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(1939-1940 роки); Естонія, Латвія, Литва
(1940 рік); Угорщина (1956 рік); Чехословаччина (1968 рік); Афганістан (1979 рік).
РФ, як держава-спадкоємець СРСР з 25
грудня 1991 року, не змінила сутності зовнішньої політики. Вона продовжила неодноразово і промовисто демонструвати
підміну демократичних понять, нехтування
загальновизнаними міжнародними способами врегулювання територіальних суперечок, зрештою – великодержавний шовінізм.
Це виразно проявилося під час збройного
конфлікту в лівобережних районах Республіки Молдова (1992 рік), збройної агресії
проти частини території Грузії - Абхазії та
Південної Осетії (2008 рік). Міжнародні договори між УРСР і РРФСР від 19 листопада 1990 року, Україною та РФ від 31 травня 1997 року, хоч і підтвердили взаємні
зобов’язання про територіальну цілісність
одна одної, непорушність існуючих між
ними кордонів, але не зупинили РФ здійснити 20 лютого 2014 року нову збройну
агресію проти України шляхом тимчасової
окупації території Автономної Республіки
Крим (АРК) та міста Севастополя і перетворити її у повномасштабну війну з 24 лютого
2022 року. Це остаточно підважило принципи міжнародної колективної безпеки,
які виявилися недієвими перед більш ніж
100-річною агресивною зовнішньою політикою РРФСР-СРСР-РФ.
За таких умов більшої актуальності набуватиме необхідність продовження системних міждисциплінарних досліджень

У статті окреслено кримську проблематику як складову національної та міжнародної
безпеки на тлі агресивної зовнішньої політики РРФСР-СРСР-Російської Федерації (РФ)
у 1917- 2022 роках. Висвітлено історичні витоки критичного стану національної безпеки
і корінних народів України. Акцентовано увагу
на негативних результатах комуністичної
пропаганди і радянського виховання для свідомості української спільноти. Охарактеризовано непослідовну зовнішню політику України і
держав Західної демократії щодо розвитку відносин з Російською Федерацією, необхідність
їх переосмислення для припинення російськоукраїнської війни та формування нових гарантій міжнародної безпеки.
Ключові слова: АРК, РФ, збройна агресія,
деокупація.
Постановка проблеми
Російські більшовики, захопивши владу
в результаті Жовтневого перевороту 1917
року, розпочали зовнішньополітичну діяльність з оголошення ультиматуму Українській
Центральній Раді (УЦР) та окупації території Української Народної Республіки (УНР).
Після створення РРФСР і СРСР ця держава,
будучи членом Ліги Націй, ООН і європейських інституцій, підписавши Заключний
акт Наради з безпеки і співробітництва в
Європі 1975 року, періодично порушувала
засади міжнародного публічного права. Нагадаю ретроспективу агресивної зовнішньої
політики РРФСР-СРСР щодо таких держав,
як: Польща (1920 і 1939 роки ); Фінляндія
5
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ності. Переконливе свідчення цього, з одного боку, – створення УЦР, Генерального
Секретаріату, забезпечення прав національних меншостей, проголошення УНР, ухвалення Конституції УНР. З іншого – проведення I Всекримського мусульманського
з’їзду, створення Тимчасового КримськоМусульманського Виконавчого Комітету,
проведення I Курултаю кримськотатарського народу, обрання парламенту та уряду на
чолі з А. Айвазовим і Н. Челібіджиханом,
проголошення Кримської Демократичної
Республіки (КДР) та ухвалення її Конституції. Відбувався пошук варіантів унормування відносин української та кримськотатарської державності.
Однак російсько-більшовицька збройна
агресія зумовила поразку УНР і КДР, насильницьке утвердження радянської влади,
яка, зокрема, розстріляла Н.Челібіджихана
23 лютого 1918 року в місті Севастополі.
Український і кримськотатарський народи
продовжили боротьбу з російським комуністичним імперіалізмом в екзилі.
У цьому контексті доцільно нагадати позицію української політичної еміграції щодо
агресивної зовнішньої політики РРСФР.
