтею 134
ГПК України у разі неподання письмових,
речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або
без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення
цих доказів державним виконавцем для
дослідження судом. Ключовою функцією
такого заходу є забезпечення процесу доказування[5].
Отже, сукупність дій учасників господарського судочинства та інших осіб,
присутніх у залі судового засідання, що
порушують громадський порядок та перешкоджають нормальному веденню судового розгляду господарських справ, а також
невиконання вказівок голови щодо забезпечення належного порядку в судовому засіданні є підставами для застосування заходів процесуального примусу.
Іншу класифікацію можна охарактеризувати відносно заходів, які застосовуються до учасників процесу:
1. Заходи, які позбавляють учасника
процесу окремих прав.
2. Заходи, які на окремий час припиняють реалізацію процесуальних прав та
обов’язків
3. Заходи, пов’язані із застосуванням
юридичної нікчемності.
Так, наприклад, Г. М. Пенчева виокремлює форми господарсько-процесуальної відповідальності, зазначаючи, що їх
можна класифікувати за ознаками характеру застосовуваних заходів та нормативного закріплення, а саме: штрафні санкції; компенсаційні санкції; застосування
несприятливих процесуальних наслідків
[6, с. 256].

Наприклад, В. В. Бутнєв, крім судових
штрафів, до заходів процесуальної відповідальності пропонує відносити позбавлення процесуальних прав. У свою чергу, О. Г. Столяров вбачає цивільну процесуальну відповідальність у накладенні
штрафу або обов’язку по відшкодуванню
судових витрат, а також у застосуванні наслідків у вигляді зміни процесуального
положення суб’єктів відповідальності або
в зобов’язанні здійснити певні дії (наприклад, направлення справи для перегляду
судом нижчої інстанції при порушенні ним
норм процесуального права), що мають
процесуальний характер[7, с. 43].
Певна складність виникає при розмежуванні заходів господарської відповідальності, що застосовуються у сфері господарського та інших процесів і інших галузей
права. Наприклад, В. В. Молчанов ототожнює
судовий штраф і штраф як міру адміністративного покарання. Услід за В. В. Молчановим, Д. Г. Нохрін відносить судовий штраф,
а також попередження і видалення із залу
судового засідання до заходів адміністративної відповідальності. Слідуючи даній
логіці, можна зробити висновок і про те,
що штраф у кримінальному праві і штраф
в адміністративному праві також не мають ніяких істотних відмінностей, хоча
вказані примусові заходи традиційно відносяться до різних самостійних видів юридичної відповідальності – кримінальної і
адміністративної. Підставою самостійності
кримінальної і адміністративної відповідальності є зовсім не наявність самостійних заходів відповідальності (тим паче,
що штраф і арешт присутні в обох галузях
права), а особливий механізм (юридичний
режим) застосування відповідних примусових мерів, особливий характер підстави
відповідальності. Так само розмежовуються штрафні санкції у господарському праві
та неустойка у цивільному праві.
При цьому штраф у господарському
процесі не може бути тотожним штрафам у
цивільному чи адміністративних процесах.
Адже ці штрафи не лише мають специфічний суб’єктний склад реалізації, процесуальний порядок застосування, але й, що
головніше, різне значення, мету та місце,
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загалом, у процесуальних відносинах як
форми реалізації матеріальних відносин.
Зокрема, будучи передбаченими у положеннях ГПК, відповідні штрафи стають
елементом господарської системи, адже
спонукають не просто до виконання приписів процесуального закону, забезпечуючи порядок у господарському судочинстві,
але служать елементом прискорення розгляду справ та загалом прискорення обертання капіталів, якому слугує господарський процес
Наступною класифікацією господарської процесуальної відповідальності є її
поділ за суб’єктами:
1. Суддя
2. Учасники процесу.
Даний поділ визначається залежно від
того, до кого може застосовуватися відповідальність у господарському судочинстві.
Також, аналізуючи господарську правову відповідальність, можна визначити, що
її класифікація може бути застосована до
класифікації господарської процесуальної
відповідальності:
1. Відшкодування збитків. Цей вид
відповідальності має на меті поновлення
порушеної матеріальної сфери учасника
процесу. Наприклад, цей вид закріплено в
главі 10 ГПК «Забезпечення позову». Так,
згідно зі статтею 136 забезпечення позову є ефективним захистом або поновленням порушених прав чи оспорюванних
прав[5].
2) Застосування штрафних санкцій
– спрямовано на покарання за допущене
правопорушення. Стаття 135 ГПК визначає , що суд може постановити ухвалу про
стягнення в дохід державного бюджету з
відповідної особи штрафу у сумі від одного
до десяти розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб у встановленех випадках.
3)оперативними санкціями – застосування до учасників процесу заходів оперативного впливу з метою припинення або
попередження правопорушення.
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Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, що відповідальності у господарському
судочинстві властиві загальні риси юридичної відповідальності, та має специфічні риси, дозволяє відмежувати її від інших
видів відповідальності.
Запропоновано класифікацію відповідальності у господарському судочинстві за
такими критеріями: 1) за формою – позитивна та негативна відповідальність; 2) за формою скоєння правопорушення – протиправна дія та протиправна бездіяльність; 3) за
місцем вчинення процесуального правопорушення - заходи реагування на порушення, вчиненні в залі судового засідання, та заходи, вчинені поза його межами; 4) за видами заходів, які застосовуються до учасників
процесу - заходи, які позбавляють учасника
процесу окремих прав,заходи, які на окремий час припиняють реалізацію процесуальних прав та обов’язків, заходи, пов’язані
із застосуванням юридичної нікчемності.
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АНОТАЦІЯ
У статті шляхом аналізу наукових поглядів щодо класифікації господарсько-процесуальної відповідальності сформульовані окремі
види та способи класифікації, визначено, що
питання господарської процесуальної відповідальності мають властиві загальні риси
юридичної відповідальності та мають специфічні риси, що дозволяє відмежувати її від
інших видів відповідальності. Визначено, що
господарська процесуальна відповідальність
має форму негативної відповідальності, коли
до особи застосовується процесуальна відповідальність (у формі процесуального примусу)
за скоєне правопорушення, яке передбачено
господарським процесуальним законодавством. Проаналізовано, що сукупність дій
учасників господарського судочинства та інших осіб, присутніх у залі судового засідання,
що порушують громадський порядок та перешкоджають нормальному веденню судового
розгляду господарських справ, а також невиконання вказівок голови щодо забезпечення
належного порядку в судовому засіданні є підставами для застосування заходів процесуального примусу.
Ключові слова: юридична відповідальність, процесуальна відповідальність, господарське судочинство, господарська процесуальна відповідальність, позитивна відповідальність, негативна відповідальність.

CLASSIFICATION OF ECONOMIC
AND PROCEDURAL RESPONSIBILITY
The article, by analyzing scientific
views on the classification of economic and
procedural liability, formulates certain types
and methods of classification, determines that
issues of economic and procedural liability
have common features of legal liability, and
have specific features that distinguish it from
other types of liability. It is determined that
economic procedural responsibility has the
form of negative responsibility, when a person
is subject to procedural responsibility (in the
form of procedural coercion) for an offense,
which is provided by economic procedural
legislation. It is analyzed that the set of actions
of participants in commercial proceedings
and other persons present in the courtroom,
violating public order and impeding the
normal conduct of court proceedings, as well
as failure to follow the instructions of the
presiding judge to ensure proper order in
court are grounds for coercive measures. .
Keywords: legal liability, procedural
liability, commercial litigation, commercial
procedural liability, positive liability, negative
liability
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документи та джерела права як інструменти правового реформування спрямовані на
розв’язання проблемних питань не дали очікуваного стійкого результату, що зумовлено
суб’єктивними та об’єктивними чинниками.
А масштаб запланованих змін вимагає їх детального осмислення та опрацювання.

Розглянуто проблемні питання пов’язані
з реформуванням виконавчо-регулятивної
правозастосовної діяльності. Проаналізовано програмні документи реформи управління. З’ясовано стан реалізації реформаційних заходів. Охарактеризовано заявлені
зміни в виконавчо-регулятивної діяльності
як трансформації у зв’язку із зміною ідеології
функціонування виконавчо-регулятивної діяльності, яка відображена в програмних документах. Запропоновано засоби вдосконалення
перетворень у сфері виконавчо-регулятивної
діяльності.
Ключові слова: правова реформа, виконавчо-регулятивна діяльність, сучасна держава,
правова трансформація, моніторинг, методи
правового прогнозування.
Постановка проблеми
Державотворчі процеси, інтеграція з європейською спільнотою, правова глобалізація складність суспільних відносин, обумовлюють відповідність параметрів діяльності
органів виконавчої влади європейським
стандартам. Якісних перетворень потребують. умови для реалізації прав і свобод громадян, оскільки діяльність органів виконавчої влади щодо створення умов необхідних
для впорядкування суспільних відносин
шляхом виконання нормативно-правових
приписів завдяки їх індивідуалізації нині не
є досконалою незважаючи на те, що в процесі реформування виконавчо-регулятивної правозастосовної діяльності були задіяні значні реформаційні засоби. Програмні
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що дискусії стосовно
проблематики проведення реформи у сфері
управління точаться багато років. Різні аспекти проблематики висвітлюються в працях Т. Білозерської, І. Грицяка, А. Попок,
Ю. Сурміна та інших з позиції теорії управління, соціології та інших наук. В межах загальної теорії держави та права здебільшого
виконавчо-регулятивна діяльність розглядається в контексті реалізації функцій держави,
як різновид правозастосовної діяльності. Разом з тим поза увагою залишаються проблемні питання як самої діяльності, так і процесу
її реформування.
Мета і завдання дослідження
Мета цієї роботи полягає у виявленні
проблем та перспектив реформування виконавчо-регулятивної правозастосовної діяльності. Для її досягнення слід проаналізувати стан державно-правової реформи у сфері
управління, виявити результати проведених
реформаційних заходів у цій сфері, внести
пропозицій щодо її подальшого реформування.
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Виклад основного матеріалу
дослідження з обґрунтуванням отриманих
результатів
Підґрунтям для реформування виконавчорегулятивної правозастосовної діяльності стало прийняття Закону України «Про державну
службу», Стратегії реформування державного
управління України на період до 2021 року
й затверджений план заходів з її реалізації,
підписання Угода про фінансування між Урядом України та Європейською Комісією щодо
підтримки комплексної реформи державного
управління в Україні та інші [1].
Зокрема в Стратегії реформування державного управління України на період до
2021 року з урахуванням Принципів державного управління визначено такі її напрями:
формування і координація державної політики (стратегічне планування державної політики, якість нормативно-правової бази та
державної політики в цілому, включаючи вимоги щодо формування державної політики
на основі ґрунтовного аналізу та участь громадськості); модернізація державної служби
та управління людськими ресурсами; забезпечення підзвітності органів державного управління (прозорість роботи, вільний доступ до
публічної інформації, організація системи органів державного управління з чітким визначенням підзвітності, можливість судового перегляду рішень); надання адміністративних
послуг (стандарти надання та гарантії щодо
адміністративних процедур, якість адміністративних послуг, електронне урядування);
управління державними фінансами (адміністрування податків, підготовка та виконання
державного бюджету, система державних закупівель, внутрішній аудит, облік та звітність,
зовнішній аудит) [1].
В процесі реформування виконавчо-регулятивної діяльності відбувається модифікація
адміністративних процедур відповідно до європейських стандартів, розвивається система
центрів надання адміністративних послуг й
збільшується кількість надання адміністративних послуг, запроваджується врядування
та інше.
Зміни, що відбуваються під кутом зору
європейських стандартів декларуються на законодавчому рівні. Втім не всі стандарти вдається впровадити у реальне суспільне життя.

Часто деформації виникають із-за відходження від основних реформ, а також від ідей і
моделей відповідних позицій. При цьому, в
ході аналізу програмних реформаційних документів і низки джерел права створених на
їх виконання, з’ясувалося, що в них відсутні
чіткі положення щодо повноважень відповідних суб’єктів й процедури притягнення їх до
відповідальності.
З цього приводу у юридичній літературі
висловлюються різні думки.
Проведення правових реформ повинно
опиратися на ретельний науковий аналіз,
прогнозування, кваліфіковану оцінку можливих наслідків прийнятих рішень [2].
Так, В. Тертишник зазначає, що «правова
реформа в Україні розпочалась і досі здійснюється без виваженої концептуальної моделі
принципів, відсутності доктрини і стратегії такої реформи, спонтанним і безсистемним запозиченням досвіду інших країн та «модних
ідей», а часто-густо методом проб та помилок.
Стабільність закону прямо пропорційна його
якості і навпаки стратегію державотворення
і законодавчої та правозастосовної діяльності
можна розглядати як доктринальну модель
послідовних, активних та скоординованих
дій, необхідних для досягнення суспільно
важливої, глобальної для такого роду діяльності, довгострокової мети» [3].
Така точка зору лише частково відображає
сучасну українську практику реформування.
Проведений аудит ефективності використання коштів державного бюджету на заходи
з реалізації комплексної реформи державного управління, засвідчив, що не всі питання
вирішені в процесі реформування. Адже у
Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на
заходи з реалізації комплексної реформи державного управління від 23.10.2018 р. № 27-1
Рахункова палата України зазначила, що реформа державного управління здійснюється
«неефективно, низькими темпами, з недотриманням планових показників (с. 39-40);
за майже 2,5 роки з дати затвердження
Стратегії реформування практичних позитивних результатів перетворень за жодним
з напрямів діяльності відповідних органів у
певних сферах життєдіяльності держави не
відбулося» (с. 42) [4].
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Це свідчить про те, що в процесі реформування, яке здійснюється в сучасних умовах,
хоча й досягнуто відповідних результатів, про
те низка питань потребує подальших змін.
А документи, що регламентують процес
реформаційних заходів, не завжди досягають
мети. Проблемні ж питання виконавчо-регулятивної діяльності, такі як відсутність переліку і закріплення статусу її суб’єктів, нерозмежованість їх повноважень з повноваженнями інших суб’єктів, які здійснюють функції
близькі, але нетотожні за змістом до виконавчо-регулятивної діяльності й інше, потребують глибокого наукового дослідження.
Та й зміст поняття «реформа» не відповідає заявленим цілям щодо змін як у виконавчо-регулятивній діяльності, так і в суспільстві
в цілому. Наше суспільство нині потребує соціальної трансформації правової дійсності.
Адже під впливом зовнішніх факторів, зокрема глобалізації та інтеграції, змінюється модель розвитку держави в цілому, механізмів
формалізації та реалізації завдань, функції сучасної держави Україна.
І, як зазначає О. Ющик, «правова реформа
має сенс лише як державно-правова реформа,
що передбачає, одночасно із зміною, так би
мовити, правової матерії відповідні перетворення державних структур і способу їх функціонування... таким чином, правова реформа
(державно-правова реформа) виступає як зміна державним апаратом законодавчих, адміністративних і правоохоронних державних
інститутів, умов і порядку їх функціонування,
тобто зміна відповідних загальних функцій
державного управління» [5, с. 71].
Разом з тим, слід розрізняти поняття правового реформування та правової трансформації.
Деякі автори, до основних ознак правового реформування відносять те, що воно є
процесом змін правових явищ; цей процес
спрямований на оновлення, удосконалення певного явища, а не на його руйнацію; ці
зміни відбуваються в деяких властивостях, у
структурних частинах, формах об’єктивації;
здійснюється шляхом коригування основних
показників [6, с. 136].
Інші зазначають, що правова реформа є
насамперед формою проведення модернізації
правової системи держави [7, c. 19]. Слід заÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

уважити, що у літературі часто ототожнюються поняття «модернізація», «реформування»,
«трансформація».
Але природа модернізації як явища
пов’язана з прогресією, з рухом вперед, якісними змінами, вдосконаленням, вона може
супроводжувати процеси реформування і
трансформації надаючи їм позитивних аспектів.
Щодо поняття «реформа», то воно насамперед асоціюється з корекцією, пристосуванням тощо. Реформи будь-якої правової діяльності неспроможні їх змінити докорінно,
а лише вдосконалюють деякі їх аспекти, що
загалом не забезпечує суттєвого перетворення їх на інноваційні форми, які відповідають
сучасним вимогам.
Заявлені зміни в сфері виконавчо-регулятивної діяльності хоч і називають реформами,
проте за основними ідеями це мали б бути
трансформації. Тому що змінюється сама ідеологія функціонування виконавчо-регулятивної діяльності, яка відображена в програмних
документах.
В юридичній літературі поняття «трансформація» зазвичай пов’язують з перетворенням явища, набуття ним якісних і докорінних
змін у властивостях тощо. Як зазначає М. Хаустова, трансформація означає докорінні зміни, яким піддаються сутність та зміст явищ
під впливом різних чинників, що мають як
внутрішній, так і зовнішній характер, оскільки більшість явищ, зокрема правових, є синкретичними, що відповідно містять в собі синтетичні атрибути [8, c. 76].
Системні перетворення у виконавчо-регулятивній діяльності потребують особливого
підходу із застосуванням сучасних інформаційних технологій та методів правового прогнозування, які формуватимуть «технологічну
карту» її трансформації. «Результати застосування міжнародного досвіду свідчать, що
цифрові технології стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення
економіки багатьох держав світу та визначають основу сталого розвитку в майбутньому»
[9].
З метою прогнозування результатів перетворень слід використовувати методи правового прогнозування. В сучасному соціумі зростає роль правової футурології, форсайт-про-
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гнозування, які мають досконалішу базу прийомів та засобів на відміну від традиційного
прогнозування. Тому їх використання дасть
можливість, зокрема: створити обґрунтоване організаційно-ресурсне й правове забезпечення трансформаційного вдосконалення;
уникнути невиправданих затрат та безперспективних напрямів у цьому процесі; використовувати інформаційно-технологічні засоби й прийоми характерні для інформаційного
суспільства.
Не менш важливе значення мають й моніторингові програми, які визначають стратегію чи тактику моніторингу, в цілому.
Як зазначається в літературі моніторингова програма має містити: показники, за якими здійснюється моніторинг, чітку процедуру
здійснення, тобто механізм реалізації тих чи
інших засобів спостереження, аналізу, оцінювання; уповноваженого суб’єкта; визначення
періодичності проведення та порядок відображення результатів в інформаційних висновках. А також підкреслюється, що інформація
здобута й оброблена суб’єктами державного
моніторингу є офіційною [10, с. 341]. Вважається, що для правового моніторингу характерними є такі основні складові, а саме: мета
моніторингу (виявлення реального стану
правових явищ та процесів і їх вдосконалення), яка конкретизуються в завданнях; об’єкт
(правові явища і процеси); уповноважений
суб’єкт (публічний чи/та інший суб’єкт); моніторингова діяльність (етапи, дії тощо); система засобів спостереження, аналізу, оцінки;
формування та документування результатів.
Не менш вагомими для проведення правового моніторингу й отримання належних результатів є встановлення чітких його показників[10, с. 343].
При цьому моніторингова діяльність має
бути плановою, здійснюватися безперервно й
на основі визначених критеріїв для отримання інформації про співвідношення фактичних
результатів дії нормативних актів і тих соціальних цілей і завдань, заради яких вони були
створені. В результаті це дасть змогу забезпечити взаємозв’язок між компонентами реформування, виявити стан реалізації заходів, їх
ефективність.
Як зазначається в літературі, моніторинг
правозастосування, на відміну від моніторингу

законодавства, полягає в проведенні аналізу
законодавства безпосередньо у взаємозв’язку
з правозастосовною практикою (тобто з урахуванням думки органів державної влади, судів та інших) [11].
Разом з тим покладати повноваження
щодо моніторингу й оцінки результатів виконання всіх визначених завдань у них слід
на незалежного суб’єкта, який здійснюватиме
моніторинг й оцінку результатів діяльності не
тільки в рамках реформи, а на постійній основі.
Висновки
Сучасні реформаційні процеси що відбуваються в державі Україна зачіпають практично всі сфери її правової діяльності. Зміни
в виконавчо-регулятивній правозастосовній
діяльності базуються на низці програмних документів – концепцій, стратегій тощо. В цих
документах визначені основні напрями, які
потребують суттєвих перетворень. З цією метою створюються нові суб’єкти, оптимізується
діяльність суб’єктів щодо виконання завдань,
що стоять перед державою. Незважаючи на
позитивність деяких змін, реформа не дала
загального й очікуваного позитивного результату. Перманентні зміни не можна вважати
достатніми. Водночас нині є значна потреба в засобах, які дозволять як спрогнозувати
майбутній результат, так і прорахувати всі
недоліки реформаційних заходів.
Застосування правового моніторингу дозволить виявити відхилення чи недоліки, і за
допомогою інформаційних технологічних засобів він спроможний сформувати висновки
щодо причин їх виникнення й запропонувати
способи їх попередження чи подолання. Потребує посилення відповідальності публічних
суб’єктів щодо втілення реформ, а також розробка загальної державно-правової стратегії, яка відповідатиме меті сучасної держави
Україна, її завданням, функціям, враховуватиме модель її розвитку у відповідний період. А
загалом правове реформування має бути обґрунтованим, послідовним й закінченим процесом, а правова реформа – цілісною.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF
REFORM EXECUTIVE-REGULATORY OF
LAW-ENFORCING ACTIVITY
The problematic issues related to the reform
of executive and regulatory law enforcement
activities are considered. The purpose of the
work is to identify problems and prospects
for reforming executive and regulatory law
enforcement. To achieve it, the state of state
and legal reform in the field of governance was
analyzed and the results of the reform measures
in this area were identified, and proposals for its
further reform were outlined.
The methodological basis of the study were
philosophical, general scientific conceptual
approaches, as well as approaches and methods
that are inherent in modern legal science. With
the help of a dialectical approach, the changes
that took place in the process of reform were
identified. Techniques of legal forecasting,
contributed to the establishment of legal means of
solution in the process of reforming the identified
problems.
The analysis revealed that in the process
of reform, which is carried out in modern
conditions, although the corresponding results
have been achieved, a number of issues need
further change. It is substantiated that the
content of the concept of «reform» does not meet
the stated goals of change in both executive and
regulatory activities, and in society as a whole,
because the main ideas should be transformations.
It is revealed that systemic transformations in
executive and regulatory activity require the
use of modern information technologies and
methods of legal forecasting. The application of
legal monitoring is proposed, which will allow to
identify deviations or shortcomings, and with the
help of information technology it is able to draw
conclusions about the causes of their occurrence
and suggest ways to prevent or overcome them.
Key words: legal reform, executive-regulatory
activity, modern state, legal transformation,
monitoring, methods of legal forecasting.
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Розкрито сутність адміністративного
провадження як окремої функції Державної
прикордонної служи України. Досліджено правову природу та особливості процесу притягнення до адміністративної відповідальності,
що реалізуються органами Державної прикордонної служи України. Визначено особливість
адміністративного провадження в сфері протидії порушенню правового режиму державного кордону України. Встановлено особливості
реалізації посадовими та службовими особами Державної прикордонної служи України
повноважень в сфері притягнення до адміністративної відповідальності.
Ключові слова: адміністративне провадження, адміністративна відповідальність,
державний кордон України, Державна прикордонна служба України, функціональні
обов’язки.
Актуальність теми
Органи Державної прикордонної служби
України виконують важливе завдання із охорони державного кордону України користуючись при цьому всією повнотою засобів,
механізмів та інструментів державно-управлінського впливу на суб’єктів суспільних відносин, в тому числі за рахунок застосування
державного примусу. Державний примус, як
комплекс спеціальних заходів розглядається
головним чином, як елемент системи превентивних запобіжних заходів, однак в умовах
Державної прикордонної служби України та
з урахуванням специфіки державного кордону, як об’єкту державно-правового захисту,

державний примус з поміж іншого втілюється в конкретній процедурі – притягнення до адміністративної відповідальності. Це
обумовлює необхідність наділення вказаної
вище структури спеціальними окремими повноваженнями в сфері протидії правопорушенням та притягнення до адміністративної
відповідальності винних осіб у відповідності
до вимог встановлених КУпАП.
Само по собі адміністративне провадження є функцією держави із підтримання та забезпечення правопорядку, а тому
щодо Державної прикордонної служби
України така функція є делегованою. Тому
організаційно-правове забезпечення такої
функції вимагає особливого підходу який
реалізується не лише через норми КУпАП
але і спеціальними нормативно-правовими
актами, що регламентують особливості здійснення конкретних процедур саме посадовими та службовими особами служби. Все
це актуалізує проблему визначення місця
адміністративного провадження в системі
діяльності органів Державної прикордонної
служби України із подальшим вдосконаленням організаційно-правового забезпечення
її реалізації на практиці з урахуванням особливого правового статусу служби та особливостей правового режиму державного
кордону України.
Ступінь наукової розробки теми
Проблематика визначення місця адміністративного провадження в системі функції
прикордонної служби є доволі новим на-
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прямком доктринальної розробки в межах
науки адміністративного права.
Мета статті
Метою даної статті є визначення місця
адміністративного провадження в системі
функціонального навантаження та діяльності Державної прикордонної служби України
в контексті забезпечення нею недоторканності державного кордону України.
Виклад матеріалу
Органи ДПСУ є спеціальними правоохоронними органами, діяльність яких поєднана одночасно із несенням військового
обов’язку та реалізацією завдань із забезпечення національної безпеки України від
прямої військової агресії (забезпечення недоторканності державного кордону України
від зовнішніх ворогів), а також із забезпеченням правоохоронної діяльності в частині
дотримання правового режиму державного
кордону України при ого перетині та правового режиму прикордонної території під час
перебування на неї як іноземців, так і громадян України. Ці функції визначають особливість несення служби як в лавах ДПСУ, так і
місцем службових і посадових осіб ДПСУ у
відносинах з приводу перетину державного
кордону. Використання військовослужбовців на території України має певну специфіку, а в контексті реалізації функцій з адміністративного провадження органами ДПСУ,
ще і їх особливий правовий статус. Держава
делегує функцію з притягнення до адміністративної відповідальності не військовим, а
спеціальному органу, діяльність якого забезпечується військовослужбовцями, що саме
по собі накладає додаткові особливості під ас
здійснення цим органом превентивних та запобіжних заходів із попередження випадків
протизаконного перетину державного кордону України, які не відносяться до злочинів.
Заходи адміністративного провадження
вважаються заходами м’якого державного
примусу, але використання під ас їх реалізації військовослужбовців створює певні ризики для порушення громадянських прав осіб,
які скоюють відповідні правопорушення.
Тому слід звернути увагу перш за все на те,
що ДПСУ реалізуючи функції в сфері адміÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

ністративного провадження виконує в такий
спосіб комплекс заходів із забезпечення основної діяльності – захисту державного кордону. Тому адміністративне провадження може
розглядатися як допоміжний інструмент в
системі засобів підтримання недоторканності державного кордону та правового режиму
його перетину.
Відповідно до п. 5 ст. 19 Закону України
«Про Державну прикордонну службу України» відповідно до якого одним із прямих
обов’язків ДПСУ є «організація запобігання
кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством
віднесено до компетенції ДПСУ, здійснення
провадження у справах про адміністративні
правопорушення» [5]. Тобто законодавець
передбачає, що адміністративне провадження входить до кола обов’язків ДПСУ оскільки повноваження службових осіб в частині
притягнення до адміністративної відповідальності прямо передбачені в КУпАП.
Так, відповідно до ст 222.1 КУпАП органи ДПСУ розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням прикордонного режиму, режиму
в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, порушенням
іноземцями та особами без громадянства
правил перебування в Україні і транзитного
проїзду через її територію, невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, а також з порушенням порядку в’їзду до району
проведення антитерористичної операції або
виїзду з нього (ст. 202, ч. 2 ст. 203, ст. 2031 (щодо порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний
кордон України, контрольному пункті в’їздувиїзду або контрольованому прикордонному
районі), ст. 204-2, 204-4) [1]. Наведені вище
порушення є елементами обов’язків ДПСУ
в сфері забезпечення перетину державного
кордону відповідно до ст. 19 Закону України
«Про Державну прикордонну службу України», а також елементами прав ДПСУ, які
передбачені ст. 20 вказаного вище закону,
зокрема правами у випадках та в порядку,
передбачених законами України, розгляда-
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ти справи про правопорушення, накладати
стягнення (п. 13 ст. 20 Закону); здійснювати
адміністративне затримання та тримання в
спеціально обладнаних приміщеннях осіб на
підставах і на строки, визначені законами та
особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі (п. 14-16
ст. 20 Закону) [5]. Наведене свідчить, що держава в першу чергу розглядає адміністративне провадження, яке здійснюється органами ДПСУ в якості елементу максимізації
повноти реалізації захисної функції правового режиму державного кордону України.
Державний кордон є спеціальним об’єктом
правової охорони з боку держави, на реалізацію чого і спрямована діяльність ДПСУ,
але вона забезпечується системою заходів та
механізмів, одним із яких і є адміністративне
провадження.
Загалом, аналіз положень КУпАП свідчить про те, що держава делегує функцію із
відновлення дисбалансу в системі відносин
з приводу перетину державного кордону,
який опущено особами, що порушують його
правовий режим. В таких випадках, держава розуміє це як порушення правопорядку, а
для цього використовується інструментарій
передбачений КУпАП. Тобто адміністративне провадження, яке реалізується органами
ДПСУ з одного боку входить до системи їх
функцій, з іншого є самостійним видом діяльності будь-якого владно-управлінського
органу та інституції держави, на яку покладається забезпечення законності в окремому
секторі суспільних відносин.
У випадку із органами ДПСУ таким сектором суспільних відносин є відносини з
приводу перетину державного кордону, що
саме по собі є доволі складною та обтяжливою із законодавчої точки зору та організаційного забезпечення процедурою. Тобто
ссама діяльність органів ДПСУ ве і так має
особливий характер, пов’язаний із підвищеним рівнем загрози національній безпеці, що
обумовлює повноту та інколи жорсткість дій
військовослужбовців ДПСУ під час запобігання протиправної поведінки особами, які
перетинають державний кордон.
К.Л.
Бугайчук,
В.В.
Корнієнко,
А.М.Шульга та ін. розглядаючи адміністративне провадження в системі функцій ор-

ганів ДПСУ вказують на чотири окремі
функції, що виконуються службою під час
досягнення цілей самого адміністративного
провадження – притягнення до адміністративної відповідальності. Такими функціями
чи напрямками діяльності дослідники вказують наступні:
реалізація адміністративно запобіжних
заходів;
реалізація заходів адміністративного
припинення. Подібні заходи характеризуються тим, що їх застосування спричиняється реатьною протиправною (в тому числі
об’єктивно протиправною) ситуацією і починається в момент, коли вона досягла певного
розвитку, тобто коли використання запобіжних заходів стає вже неефективним або й зовсім марним;
забезпечення провадження у справах
про адміністративні проступки
реалізація заходів адміністративної відповідальності за порушення законодавства
про державний кордон України [4, с. 35-39].
Відповідно до статті 19 Закону України
«Про Державну прикордонну службу України», на неї покладено з поміж іншого такі
обов’язки:
організація запобігання кримінальним та
адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби
України;
запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами,
яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України:
виявлення причин та умов, що призводять до порушень законодавства про державний кордон України, вжиття в межах
своєї компетенції заходів щодо їх усунення
тощо [5].
На ДПСУ покладаються функції не просто переривання та протидії правопорушенням в сфері перетину державного кордону,
але виконання таких заходів розглядається
особливою формою здійснення органами
ДПСУ покладених державою функцій. Така
дисперсна природа функції адміністративного провадження в системі діяльності ДПСУ
пов’язана із особливим функціональним на-
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вантаженням самого адміністративного провадження. з одного боку такі функції як: правоохоронна та превентивна не викликають
сумнівів, і є цілком логічними і в діяльності
самої ДПСУ. Натомість функція реалізації
державного примусу для ДПСУ є більш властивою під час забезпечення дотримання правового режиму державного кордону, а при
здійсненні адміністративного провадження
обсяг такого примусу значно звужується, а
самі заходи стають біль м’якими. Це пояснюється відмінністю адміністративного провадження від кримінального та від реалізації
завдань із охорони територіальної цілісності
правовими наслідками.
Скоєння адміністративного правопорушення тягне за собою негативні наслідки, але
характер таких наслідків є таким, що може
бути усунений навіть самою особою шляхом
сплати штрафних санкцій. В такому розрізі
діяльності органів ДПСУ видається тенденція до зменшення обсягу застосовуваного
ними державного примусу у відношенні осіб,
які скоїли адміністративне правопорушення
та тих загроз які реально постійно існують
територіальній цілісності України.
Загалом, «реалізація заходів адміністративного примусу є важливою і актуальною
задачею державних органів, тому що ці заходи спрямовані на забезпечення законності, охорони правопорядку, прав та інтересів
громадян і організацій. Серед широкого арсеналу заходів адміністративного примусу
особливе місце займають заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, оскільки вони оперативно впливають на суспільні відносини, що
виникають у зв’язку з вчиненням адміністративних правопорушень. Саме тому доцільно
звернути увагу на застосовування таких заходів посадовими особами органів ДПСУ»
[8]. Так, відповідно до ст. 2221 КУпАП від
імені органів ДПСУ розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
начальники органів охорони державного
кордону та Морської охорони ДПСУ та їх заступники; інші уповноважені посадові особи.
Уповноважені посадові особи органів ДПСУ
можуть стягувати накладені ними штрафи
незалежно від їх розміру в пунктах пропусÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

ку (пунктах контролю) через державний
кордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду
та місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів [1].
Перелік таких осіб та їх функції визначається Інструкцією про службу прикордонних
нарядів Державної прикордонної служби
України, затвердженої Наказом МВС України від 19.10.2015 № 1261. Відповідно до п.
7 розділу 2 цієї Інструкції саме під час несення служби прикордонні наряди зобов’язані
виявляти та припиняти адміністративні
правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції ДПСУ
[6]. Таке формулювання доводить тезу про
те, що перешкоджання та переривання адміністративних правопорушень є одним
функціональним напрямком реалізації повноважень органами ДПСУ. З іншого боку
наведене вище норма свідчить про наявність
розриву між функцією перешкоджання та
припинення, й функцією з притягнення до
адміністративної відповідальності. Вочевидь
особи, визначені в п. 7 розділу 2 Інструкції
– прикордонний наряд – позбавлені права
виносити постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, а їх безпосереднім завданням є лише виявлення, переривання правопорушення та доставлення
особи правопорушника до відповідного підрозділу ДПСУ. На такий висновок наштовхує нас те, що у випадку накладення адміністративного штрафу на місці та відпустивши
особу, ДПСУ не мають гарантій того, що ця
особа не продовжить вчиняти протиправні
дії. Це є логічним, оскільки прикордонний
наряд здійснює патрулювання державного
кордону, він є динамічним військовим сполученням, яке здійснює моніторинг ситуації на
певній ділянці державного кордону. Більше
того, нами встановлено, що військовослужбовці ДПСУ мають спеціальний правовий
статус обумовлений тим, що вони підпорядковуються Міністерству оборони України, а
тому обмежені як військові, вчиняти низку
правовідносин цивільного (невійськового)
характеру. Такими правовідносинами ми
вважаємо відносини з приводу реалізації адміністративного провадження.
Про цей висновок ми можемо знайти підтвердження в працях Л.В. Серватюк, яка
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вважає, що адміністративне провадження
реалізує ще один важливий функціональний
напрямок діяльності ДПСУ – профілактичний.
Метою такої діяльності на думку дослідниці є «попередження та профілактика правопорушень, зміст яких полягає у виявленні
причин та умов, що призводять до порушень
законодавства про державний кордон України, вжиття в межах своєї компетенції заходів
щодо їх усунення; припинення правопорушень; притягнення до відповідальності винних осіб, а саме можливість у межах наданої законодавством компетенції самостійно
порушувати та розглядати справи про адміністративне правопорушення, накладати
на винних осіб адміністративні стягнення
тощо» [7, с. 122].
Таким чином, на законодавчому рівні адміністративне провадження визначається одночасно функцією органів ДПСУ та окремою
сферою державно-управлінських відносин з
підтримання правопорядку під час перетину
державного кордону. В другому випадку органи ДПСУ реалізують делеговану функцію
держави, а тому обсяги та межі використання ними свого правового становища повинні
звужуватися. Мова йде про те, що органи
ДПСУ складаються переважно з військовослужбовців, які під час охорони державного
кордону мають право застосовувати зброю та
інші спеціальні засоби. Натомість під час затримання правопорушника, який своїми діями скоїв адміністративне правопорушення
то межі застосування до нього таких засобів є
значно вужчими через порівняно невеликий
рівень суспільної шкоди завданої його діями
охоронюваному інтересу держави. До такої
особи повинні застосовуватися загальні умови, але в органах ДПСУ процедура притягнення до адміністративної відповідальності
частіше за все пов’язана із затриманням особи на певний період до з’ясування обставин.
Таке обмеження волі, прав та інтересів особи
диктується особливим правовим режимом
державного кордону України та його значущістю для інтересів забезпечення національної безпеки України. Органи ДПСУ повинні,
саме повинні застосовувати такий комплекс
заходів, який впершу чергу забезпечуватиме цілісність та недоторканність державного

кордону. Все це повинно враховуватися під
час створення нормативно-правових актів
якими б регламентувалися всі процедури та
алгоритми, що застосовуються під час притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП.
Що ж стосується самого характеру адміністративного провадження та його впливу чи
ступеня забезпеченості обсягом правового
статусу то тут слід звернути увагу на наступні
тези.
Спираючись
на
дослідження
Д.М.Лук’янця, провадження у справах про
адміністративні правопорушення, які уповноважені розглядати посадові особи ДПСУ
характеризується як таке, що базується на
принципах деліктного процесу розшукового
типу, зокрема, відбувається в межах повноважень одного органу [2, c. 26]. Крім того,
адміністративне провадження у справах про
правопорушення за ст.202, ч.2 ст.203, статтями 203-1, 204-2 та 204-4 КУпАП максимально
спрощене. Якщо такі правопорушення виявлені в пунктах пропуску (пунктах контролю)
через державний кордон чи контрольних
пунктах в’їзду-виїзду в разі згоди та визнання
особою правопорушення, провадження обмежується винесенням постанови (ч.1 ст.258
КУпАП). За таких обставин провадженню у
справах про адміністративні правопорушення не властивий принцип змагальності, притаманний правосуддю, а офіцери підрозділів
по роботі з іноземцями та адміністративного
провадження органів охорони державного кордону намагаються якомога швидше
трансформувати провадження у справах про
адміністративні правопорушення в адміністративно-позовне провадження, в межах
якого строки затримання набагато більші [3,
с. 251]. Все це розкривається через особливість правового статусу ДПСУ, як мілітаризовано-правоохоронного органу, а з іншого
боку як органу державної влади, який забезпечує реалізацію прав громадян на вільне
пересування. В процедурі адміністративного
провадження залучені майже всі без виключення службовці та посадові особи ДПСУ.
Це не означає, що адміністративне провадження та притягнення до адміністративної
відповідальності є основною чи ключовою
функцією ДПСУ, але свідчить на те, що саме
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адміністративне провадження реалізується
на всіх стадіях, етапах та під час виконання
всіх інших завдань покладених на службу.
Окремо слід звернути увагу на адміністративне провадження як на елемент системи посадових обов’язків службовців ДПСУ.
Справа в тому що КУпАП розмежовує осіб,
які складають протокол та виносять постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Тому досить часто виникають
складності під час реалізації адміністративного провадження оскільки правопорушення може бути виявлене на території значної
віддаленості від місця дислокації прикордонного загону, військової комендатури ДПСУ
чи пункту пропуску через державний кордон
України. В такому випадку правопорушника затримують службові особи ДПСУ та доставляють до місця перебування особи яка
здійснює розгляд адміністративної справи
та виносить рішення по ній. Інколи виникають ситуації, коли винесення постанови у
такій справі можливе на місці через визнання особою власної провини. Але для цього є
необхідним суттєве допрацювання як самого
КУпАП, так й інших нормативно-правових
актів, якими регулюються окремі процедури
та алгоритми по здійсненні адміністративного провадження, зокрема через розширення
кола осіб, які наділені правом виносити відповідні постанови.
Таким чином, визначаючи місце адміністративного провадження в системі діяльності органів ДПСУ ми наполягаємо на тому,
що його слід розглядати окремо за наступними напрямками:
як самостійна сфера діяльності органів
ДПСУ – визначається як окремий напрям діяльності ДПСУ, що обумовлюється окремим
виділенням КУпАП повноважень служби в
сфері притягнення до адміністративної відповідальності за порушення порядку перетину державного кордону, правового режиму
державного кордону тощо. Забезпечується
відповідним обсягом прав та обов’язків, що
виражається через специфічні риси правового статусу ДПСУ. Регулюється установчими
документами ДПСУ та окремими нормами
спеціальної частини КУпАП, а також Закону
України «Про Державну прикордонну службу України»;
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

як окрема самостійна функція органів
ДПСУ – визначається характером та змістом діяльності ДПСУ, специфікою покладених обов’язків та завдань, що стоять перед
ДПСУ. Розривається через законодавче закріплення правового статусу ДПСУ відповідно до Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;
як процедура при виконанні охоронних,
організаційно-забезпечувальних та контрольних обов’язків органів ДПСУ – визначається спеціальним законодавством, зокрема
положеннями КУпАП та деталізується Інструкцією з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні
правопорушення, затвердженою Наказом
МВС України від 18.09.2013 № 898. Оскільки
адміністративне провадження є досить системним явищем, що уособлюється в цілому
комплексі заходів, то з точки зору процедурного підходу підлягають аналізу кожен елемент провадження, оскільки виконується він
різними посадовими особами;
як посадовий обов’язок – визначається
через віднесення до компетенції конкретних
службових та посадових осіб органів ДПСУ
окремих елементів, процедурних аспектів та
заходів, що здійснюються під час адміністративного провадження. Регулюється КУпАП,
а також документами, що визначають компетенцію та обов’язки конкретно посадової
особи (документами внутрішнього розпорядку та спеціальними інструкціями, що затверджуються на галузевому рівні). Не всі посадові особи набувають процесуального статусу.
Висновки
Підсумовуючи викладене приходимо до
наступних висновків. Так, по-перше, адміністративне провадження в сфері забезпечення
законності процедур з перетину державного
кордону та забезпечення повноти реалізації
правового статусу державного кордону України є самостійним особливим видом державно-владних відносин та способом реалізації
державного примусу, що покладається на
органи ДПСУ.
По-друге, комплексний аналіз положень
КУпАП та інших нормативно-правових актів в сфері реалізації органами ДПСУ адмі-
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ністративного провадження демонструє наявність таких напрямків детермінації цього
провадження: самостійна сфера діяльності
ДПСУ в якій реалізується правоохоронна функції держави, делегована органам
ДПСУ; самостійна функція ДПСУ як засіб
підвищення ефективності реалізації основної
функції – захист державного кордону України; процедура при виконанні сукупності дій
правоохоронного характеру (поряд із кримінальним провадженням тощо); функціональний обов’язок посадових осіб ДПСУ.
Така дисперсність правової природи
адміністративного провадження в системі
функцій ДПСУ пояснюється складною природою функцій самого адміністративного
провадження. останнє виконує зокрема наступні функції: правоохоронну (охорона правового режиму державного кордону; охорона
громадського порядку; охорона працівників
ДПСУ); превентивну (запобігання порушення правового режиму державного кордону
та громадського порядку); організаційнорозпорядча (елемент процедури перетину
державного кордону, який настає у випадку
порушення особами такого порядку).
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THE PLACE OF ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS IN THE SYSTEM OF
ACTIVITY OF THE BODIES OF THE
STATE BORDER GUARD SERVICE OF
UKRAINE
It was disclosed the essence of administrative
proceedings as a separate function of the State
Border Guard Service of Ukraine. There were
determined the legal nature and peculiarities of
the process of bringing to administrative responsibility, which are implemented by the bodies of
the State Border Guard Service of Ukraine. The
peculiarity of administrative proceedings in the
field of counteraction to violation of the legal
regime of the state border of Ukraine was investigated. There were established the main peculiarities of realization of powers in the sphere
of bringing to administrative responsibility by
officials and officials of the State Border Guard
Service of Ukraine.
Key words: administrative proceedings,
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Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine,
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Це проблема, оскільки адміністрування
– це двигун, який може не тільки прискорювати чи сповільнювати, координувати та керувати, але й також блокувати зусилля громадськості для кращого життя.
Як наслідок, Україні потрібно підвищити продуктивність публічної адміністрації
та ефективніше використовувати обмежені
бюджетні ресурси для якісного надання державних послуг. Україні потрібна творча та
відповідальна публічна адміністрація, яка б
відмовилася від традицій рутинної роботи, а
більше орієнтувалася на вирішення проблем
людей та виступала гарантом діяльності правоохоронних органів та демократичної легітимності.