Всеукраїнська Національна Рада у Постанові від 12 лютого 1921 року підкреслювала,
зокрема, що «уважає намагання і московських большевиків, і російської реакції та
інших напрямів російського імперіялізму
противними свободі і самовизначенню народів, а політику держав Антанти в справах
бувшої Росії хибною, бо дотеперешнім результатом тої політики було лишень скріплення московського большевизму внутрі
і на вні, та обезпилення української національної армії, яка головно ставила доси фактичний опір поширенню большевизму поза
дотеперешні його межі» [1]. Однак це своєчасне прогностичне застереження не було
усвідомлено державами Західної демократії.
Зокрема, внаслідок окупації і створення УСРР-УРСР, Кримської АРСР у складі
РРФСР спотворено європейські вектори
українського і кримськотатарського державотворення. Комуністична пропаганда
і радянське виховання громадян значною
мірою фактично розмило моральні підвалини, на яких трималася гідність особи.-

історичних витоків критичного стану національної безпеки України в результаті агресивної зовнішньої політики РРФСР-СРСРРФ та важливості співпраці з представницькими органами кримських татар.
Мета статті - окреслити кримську проблематику як складову національної та міжнародної безпеки на тлі агресивної зовнішньої політики РРФСР-СРСР-РФ у 1917- 2022
роках, а також низки інших фундаментальних питань (світоглядних, міжнародних, політичних, юридичних, історичних), які вимагають переосмислення на шляху України
до євроатлантичної спільноти.
Стан наукових досліджень
Дослідниками гуманітарного напряму
створено вагому методологічну основу для
вивчення цієї теми. Серед них - наукові
праці Б. Бабіна, Т. Березовця, Г. Бекірової,Б. Брошевана, В. Возгріна, В. Горбуліна,
В. Євтуха, П.- Р. Магочія, А. Мальгіна,Ю. Кандимова, О. Тимощука, С. Червонної
та інших, спільна публікація збірника документів і матеріалів, підготовлена Інститутом
історії НАН України та архівними інституціями у 2016 році за редакцією В. Смолія.
Однак загрози у сфері національної безпеки
матимуть невизначений термін, що передбачає додаткове висвітлення політико-правових подій на території України і Кримського півострова у 1917-2014 роках, які були
відображені в діяльності різних політичних
режимів: територіальна цілісність і територіальний устрій, конституційний статус АРК
та міста Севастополя, кримських татар і російської національної меншості, української
і російської мов, державну інформаційну політику і політику національної пам’яті, відносини з РФ, Європейським Союзом (ЄС),
НАТО.
Виклад основного матеріалу
Аналізуючи зміст опрацьованих джерел
у різних вимірах, слід вказати наступне.
Лютнева революція 1917 року та Українська революція 1917-1921 років, завершення Першої світової війни розпочали процеси поступового відновлення української
і кримськотатарської національної державÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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свята, топоніміку, розповсюджували дезінформацію про кримських татар, протидіяли
закріпленню їх конституційного статусу як
корінного народу України, продовжували
сприяти масовій русифікації шляхом реалізації інформаційної політики у культурній
сфері, характеризували Помаранчеву Революцію державним переворотом тощо.
Відтак, як писав у 2010 році професор
М. Онищук, склався політико-правовий
стан, коли «конституційний лад (фактична
реальна конституція) і юридичний (писана)
конституція, не збігаючись, існують самі по
собі, - то конституційна система держави є
фіктивною, а не реальною. Вона не виконує
свою функціональну роль, працює на деформацію не тільки держави, а й суспільства,
призводячи до їх занепаду і регресу» [3]. Ця
думка стала ще більш очевидною після обрання нового Президента України В. Януковича у 2010 році. Швидке виключення
із тексту Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» норм щодо
євроатлантичного безпекового простору та
НАТО, відмова глави держави підписати
Угоду про асоціацію з ЄС під час проведення Вільнюського саміту 2013 року, узурпація влади політичним керівництвом держави та антиконституційні дії в АРК призвели
до критичного стану національної безпеки.
Названі вище та інші обставини поступово обумовили неготовність Збройних
сил України виконувати оборонну функцію. Вони були враховані РФ для активної
протидії цивілізаційному європейському
вибору політичного майбутнього Українського народу під час Євромайдану та подій Революції Гідності з 21 листопада 2013
року по 22 лютого 2014 року. Використавши дисфункцію органів центральної державної влади, бездіяльність та колаборацію
більшості органів державної влади в АРК
та місті Севастополі, сепаратистські настрої
частини населення РФ 20 лютого 2014 року
здійснила збройну агресію і тимчасово окупувала територію Кримського півострова.