Статья посвящена исследованию особенностей становления института государственной службы в парадигме реализации современной правовой политики. Проанализированы
научные
подходы
отечественных
и
зарубежных ученых относительно правовой
природы института государственной службы
в контексте публичного управления. Обосновано, что правовые основы развития профессиональной подготовки государственных
служащих правовой организации и функционирования этой службы в условиях ее реформирования на сегодняшний день составляют
систему административно-правовых отношений развития служебной деятельности. Доказано, что система государственной службы
объединяет взаимодействующие служебноправовые элементы из социально значимыми
мероприятиями реформирования, влияющие
на формирование и реализацию служебных
правоотношений
Ключевые слова: публичное управление,
государственная служба, государственный служащий, стратегия, кадровая политика, законодательство.
Постановка проблеми
За соціально-економічними критеріями та за основними показниками, такими
як економічна свобода, ділове середовище,
освіта, свобода вираження поглядів, Україна займає одне з останніх місць у Європі. За
рівнем задоволеності своїм способом життя
українське суспільство займає одне з останніх місць у світі.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Значний внесок в розвиток вчення про
публічне управління та публічну службу зробили відомі вчені: С.М. Серьогін, Т.Е. Василевська, Н.Т. Гончарук, Н.С. Калашник,
Н.А. Липовська, В.М. Олуйко, Т.І. Пахомова, А.С. Сіцінський, І.Г. Сурай, І.В. Шпекторенко. Суттєве значення для визначення
понятійно-категорійного апарату дослідження мали наукові праці В.В. Баштанника, М.І. Карпи, А.І. Дудника, О.А. Задихайло, О.С. Петренко, О.В. Попової, О.І. Сушинського, В.Р.Тимківа, В.П. Тимощука,
О.В. Хорошенюк, А.М. Школика, Н.В. Янюк.
Тим не менше, більшість праць вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків присвячено дослідженню переважно правових
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аспектів державної служби та особливостям
її проходження. В той же час, проблема сучасного кадрового забезпечення органів державної влади в умовах інституційних змін є
надзвичайно актуальною і зумовила вибір
даної теми дослідження.
Метою даного дослідження є формулювання авторських підходів щодо розуміння правової природи феномену “державна
служба” в контексті реалізації сучасних реформ в України.
Виклад основних положень
На превеликий жаль, на сьогоднішній
день у науці конституційного права відсутня
єдина концептуальна позиція щодо формування, розвитку та становлення державної
служби. Тим не менше, історично сформовані погляди можна класифікувати в певну систему поглядів:
існування
проблему
“служивого
люду”, наявність поряд із правителями і
ремісниками так званих стражників, яких
розглядали в якості прототипу сучасних державних службовців (Платон, Арістотель,
Г. В. Ф. Гегель, Т. Гоббс, Г. Лейбніц, Дж. Локк
та ін.;
заперечення існування держави без
наявності державної служби та державного управління;
державна служба виникла внаслідок
об’єктивної необхідності політичної влади
мати спеціальний апарат управління;
державна служба є копією, точним
зліпком існуючих типів держав із притаманними їм різного роду властивостями [1-6].
У радянські часи публічно-правова традиція дослідження державної служби як статусного інституту держави занепала через
панування ідеології та політики над правом.
У законодавстві статусні форми служби таки
набули відродження у таких найдавніших і
первісних видах державної служби, як військова, дипломатична та в прокуратурі.
На думку І. М. Пахомова , “в авторитетних підручниках того часу, юридична наука
країни, проте, боролася за право і зберігала
інститут державної служби як одного з основних інститутів адміністративного права за
ідеологічно-необхідного застереження, що

радянські державні службовці є трудящими,
так само, як робітники на фабриках і заводах
та колгоспники в селі” [7].
Ю. М. Козлов вважає, що “юридичні відносини державної служби регулювало трудове законодавство, яке не забезпечувало державним службовцям того часу, на відміну від
робітників, права на кваліфікацію, тобто права на закріплення кваліфікації в юридичній
формі класного чину чи іншого професійного звання, яким ще в минулому столітті були
наділені державні службовці європейських
країн. Ліквідація права кваліфікації дала змогу правлячій партії повністю підпорядкувати
державних службовців своїй політичній волі
відповідно до державного звичаю” [8, с. 134].
У зв’язку з цим, О. Домбровська зауважує
про те, що з “проголошенням незалежності в
1991 р. Україна отримала у спадок ієрархічну
структуру партійної номенклатури, головне завдання якої полягало в управлінні економікою
за допомогою поширення рішень комуністичної партії стосовно виробництва і розподілу
ресурсів у всіх галузях народногосподарського
комплексу та забезпечення виконання цих рішень відповідно до офіційної лінії партії [9, с. 3].
Відповідно до цього, за таких складних
умов Україна розпочала створення власної
системи державної служби, а відтак стала
першою з-поміж країн колишнього СРСР,
яка 1993 р. прийняла Закон України “Про
державну службу”, відповідно до якого встановлено особливий правовий статус державних службовців як осіб, уповноважених на
виконання функцій держави.
В ст. 1 даного Закону України чітко було
визначено, що “державна служба в Україні
– це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань
і функцій держави та одержують заробітну
плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні повноваження” [10].
З цього приводу В.Я. Малиновський вказує на те, що “попри те, що цей закон був зовсім недосконалим, його значущість проявилася в інституціоналізації в Україні державної служби, що є, своєю чергою, важливим
етапом українського державотворення. Проте й надалі доволі проблемним поставало пи-
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тання розмежування приватних і публічних
інтересів, відокремлення влади від бізнесу,
а політичної діяльності від державної служби [11, с. 208].
Реформа державного управління 2000х років не спромоглася вирішити комплекс
основних інституціональних колізій державної служби.
по-перше, не сформульовано перспективної моделі її перетворення, зміни мають несистемний характер і орієнтуються на
поточні завдання.
по-друге, не створено консолідованої
системи керівництва державною службою,
існує декілька державних органів, до сфери
відповідальності яких належать регулятивні
щодо державної служби функції.
по-третє, ґенеза правового регулювання державної інституції через відсутність

перспективної моделі та механізму управління набув хаотичного характеру, що не дає
змоги сформувати ефективну модель юридичної корекції офіційно-службових відносин [12].
Без сумніву, що сьогодні розпочався новітній етап у реформуванні державної служби, який асоціюється з схваленням нового Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року
№ 889-VІII, що встановлює та визначає розмежування політичних та адміністративних
посад та врегулювання компетенції державного службовця, виключно конкурсні процедури добору та гарантування рівного доступу
щодо всіх посад, поєднання системи винагород з оцінкою роботи та об’єктивні підстави
просування по службі, посилення персональної відповідальності за виконання обов’язків

Рис. 1. Функції державної служби
Примітка: складена автором за [66].
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020
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та створення умов прозорої діяльності [1316].
Ст. 1 Закону України “Про державну
службу” встановлює, що “державна служба
– це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави”.
Пріоритетні функції державної служби
зображено на рис. 1.
Що ж стосується визначення правових
засад розвитку професійної підготовки державних службовців як правової організації
і функціонування цієї служби в умовах її реформування, то вони становлять систему адміністративно-правових відносин розвитку
службової діяльності, що об’єднує взаємодіючі службово-правові елементи зі соціально значущими заходами реформування, що
впливають на формування і реалізацію службових правовідносин.
У більш конкретному, реформістському
сенсі ці засади представлені системою законодавчих і підзаконних правових актів, що
регулюють професійну діяльність службовців в адміністративно-правовому аспекті. Тут
доцільно навести у розгорнутому вигляді адміністративно-правову інституціоналізацію
не тільки права громадян на рівний доступ
до державної служби, а й рівності службовців
перед законом і судом, принципів забезпечення прав і свобод людини та громадянина.
Це зумовлює інноваційний розвиток професійних якостей службовців на найважливіших напрямах кадрової політики і насамперед на шляху до вдосконалення інформаційної діяльності службовців.
На цій основі очевидний висновок про те,
що положення Конституції України, а також
політику реформування та Стратегію сталого
розвитку “Україна – 2020” доцільно розглядати як динаміко утворювальні елементи, що
становлять правові засади розвитку професійної підготовки державної (муніципальної)
служби загалом і в своїй єдності створюють
адміністративно-правові умови для розвитку
найкращих якостей службовців, розкриття
сутнісних характеристик чиновника, затребуваного суспільством.
Щоб держава могла належно і ефективно
допомагати усім громадянам, вона повинна
знаходитися в правовому полі. Це завдання

здійснює публічне управління. Таким чином визначається набір установ та відомств,
створених для досягнення державних цілей.
Адміністрація діє відповідно до чинного законодавства та політики держави в інтересах
усього суспільства.
До того ж, вона також намагається задовольнити всі потреби громади, яку вона
обслуговує. Публічне управління складається з двох незалежних, але співпрацюючих
структур – державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Перша з них
складається з центральних органів влади та
підпорядкованих їм підрозділів. Державна
адміністрація охоплює всю країну. Вона виконує свої зобов’язання від імені держави та
фінансується зі свого бюджету. Місцеве самоврядування складається з органів влади, обраних місцевою громадою.
Висновок
Таким чином, державна служба в контексті удосконалення та модернізації публічного
управління як система виконує завдання, викладені в актах, націлюючись на конкретну
мету, яка є загальним благом, адекватним потребам держави та суспільства, часто формуючи становище особи з повноваженнями, що діє
через фізичних осіб що складають адміністративний персонал. Тому ефективність є неодмінним елементом ефективності в діяльності
публічного управління. Ефективність та результативність оцінюються на практиці суспільством через призму прийнятих рішень та дій.
Література
1. Аристотель. Політика / пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи,
2000. 239 с.
2. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство
/ пер. Р. Осадчука, М. Кушнір. К.: Юніверс,
2000. 329 с.
3. Антипов А. А. Социология и философия государственной службы. СПб.: Университет ИТМО, 2015. 78 с.
4. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник. К.:
Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
5. Оболенський О. Ю. Державна служба: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006. 467 с.

191

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

6. Іншин М. І. Історія виникнення,
розвитку та формування державної служби
в Україні. Юридична наука і практика. 2011.
№ 2. С. 38-43.
7. Пахомов І. М. Радянське адміністративне право: підручник. Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1962. URL: http://www.pravo.
vuzlib.org/book_z 1584_page_1.html.
8. Советское административное право:
общая часть / под ред. Ю. М. Козлова. М.:
Юрид. лит., 1962. 208 с.
9. Домбровська О. До питання про
становлення та розвиток державної служби
у системі державного управління України.
Наук. вісник «Демократичне врядування». 2012.
№ 9. С. 1-6.
10. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.
11. Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посібник. 3-тє вид., переробл. і
доп. К.: Атіка, 2009. 608 с.
12. Про стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14.04.2000 № 599. Офіційний вісник України. 2000. № 16. С. 63-70.
13. Підготовлено нову законодавчу
базу у сфері державної служби. URL: http://
www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/
item/1566.
14. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 227р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/227- 2015р. (дата звернення: 17.02.2021).
15. Угода про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії та їхніми державами-членами, з іншої
сторони. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/984_011/page10.
16. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VІII. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
References
1. Arystotel. Polityka / per. z davnohr. ta
peredm. O. Kysliuka. K.: Osnovy, 2000. 239 s.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

2. Hehel H. V. F. Osnovy filosofii prava,
abo Pryrodne pravo i derzhavoznavstvo / per.
R. Osadchuka, M. Kushnir. K.: Yunivers, 2000.
329 s.
3. Antypov A. A. Sotsyolohyia y fylosofyia
hosudarstvennoi sluzhbы. SPb.: Unyversytet
YTMO, 2015. 78 s.
4. Kolpakov V. K., Kuzmenko O. V. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk. K.:
Yurinkom Inter, 2003. 544 s.
5. Obolenskyi O. Yu. Derzhavna sluzhba:
navch. posibnyk. K.: KNEU, 2006. 467 s.
6. Inshyn M. I. Istoriia vynyknennia, rozvytku ta formuvannia derzhavnoi sluzhby v
Ukraini. Yurydychna nauka i praktyka. 2011.
№ 2. S. 38-43.
7. Pakhomov I. M. Radianske administratyvne pravo: pidruchnyk. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho un-tu, 1962. URL: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z 1584_page_1.html.
8. 8.
Sovetskoe
admynystratyvnoe
pravo: obshchaia chast / pod red. Yu. M. Kozlova. M.: Yuryd. lyt., 1962. 208 s.
9. Dombrovska O. Do pytannia pro stanovlennia ta rozvytok derzhavnoi sluzhby u systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Nauk.
visnyk «Demokratychne vriaduvannia». 2012.
№ 9. S. 1-6.
10. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy
vid 16.12.1993 № 3723-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.
11. Malynovskyi V. Ya. Derzhavne upravlinnia: navch. posibnyk. 3-tie vyd., pererobl. i dop.
K.: Atika, 2009. 608 s.
12. Pro stratehiiu reformuvannia systemy
derzhavnoi sluzhby v Ukraini: Ukaz Prezydenta
Ukrainy vid 14.04.2000 № 599. Ofitsiinyi visnyk
Ukrainy. 2000. № 16. S. 63-70.
13. Pidhotovleno novu zakonodavchu bazu
u sferi derzhavnoi sluzhby. URL: http://www.
center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/1566.
14. Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh
mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na period do 2017 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.03.2015 №
227-r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2272015-r.
15. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu,
z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom,

192

Çàãóðñüêèé Î.Á. - Îñíîâí³ ï³äõîäè äî ðîçóì³ííÿ ôåíîìåíó «äåðæàâíà ñëóæáà»

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення інституту державної
служби в парадигмі реалізації сучасної правової політики. Проаналізовано наукові підходи
вітчизняних та зарубіжних вчених щодо правової природи інституту державної служби в
контексті публічного управління. Обґрунтовано, що правові засади розвитку професійної
підготовки державних службовців як правової
організації і функціонування цієї служби в умовах її реформування на сьогоднішній день становлять систему адміністративно-правових
відносин розвитку службової діяльності. Доведено, що система державної служби об’єднує
взаємодіючі службово-правові елементи зі соціально значущими заходами реформування,
що впливають на формування і реалізацію
службових правовідносин.
Ключові слова: публічне управління, державна служба, державний службовець, стратегія, кадрова політика, законодавство.
Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii ta yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi
storony. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/984_011/page10.
16. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy
vid 10.12.2015 r. № 889-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
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BASIC APPROACHES TO
UNDERSTANDING THE PHENOMENON
OF “CIVIL SERVICE”
The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of the civil service in
the paradigm of modern legal policy. The scientific approaches of domestic and foreign scholars to the legal nature of the institute of civil service in the context of public administration are
analyzed. The author studies the phenomenon
of civil service, and also formulates the author’s
approaches to the peculiarities of improving the

effective mechanisms of civil service in the context of the implementation of effective public
policy of Ukraine.
It is substantiated that the legal basis for the
development of professional training of civil servants as a legal organization and the functioning
of this service in terms of its reform today constitute a system of administrative and legal relations for the development of official activity. It
is proved that the civil service system combines
interacting official and legal elements with socially significant reform measures that affect the
formation and implementation of official legal
relations.
It was specified that Ukraine began to create
its own civil service system, and then became the
first among the countries of the former USSR,
which in 1993 adopted the Law of Ukraine «On
Civil Service», which established a special legal
status of civil servants as persons authorized to
perform functions of the state.
It is established that the legal principles of
the civil service are represented by a system of
legislative and by-laws that regulate the professional activities of employees in the administrative and legal aspect.
Based on the study, it was concluded that
the provisions of the Constitution of Ukraine,
as well as the reform policy and the Sustainable
Development Strategy «Ukraine – 2020» should
be considered as dynamically forming elements
that constitute the legal basis for training of public (municipal) service in general. As a result,
such elements in their unity create administrative and legal conditions for the development of
the best qualities of employees, the disclosure of
the essential characteristics of the official in demand by society.
In addition, the civil service in the context of
improving and modernizing public administration as a system performs the tasks set out in the
acts, aiming at a specific goal that is the common
good, adequate needs of the state and society,
often shaping the position of a person acting
through individuals constituting administrative
staff.
Key words: public administration, civil service, civil servant, strategy, personnel policy, legislation.
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З’ясовано, що у вузькому розумінні правоохоронна діяльність – це форма реалізації правоохоронної функції держави, що виконується
спеціально створеними для цього органами
держави, які наділені відповідними владними
повноваженнями, для здійснення покладених
на них правоохоронних завдань і функцій. Однак, у більш широкому тлумаченні правоохоронна діяльність у тій чи іншій мірі властива
не лише спеціалізованим органам держави, але
й іншим суб’єктам, в тому числі тим, що не
мають владних повноважень. Дані суб’єкти,
як правило, здійснюють свій внесок у правоохоронну діяльність через сприяння роботі
зазначених правоохоронних органів, її забезпечення відповідними умовами, засобами, ресурсами тощо. Підкреслено, що до таких суб’єктів,
зокрема належать судово-експертні установи,
які є надзвичайно важливими інституціями
правоохоронної системи.
Узагальнено, що судово-експертна установа – це юридична особа державної чи недержавної форми власності, ключовою метою
створення і функціонування якої є здійснення
судово-експертної діяльності.
Доведено, що судово-експертні установи,
хоча не наділені владними повноваженнями
щодо здійснення правоохоронної діяльності
і не реалізують управлінського впливу на відносини і процеси, що відбуваються в ході даної діяльності, втім виконують надзвичайно
важливу забезпечувальну та допоміжну роботу у системі правоохоронної діяльності. При
цьому також наголошено, що це не є свідченням другорядної ролі досліджуваних установ у
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

зазначеній системі, а лише вказує на те, що
їх внесок у правоохоронну діяльність відбувається через забезпечення необхідних умов для
якісної та ефективної роботи судових і правоохоронних органів.
Ключові слова: правоохоронний орган,
правоохоронна діяльність, судово-експертні
установи.
Постановка проблеми
Однією із ключових цілей демократичної, правової держави є забезпечення
життя та здоров’я, прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, а також прав і законних інтересів колективних
суб’єктів, зокрема суспільства і держави.
Діяльність із забезпечення чогось або когось передбачає: постачання чи надавання
у достатній кількості якихось ресурсів, матеріальних засобів для існування; створення надійних умов для здійснення чого-небудь, гарантування чогось; захист, охорону
кого-небудь або чого-небудь від небезпеки
[1, c.375; 2, с.133]. Тобто одним із аспектів
такого широкого поняття як «забезпечення» є охорона та захист, на здійснення яких
спрямовано спеціальну функцію держави –
правоохоронну. При цьому варто відзначити, що правоохоронна діяльність є складною за своєю структурою та змістом, а відтак вимагає забезпечення функціонування
різних державних інституцій, серед яких
особливе місце належить правоохоронним
органам.
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Стан дослідження проблеми
Окремі проблемні питання, пов’язані
із діяльністю судово-експертних установ у своїх наукових працях розглядали:
Н.О. Данкович, О.М. Клюєв, О.В. Ковальова, П.В. Мельник, К.Е. Михайленко,
О.М. Моїсєєв, А.В. Нестеров, О. Ю. Паладійчук, М.В. Романюк, С.А. Смирнов,
Ю.О. Ткаченка, Т.В. Цюра, та інші. Разом
із цим, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, в юридичній літературі
досі не визначеним є питання місця судово-експертних установ в системі правоохоронної діяльності України.
Мета і завдання дослідження
Мета дослідження полягає у тому, щоб
встановити місце судово-експертних установ в системі правоохоронної діяльності
України. Задля досягнення цієї мети необхідно: розкрити теоретичні підходи щодо
визначення поняття правоохоронна діяльність; розкрити зміст нормативно-правових актів, які закріплюють адміністративно-правовий статус судово-експертних
установ.
Наукова новизна дослідження полягає
в тому, що стаття є однією із перших спроб,
комплексно, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, встановити місце судово-експертних
установ в системі правоохоронної діяльності України.
Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження слід
вказати, що правоохоронна діяльність – це
така державна діяльність, яка здійснюється
з метою охорони права спеціально уповноваженими органами шляхом застосування
юридичних заходів впливу із суворим дотриманням встановленого законом порядку [3, c.6]. Ю.В. Собко визначає правоохоронну діяльність як діяльність, що здійснюється державними правоохоронними органами, які постійно виконують хоча б одну
із таких функцій, як запобігання злочинам
та адміністративним правопорушенням, їх
припинення та розкриття, розшук осіб, які
їх вчинили, охорона громадського порядку

і громадської безпеки, розслідування кримінальних справ, оперативно-розшукова
та розвідувальна діяльність – і для забезпечення виконання яких вони наділені правом застосування примусових заходів та засобів [4, c.114-115].
Що стосується системи правоохоронних органів, то під нею розуміють сукупність спеціально утворених з метою забезпечення публічної безпеки та порядку
органів державної влади, які діють заради
досягнення спільного результату, а саме
забезпечення на території держави законності та правопорядку [5, c.151]. Або ж, як
пишуть А. Фаріон-Мельник та О. Яремко,
– система правоохоронних органів – це цілісна, ієрархічна, структурована сукупність
взаємопов’язаних і взаємодіючих правоохоронних органів, за функціональним
критерієм спрямовані на фахове здійснення правоохоронної діяльності з метою забезпечення верховенства права і правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів фізичних осіб, прав і законних
інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань [6, с.69].
Отже, враховуючи вище викладене, можемо дійти висновку, що поняття правоохоронної системи є ширшим за поняття
системи правоохоронних органів, оскільки
зміст останнього стосується лише організаційно-інституційного аспекту. У той час як
правоохоронна система в якості своїх складових має і нормативно-правовий, і функціональний, і організаційно-інституційний
й інші елементи. У даному контексті слушною є думка, яку висловлює Т. Плугатар,
що правоохоронна система складається із
таких підсистем: 1) нормативна, виступає
як сукупність різних правових норм та інших засобів регулювання взаємозв’язків
між суб’єктами правоохоронної діяльності
(конституція, закони, нормативні акти, історичні та національні традиції, звичаї,
мораль); 2) інституціональна, що складається з різних правоохоронних органів,
які спеціально уповноважені державою для
здійснення правоохоронної функції у вузькому розумінні, і ця діяльність для зазначених органів є домінуючою чи єдиною; 3)
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комунікативна, яка становить сукупність
відносин і принципів взаємодії, що складаються як усередині правоохоронної системи, так і між її підсистемами; 4) функціональна підсистема, що об’єднує способи
реалізації правоохоронної діяльності щодо
забезпечення додержання прав і свобод
громадян, їх реалізації, законності та правопорядку [7, c.26]. О. Л. Соколенко у своїх працях пише, що структурно правоохоронну систему слід визначати як єдність і
взаємопов’язаність нормативної (правові
норми), інституційної (правоохоронні інституції) та функціональної (правоохоронна діяльність) підсистем. При цьому, наголошує система правоохоронних органів
виступає підсистемою інституціональної
системи правоохоронної діяльності, яка, у
свою чергу, виступає підсистемою правоохоронної системи, що є підсистемою по
відношенню до системи вищого порядку
– правової системи [8]. У свою чергу правоохоронна діяльність являє собою функціональну складову правоохоронної системи, тобто саме вона уособлює ту роботу із
вироблення та (або) реалізації відповідних
правоохоронних заходів, що проводиться
суб’єкти правоохоронної діяльності задля
реалізації суспільної місії даної системи.
Отже, визначившись із сутність та співвідношенням понять «правоохоронна система», «правоохоронна діяльність» та «система правоохоронних органів», необхідно
звернути увагу на те, що організаційно-інституційна складова (або підсистема) правоохоронної системи не вичерпується лише
правоохоронними органами, так само як не
обмежується і суб’єктний склад правоохоронної діяльності зазначеними органами.
Дане твердження обґрунтовується тим, що
правоохоронна діяльність має як вузьке,
так і широке тлумачення. У першому випадку вона зводиться виключно до роботи
спеціально створених державних органів.
Зауважимо, що у чинному законодавстві
немає змістовного визначення поняття
«правоохоронний орган», втім у деяких
нормативно-правових актів закріплений
перелік суб’єктів, які належать до кола цих
органів. Так, наприклад, у Законі України
«Про державний захист працівників суду
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

і правоохоронних органів» від 23.12.1993
№ 3781-XII закріплено, що правоохоронні
органи – це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне
бюро України, органи охорони державного
кордону, органи доходів і зборів, органи і
установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового
контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовні або правоохоронні функції
[9]. Згідно Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її
територіальними органами» від 20.04.2006
№ 550 правоохоронні органи – це органи
прокуратури, служби безпеки, Національної поліції, підрозділи податкової міліції
ДФС, Національне антикорупційне бюро,
інші утворені відповідно до законодавства
органи, які здійснюють правоохоронні
функції [10].
Більш змістовні визначення поняття
«правоохоронні органи», наводяться дослідниками у доктринальній та навчальній
літературі. Так, наприклад, О. М. Музичук
визначив правоохоронні органи як державні органи, метою утворення та діяльності яких є охорона та захист прав і свобод
громадян, інтересів суспільства і держави,
насамперед, від злочинних посягань, що
є визначальним (основним) у їх діяльності, і які у зв’язку з чим та на професійній
основі виконують правоохоронні завдання,
функції та повноваження, здійснення яких
передбачає можливість застосування державного примусу, а їх працівники мають
підвищений соціально-правовий захист,
який обумовлений особливостями проходження ними так званої «правоохоронної
служби» [11, c.174].
Тож, у вузькому розумінні правоохоронна діяльність – це форма реалізації правоохоронної функції держави, що виконується спеціально створеними для цього органами держави, які наділені відповідними
владними повноваженнями, для здійснення покладених на них правоохоронних завдань і функцій. Однак, у більш широкому
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тлумаченні правоохоронна діяльність у
тій чи іншій мірі властива не лише спеціалізованим органам держави, але й іншим
суб’єктам, в тому числі тим, що не мають
владних повноважень. Дані суб’єкти, як
правило, здійснюють свій внесок у правоохоронну діяльність через сприяння роботі
зазначених правоохоронних органів, її забезпечення відповідними умовами, засобами, ресурсами тощо. До таких суб’єктів, зокрема належать судово-експертні установи,
які є надзвичайно важливими інституціями
правоохоронної системи.
З метою з’ясування місця та значення
судово-експертних установ в системі правоохоронної діяльності України, з’ясуємо
їх сутність та функціонально-цільове призначення. Чинне законодавство не мстить
визначення чудово-експертної установи,
втім у ньому закріплено визначення судової експертизи. Так, у Законі України
«Про судову експертизу» від 25.02.1994 р.
№ 4038-XII визначено тільки поняття судової експертизи, а саме – це дослідження
на основі спеціальних знань у галузі науки,
техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів,
явищ і процесів з метою надання висновку
з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [12]. Враховуючи це, а також
положення статті 7 вказаного закону, можемо дійти висновку, що судово-експертні
установи – це суб’єкти судово-експертної
діяльності. І як будь-які інші установи, судово-експертні, є юридичними особами.
Так, згідно статті 83 чинного Цивільного
кодексу України установою є організація,
створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення)
їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу
окремих видів установ встановлюються
законом [13]. Слід відзначити, що у тексті
деяких законопроектів містяться поряд із
поняттям «судової експертизи» визначення
таких понять як «судово-експертна діяльність» та «експертна установа». Так у неофіційному Про судово-експертну діяльність
в Україні від 06.08.2013 р. зазначалося, що
судова експертиза – це процесуальна дія

спрямована на отримання (збирання) доказів шляхом проведення дослідження судовим експертом на основі його спеціальних знань матеріальних (матеріалізованих)
об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про фактичні дані та обставини
справи, що перебуває у провадженні уповноваженого органу (особи); у свою чергу
судово-експертна діяльність являє собою
особливий вид діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням судових експертиз, експертних досліджень, спрямованих
на забезпечення уповноважених осіб (органів), юридичних та фізичних осіб незалежними, кваліфікованими та об’єктивними
висновками, орієнтованими на максимальне використання досягнень науки та техніки, створенням і удосконаленням науковометодичної бази у галузі криміналістики і
судової експертизи, а також державним
управлінням у цій сфері [14]. Отже, враховуючи вище викладене, можемо дійти висновку, що судово-експертна установа – це
юридична особа державної чи недержавної
форми власності, ключовою метою створення і функціонування якої є здійснення судово-експертної діяльності.
Задля з’ясування місця судово-експертних установ у систем правоохоронної діяльності, необхідно визначитися із їх статусом як юридичних осіб, а саме із їх приналежністю до кола суб’єктів владних повноважень. Перш за все слід встанови, що
таке державний орган, адже саме із ними
(тобто державними органами) найчастіше
пов’язують владні повноваження. Так, С.
О. Кравченко визначає державний орган
як юридично оформлену, організаційно
відособлену частину державного апарату.
Державний орган характеризується певною економічною і фінансовою самостійністю, наявністю владної компетенції і владних повноважень [15, c.158]. Важливим і
невід’ємним елементом структури державного апарату, зазначають В. М. Кириченко
та О. М. Куракін, є орган держави. Саме
від рівня розвитку державних органів, їх
взаємодії, чіткості повноважень залежить
рівень розвитку і ефективність державного
апарату. Орган держави – це структурний
елемент апарату держави, створений дер-
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жавою чи обраний безпосередньо народом
колектив державних службовців (або один
державний службовець), які наділені державно-владними повноваженнями та необхідними матеріально-технічними засобами
для виконання завдань і функцій держави
[16, c.65].
Як видно із приведеного неодмінною
властивістю державного органу є наявність
владних повноважень. Владні повноваження – це здатність і можливість справляти вплив на діяльність і поведінку людей
[15, c.100]. В.Д. Бакуменко, В.І. Тимцуник
зазначають, що владні повноваження – це
конкретні права, що характеризуються
правом реалізовувати владу й обов’язки
та наявністю визначених адміністративних функцій, що дозволяють здійснювати
завдання органу влади. Повноваження,
наголошують автори, повинні набути легітимності, тобто необхідний порядок визнання. Влада – це здатність справляти вплив
на поведінку людей з їхньої та без їхньої
згоди. Сутність владних повноважень полягає в тому, що відображаючи волю певних верств населення, громадян країни,
легітимно наділені правами (владними
повноваженнями) особи, або у творені у
такий спосіб органи справляють цілевизначальний, організуючий, регулюючий вплив
у визначених сферах, здійснюють певні
функції завдання у суспільстві [17].
Висновки
Отже, підсумовуючи вищевикладене,
можемо впевнено стверджувати, що судово-експертні установи, хоча не наділені
владними повноваженнями щодо здійснення правоохоронної діяльності і не реалізують управлінського впливу на відносини
і процеси, що відбуваються в ході даної
діяльності, втім виконують надзвичайно
важливу забезпечувальну та допоміжну роботу у системі правоохоронної діяльності.
При цьому важливо наголосити, що це не
є свідченням другорядної ролі досліджуваних установ у зазначеній системі, а лише
вказує на те, що їх внесок у правоохоронну
діяльність відбувається через забезпечення
необхідних умов для якісної та ефективної
роботи судових і правоохоронних органів.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

Література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /
Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.-К; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2005, 1728 с.
2. Івченко А. О. Тлумачний словник
української мови, Х.: «Фоліо», 2002 р., 543 с.
3. Гель А. П. Судові та правоохоронні
органи України: Навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П.
Кондракова. К.: МАУП, 2004. 272 с.
4. Собко, Ю. В. Сутність та особливості
правоохоронної діяльності як об’єкта
координаційного впливу/ Ю. В. Собко//
Право і безпека. 2009. № 5 (32). С. 112-115.
5. Шоптенко С.С. Система правоохоронних органів України. Науковий вісник
публічного та приватного права. 2017. Випуск 3. С. 150–155.
6. Фаріон-Мельник А. Правоохоронні
органи: питання термінології та системи
[Текст] / Антоніна Фаріон-Мельник, Оксана
Яремко // Актуальні проблеми правознавства. 2020. Вип. 2. С. 65-70.
7. Плугатар Т. А. Визначення сутності
та змісту поняття «правоохоронна система». Наука і правоохорона. 2014. № 2(24).
C. 21-28.
8. Соколенко О. Л. Поняття і структура правоохоронної системи / О. Л. Соколенко // Актуальні проблеми вітчизняної
юриспруденції. 2013. Вип. 4. С. 91-96.
9. Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів Закон
України від 23.12.1993 № 3781-XII //
Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1994, № 11, ст.50
10. Про затвердження Порядку проведення
інспектування
Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними
органами / Постанова КМУ від 20.04.2006
№ 550 // URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/550-2006-%D0%BF
О.М.
Контроль
за
11. Музичук
діяльністю правоохоронних органів в
Україні:
адміністративно-правові
засади організації та функціонування.
Харківський національний університет
внутрішніх справ. Докторська дисертація
зі спеціальності 12.00.07, 2010, 481 c.

198

Ðóâ³í Î.Ã. - Ì³ñöå ñóäîâî-åêñïåðòíèõ óñòàíîâ â ñèñòåì³ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³...

12. Про судову експертизу / Закон
України від 25.02.1994 р. № 4038-XII //
ВВР, 1994, № 28, ст.232
13. Цивільний кодекс України від
16.01.2003 р. № 435-IV// ВВР, 2003, №№ 4044, ст.356
14. Проект закону Про судово-експертну діяльність в Україні від 06.08.2013 р.
// URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
link1/NT0587.html
15. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін,
В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за
ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського,
Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.
16. Кириченко В. М., Куракін О. М.
Теорія держави і права: модульний курс:
Навч. посіб. К.: Центр учбо- вої літератури,
2010. 264 с.
17. Бакуменко В.Д. Адміністративний
менеджмент : [навч. посібник] / В.Д. Бакуменко, В.І. Тимцуник. К.: Центр підготовки
навчально-методичних видань КНТЕУ,
2012. 334 с.

199

SUMMARY
It was found that in the narrow sense, law
enforcement is a form of law enforcement function
of the state, performed by specially created state
bodies, endowed with the appropriate powers, to
carry out the law enforcement tasks and functions
assigned to them. However, in a broader sense, law
enforcement is to some extent inherent not only in
specialized state bodies, but also in other entities,
including those that do not have power. These
entities, as a rule, make their contribution to law
enforcement activities by facilitating the work of
these law enforcement agencies, providing it with
appropriate conditions, means, resources, etc. It is
emphasized that such entities, in particular, include
forensic institutions, which are extremely important
institutions of the law enforcement system.
It is generalized that a forensic institution is a
legal entity of state or non-state form of ownership,
the key purpose of which is to create and operate a
forensic activity.
It is proved that forensic institutions, although
not empowered to carry out law enforcement
activities and do not exercise managerial influence
on the relations and processes occurring in the
course of this activity, nevertheless perform
extremely important support and support work in
the law enforcement system. It was also emphasized
that this is not evidence of the secondary role of
the investigated institutions in this system, but only
indicates that their contribution to law enforcement
is through providing the necessary conditions for
quality and effective work of judicial and law
enforcement agencies.
Key words: law enforcement body, law
enforcement activity, forensic institutions.
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íà ìîíîãðàô³þ Â. Â. Áàáàí³íî¿ íà òåìó:
«Ìåõàí³çì ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ êðèì³íàëüíîãî
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Îëåêñàíäð ÊÎÑÒÅÍÊÎ - Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ïðîáëåì êðèì³íàëüíîãî ïðàâà,
êðèì³íîëîã³¿ òà ñóäîóñòðîþ ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ
Óêðà¿íè, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè
Аналізуючи сучасні тенденції розвитку
теорії кримінального права, можна констатувати тенденцію збільшення кількості
публікацій. Однак із-поміж усіх оприлюднених праць актуальними на даний час залишаються питання механізму створення
та реалізації кримінального законодавства
України.
Розв’язання проблем забезпечення верховенства права, законності, безпеки держави та її громадян від суспільно небезпечних посягань, розроблення правових
засобів впливу на злочинність і запобігання
їй є одним з основних завдань кримінального законодавства України та практики його застосування. Саме досконалість
кримінального закону безпосередньо позначається на ефективності кримінальноправової охорони суспільних відносин і
застосуванні кримінально-правових норм.
Водночас відсутність механізму створення
та реалізації кримінального законодавства
негативно позначається на законотворчій
і правозастосовній діяльності уповноважених суб’єктів. Крім того, без належного механізму створення та реалізації кримінального законодавства законодавча та правозастосовна діяльність позбавлена чітких
теоретичних орієнтирів, що призводить до
негативних наслідків як для суспільства,
так і держави загалом.
Зазначене зумовило необхідність здійснення монографічного дослідження механізму створення та реалізації кримінальÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2019

ного законодавства України, яке надало
можливість сформулювати науково обґрунтовані концептуальні положення і рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності процедури створення кримінального законодавства України та практики
його реалізації.
Зміст монографічного дослідження В.В.
Бабаніної «Механізм створення та реалізації кримінального законодавства України»
становить значний теоретичний та практичний інтерес. Структура дослідження,
запропонована авторкою, є достатньо обґрунтованою, логічно побудованою та
ґрунтується на комплексному підході до
розв’язання питань механізму створення
та реалізації кримінального законодавства
України. Розділи монографії поєднані загальною метою дослідження. Робота написана грамотно, логічно та послідовно,
а стиль викладу матеріалу забезпечує легкість й доступність його наукового сприйняття.
Наукове дослідження охоплює широкий спектр питань і водночас характеризується глибиною та комплексністю. Використання сучасних методів дослідження одночасно із застосуванням запропонованих
авторкою підходів до виконання поставлених завдань надали можливість переконливо обґрунтувати пропозиції та впровадити їх у законотворчу сферу й практичну
діяльність. Висновки, новації, законодавчі
пропозиції автор аргументує на високому
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теоретичному рівні. Думки нею викладено
виважено, послідовно із ґрунтовним і змістовним аналізом досліджуваних питань, а
також із всебічним розглядом наукових поглядів та практичних аспектів щодо кожного з них.
Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані дисертантом, переважно є переконливими. Під час їх обґрунтування авторка використовує широке
коло законодавчих і наукових джерел, а також матеріалів судової практики. Аргументованість наукових результатів засвідчена й
тим, що авторка доходить висновків на підставі аналізу й зіставлення поглядів інших
науковців, вдало ілюструє їх на підставі дослідження матеріалів, присвячених практичним проблемам створення та реалізації
кримінального законодавства України.
Зміст монографічного дослідження
дає підстави констатувати високий теоретичний та методологічний рівень роботи.
Позитивне враження справляє обґрунтованість висновків і рекомендацій, конкретність сформульованих положень і практична цінність отриманих результатів. Вони
доводять наукову та практичну значущість
здійсненого дослідження.
Позитивними аспектами монографії є
те, що було висвітлено співвідношення кримінального права та кримінального закону,
кримінального закону та кримінального законодавства, кримінального права та кримінального законодавства. Обґрунтовано,
що системою кримінального законодавства
слід вважати сукупність взаємопов’язаних
елементів структури кримінального законодавства, які ґрунтуються на принципах
кримінального законодавства, спрямовані
на реалізацію завдань КК України. Її структурними елементами визнано елементи
структури кримінального законодавства
(Загальна та Особлива частини, розділи,
статті, прикінцеві та перехідні положення);
принципи кримінального законодавства;
джерела кримінального законодавства.
Запропоновано систему принципів кримінального законодавства: законності; рівності всіх перед законом; справедливості; гуманізму; винної відповідальності; недопустимості подвійного інкримінування; відпо-