Відновлення державного суверенітету з
метою деокупації території АРК та міста Севастополя передбачатиме реалізацію низки
заходів, зокрема: Рекомендацій парламентських слухань від 22 вересня 2016 року щодо

З цього приводу А. Безансон писав, що«…комунізм призвів до ширшого і глибшого
морального нищення» [2, с.49]. У сукупності
з масовими політичними репресіями поколінь радянських громадян, відсутністю конституційних прав і свобод у більшості з них
виробився страх як основа покори, почуття
меншовартості, корисливий спосіб мислення, необхідність пристосовництва як способу виживання в тоталітарній державі, а в
їх нащадків - переважно лояльне ставлення
до СРСР-УРСР. Виняток – діяльність УПА,
українського правозахисного руху, Національного руху кримських татар за відновлення прав депортованого народу.
За таких умов після ухвалення Декларації про державний суверенітет України
1990 року, подій Студентської Революції на
граніті 1990 року, відновлення Української
держави та припинення існування СРСР у
1991 році виникли світоглядні розбіжності,
які відображалися у внутрішній і зовнішній
політиці, нормах конституційного законодавства, рішеннях органів місцевого самоврядування. Від усунення цих протиріч залежав вектор розвитку держави - європейський чи російський.
З одного боку, повернення до європейських витоків державотворення передбачало подолання успадкованих політико-правових й ідеологічних стереотипів,
формування української політичної нації,
декомунізацію суспільних відносин тощо.
З іншого - демократичні цінності ЄС, ліберальні норми Конституції України, виборчого законодавства, судові рішення уможливили продовження діяльності проросійських політичних партій (КПУ, СПУ, Партії
Регіонів), громадських організацій, засобів
масової інформації, псевдоукраїнської церкви Московського патріархату.
Вони формували органи центральної
і особливо місцевої влади в окремих регіонах, які успішно переконували виборців у
прагматичності зовнішньої орієнтації на РФ,
збільшували товарообіг, створювали Єдиний економічний простір, вимагали державного статусу для російської мови, підписували угоди у військовій галузі, пропагували відновлення СРСР і УРСР, відстоювали
радянську символіку і радянські державні
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ухвалення важливих рішень, переважання
економічних інтересів у міжнародних відносинах з РФ та обмеження риторичними
заявами, резолюціями, переговорами, невиконання міжнародних зобов’язань державами-учасниками підписання Будапештського
меморандуму 1994 року та недієва система
міжнародного публічного права.
Але повномасштабна збройна агресія
РФ проти територіальної цілісності всієї
України з використанням новітніх способів
ведення інформаційної гібридної війни повинна прискорити процес взаємного переосмислення суспільної свідомості. Зокрема,
для суб’єктів конституційного права проросійської орієнтації – змінити ставлення до
українського державотворення, усвідомити загрози конституційному ладу, необхідність його гарантування Збройними Силами України, а для ЄС, НАТО, інших європейських інституцій - історичну та стратегічну роль України в захисті європейської
системи безпеки.У зв’язку з цим доцільно
навести цитату з меморандуму Української
Національної Ради, оприлюдену 5 серпня
1949 року на адресу першої сесії Ради Європи в Страсбурзі: «Тепер уже всі народи
світу відчувають страшну небезпеку від російського комуністичного імперіялізму, з
яким Український народ мусів почати боротьбу ще 1917 р. У цей важливий момент
ми вважаємо залучення України в систему
Об’єднаної Європи за неодмінне з причин
політичних і економічних, зокрема в інтересі оборони eвропейських народів перед
російським комуністичним імперіялізмом»
[5, с.233].

шляхів, методів і способів Стратегії реінтеграції тимчасово окупованої території АРК
та міста Севастополя; Стратегії деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої
Указом Президента України від 24 березня
2021 року; Закону України від 1 липня 2021
року «Про корінні народи України» (кримські татари, караїми, кримчаки); Декларації Міжнародної Кримської платформи від
23 серпня 2021 року [4]. Не менш важливо
- вдосконалити окремі напрями державної
політики з питань оборони та інформаційної безпеки; ухвалити рішення після оприлюднення звіту діяльності Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації
території АРК та міста Севастополя, створеної 1 лютого 2022 року; визначити збалансовану конституційну модель територіальної
організації влади на території Кримського
півострова.
Виконання цих завдань корелюється з
реалізацією конституційного положення
про незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Підписавши та
ратифікувавши Угоду про асоціацію з ЄС у
2014 році, Україна не просто зробила базовий вибір між різними векторами світової
торговельної політики. Йдеться про повернення до західної моделі політичних, економічних, правових, гуманітарних і безпекових відносин. За цим поняттям - моральні і
правові норми європейських держав, котрі
формувалися століттями, створювали грунт,
на якому тепер функціонують політико-правові інституції держав Західної демократії.
ЄС створив спільноту як об’єднання народів на засадах християнських цінностей, не
фальсифікованої історичної пам’яті, верховенства права, прав людини, чесних виборів, справедливого судочинства, спільних
економічних інтересів і їх захисту через систему колективної оборони – НАТО.
Водночас названі вище демократичні цінності не є усталеними, а ЄС і НАТО
- не найкращі політичні організації у світі.
Це підтверджують події після початку російсько-української війни у 2014 році: політично пасивна і наївна позиція ЄС і НАТО,
відсутність єдності та ускладнена процедура
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

Висновки
Розвиток державного будівництва після
1991 року засвідчив непослідовний політико-правовий процес відновлення багатовікової історії українського державотворення.
Серед визначальних обставин – неусвідомлення значною частиною української і європейської спільноти наслідків антисоціального зламу Жовтневого перевороту 1917 року,
створення СРСР 1922 року, спадщини тоталітарного політичного режиму у сфері правової ідеології, хибності «взаємовигідних»
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ницького органу кримськотатарського народу;
12) намагання РФ спорудити дамбу у
Керченській протоці в напрямку українського острова Тузла (2003 рік);
13) набуття російсько-українського громадянства в АРК та місті Севастополі;
14) проросійська позиція деяких держав
на Бухарестському саміті НАТО та відкладення рішення про приєднання України до
«Плану дій щодо набуття членства» на невизначений час (2008 рік);
15) набуття Україною міжнародно-правового статусу позаблокової держави (2010
рік);
16) ухвалення Закону України «Про засади державної мовної політики» як умови
«захисту» російської національної меншості
(2012 рік);
17) відсутність активної проінформаційної політики, що створило умови для порушення інформаційного суверенітету держави та ефективного маніпулювання суспільною свідомістю з боку КПУ, Партії Регіонів,
проросійськими і російськими засобами масової інформації в інформаційному просторі
АРК та міста Севастополя;
17) неусвідомлення та несприйняття переважною кількістю російської національної
меншості в АРК та місті Севастополі ідеї національної держави як такої, що об’єднує
Український народ – громадян України всіх
національностей – на засадах єдиної політичної нації;
18) неефективна військова політика, недостатнє фінансове забезпечення Збройних
Сил України.
Отже, акт збройної агресії РФ проти
України, здійснений 24 лютого 2022 року,
продовжує розпочату 20 лютого 2014 року
тимчасову окупацію території АРК та міста Севастополя. Це має стати уроком для
української спільноти та міжнародного
співтовариства, політичного керівництва
Української держави, ЄС і НАТО у сенсі переосмислення ставлення до «стратегічного
партнера» - РФ. Результат «збалансованої»
зовнішньої політики і «рівноправного діалогу» України з РФ - тисячі вбитих, поранених,
внутрішньо переміщених осіб, гуманітарна
катастрофа, матеріальна і моральна шкода,

міждержавних відносин з РФ, геополітичних реалій XX-початку XXI століття.