відності призначеного покарання суспільній небезпеці фактично вчиненого діяння;
невідворотності кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру. Джерелами кримінального
законодавства України визнано Конституцію України, КК України, закони України
про кримінальну відповідальність та міжнародні договори, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
Сформовано поняття цього механізму
під яким слід вважати діяльність суб’єктів
законотворення, спрямована на кримінально-правове регулювання та охорону
суспільних відносин, яка реалізується через відповідну процедуру в системі кримінального законодавства України. Процес
створення Конституції України, КК України, законів України про кримінальну відповідальність та надання згоди Верховною
Радою України на обов’язковість для України міжнародних договорів віднесено до
процесу створення кримінального законодавства України. Окреслено та охарактеризовано коло суб’єктів механізму створення
кримінального законодавства України.
Окреслено зміст поняття механізму реалізації кримінального законодавства України під яким слід розуміти як сукупність
процесів (система або метод чи спосіб) закріплення в кримінально-правових нормах
прав й обов’язків суб’єктів кримінальноправових відносин у формі дотримання,
виконання, використання та застосування.
Визначено, що базовими елементами цього механізму є: кримінально-правові відносини; юридичні факти, що їх породжують; кримінально-правові норми; суб’єкти
реалізації кримінального законодавства;
акти реалізації (застосування) кримінально-правових норм. Доведено, що механізм
реалізації кримінального законодавства
включає в себе такі складові: нормативну –
охоплює положення закону про кримінальну відповідальність, які визначають поведінку суб’єктів реалізації кримінального законодавства; інструментальну – становить
сукупність кримінально-правових засобів,
методів і способів, за допомогою яких відбувається реалізація кримінального законодавства; суб’єктну – суб’єкти, що беруть
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участь у різних формах реалізації кримінально-правових норм; функціональну –
відображає динамічний взаємозв’язок та
взаємодію структурних елементів механізму реалізації кримінального законодавства.
Сформовано коло суб’єктів реалізації
кримінального законодавства України, які
виокремлено в чотири групи: 1) уповноважені державні органи; 2) особи, які вчинили
суспільно небезпечні діяння; особи, які вчинили діяння за обставин, що виключають
його злочинність; юридична особа від імені
та в інтересах якої вчинено злочин її уповноваженою особою; 3) потерпілий; 4) інші
особи. Обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення кримінально-правового
поняття «потерпілий» в КК України.
Дисертанткою аргументовано, що реалізація норм кримінального законодавства
України здійснюється у чотирьох формах:
дотримання – правомірна пасивна поведінка суб’єктів щодо непорушення кримінальних заборон; виконання – правомірна активна поведінка суб’єктів, щодо
обов’язкового виконання законодавчих
приписів; використання – активна поведінка суб’єктів кримінально-правових відносин, яка реалізується шляхом здійснення
їх суб’єктивних прав і обов’язків; застосу-
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вання – фактичне втілення приписів кримінально-правових норм у суспільні відносини, що здійснюється владним суб’єктом
кримінальних правовідносин (державою)
шляхом правомірної поведінки уповноважених нею органів щодо кваліфікації вчиненого діяння та визначення правових наслідків для особи, яка його вчинила.
Зазначимо, що загалом монографія В.
В. Бабаніної на тему «Механізм створення
та реалізації кримінального законодавства
України» висвітлює важливі та актуальні
питання створення та реалізації кримінального законодавства України. Рецензовану
монографію в цілому оцінюємо позитивно
та наголошуємо на її актуальності. Авторкою досліджено окремі проблемні питання,
що визначають новизну та обґрунтованість
сформульованих наукових положень, висновків і пропозицій, що є значним внеском у розвиток сучасної вітчизняної юридичної науки.
Рецензоване видання має наукову та
практичну цінність, є оригінальним дослідженням, в якому започатковано нові напрями розробок, і становить значний інтерес як під час навчального чи наукового
процесу, так і під час нормотворчої та правозастосовної діяльності.
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Стаття присвячена дослідженню фінансового контролю, який здійснюється в зарубіжних країнах для забезпечення державою
можливості виконання покладених на неї
функцій. Автором проаналізовано фінансовий
контроль багатьох країн, серед яких Бельгія,
Греція, Данія, Франція та інші. Автор дійшов висновку, що система фінансового контролю формується під впливом великої кількості чинників, серед яких форма державного
устрою, специфіка розподілу повноважень між
виконавчою, законодавчою та судовою гілками
влади, форма правління, економічна ситуація
в країні, превалювання тих чи інших функцій
держави тощо.
Ключові слова: фінансовий контроль, органи фінансового контролю, фінансовий контроль у зарубіжних країнах, методи фінансового
контроль, аудит

Стан наукового дослідження
Фрагментарно особливості організації
фінансового контролю у зарубіжних країнах висвітлювались у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких
С. Бровченко, І.К. Дрозд, Л.В. Катроша,
В.Г. Мельничук, В. Ф. Піхоцький, Т.О. Пожар, І.Б. Стефанюк, Н.В. Шевченко та інші.
Однак величезний обсяг матеріалів, що потребує вивчення до кінця не опрацьований,
а тому є потреба у більш детальному вивченні законодавства зарубіжних країн.
Метою статті є дослідження особливостей здійснення фінансового контролю через
призму зарубіжного досвіду правового регулювання цього виду діяльності.

Актуальність
Організація фінансового контролю в системі управління має безліч дискусійних питань, що пов’язані із конкретизацією об’єктів,
методів та інструментарію контролю в залежності від його цілей, напрямів і поставлених
завдань; удосконаленням документального
оформлення і аналітичних процедур контролю, формуванням методів реалізації результатів фінансового контролю та розробкою
конкретних методичних пропозицій щодо
його вдосконалення. Задля забезпечення
умов для його здійснення, варто враховувати
міжнародний досвід організаційно технологічного процесу фінансового контролю.

Основна частина
Варто зазначити, що існують різноманітні чинники впливу на формування організаційної схеми фінансового контролю в
окремій країні, серед яких виокремлюють
такі: унормована форма державного устрою,
особливості розподілу функціональних повноважень між гілками влади, ступінь демократичного розвитку суспільства, історично
прийнята в країні форма правління [1, С. 16
– 23]. В більшості країн світу сформовані і
розвиваються три незалежні одна від одної
галузі фінансового контролю, що містять усі
необхідні їм елементи, а саме:
– державна сфера, у якій функціонує система державного фінансового контролю;
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– муніципальна сфера, де діє система фінансового контролю місцевого самоврядування;
– сфера громадянського суспільства з незалежною системою фінансового контролю.
Градація на ці сфери здійснюється в залежності від статусу органів, що здійснюють
фінансовий контроль та об’єкту здійснюваного контролю. В. Мельничук звертає увагу, що
у країнах Євросоюзу існує чотири основних
типи державних органів фінансового контролю:
- аудиторські суди (Франція, Бельгія,
Люксембург, Португалія, Іспанія, Італія) або
судові органи, що є складовими судової системи країни (Греція, Португалія);
- колегіальні органи, що не мають судових функцій (Нідерланди, Німеччина);
- незалежні контрольні управління на
чолі з Генеральним контролером (Великобританія, Ірландія, Данія);
- контрольні управління у структурі уряду
(Швеція, Фінляндія) [2, С.36]. У Швеції, яка є
парламентською монархією, головним відомством у справах державного контролю та обліку є Державне ревізійне управління (яке в деяких джерелах також називають Національним бюро аудиту). Його метою, як визначено
урядом, є досягнення високоякісного управління фінансовою діяльністю. Діяльність
Управління характеризується двома напрямами: проведенням щорічних ревізій фінансово-господарської діяльності національних
установ і підприємств та ревізій ефективності
державних закупівель. На відміну від багатьох інших європейських країн міністерства
Швеції не наділені повноваженнями безпосереднього управління урядовими відомствами.
Тому Конституція Швеції дозволяє парламенту та уряду мати власні структури контролю
державного сектору. Так, контрольні функції
парламенту виконують:
- постійний парламентський конституційний комітет, який вивчає роботу уряду в
цілому;
- парламентський омбудсмен, завданням
якого є забезпечення законності дій державних органів;
- парламентські аудитори.
Центральним адміністративним органом
Державного фінансового аудиту Швеції є НаÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

ціональне ревізійне управління (НРУ) – незалежний інститут, наділений спеціальними
контрольними функціями. Головне завдання НРУ – пошук недоліків і «вузьких місць»
в управлінні державними ресурсами шляхом дослідження (аудиту) адміністративних
і фінансових операцій суб’єктів державного
сектору. Узагальнена інформація про результати аудиту та розроблені на його основі рекомендації передається парламенту, уряду
та урядовим відомствам для розгляду і прийняття відповідних рішень. Роботу НРУ організовано у двох основних напрямах: фінансового аудиту та аудиту адміністративної діяльності. Аудит обов’язково виконує контрольну функцію щодо дотримання фінансової
дисципліни. Також робота НРУ націлена на
результат, який може бути внеском у підвищення ефективності функціонування окремих організацій та складних розгалужених
систем. Незалежність аудиту полягає в тому,
що НРУ самостійно обирає об’єкти і методи
аудиту та без зовнішніх впливів оголошує
свої висновки. При плануванні аудиту пріоритет надається сферам, у яких спостерігається підвищений ризик низької продуктивності та припущення матеріальних помилок.
Важливою місією Департаменту аудиту адміністративної діяльності є пошук недоліків у
системі управління державним сектором. Аудиту підлягають усі державні відомства та організації і фонди, які фінансуються та контролюються урядом. Окружні та муніципальні
органи управління не є підконтрольними
об’єктами, однак в окремих випадках НРУ
уповноважене одержувати від цих структур
необхідну інформацію для проведення аудиту виконання програм або реформ, запроваджених парламентом чи урядом [3, С. 256].
Аудит адміністративної діяльності впроваджений у Швеції в 1967 р. (у деяких країнах
застосовується термін “аудит відповідності
якості до витрачених коштів (value-for-money
audit), в інших – “аудит результативності”
(effectiveness audit), аудит “економічності”
(efficiency audit) і з того часу сфокусований на
трьох загальних показниках, які найбільш
повно характеризують стан управління державними ресурсами, а саме:
• ефективність – дієвість, рівень досягнення мети;
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• продуктивність – плодотворність, ступінь корисності споживання ресурсів для
створення продукту;
• ощадність – економія, ступінь мінімізації видатків з огляду на якість продукту.
В українській науковій думці означилося
кілька підходів до розуміння поняття аудиту
адміністративної діяльності: як методу контролю; форми контролю; самостійного виду
контролю; перевірки. І. Стефанюк пропонує
аудит адміністративної діяльності в Україні
ідентифікувати як аудит ефективності й дає
йому таке визначення: “це форма контролю,
яка являє собою сукупність статистичних, ревізійних і аналітичних дій, спрямованих на
визначення рівня ефективності державних
вкладень у процесі реалізації запланованих
цілей, встановлення факторів, перешкоджаючих досягненню максимального результату
в процесі використання певного обсягу: трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, і
обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних
ресурсів” [4, С. 11].
У свою чергу, С. Левицька зазначає, що
європейська практика вживає слово «аудит»
як синонім контролю. Аудит адміністративної діяльності Левицька ототожнює з аудитом ефективності, який вивчає ефективність
використання трудових і матеріальних ресурсів для надання замовникові рекомендацій щодо досягнення кращих результатів.
Водночас вона показує відмінності між ними.
Відмітною рисою аудиту ефективності є більший перелік суб’єктів та напрямків проведення аудиту і, відповідно, більш альтернативна
концептуальна основа, порівняно з аудитом
адміністративної діяльності. Насамперед,
аудит ефективності досліджує результативність використання бюджетних ресурсів розпорядниками бюджетних коштів (бюджетними установами в особі їхніх керівників,
уповноважених на отримання бюджетних
асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань
і здійснення видатків із бюджету) і одержувачами бюджетних коштів (підприємствами,
громадськими та іншими організаціями, які
отримують кошти з бюджету як фінансову
підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо

через розпорядників) [5, С.82]. Незалежний
аудит на сьогодні застосовується в усіх без
винятку зарубіжних країнах, але в кожній з
них має певні особливості.
У Бельгії для будь-якої організації, чисельність працівників якої перевищує 100
осіб, аудиторський звіт повинен подаватись
не лише власникам, а й у робочий комітет
цієї організації, члени якої мають право вето
на призначення аудитора. Якщо стосовно
такого фахівця не буде досягнуто угоди, то
останнє слово залишається за торговим судом.
У Греції проведення аудиторської перевірки необхідне, якщо показники перевищують два з трьох встановлених обмежень:
сума активів балансу, обсяг продажу, середня
кількість працівників (50 осіб).
В Ірландії аудиторський звіт повинен містити чіткий висновок також а таких питань:
чи отримав аудитор усі відомості та пояснення, необхідні для здійснення перевірки, чи
ведуться в компанії необхідні бухгалтерські
документи, чи були отримані необхідні дані
від підрозділів, які аудитор не відвідав особисто, чи відповідають баланс та звіт про
прибутки/збитки обліковим даним [6, С.
216]. Спеціалістів із аудиту в різних країнах
називають по-різному: у США – громадськими бухгалтерами; в Англії і англосаксонських
країнах – ревізорами або присяжними бухгалтерами; ФРН – контролерами господарства, контролерами книг; в країнах СНД
– аудиторами (далі задля уникнення плутанини по відношенню до всіх країн будемо
застосовувати поняття «аудитор») [7, С. 121].
В Німеччині діяльність аудиторів чітко
регламентується та контролюється. Органом
контролю там виступає Інститут аудиторів,
що має спеціалізовані комітети для врегулювання проблем, що виникають у сфері аудиту. При Аудиторській палаті Німеччини створюються аудиторські суди, до компетенції
яких входить накладання штрафів та інших
адміністративних покарань за неякісне проведення перевірки, в разі необхідності такі
суди можуть позбавити аудитора права здійснювати аудиторську діяльність.
У Данії аудиторів призначають акціонери на щорічних загальних зборах. Аудитори
мають право надавати професійні послуги
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певній організації до наступних зборів. Обмежень на кількість призначень аудиторської фірми для проведення однієї організації не має.
У Франції питання бухгалтерського обліку та звітності перебувають у віданні Міністерства фінансів, а аудиту – Міністерства
юстиції. Аудит проводять бухгалтерські комісари, яких обирають на зборах акціонерів
строком на 6 років. Після цього строк повноважень комісарів може бути продовжений,
при чому кількість пролонгацій не обмежена. Після призначення аудиторів їх не можна замінити, крім випадків, коли виноситься
спеціальна юридична постанова про непрофесійну поведінку таких осіб [8]. Незважаючи на те, що законослухняність у США піднесена до рівня культу, крім казначейства,
державний контроль у галузі фінансів тут
здійснюють також Головне контрольно-фінансове управління (ГКФУ) Конгресу, Адміністративне бюджетне управління (АБУ) при
Президентові США, Управління з добору і
розстановки кадрів, Президентська рада у
справах боротьби з фінансовими зловживаннями в державних установах («Рада честі та
ефективності»), інспектори Федеральної резервної системи, служба внутрішніх доходів
(податкова служба) та ін. До функцій ГКФУ,
зокрема, входить проведення перевірок дотримання процедури укладання і виконання
державних контрактів, встановлення оцінки
і складання оглядів про виконання федеральних програм, проведення спеціальних
обстежень та перевірок обґрунтованості цін
на продукцію тощо [9, С.20].
У Франції державний фінансовий контроль поділяється на внутрішній і зовнішній.
Зовнішній контроль здійснює Рахункова палата та її регіональні підрозділи. Рахункова
палата Франції здійснює судовий нагляд за
індивідуальними рахунками управління головних державних бухгалтерів і контроль
адміністративного характеру за комплексом
операцій державного обліку, а саме: перевіряє та оцінює всі державні рахунки; видає
постанови, в яких зазначаються не тільки
недоліки державних об’єктів, а й рішення
щодо відшкодування втрат, заподіяних державі [10, С.345]. Особливу роль в комплексі
бюджетного контролю Франції відіграє поÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

датковий контроль, оскільки податки і збори
є основним джерелом доходів державного
та місцевих бюджетів. Першим найважливішим принципом податкового контролю в цій
країні є дотримання критерію економічної
доцільності, відповідність цілей контролю та
витрачених коштів. Іншим найважливішим
принципом є дотримання гарантій і прав
платника податків. Діє презумпція «доброчесності» платника податків. Якщо платник
податку задекларував свої доходи, в термін
сплатив податки, то він користується усіма
гарантіями і правами. При судових розглядах в першу чергу перевіряється, чи не були
порушені права платника податків. До осіб,
які ухиляються від оподаткування, не будуть застосовуватися гарантії, тому що вони
порушили принцип обов’язковості сплати
податків. У ряді випадків податкові органи зобов’язані давати письмові роз’яснення
нормативних актів у формі інструкцій і циркулярів. Крім того, податкова адміністрація
зобов’язана в письмовій формі відповідати на
питання платника податків (податкова консультація в Україні). Ці відповіді в разі необхідності платник податків може використовувати для свого захисту в суді. Податковий
контроль приймає дві основні форми: документальний контроль на місцях і зовнішній
контроль. Показниками ефективності податкового контролю є кількість перевірок, які
проводить один перевіряючий в рік.
Для Греції є характерним використання
системи фіскальних органів, до яких належить Державна економічна служба та Служба боротьби з економічними злочинами.
Основними завданнями Державної економічної служби є нарахування, стягнення податків та інших обов’язкових платежів, проведення контролю за веденням документації
платників. Тоді як, Служба боротьби з економічними злочинами вирішує ряд завдань
пов’язаних із здійсненням перевірок щодо
дотримання платниками норм податкового
законодавства [11, С. 156].
Є.В.Мних у свою чергу, визначає, що фінансовий контроль реалізується різноманітними органами через такі форми його здійснення:
- Комітет державного контролю Республіки Білорусь проводить перевірки (ревізії);
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- Державне контрольно-ревізійне управління Угорської Республіки здійснює фінансові перевірки, аудит ефективності та суцільні перевірки, які поєднують два перших
види перевірок;
- Офіс Генерального аудитора Канади реалізує свої повноваження шляхом проведення аудиту правильності і повноти фінансових
документів, аудиту відповідності доходів та
витрат затвердженим Парламентом цілям і
сумам та аудит ефективності та економності
витрат;
- Державне контрольно-ревізійне управління Фінляндської Республіки здійснює аудит ефективності та фінансові перевірки;
- Національне аудиторське управління
Монголії фінансовий контроль проводить у
формі аудиторських перевірок;
- Державне контрольно-ревізійне управління Естонської Республіки уособлює свої
діяльність у формі оцінки операційних ризиків, аудиту ефективності та фінансових перевірок [80].
С. Бровченко, аналізуючи португальську
систему внутрішнього контролю виокремлює такі види фінансового контролю:
- Аудит (дослідження діяльності об’єкта
щодо правильності операцій, їх відповідності цілям, бюджету, правилам і стандартам).
Його видами є: фінансовий аудит (перевірка
рахунків, фінансового стану, законності та
правильності операцій); аудит систем (вивчення системи контролю об’єкта, виявлення його сильних та слабких сторін); аудит
державних проектів та програм; аудит виконання (дослідження ефективності та результативності). Аудитори повинні бути зареєстровані в Міністерстві юстиції та вважатися
членами Об’єднання професійних аудиторів, визнаного державою (щоб стати членом
об’єднання треба мати вищу освіту з економіки чи юриспруденції, трирічний стаж роботи
та скласти спеціальні іспити). Слід зазначити,
що, крім законодавчої та нормативної бази,
обов’язковим для використання аудиторами
є затверджений державою глосарій фінансових та економічних термінів, складений відповідно до міжнародних стандартів. Для забезпечення системного підходу контрольну
діяльність структуровано у вигляді проектів,
які формуються під час планування аудиту

та є аналогом робочого плану проведення
контрольного заходу, у якому завдання, поставлене перед аудиторами, розбивається на
підцілі (конкретні завдання).
- Інспектування (проводиться для запобігання та виправлення помилок, розслідування порушень, спрямоване на гарантування
ефективності державних видатків, безпеки
активів, дотримання норм обліку). Відмінність цих заходів полягає в тому, що аудит
обстежує процес загалом щодо дотримання
процедур і повноти виконання задач. Натомість інспектування досліджує лише звітні
(статистичні) дані.
- Інформаційні процедури (запити інформації, перехресні звірки) [12, С.55 - 56].
Висновки
Матеріали здійсненого дослідження дозволяють узагальнити існуючі точки зору та
зазначити, що в зарубіжних країнах сформувалися досить різні підходи до побудови
системи здійснення фінансового контролю.
Адже вона формується під впливом великої
кількості чинників, серед яких форма державного устрою, специфіка розподілу повноважень між виконавчою, законодавчою та
судовою гілками влади, форма правління,
економічна ситуація в країні, превалювання
тих чи інших функцій держави тощо. До запозичення міжнародного досвіду слід ставитися помірковано, адже специфіка мовного
перекладу не дозволяє стовідсотково віднайти відповідники в українському законодавстві тих чи інших способів контролю (аудиту,
перевірки тощо).
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SUMMARY
The organization of financial control in the
management system has many controversial issues
related to the specification of objects, methods and
tools of control depending on its goals, directions
and objectives; improvement of documentation
and analytical control procedures, formation of
methods for implementing the results of financial
control and development of specific methodological
proposals for its improvement. In order to provide
conditions for its implementation, it is necessary
to take into account the international experience
of organizational and technological process of
financial control. The article is devoted to the study
of financial control carried out in foreign countries
to ensure the state’s ability to perform its functions.
The authors analyzed the financial control of many
countries, including Belgium, Greece, Denmark,
France and others. The materials of the study
allowed the authors to conclude that in foreign
countries have developed quite different approaches
to building a system of financial control. After all,
it is formed under the influence of many factors,
including the form of government, the specifics of
the distribution of powers between the executive,
legislative and judicial branches of government,
the form of government, the economic situation
in the country, the prevalence of certain functions
and more. Borrowing international experience
should be treated moderately, because the specifics
of language translation does not allow to find
one hundred percent equivalent in the Ukrainian
legislation of certain methods of control (audit,
verification, etc.).
Key words: financial control, methods of
financial control, methods of financial control,
forms of financial control, financial audit,
financial control of European countries.
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В статье исследованы некоторые вопросы публичного менеджмента преступных активов как вида административно-правовых
отношений в части финансового обеспечения
деятельности АРМА по управлению уголовным активами. Определено, что АРМА принимает активы в управление при следующих
условиях: наличие уголовного производства;
минимальная сумма активов должна составлять не менее 834 600,00 грн.; наличие судебного решения о наложении ареста на активы;
наличие судебного решения о передаче активов
в управление АРМА с соответствующим обращением прокурора в агентство. Выяснено,
что расходы государственного бюджета на содержание Национального агентства в 10 раз
больше, чем экономический эффект от деятельности Национального агентства, и это
без учета рисков возмещения за ненадлежащее
управление активами в будущем.
Предложено, в целях формирования источника покрытия расходов государственного
бюджета на финансовое обеспечение АРМА,
целесообразно на законодательном уровне пересмотреть действующую модель управления
активами в части перечисления в государственный бюджет начисленных процентов в
виде ежемесячных отчислений на размещенные на депозитных счетах арестованы средства и средства, полученные от реализации
арестованного имущества.
Ключевые слова: Национальное агентство
Украины по вопросам выявления, розыска и
управления активами, полученными от кор-

рупционных и других преступлений, АРМА,
менеджмент активов, арест активов, коррупция, преступные активы, расследования.
Постановка проблеми
У відповідності до показника індексу
сприйняття корупції в 2019 році, Україна
посіла 126 місце у списку зі 180 країн світу.
Така позиція, відображає статус України як
однієї з найбільш корумпованих держав у
Європі [1]. Разом з тим, окрім корупційних
ризиків, правоохоронні органи розслідують
тисячі інших кримінальних проваджень, де
фігурують активи оціночна вартість яких –
мільярди гривень.
З цією метою, в переважній більшості європейських юрисдикціях сформовано
спеціальні офіси (агентства) з управління
активами, які мають широкі повноваження
для того, щоб арештоване та конфісковане
майно було в першу чергу збережене та приносило якомога більшу суспільну користь.
Ключовими функціями ARO/AMO-офісів є
реалізація, зберігання та управління активами або передання їх в управління.
На сьогодні, в українській практиці, спостерігається низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для
збереження їх економічної вартості, а також
запобігання та протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом. Саме тому,
питання детальної характеристики та оцінки якісних та кількісних показників у сфері
управління арештованими активами, вияв209
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лення основних проблем та можливих шляхів їх усунення є метою даної статті.
Аналіз досліджень даної проблеми
Питання виявлення, розшуку та управління активами розкриті у працях таких
вчених як: О. Бусол Г. Буяжди, А. Кладченко, М. Хавронюк, А. Пономаренко, Г. Терещук, О. Резнікова, А. Приходько.
У світовій правовій науці у сфері виявлення, розшуку та управління активами доцільно відзначити таких авторів як: Роберт
Харрісон (Robert A. Harrison), Джи Вон Пак
(Ji Won Park), Марк Піт (Mark Pirth), Джей
Шарман (J.C. Sharman).
Виклад основного матеріалу
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 1 закону
України «Про виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 р. №
772-VIII управління активами – це діяльність із забезпечення збереження активів,
на які накладено арешт у кримінальному
провадженні, та їх економічної вартості або
реалізація таких активів чи передача їх в
управління, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні
[2].
Давидюк А. М. у своєму науковому дослідженні під терміном «адміністративноправове забезпечення управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів» розглядає урегульовану нормами
адміністративного права публічно-владну
діяльність АРМА із управління арештованими та конфіскованими активами, а також
необґрунтованими активами (у справах за
позовами про визнання активів необґрунтованими) що складається із системи окремих
процедур (прийняття активів в управління,
визначення управителя, реалізації активів,
контролю за управлінням активами та ін.) з
метою упорядкування суспільних відносин
у сфері публічного адміністрування кримінальних та необґрунтованих активів [3]. Реалізація функції управління арештованими
активами здійснюється через механізм, правовою ідеологією якого є пошук балансу в
дуалістичній природі інтересів держави та
власника активу, що проявляється у:
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

− забезпеченні прав та інтересів власників активів, які арештовані шляхом збереження їх вартості;
− забезпеченні публічного антикорупційного та фінансового інтересу держави шляхом ліквідації джерел фінансування
злочинної діяльності в економічних відносинах;
− недопущення вільгого обігу кримінальних активів, отримання від них прибутків тощо [3].
Національне агентство приймає активи
в управління за наступних умов (у разі відсутності згоди їх власника на передачу):
1) наявність кримінального провадження;
2) мінімальна сума активів повинна становити не менше 834 600,00 грн;
3) наявність судового рішення про накладення арешту на активи;
4) наявність судового рішення про передачу активів в управління АРМА з відповідним зверненням прокурора до агентства [4].
Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій
валюті, а також банківськими металами,
на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на
депозитних рахунках АРМА, відкритих у
державних банках – АТ «Ощадбанк», АБ
«Укргазбанк». Управління іншим рухомим
майном, нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка
здійснюється визначеними за результатами
конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за
результатами конкурсу юридичним особам
або фізичним особам, з якими укладається
договір управління майном.
Діяльність АРМА в сфері управління активами у 2019 році характеризується продовженням становлення центрального органу
виконавчої влади зі спеціальним статусом,
діяльність якого є своєрідним проривом для
економіки України на ринку надання послуг
з управління активами, на які накладено
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арешт в рамках кримінального провадження, що забезпечуються діяльністю суб’єктів
господарювання, які залучаються АРМА на
конкурсних засадах.
Організація Національним агентством
здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів
та управлінням активами, передбачена у
підпункті 9 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613
[5]. Згадана вище функція є одним із головних завдань Управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства відповідно до Положення про
Управління, затвердженого наказом Національного агентства від 25.02.2019 р. №
60. Управлінням ведеться «управлінський
облік» активів, переданих в управління Національного агентства, зокрема, шляхом
ведення Переліку арештованих активів, переданих в управління Національному агентству, затвердженого Наказом Національного агентства від 08.05.2019 № 206 «Про
затвердження Методичних рекомендацій
щодо формування, актуалізації та оприлюднення Переліку арештованих активів,
переданих в управління АРМА» [6]. Станом

на 31.10.2019 р. Перелік налічував 1821 вид
активів, а саме: грошові кошти, єдині (цілісні) майнові комплекси, майно, що посвідчує
корпоративні права, майнові та інші права,
нерухоме майно, рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери [7].
У 2019 році кількість активів, які були
передані АРМА в управління на підставі
ухвал суду за зверненням прокурора відображено на рис.1.
Як зазначено у звіті АРМА «Про діяльність Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів» у 2019 році проведено заходи з управління активами за рахунок коштів
Державного бюджету України, серед яких:
банківські послуги, пов’язані з відкриттям
та обслуговуванням депозитних та поточних рахунків, які фінансувалися за рахунок
бюджетних коштів; заходи зі зберігання та
транспортування транспортних засобів; заходи, пов’язані з наданням нотаріальних
послуг і послуг з експертизи. Усі інші заходи
щодо активів було здійснено за рахунок коштів управителя або реалізатора, що оплачували відповідні послуги [8].
Станом на 31.12.2019 р. забезпечено
надходжень до Державного бюджету України від управління арештованими активами
у розмірі – 10 947 993,74 гривень. Крім того,

Рис.1. Активи, передані в управління АРМА у 2018-2019 роках*
*Побудовано на основі [7-8]
211

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

Рис. 2. Доходи від управління активами, сплачені до держбюджету, млн. грн. [8]
у січні 2020 року до Державного бюджету
України перераховано доходи від управління активами у розмірі – 941 439,73 гривень.
Виходячи із зазначеного, загальний обсяг
доходів від управління активами у 2019 році
склав 11 889 433,47 гривень. Порівнюючи
даний показник з показником попереднього року, вбачається зростання обсягу надходжень від управління, що відображено в
діаграмі [8].
У 2019 році від реалізації арештованих
активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень у розмірі – 169
248 782,29 гривень. При цьому на кошти,
одержані від реалізації активів у 2019 році
та які були розміщені на депозитних рахунках у державному банку, протягом 2019
року нараховано процентів у розмірі 14 154
760,34 гривень. Зокрема, серед активів, реалізованих АРМА у 2019 році, є: майно, що
посвідчує корпоративні права, транспортні
засоби, земельні ділянки, пісок річковий,
сільськогосподарська продукція тощо.
Разом з тим, оцінивши обсяг надходжень
до державного бюджету та обсяг витрат державного бюджету на утримання Національного агентства (186,1 млн грн.), визначено,
що фінансове забезпечення діяльності АРМА
в 10 разів перевищує обсяг надходжень до
бюджету і має від’ємний економічний ефект
від діяльності Національного агентства, і це
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

без урахування ризиків відшкодування за
неналежне управління активами у майбутньому.
Таблиця 1
Кошти, отримані від реалізації активів
упродовж 2017-2019 рр.,
млн грн*
Вид активу
млн. грн
Транспортні засоби
5,42
зернові
29,03
Майнові та інші права
21,64
Земельні ділянки
11,03
Цукор
63,39
Пісок
27,39
добрива
13,60
інше
3,32
*Побудовано на основі [7-8]
Управління грошовими коштами є окремим інститутом управління арештованими
активами, який діє одночасно в інтересах
власника коштів і держави, забезпечуючи
їх збереження та збереження їх економічної вартості. Кошти депозитного портфелю
АРМА складаються з:
- коштів, що безпосередньо передані
АРМА в управління в готівковій та безготівковій формах у гривнях, доларах, євро;
- коштів, отриманих від реалізації арештованих активів (рис.3).
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Рис. 3. Динаміка розподілу депозитів АРМА за джерелами коштів, млн грн (грн.
екв-т. по курсу НБУ на 31.12.2018 та 31.12.2019)
У 2019 році в управління АРМА передано грошові кошти у готівковій та безготівковій формі: 21 738 459,59 гривень, 9 300
дол. США, 110 700 євро, на які, у свою чергу, було нараховано відсотки у розмірі – 882
234,90 гривень, 210,84 дол. США та 1505,80
євро відповідно [8].
За весь період діяльності АРМА було передано в управління грошові кошти у роз-

мірі – 210 297 759,59 гривень, 215 200 дол.
США та 1 265 250 євро, на які, в свою чергу,
нараховано відсотків у сумах – 32 230 062,09
гривень, 7 953,33 дол. США, 30 696,29 євро
відповідно (табл. 2).
Підсумовуючи, варто зазначити, що
депозитний портфель АРМА, станом на
31.12.2019 р. становив понад 347,95 млн грн
еквіваленту та складався з 309 013 310,21

Таблиця 2
Обсяги коштів та процентів нарахованих на кошти, що передані в управління
АРМА у 2017-2019 рр. [7-8]
Кошти, передані в управління АРМА
Проценти, нараховані на кошти, передані в
у 2017-2019 рр.
управління АРМА у 2017-2019 рр.
Долар США
5097270,24
Долар США
188384,17
Євро
3343435,50
Євро
811057,37
Гривня
210297759,59
Гривня
32230062,09
Таблиця 3
Вартість та узагальнена характеристика активів за категоріями, які виявлені, на які
накладено арешт, щодо яких АРМА вживалися заходи з управління [8]
Тип активу
Кількість
Автомобільний транспорт (шт.)
100
Грошові кошти (гривня)
101 661 309
Грошові кошти (долар)
1 003 775
Грошові кошти (євро)
25 421
Житлова нерухомість (од.)
68
Земельні ділянки (шт.)
43
Інше майно (товари) (шт.)
104
Морський та річковий транспорт (шт.)
1
Нежитлова нерухомість (од.)
59
Цінні папери (грн.)
144 609 000
Частки у статутних капіталах (грн.)
245 998 720
213
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грн, 218 122,49 дол. США та 1 278 270,70
євро [8].
Висновки
Підсумовуючи зазначимо, що в ході проведеного дослідження виявлено, що недоліком звітів АРМА щодо відображення статистичних показників є відсутність даних про
кількість:
- активів з розподілом за видами злочинів, щодо яких у АРМА здійснювалися заходи з розшуку, виявлення та управління
активами;
- активів за різновидами з числа розшуканих та на які в подальшому був накладений арешт у кримінальних провадженнях;
- активів за різновидами, які були взяті в
управління АРМА у минулі роки, та залишилися в управлінні у поточному році, дохід,
одержаний від управління такими активами
у поточному році;
- активів, які знаходилися в управлінні
АРМА, з яких був знятий арешт або конфіскованих за вироком суду [9].
Врахування таких кількісних показників забезпечувало б оцінку як ефективності
діяльності АРМА, так і критичну оцінку діяльності органів правопорядку щодо реалізації у кримінальних провадженнях заходів
спрямованих на забезпечення відшкодування шкоди, конфіскації та спеціальної конфіскації активів, зокрема, на предмет достовірності заяв керівників цих органів щодо реалізації цих заходів протягом звітного року.
Встановлено, що витрати державного бюджету на утримання Національного
агентства за поточний період становлять
186,1 млн грн, тобто в 10 разів більше, ніж
економічний ефект від діяльності Національного агентства, і це без урахування ризиків відшкодування за неналежне управління активами у майбутньому.
В цілях формування джерела покриття
витрат державного бюджету на фінансове
забезпечення АРМА, доцільно на законодавчому рівні переглянути діючу модель
управління активами в частині перерахування до державного бюджету нарахованих відсотків у вигляді щомісячних відрахувань на розміщені на депозитних рахунках арештовані кошти і кошти, отримані
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

від реалізації арештованого майна. Оскільки, управителі активами перераховують до
бюджету фіксований відсоток від доходів з
управління, а кошти від розміщення на депозитних рахунках арештованих активів не
виступають джерелом поповнення дохідної
частини державного бюджету. Врахування
цих положень дозволить зберегти баланс
інтересів держави та власників арештованих активів.
Література
1. Індекс сприйняття корупції в 2019
році. URL https://ti-ukraine.org/research/
indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019.
2. Про виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від
10.11.2015 № 772-VIII. URL:http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/772-19.
3. Давидюк А. М. Правове забезпечення публічного адміністрування у сфері
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.07 К.:
ВМУРЛ Україна, 2020. 204 с.
4. Про Національне агентство України
з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів : Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII. База даних
«Законодавство України» / Верховна Рада
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
go/772-19.
5. Про затвердження Положення про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11 липня 2018 року №
613. База даних «Законодавство України» /
Верховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/go/613-2018-%D0%BF
6. Настанови з управління арештованим майном: навчально-методичне видання. Київ: ВАІТЕ, 2019. 208 с.
7. Звіт про діяльність Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів за 2018
рік. URL: https://arma.gov.ua/zvit-pro-robuty

214

Êðàìàð Ð.². - Ô³íàíñîâî-ïðàâîâ³ àñïåêòè ïóáë³÷íîãî ìåíåäæìåíòó çëî÷èííèõ àêòèâ³â

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено деякі питання публічного менеджменту злочинних активів
як виду адміністративно-правових відносин в
частині фінансового забезпечення діяльності
АРМА щодо управління кримінальними активами. Визначено, що АРМА приймає активи в управління за наступних умов: наявність кримінального провадження; мінімальна сума активів повинна становити не менше
834 600,00 грн.; наявність судового рішення
про накладення арешту на активи; наявність
судового рішення про передачу активів в управління АРМА з відповідним зверненням прокурора до агентства. З’ясовано, що витрати
державного бюджету на утримання Національного агентства в 10 разів більші, ніж економічний ефект від діяльності Національного
агентства, і це без урахування ризиків відшкодування за неналежне управління активами у
майбутньому.
Запропоновано, в цілях формування джерела покриття витрат державного бюджету
на фінансове забезпечення АРМА, доцільно
на законодавчому рівні переглянути діючу модель управління активами в частині перерахування до державного бюджету нарахованих
відсотків у вигляді щомісячних відрахувань на
розміщені на депозитних рахунках арештовані
кошти і кошти, отримані від реалізації арештованого майна.
Ключові слова: Національне агентство
України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, АРМА, менеджмент активів, арешт активів, корупція, злочинні активи, розслідування.

SUMMARY
The article examines some issues of public
management of criminal assets as a type of
administrative and legal relations in terms of
financial support of ARMA activities for the
management of criminal assets. It is determined
that ARMA accepts assets under management
under the following conditions: the presence of
criminal proceedings; the minimum amount of
assets must be at least UAH 834,600.00; the
presence of a court decision to seize assets; the
presence of a court decision on the transfer of assets
to the management of ARMA with a corresponding
appeal of the prosecutor to the agency. It was found
that the costs of the state budget for the maintenance
of the National Agency are 10 times greater than
the economic effect of the activities of the National
Agency, and this does not take into account the risks
of compensation for improper asset management in
the future.
It is proposed that in order to form a source
of state budget expenditures for financial support
of ARMA, it is advisable at the legislative level to
revise the current model of asset management in
terms of transferring accrued interest to the state
budget in the form of monthly deductions for seized
funds. property.
Key words: National Agency of Ukraine
for Detection, Investigation and Management
of Assets Obtained from Corruption and Other
Crimes, ARMA, asset management, asset seizure,
corruption, criminal assets, investigation.
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Наголошено, що не лише представники наукових кіл, але й офіційна влада визнає
важливість удосконалення взаємодії судовоекспертних установ між собою, з іншими
державними органами (перш за все правоохоронними) та органами місцевого самоврядування як необхідної умови покращення якості
та ефективності протидії злочинності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних
осіб, держави та суспільства, забезпечення
громадської безпеки та порядку. Однак при
цьому чіткого визначених кроків щодо удосконалення законодавства, яке регулює взаємодію
судово-експертних установ з правоохоронними
органами, влада не наводить.
Встановлено, що до ключових законодавчих проблем, вирішення яких має позитивним чином позначитися на стані взаємодії
судово-експертних установ з правоохоронними органами є такі: по-перше, застарілість
чинного закону «Про судову експертизу», який
був прийнятий ще у 1994 році, і в якому практично повністю відсутні положення з питань
взаємодії судово-експертних установ між собою та з іншими державними, зокрема правоохоронними, органами; по-друге, відсутність
єдиного підходу до реформування сфери судовоекстреної діяльності. Справа у тому, що
більшість документів концептуального чи
стратегічного характеру, присвяченихз розвитку даної сфери, мають відомчий характер, тобто стосуються проблем діяльності
судово-експертних служб (підрозділів) у межах
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

окремих державних органів (МВС, МОЗ, СБУ
тощо); по-третє, розробити Типовий порядок взаємодії судово-експертних установ з
правоохоронними органами. Даний порядок
необхідний для того, щоб визначити основні
питання, які мають бути врегульовані у
відомчих (міжвідомчих) порядках, інструкціях
щодо організації взаємодії між зазначеними
суб’єктами.
Констатовано, що необхідно у законі, що
визначає організаційно-правові засади судовоекспертної діяльності, врегулювати хоча б
основні загальні аспекти взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними органами. Зокрема у законодавстві слід закріпити,
що діяльність судово-експертних установ
здійснюється на засадах активної взаємодії
між собою та з іншими правоохоронними органами у таких напрямках: правоохоронний;
інформаційний; нормотворчий.
Ключові
слова:
удосконалення,
адміністративне законодавство, взаємодія,
судово-експертні установи, правоохоронні органи.
Постановка проблеми
Судово-експертні установи є надзвичайно важливими суб’єктами правоохоронного механізму держави, які здійснюють вагомий внесок у роботу із захисту інтересів держави, прав і свобод громадян,
прав юридичних осіб шляхом проведення об’єктивних, науково обґрунтованих
судових експертиз та експертних досліджень [1]. Одним із ключових завдань ді216
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яльності судово-експертних установ є забезпечення правоохоронних органів незалежною, кваліфікованою і об’єктивною
експертизою [2], а також науково-методичними та аналітичними матеріалами.
Якість та ефективність виконання судовоекспертними установами своїх завдань та
функцій залежить від цілого ряду умов та
факторів, зокрема від стану їх взаємодії
з іншими суб’єктами, преш за все правоохоронними органами. Нажаль слід констатувати, що на сьогодні в нашій державі
існує цілий ряд проблем із взаємодією в
середині правоохоронної системи, що негативним чином позначається на її єдності та ефективності функціонування.
Стан дослідження
Окремі проблемні аспекти, пов’язані
із регулюванням взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними
органами у своїх наукових працях розглядали: С.М. Науменко, О.О. Олійник,
В.В. Галунько, О. М. Єщук, Л.Г. Бордюгов, К.С. Дмітрієва, А.В. Дудіч, О.М. Дуфенюк, В.Л. Жидков, І. О. Завидняк,
О.М. Клюєв, Н. І. Клименко, О.А. Купрієвич та багато інших. Втім, незважаючи
на чималу кількість наукових здобутків,
в зазначеній сфері існує чимала кількість
проблем, які потребують вирішення.
Мета і завдання дослідження
Метою наукового дослідження є
з’ясувати шляхи удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює
взаємодію судово-експертних установ з
правоохоронними органами. Задля досягнення вказаної мети вбачається необхідним: проаналізувати думки вчених стосовно проблем у зазначеній сфері; розглянути бачення законодавця щодо шляхів
вдосконалення законодавства, яке регулює законодавства, що визначає правові
засади відповідної взаємодії; сформувати
авторський підхід до вирішення проблем
у досліджуваній сфері.
Наукова новизна дослідження
Наукова новизна дослідження полягає
у тому, стаття є однією із перших спроб

здійснити комплексний аналіз напрямів
удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію судовоекспертних установ з правоохоронними
органами.
Виклад основного матеріалу
Вивчення наукових позиц ій вітчизняних правознавців досить переконливо
свідчить про те, що сучасний правоохоронний механізм України потребує суттєвого вдосконалення, зокрема в частині
взаємодії між його структурними ланками. Окрема увага при цьому має бути
приділена питанням взаємодії судовоекспертних установ з іншими суб’єктами
правоохоронної діяльності. Слів відмітити, що на проблематиці такої взаємодії звернено увагу і в деяких офіційних
документах. Так, наприклад, у Розпорядженні КМУ «Про схвалення Стратегії
розвитку органів системи Міністерства
внутрішніх справ на період до 2020 року»
від 15.11.2017 р. № 1023-р. зазначається,
що сучасні виклики і загрози, насамперед
гібридні, зумовлені впливом комплексу
соціально-демографічних, економічних,
політичних, правових, психологічних і
технологічних факторів, вимагають системного реагування, адекватної трансформації сектору національної безпеки,
зокрема органів системи МВС. Роль МВС
полягає у створенні умов для розвитку
безпечного середовища життєдіяльності
як основи безпеки на території України,
а також сучасної системи внутрішньої безпеки як фактора стримування збройної
агресії Російської Федерації. Забезпечення належного функціонування органів
системи МВС здійснюють заклади вищої
освіти із специфічними умовами навчання, заклади охорони здоров’я, підприємства, науково-дослідні експертно-криміналістичні центри та наукові установи,
що належать до сфери управління МВС.
За останні роки МВС стало центральним
органом виконавчої влади європейського
зразка, керівник якого спрямовує та координує діяльність центральних органів
виконавчої влади, які реалізують державну політику у визначених сферах. Як
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результат – розмежування завдань політичного і безпосереднього керівництва у
сферах, за формування державної політики в яких відповідає МВС. Такий підхід є
основоположним для подальшого розвитку органів системи МВС. Ключові виклики, які на сьогодні стоять перед органами
системи МВС, безпосередньо пов’язані з
її компетентністю в забезпеченні безпеки
громадян та суспільства, здатністю протистояти злочинності, забезпечувати прозоре надання якісних послуг [3]. Цілями
даної стратегії є створення безпечного
середовища розвитку вільного суспільства, забезпечення високої ефективності
діяльності органів системи МВС, зміцнення суспільної довіри до неї з урахуванням визначальної ролі громадянина
у розбудові України як безпечної європейської держави. Серед інших проблем,
що належить вирішити на шляху до даної
мети, у зазначеній Стратегії вказані: відсутність ефективної взаємодії суб’єктів забезпечення національної безпеки у сфері
боротьби із злочинністю; недосконалість
взаємодії органів системи МВС і наявність
різних підходів до виконання спільних
загальних завдань. Для розв’язання цих
проблем слід здійснити наступні заходи:
інформатизація діяльності передбачає
підвищення ефективності роботи і взаємодії органів системи МВС шляхом максимального використання інформаційнокомунікаційних технологій; посилення
взаємодії органів системи МВС з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, спільна
підготовка програм профілактики правопорушень і програм забезпечення публічної безпеки; забезпечення належного
рівня технічного і матеріального оснащення органів досудового розслідування
і використання в їх діяльності сучасних
експертно-криміналістичних засобів [3].
Більш детально проблеми та перспективи розвитку судово-експертної діяльності
визначені у наказі МВС «Про затвердження Стратегії розвитку Експертної служби
Міністерства внутрішніх справ України
на період до 2020 року та Плану заходів
щодо її реалізації» від 15.03.2017 р. N 229.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

У даному нормативно-правовому акті закріплено, що до проблем, які потребують
вирішення належать: наявність колізій і
недостатнє нормативно-правове врегулювання судово-експертної діяльності;
недостатній рівень матеріально-технічного та ресурсного забезпечення; низький
рівень взаємодії органів і організацій у
сфері судово-експертної діяльності, науково-дослідних установ з метою розробки
нормативно-правових актів для врегулювання та налаштування єдиних процесів,
підходів і механізмів судово-експертної
діяльності; відсутність кваліфікованих
кадрів за новітніми напрямами судової
експертизи й експертних досліджень; недостатній рівень підготовки осіб, які призначають проведення судових експертиз
і здійснюють процесуальне оцінювання
висновків за результатами проведення
судової експертизи й експертних досліджень (як сторона обвинувачення, так і
сторона захисту); відсутність мотивації в
своєчасному та якісному проведенні судових експертиз з причин непривабливості
роботи в Експертній службі МВС для висококваліфікованих осіб і невисокий престиж роботи судового експерта на ринку
праці; нагальна необхідність у розвитку
нових напрямів судової експертизи й експертних досліджень шляхом проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; поглиблення співпраці
з судово-експертними установами інших
країн з метою запровадження в Україні
світового досвіду, новітніх технологій; недостатня інтеграція фахівців Експертної
служби МВС у світову систему співпраці
судових експертів з проведення спільних
міжнародних досліджень, особливо за резонансними злочинами [4]. Ігнорування
зазначених проблем спричинить втрату
системного підходу до подальшого розвитку Експертної служби МВС та призведе
до невідповідності стану судово-експертного забезпечення зростаючим соціально-економічним, політичним і правовим
потребам суспільства й держави [4]. Вирішення цих проблем, на думку розробників Стратегії, має якісно покращити стан
судово-експертної діяльності, зокрема
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підвищити ефективність та результативність взаємодії Експертної служби МВС з
іншими складовими системи МВС України та науково-дослідними установами інших міністерств і відомств [4].
Зміст наведених нормативно-правових актів доводить, що не лише представники наукових кіл, але й офіційна влада
визнає важливість удосконалення взаємодії судово-експертних установ між собою,
з іншими державними органами (перш
за все правоохоронними) та органами
місцевого самоврядування як необхідної
умови покращення якості та ефективності
протидії злочинності, забезпечення прав
і свобод людини та громадянина, прав і
законних інтересів юридичних осіб, держави та суспільства, забезпечення громадської безпеки та порядку. Однак при
цьому чіткого визначених кроків щодо
удосконалення законодавства, яке регулює взаємодію судово-експертних установ з правоохоронними органами, влада
не наводить.
До ключових законодавчих проблем,
вирішення яких, на наше переконання,
має позитивним чином позначитися на
стані взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними органами є такі:
- по-перше, застарілість закону чинного «Про судову експертизу», який був
прийнятий ще у 1994 році, і в якому практично повністю відсутні положення з питань взаємодії судово-експертних установ
між собою та з іншими державними, зокрема правоохоронними, органами. Не
приділяється уваги зазначеній взаємодії
й у законопроектах № 6264 «Про судовоекспертну діяльність в Україні» та № 8223
– «Про судову експертизу та самоврядування судових експертів». В зазначених
законопроектах як і у чинному законі
«Про судову експертизу» йдеться лише
про міжнародне співробітництво у галузі
судово-експертної діяльності, яке полягає
у наступному: у разі проведення судової
експертизи за дорученням відповідного
органу чи особи іншої держави, з якою
Україна має угоду про взаємну правову
допомогу і співробітництво, застосовується законодавство України, якщо інше не

передбачено зазначеною угодою; керівники державних спеціалізованих установ,
що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право за згодою
органу або особи, що призначили судову
експертизу, включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших
держав. Такі спільні експертні комісії
здійснюють судові експертизи за нормами
процесуального законодавства України;
державні спеціалізовані установи, що виконують судові експертизи, користуються
правом встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами судових експертиз, криміналістики тощо інших держав,
проводити спільні наукові конференції,
симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і друкованими виданнями та здійснювати спільні
видання в галузі судової експертизи і криміналістики [5]. На нашу думку необхідно
у законі, що визначає організаційно-правові засади судово-експертної діяльності,
необхідно врегулювати хоча б основні загальні аспекти взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними органами. Зокрема у законодавстві слід закріпити, що діяльність судово-експертних
установ здійснюється на засадах активної
взаємодії між собою та з іншими правоохоронними органами у напрямках, які досить змістовно визначив С. М. Науменко,
а саме: 1) правоохоронний; 2) інформаційний; 3) нормотворчий, що полягають
у виробленні та внесенні у встановленому
порядку пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з питань діяльності експертів, у тому числі при взаємодії з правоохоронними органами [6, c.165]. Визначаючи на законодавчому рівні взаємодію як
обов’язкову засаду діяльності досліджуваних суб’єктів, ми тим самим наголошуємо
на тому, що вона (тобто взаємодія) має не
ситуативний, а системний та систематичних характер, важливий аспект їх діяльності, який суттєвим чином сприяє якості
та ефективності виконання взаємодіючими сторонами як своїх власних завдань і
функцій, так і спільних завдань та цілей.
Відповідаючи на можливі зауважень з
приводу того, що питання взаємодії екс-
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пертів з судом та правоохоронними органами, їх посадовими особами і так досить
змістовно врегульовані відповідними процесуальним законодавством, відмітимо,
що діяльність судово-експертних установ
як суб’єктів публічного права не зводиться до проведення експертних досліджень
працюючими у них експертами і передбачає цілий ряд інших аспектів організаційно-управлінського характеру, пов’язаних
із матеріально-технічним, фінансовим,
кадровим, науково-методичним, інформаційно-аналітичним та іншим забезпеченням, проведенням науково-дослідних
робіт, участю у розробці проблематики
удосконалення законодавства у сфері правоохоронної діяльності в цілому, та судово-експертної зокрема. Дані напрямки
та форми досліджуваної взаємодії мають
регламентуватися адміністративним законодавством;
- по-друге, відсутність єдиного підходу
до реформування сфери судово-екстреної
діяльності. Справа у тому, що більшість
документів концептуального чи стратегічного характеру, присвячені розвитку даної сфери, мають відомчий характер, тобто стосуються проблем діяльності судовоекспертних служб (підрозділів) у м ежах
окремих державних органів (МВС, МОЗ,
СБУ тощо). А тому проблемні питання
взаємодії також розглядаються, як правило, тільки у межах структури конкретног о державного органу чи відомства, як,
наприклад, вище згадана Стратегія розвитку Експертної служби Міністерства
внутрішніх справ України на період до
2020 року. Організаційно-правові засади
розвитку експертних служб у деяких відомства взагалі не піддавалися перегляду
вже багато років. Наприклад, Наказ МОЗ
України «Про розвиток та вдосконалення
судово-медичної служби України» був виданий ще у 1995 році і у даному нормативно-правовому актів, питанням взаємодії чи співпраці зазначеної служби з правоохоронними органами ніяким чином не
визначається.
- по-третє, розробити Типовий порядок взаємодії судово-експертних установ
з правоохоронними органами. Даний поÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

рядок необхідний для того, щоб визначити основні питання, які мають бути врегульовані у відомчих (міжвідомчих) порядках, інструкціях щодо організації взаємодії між зазначеними суб’єктами. Такий
підхід забезпечить необхідний рівень
єдності та уніфікації у врегулювання зазначеної взаємодії. До важливих питань,
які на нашу думку мають бути визначені у Типовому порядку належать цілі та
принципи взаємодії, основні завдання та
напрямки, форми та методи її реалізації.
Висновок
Резюмуючи вище викладене, вважаємо за необхідне зауважити, що запропоновані нами кроки щодо удосконалення
адміністративно-правового регулювання
взаємодії судово-експертних установ із
правоохоронними органами, не вирішують усіх проблем даної взаємодії, втім, на
наше переконання, їх реалізація має суттєво підвищити якість її організаційноправових засад.
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SUMMARY
It was stressed that not only representatives of
scientific circles, but also the official authorities
recognize the importance of improving the
interaction of forensic institutions with each other,
with other state bodies (especially law enforcement)
and local governments as a necessary condition for
improving the quality and effectiveness of crime
prevention. and freedoms of man and citizen, rights
and legitimate interests of legal entities, the state and
society, ensuring public safety and order. However,
the authorities do not provide clearly defined steps
to improve the legislation governing the interaction
of forensic agencies with law enforcement agencies.
It is established that the key legislative
problems, the solution of which should positively
affect the state of interaction of forensic institutions
with law enforcement agencies are as follows: first,
the obsolescence of the current law “On forensic
examination”, which was adopted in 1994,
and in which has almost no provisions on the
interaction of forensic institutions with each other
and with other state, including law enforcement,
bodies; secondly, the lack of a unified approach
to reforming the field of forensic emergency. The
fact is that most documents of a conceptual or
strategic nature, devoted to the development of
this area, have a departmental nature, ie relate
to the problems of forensic services (units) within
individual government agencies (MIA, MOH,
SBU, etc.); third, to develop a Standard Procedure
for Interaction of Forensic Institutions with Law
Enforcement Bodies. This procedure is necessary in
order to determine the main issues to be resolved in
the departmental (interdepartmental) procedures,
instructions for the organization of interaction
between these entities.
It is stated that it is necessary in the law, which
determines the organizational and legal principles
of forensic activity, to regulate at least the main
general aspects of the interaction of forensic
institutions with law enforcement agencies. In
particular, the legislation should stipulate that the
activities of forensic institutions are carried out
on the basis of active interaction with each other
and with other law enforcement agencies in the
following areas: law enforcement; informative;
normative.
Key words: improvement, administrative
legislation, interaction, forensic institutions, law
enforcement agencies.
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ÇÀÒÎËÎ×ÍÈÉ Â³òàë³é Ñåìåíîâè÷ - àñï³ðàíò Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
á³çíåñó ³ ïðàâà
ÓÄÊ 343.82
Стаття присвячена аналізу суб’єкта
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 371 КК України. Суб`єктами
кримінального правопорушення у формі
завідомо незаконного приводу є слідчий суддя,
який прийняв рішення про здійснення незаконного приводу та суд, який виніс ухвалу
про незаконний привід особи, а суб’єктами
таких складів кримінального правопорушення, як завідомо незаконний домашній арешт
та тримання під вартою виступають в першу чергу слідчий суддя, який виносить ухвалу про застосування цих видів запобіжних
заходів до особи. Крім слідчого судді суб’єктами
також можуть виступати прокурор і особа, яка здійснює нагляд за затриманою особою, начальник установи, де особа відбуває
цей запобіжний захід. Крім цього, до числа
суб’єктів завідомо незаконного затримання
належать і уповноважені службові особи – органу дізнання, слідчого і прокурора.
Ключові слова: суб’єкт, суддя, прокурор,
слідчий, кримінальне правопорушення

Стан теоретичного дослідження
Проблемою кримінальних правопорушень проти правосуддя загалом, а також
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 371 КК України, займалися такі
вчені, як А. Галахова, С. Денисов, Л. Палюх,
В. Тацій, В. Устименко та інші.
Не зважаючи на значну кількість публікацій з питань, присвячених проблемам
кримінальної відповідальності завідомо
незаконні затримання, привід, домашній
арешт або тримання під вартою, досі залишається не вирішеними ціла низка питань,
включаючи й питання суб’єкта цього кримінального правопорушення, що дає підстави
ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.
Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання,
пов’язані з задекларованими питаннями,
не видається можливим, ми звернемо увагу
лише на найбільш базові підходи і положення, залишивши все інше для подальших наукових розвідок.

Постановка проблеми
Суб’єкт
кримінального
правопорушення, поряд з об’єктом, об’єктивною та
суб’єктивною сторонами, є обов’язковою
і самостійною ознакою будь-якого складу
кримінального правопорушення, тому всі
питання кримінальної відповідальності мають нерозривний зв’язок із фізичною, осудною особою, яка досягла віку кримінальної
відповідальності та вчинила суспільно небезпечне діяння.

Виклад основних положень
Суб’єкт кримінального правопорушення
– це конкретна особа, якій притаманні певні соціальні властивості. Суб’єкт кримінального правопорушення є одним із елементів
складу кримінального правопорушення, без
якого не може наставати кримінальна відповідальність. Особа може нести кримінальну
відповідальність за вчинене нею кримінальне правопорушення, якщо вона: 1) є фізич-

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

222

Çàòîëî÷íèé Â.Ñ. - Ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ñóá’ºêòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ...

ною особою, тобто людиною; 2) є осудною;
3) досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Зазначені ознаки визнаються загальними юридичними
ознаками суб’єкта кримінального правопорушення, і відсутність однієї з них означає
відсутність у діянні особи складу злочину.
У ряді випадків закон передбачає відповідальність осіб, наділених, окрім загальних
ознак суб’єкта, додатковими ознаками, що
характеризують відповідну особу як спеціального суб’єкта кримінального правопорушення.
За своїм змістом ознаки спеціального суб’єкта, досить різноманітні. Їх можна
об’єднати у три великі групи: 1) ознаки, що
характеризують соціальну роль і правове
становище суб’єкта; 2) фізичні властивості
суб’єкта; 3) взаємовідносини суб’єкта з потерпілим.
Ведучи мову про суб’єктів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 371
КК України, варто підкреслити, що вирішальними для їх визначення є додаткові (спеціальні) критерії, наявність яких є
обов’язковою[1, c. 23]. У цьому складі кримінального правопорушення суб`єкт є спеціальним.
З огляду на об’єктивну сторону кримінальних правопорушень, передбачених ст.
371 КК України, коло їх суб’єктів обмежене рамками тієї процесуальної діяльності,
що складає зміст таких примусових заходів,
як затримання, привід, домашній арешт і
тримання під вартою. Застосування таких
заходів, будучи формою реалізації владних
функцій, указує на справедливість віднесення службових осіб цієї категорії саме до
представників влади за ознакою здійснення ними повноважень щодо невизначено
широкого кола осіб від імені органу влади,
обов’язковість вимог і розпоряджень якого
забезпечується примусовим впливом[2, c.
55].
Специфікою такого представництва є
реалізація владних повноважень у сфері
правосуддя як особливій сфері державноправових відносин, де їх учасники мають
відповідні статусні властивості[3, c. 188].
Саме наявність такого специфічного статусу утворює ознаки спеціального суб’єкта

кримінальних правопорушень, передбачених ст. 371 КК України, і дозволяє відмежувати ці склади як від службових кримінальних правопорушень, так і від інших кримінальних правопорушень проти правосуддя.
Для визначення ознак, які утворюють
статус суб’єктів завідомо незаконних затримання, приводу, домашнього арешту й тримання під вартою, варто виходити з понять
загальної та спеціальної кримінально-процесуальної правоздатності, що встановлюють як загальноюридичні умови, які дозволяють визначити потенційну спроможність
суб’єкта кримінально-процесуальних правовідносин здійснювати процесуальну діяльність, виходячи з його функціональних
обов’язків, так і додаткові умови, які визначають здатність такого суб’єкта мати зазначені процесуальні повноваження, необхідні
для здійснення конкретних процесуальних
процедур[4, с. 442].
Такими процедурами слід визнати початок досудового розслідування кримінальних
правопорушень; прийняття кримінального
провадження уповноваженою особою відповідно до правил предметної, територіальної та персональної підслідності; отримання
відповідного доручення, вказівки або згоди
на вчинення відповідних процесуальних
дій.
Відповідно до ст. 140 КПК України, рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження – судом за клопотанням
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, або з
власної ініціативи. Рішення про здійснення
приводу приймається у формі ухвали.
Домашній арешт згідно ст. 181 КПК
України, полягає в забороні підозрюваному,
обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній
арешт може бути застосовано до особи, яка
підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, за
вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала
про обрання запобіжного заходу у вигляді
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домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо
якої застосовано запобіжний захід у вигляді
домашнього арешту, і повідомити про це
слідчому або суду, якщо запобіжний захід
застосовано під час судового провадження.
Працівники органу Національної поліції з
метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під
домашнім арештом, мають право з’являтися
в житло цієї особи, вимагати надати усні чи
письмові пояснення з питань, пов’язаних із
виконанням покладених на неї зобов’язань,
використовувати електронні засоби контролю. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може
перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім
арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому
ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час
досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього
строку ухвала про застосування запобіжного
заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається
скасованим[5, c. 432].
Згідно ж ст. 183 КПК України тримання
під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі,
якщо прокурор доведе, що жоден із більш
м’яких запобіжних заходів не зможе бути
застосований. Також у ст. 197 КПК України
зазначається строк тримання особи під вартою, а саме те, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або
продовження строку тримання під вартою
не може перевищувати шістдесяти днів.
Тому можна сказати, що суб’єктами
таких складів кримінального правопорушення, як завідомо незаконний домашній
арешт та тримання під вартою виступають
в першу чергу слідчий суддя, який виносить
ухвалу про застосування даних видів запобіжних заходів до особи. Крім слідчого судді суб’єктами також можуть виступати як і
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прокурор так і особа, яка здійснює нагляд за
затриманою особою.
Як уже відзначалося, з існуючої на сьогодні оновленої процедури обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту, правом прийняття рішення про затримання
підозрюваного, обвинуваченого, що перебувають на волі, наділені професійні судді
місцевих судів, які діють відповідно до територіальної підсудності.
Оцінюючи доцільність використання наведеної ознаки спеціального суб’єкта завідомо незаконного затримання в національному кримінальному законодавстві, слід
констатувати, що очевидною перевагою такого техніко-юридичного прийому є те, що
одночасно з конкретизацією кола суб’єктів
кримінального правопорушення в тексті самого закону набуває визначеності саме кримінально-процесуальна природа затримання[6, c. 117].
Відповідно до ст. 208 КПК України до
числа суб’єктів завідомо незаконного затримання належать і уповноважені службові
особи – органу дізнання, слідчого і прокурора.
Так, ч.1 ст. 207 КПК визначає, що ніхто
не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду. Втім, затримання може здійснюватися без ухвали слідчого судді уповноваженою на те службовою особою (ст. 208
КПК).
Відповідно до ч.1 ст. 208 КПК, уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину лише у випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення кримінального правопорушення або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення
кримінального правопорушення очевидець,
в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події
вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила кримінальне правопорушення;
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від
кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо
тяжкого корупційного кримінального пра-
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вопорушення, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного
бюро України;
4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від
кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 255, 255-1,
255-2 КК України.
У підрозділі органу досудового розслідування мають бути призначені одна або
декілька службових осіб, відповідальних за
перебування затриманих. При цьому, відповідальними за перебування затриманих не
можуть бути слідчі.
Досліджуючи суб’єкт кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 371 КК
України, слід звернути увагу ще й на осіб які
здійснють затримання, а саме – на особовий
склад органів внутрішніх справ.
Суб’єктом досліджуваного кримінального правопорушення може бути також
керівник органу досудового розслідування,
якщо, скориставшись наданими йому ч. 2
ст. 39 КПК України повноваженнями, він
візьме безпосередню участь у здійсненні досудового слідства.
Аналіз чинного кримінально-процесуального законодавства дозволяє віднести до
суб’єктів завідомо незаконного затримання
такого учасника кримінально – процесуальних відносин, як прокурор. Так, відповідно
до ст. 36 КПК України, здійснюючи нагляд
за виконанням законів під час проведення
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, прокурор вправі особисто починати досудове розслідування, мати повний
доступ до матеріалів, документів та інших
відомостей, що стосуються досудового розслідування[7, c. 213].
Висновки
Отже, зважаючи на викладене вище,
можна зробити такі висновки.
Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 371 КК України – спеціальний. Для визначення ознак, які утворюють статус суб’єктів завідомо незаконних
затримання, приводу, домашнього арешту й
тримання під вартою, варто виходити з по-

нять загальної та спеціальної кримінальнопроцесуальної правоздатності, що встановлюють як загальноюридичні умови, які дозволяють визначити потенційну спроможність суб’єкта кримінально-процесуальних
правовідносин здійснювати процесуальну
діяльність, виходячи з його функціональних
обов’язків, так і додаткові умови, які визначають здатність такого суб’єкта мати зазначені процесуальні повноваження, необхідні
для здійснення конкретних процесуальних
процедур.
Суб`єктами кримінального правопорушення у формі завідомо незаконного приводу є слідчий суддя, який прийняв рішення
про здійснення незаконного приводу та суд,
який виніс ухвалу про незаконний привід
особи, а суб’єктами таких складів кримінального правопорушення, як завідомо незаконний домашній арешт та тримання під
вартою виступають в першу чергу слідчий
суддя, який виносить ухвалу про застосування цих видів запобіжних заходів до особи.
Крім слідчого судді суб’єктами також можуть виступати прокурор і особа, яка здійснює нагляд за затриманою особою, начальник установи, де особа відбуває цей запобіжний захід. Крім цього, до числа суб’єктів
завідомо незаконного затримання належать
і уповноважені службові особи – органу дізнання, слідчого і прокурора.
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THE ISSUE OF DEFINITION OF A
SUBJECT OF A CRIMINAL OFFENSE
PROVIDED FOR IN ART. 371 OF THE
CRIMINAL CODE OF UKRAINE
The article is devoted to the analysis of the
subject of the criminal offense provided by
Art. 371 of the Criminal Code of Ukraine. The
subject of a criminal offense under Art. 371
of the Criminal Code of Ukraine - special. To
determine the features that form the status of
subjects of knowingly illegal detention, pretext,
house arrest and detention, it is necessary to
proceed from the concepts of general and
special criminal procedural capacity, which
are established as general legal conditions that
determine the potential capacity of the subject
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criminally. -procedural legal relations to carry
out procedural activities, based on its functional
responsibilities, and additional conditions
that determine the ability of such an entity to
have these procedural powers necessary for
the implementation of specific procedural
procedures.
The subjects of a criminal offense in the
form of a knowingly illegal pretext are the
investigating judge who made the decision
to commit an illegal pretext and the court
that ruled on the illegal pretext of a person,
and the subjects of such criminal offenses as
knowingly illegal house arrest and detention
act primarily by the investigating judge, who
decides on the application of these types
of precautionary measures to the person.
In addition to the investigating judge, the
subjects may also be the prosecutor and the
person supervising the detainee, the head of
the institution where the person is serving
this measure of restraint. In addition, among
the subjects of knowingly illegal detention
are authorized officials - the body of inquiry,
investigator and prosecutor.
Keywords: subject, judge, prosecutor,
investigator, criminal offense.
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служби України слід тлумачити як сукупність управлінських елементів (органів,
підрозділів та служб), котрі знаходяться
в єдності та взаємозалежності, діяльність
яких суворо впорядкована, а також відповідний даним елементам штат – коло ієрархічно розташованих посад. Варто відзначити, що однією з ключових особливостей організаційної-штатної структури саме
Державної митної служби України є її неодноразова зміна протягом всього часу незалежності України.

Постановка проблеми
Кожен орган виконавчої влади нашої
країни являє собою систему розгалужених
підрозділів, одні з яких безпосередньо виконують покладені на нього робочі функції, інші забезпечують діяльність та трудових процес працівників і службовців. Не
є виключенням Державна митна служба
України, яка має розгалужену структуру,
кожен елемент якої відіграє власну роль
у реалізації завдань в митній галузі нашої держави, у тому числі, із протидії та
запобігання злочинності. Організаційноштатна структура характеризує зовнішні та внутрішні управлінські особливості
відповідного підприємства, установи чи
організації. Тобто, дана категорія показує
зовнішню будову юридичної особи, а також відповідну їй систему посад в середині
організації, а також специфіку їх розподілу
та взаємозв’язку. Таким чином, організаційно-штатну структуру Державної митної

Стан дослідження
Характеристика адміністративно-правового статусу Державної митної служби
неодноразово ставала предметом наукових пошуків різних фахівців, зокрема їй
приділяли увагу: О.О. Бригінець, Т.І. Білоус-Осінь, В.О. Гацелюк, Н.В. Лебідь,
О.П. Сікорський та багато інших. Втім,
незважаючи на чималу кількість наукових
здобутків, в юридичній літературі спірним
залишається питання щодо поняття адміністративно-правового статусу Державної
митної служби України.
Мета і завдання дослідження
Метою статті є надати характеристику
організаційно-штатній структурі Державної митної служби як суб’єкта запобігання
та протидії злочинності. Задля досягнення вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання: розкрити зміст поняття
«організаційно-штатна структура»; роз-

227

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

крити положення норм чинного законодавства, в якому закріплюється організаційно-штатна структура Державної митної
служби як суб’єкта запобігання та протидії
злочинності.
Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому,
що у статті дістала подальшого розвитку
характеристика
організаційно-штатної
структури Державної митної служби як
суб’єкта запобігання та протидії злочинності.
Виклад основного матеріалу
Основи організаційно-штатної структури Державної митної служби України
встановлено Митним кодексом України
від 13.03.2012 №4495-VI. Відповідно до
статей 545 – 546 МК існує єдиний центральний орган виконавчої влади, який
реалізує державну митну політику та реалізує інші повноваження передбачені нормативно-правовими актами в галузі митної
справи. Йому підпорядковують митниці та
митні пости. Перші є митними органами,
які у зоні своєї діяльності забезпечують виконання завдань, покладених на митні органи. Митниця є територіальним органом
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну митну політику, має
окремий баланс, рахунки в органах, що
здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та
із своїм найменуванням і діє відповідно до
Конституції України, МУ, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну митну політику. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може делегувати керівникам митниць
окремі повноваження, визначені Митним
кодексом, законодавством про державну
службу, іншими законами та положенням про центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну митну політику. Перелік делегованих повноважень
визначається положенням про митницю,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2020

яке підлягає погодженню з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику. Керівники митниць призначаються на посади та звільняються з
посади керівником центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, відповідно до законодавства про державну службу. Митниця здійснює свою діяльність на території однієї,
двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць України. Зони діяльності
митниць визначаються положеннями про
ці митниці [1].
В свою чергу, митний пост є митним
органом, який входить до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї
діяльності забезпечує виконання завдань,
покладених на митні органи. Зони діяльності митних постів визначаються положеннями про ці пости. Положення про
митні пости затверджуються керівниками
відповідних митниць за погодженням з
центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну митну політику.
Створення, реорганізація та ліквідація
митних постів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в порядку,
визначеному законодавством. Керівники
митних постів призначаються на посади
і звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну митну політику, в порядку, визначеному законодавством [1].
В спеціальному відомчому нормативно-правовому акті, Положенні про Державну митну службу України визначено,
що Держмитслужба здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні
органи. До територіальних органів Держмитслужби належать митниці та спеціалізовані органи. Держмитслужбу очолює
Голова, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів
України відповідно до законодавства про
державну службу. Голова Держмитслужби має заступників, у тому числі одного
першого, які призначаються на посаду
та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодав-
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ства. Заступники Голови виконують повноваження відповідно до затвердженого
Головою розподілу обов’язків. Граничну
чисельність державних службовців та працівників Держмитслужби затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Держмитслужби затверджує її Голова за
погодженням з Міністром фінансів. Штатний розпис, кошторис апарату Держмитслужби затверджує Голова Держмитслужби за погодженням з Мінфіном [2].
Таким чином, організаційна-штатна
структура Державної митної служби України, відповідно до норм чинного законодавства, має в своїй основі три складові: апарат, митниці та митний пост. Саме на основі
цих елементів формується штат службовців
Державної митної служби, як на центральному, так і на місцевому рівнях.
Ключове управлінське ядро Держмитслужби та найбільший спектр повноважень, щодо визначення тактичних і
стратегічних напрямів її роботи, реалізації державної митної політики, а також
запобігання та протидії злочинності у даній сфері має центральний апарат. Необхідно зауважити, що на території України
структура та правовий статус апаратів центральних органів виконавчої влади врегульовано положеннями єдиного документу
– Постанови КМУ «Про упорядкування
структури апарату центральних органів
виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 №179. Відповідно
до тексту вказаного акту, у складі апарату центральних органів виконавчої влади
(крім міністерств) утворюються такі структурні підрозділи:
департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання окремих завдань з реалізації державної політики за певними напрямами діяльності
центрального органу виконавчої влади, за
умови, що в його складі буде не менш як
чотири відділи;
управління (самостійний відділ) структурний підрозділ одногалузевого або
однофункціонального спрямування; до
складу управління входять не менш як два
відділи;

самостійний сектор - структурний
підрозділ, що утворюється для виконання
завдань за окремим напрямом діяльності
органу виконавчої влади, функції якого
неможливо поєднати з функціями інших
структурних підрозділів;
відділ у складі департаменту
(управління) - структурний підрозділ, що
утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади тощо [3].
Структура апарату Державної митної
служби України в цілому відповідає загально-встановленій системі та переважно містить в собі департаменти, відділи та
управління, зокрема: Департамент профілювання митних ризиків, Департамент
запровадження міжнародної транзитної
системи, Відділ охорони державної таємниці та технічного захисту, Управління
нетарифного регулювання і таке інше [4].
Ключові завдання із запобігання та протидії злочинності, у центральному апараті
Держмитслужби здійснюють такі структурні елементи: Департамент організації
митного контролю та оформлення та Департамент боротьби з контрабандою та
порушенням митних правил.
Перший, згідно Наказу Держмитслужби «Про затвердження Положення про
Департамент організації митного контролю та оформлення Державної митної
служби України» від 23.03.2011 №240 має
в числі своїх завдань: участь у реалізації
державної політики у сфері митної справи
відповідно до компетенції Департаменту; захист економічних інтересів України
в межах компетенції Департаменту; за
рішенням керівництва Держмитслужби
представлення її інтересів у державних
органах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту, шляхом участі в робочих групах,
комісіях тощо; організацію та реалізацію
заходів з розвитку структури митної служби, інфраструктури та мережі пунктів пропуску через державний кордон України;
сприяння виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України з питань
організації здійснення митного контролю
товарів і транспортних засобів; адаптацію
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національного законодавства в частині
митного контролю та митного оформлення транспортних засобів перевізників та
товарів, що переміщуються ними через
митний кордон України, до положень
міжнародних нормативно-правових актів
з питань митної справи [5].
Інший структурний підрозділ Держмитслужби, відповідно до власного положення затвердженого Наказом Держмитслужби України від 07.04.2011 №289
є спеціалізованим митним органом, який
в межах своєї компетенції та делегованих
Держмитслужбою повноважень здійснює
на митній території України державну
митну справу та забезпечує комплексний
контроль за додержанням законодавства
України з питань державної митної справи, керівництво та координацію діяльності інших митних органів з питань запобігання та протидії контрабанді, боротьби з
порушеннями митних правил, організації
та проведення службових розслідувань та
перевірок, протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Спрямування, координація та контроль діяльності Департаменту покладається на Голову
Держмитслужби відповідно до розподілу
функціональних обов’язків між Головою
Держмитслужби та його заступниками. З
питань організації службової діяльності
Департаменту підпорядковуються підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митниць. Департамент виконує свої завдання як безпосередньо, так і через підрозділи митниць по
боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил [6].
На департамент покладається широкий спектр різноманітних завдань, а саме:
участь у реалізації державної політики
України у сфері державної митної справи
шляхом запобігання та протидії контрабанді, боротьбі з порушеннями митних
правил на всій митній території України;
забезпечення правильного застосування,
неухильного дотримання та запобігання
вчиненню порушень вимог законодавства
України з питань державної митної справи; організація діяльності митних органів з
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виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень законодавства з питань державної митної справи, запобігання
таким правопорушенням. Координація, у
межах компетенції, взаємодії з цих питань
митних органів з правоохоронними органами України, митними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, міжнародними організаціями; організація та
проведення заходів з протидії незаконному
переміщенню через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а
також зброї та боєприпасів, наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів, фальсифікованих лікарських
засобів, у тому числі з використанням кінологічних команд митних органів; контроль
за діяльністю митних органів з питань боротьби з контрабандою та порушеннями
митних правил, результатами розгляду
надісланих митними органами до органів
досудового розслідування повідомлень про
кримінальні правопорушення, дотримання
законодавства з питань державної митної
справи, додержання законодавства під час
здійснення митними органами провадження у справах про порушення митних правил; тощо [6].
Наступну групу складових організаційно-штатної структури Державної митної служби України складають митниці.
Відмітити в даному аспекті варто Наказ
Держмитслужби «Про затвердження положень про територіальні органи Держмитслужби» від 29.10.2020 №489 який
фактично формує правові засади територіальних митниць та митних постів в областях. Проаналізуємо до прикладу Положення про Київську митницю, згідно з
яким остання є митним органом, який у
зоні своєї діяльності безпосередньо здійснює митну справу, забезпечує виконання
завдань покладених на митні органи, а також реалізацію делегованих повноважень
Державної митної служби України, як її
окремий підрозділ. Діяльність Київської
митниці розповсюджується на територію
м. Київ та Київської області [7].

230

×åðêàññüêèé Ð.À. - Äî õàðàêòåðèñòèêè îðãàí³çàö³éíî-øòàòíî¿ ñòðóêòóðè...

Згідно з положенням митницю очолює
начальник, що призначається та звільняється з посади Головою Держмитслужби за
погодження з Міністром фінансів України
та який очолює митницю, організовує та
контролює її роботу; затверджує положення
про структурні підрозділи митниці, у тому
числі митні пости; призначає на посади та
звільняє працівників Державної митної
служби, які здійснюють свою трудові діяльність на посадах митниці; забезпечує трудову дисципліну серед працівників митниці;
видає управлінські та розпорядчі документи
з питань роботи митниці та її структурних
підрозділів; забезпечує дотримання працівниками митниці вимог та обмежень антикорупційного законодавства і таке інше [7].
На митні пости покладається виконання завдань та функцій визначених Митним кодексом та положеннями, що затверджуються митницями, до яких пости
відносяться. При цьому, роботу митних
постів очолює начальник, який призначається на посаду безпосередньо Головою
Держмитслужби. В межах діяльності кожної митниці існує певний перелік митних
постів, який вичерпано наводиться у Наказі Міністерства фінансів України «Про
затвердження Класифікатора Державної
митної служби України, її територіальних
органів та їх структурних підрозділів» від
26.11.2019 №465. Знов таки, якщо взяти
для прикладу тільки Київську митницю,
то в рамках неї на сьогоднішній день функціонують наступні митні пости: Митний
пост «Аеропорт «Київ» (Жуляни)»; Митний
пост «Вишневе»; Митний пост «Західний»;
Митний пост «Київ-центральний»; Митний пост «Чайки» тощо [8].
Висновок
Підбиваючи підсумок представленого
наукового дослідження слід відзначити,
що організаційно-штатна структура Державної митної служби на сьогоднішній
день включає в себе три головні ланки,
кожна з яких в межах визначених повноважень виконує низку важливих завдань у
напрямку запобігання та протидії злочинності. Водночас, останнє питання є структурно виділеним лише в межах централь-

ного апарату відомства. Саме там, утворено спеціальні Департаменти, ключові
завдання яких спрямовано на боротьбу,
попередження, профілактику злочинності
у митній галузі. На рівні територіальних
органів цей аспект роботи митних органів
розчинюється в загальному функціоналі
підрозділів.
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АНОТАЦІЯ
Аргументовано, що організаційно-штатну
структуру Державної митної служби України
слід тлумачити як сукупність управлінських
елементів (органів, підрозділів та служб), котрі знаходяться в єдності та взаємозалежності, діяльність яких суворо упорядкована, а
також відповідний даним елементам штат –
коло ієрархічно розташованих посад.
Встановлено, що організаційна-штатна
структура Державної митної служби України,
відповідно до норм чинного законодавства, має
в своїй основі три складові: апарат, митниці
та митний пост. Саме на основі цих елементів формується штат службовців Державної
митної служби, як на центральному, так і на
місцевому рівнях.
Узагальнено, що організаційно-штатна структура Державної митної служби на
сьогоднішній день включає в себе три головні
ланки, кожна з яких в межах визначених повноважень виконує низку важливих завдань у
напрямку запобігання та протидії злочинності. Водночас, останнє питання є структурно
виділеним лише в межах центрального апарату відомства. Саме там, утворено спеціальні
Департаменти, ключові завдання яких спрямовано на боротьбу, попередження, профілактику злочинності у митній галузі. На рівні
територіальних органів цей аспект роботи
митних органів розчинюється в загальному
функціоналі підрозділів.
Ключові слова: організаційно-штатна
структура, Державна митна служба, протидія та запобігання злочинності.
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SUMMARY
It is argued that the organizational and staffing
structure of the State Customs Service of Ukraine
should be interpreted as a set of management
elements (bodies, departments and services) that are
in unity and interdependence, whose activities are
strictly regulated, as well as the corresponding staff
- hierarchically located positions.
It is established that the organizational and
staffing structure of the State Customs Service of
Ukraine, in accordance with current legislation,
is based on three components: staff, customs and
customs post. It is on the basis of these elements that
the staff of the State Customs Service is formed,
both at the central and local levels.
It is generalized that the organizational and
staffing structure of the State Customs Service today
includes three main links, each of which, within the
limits of its powers, performs a number of important
tasks in the direction of preventing and combating
crime. At the same time, the last issue is structurally
allocated only within the central office of the
department. It was there that special departments
were established, the key tasks of which are aimed at
combating, preventing and preventing crime in the
customs sector. At the level of territorial bodies, this
aspect of the work of customs authorities is dissolved
in the general functionality of units.
Key words: organizational and staffing
structure, State Customs Service, crime prevention
and prevention.
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