Завершуючи характеристику внутрішніх і зовнішніх чинників, які зумовили
тимчасову окупацію території АРК та міста
Севастополя, слід наголосити, зокрема, на
таких:
1) збройна агресія та окупація території
УНР і КДР (1917-1921 роки);
2) створення Кримської АРСР у складі
РРФСР та її ліквідація (1921 – 1945 роки);
3) депортації національних меншостей,
кримських татар за національною ознакою
та адміністративні перешкоди у їх поверненні (1941-1991 роки);
4) політична боротьба під час радикальних суспільних перетворень у СРСР-УРСР із
застосуванням псевдоюридичних аргументів за збереження СРСР, відновлення Кримської АРСР як територіальної автономії у
складі УРСР з метою підписання нею - рівноправним суб’єктом радянської федерації
- нового Союзного Договору;
5) політичне протистояння між органами державної влади України та Кримської
автономії на тлі тривалого конституційного
процесу (1990-1998 роки);
6) російсько-український конфлікт про
правовий статус міста Севастополя (1993
рік);
7) прорахунки політичного керівництва
України щодо підписання та ратифікації
Будапештського меморандуму про гарантії
безпеки (1994 рік);
8) дислокація іноземного військового
формування в місті Севастополі – Чорноморського флоту РФ на підставі Угод 1996 і
2010 років, продовження його перебування
до 2042 року;
9) вагома різниця між формою і змістом
конституційних приписів щодо державного устрою (Україна – унітарна держава,
невід’ємна складова якої – АРК та місто Севастополь із спеціальним статусом);
10) періодичні дискусії про створення
балансу загальнонаціональних і регіональних інтересів, що передбачало формування
двопалатного парламенту;
11) непослідовна державна етнонаціональна політика щодо реалізації конституційного статусу Меджлісу як представ9
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мільйони біженців у державах ЄС. Це вимагатиме нових підходів до реального забезпечення військової сфери, конституційних
прав корінних народів України та зміни
зовнішньої політики закордонних держав
щодо членства України в ЄС і НАТО. Від
усвідомлення та реалізації цього залежатиме перспектива національної та міжнародної безпеки.

CRIMEAN DIMENSION OF RUSSIAN
OCCUPATION: DEOCCUPATIONS OF
CONSCIOUSNESS AND TERRITORY
The article outlines the Crimean issues as
a component of national and international security against the background of the aggressive foreign policy of the RSFSR-USSR-RF in
1917-2022. The historical of the critical state
of national security, including the indigenous
peoples of Ukraine, are highlighted. Emphasis is placed on the negative results of communist propaganda and Soviet education for the
consciousness of the Ukrainian community.
The inconsistent foreign policy of Ukraine and
Western democracies on the development of
relations with Russia, the need to rethink them
to end the Russian-Ukrainian war, the deoccupation of the Crimean peninsula and the formation of new guarantees of international security are described.
Keywords: ARC, RF, armed aggression, deoccupation.
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рического развития и общественной жизни.
Нравственные нормы либо духовные богатства регулируют деятельность людей в общей системе общественных норм.
Нормы нравственности по своему характеру могут быть как положительными,
так и отрицательными, выражаясь в рекомендательных и запретительных формах. В
развивающихся обществах запретительные
нормы превращаются в требуемые нормы,
создавая условия для всестороннего развития личности. Многие философы-идеалисты
рассматривали нравственность как продукт
вечных идей, вечных нравственных законов, абсолютных теоретических положений
божественного происхождения.
Согласно большинству авторов, нравственность не является продуктом исторического развития, общественных условий.
По Платону, нравственность соотносится
с самостоятельным началом, относящимся
к миру трансцендентальных духов. В свою
очередь, Кант связывал нравственность
конкретно с мышлением. По мнению таких
теоретиков нравственности, как Г.Риккерт,
В.Штерн, М.Шиллер, Э.Гартман, люди в
этом мире могут лишь ощущать нравственные качества, поскольку нравственное поведение существует лишь в трансцендентальном мире. Нравственные качества невозможно создать в общественной среде, их
можно лишь выявить. Согласно неотомистам, в случае изменения, нравственный закон теряет свою силу. Различные нравственные воззрения людей выступают лишь след-

В статье указывается, что на современном этапе исторического развития Азербайджанская Республика претворяет в жизнь
политику, направленную на обеспечение безопасности азербайджанского народа, мирное
сосуществование и взаимодействие с другими
нациями и государствами, на освобождение
оккупированных армянами земель. Комплекс мер, предпринимаемый по достижению
поставленных целей, затрагивает как общественно-политическую, правовую, так и нравственную сферу. При этом Азербайджанская
Республика и азербайджанский народ стремятся реализовать поставленные цели на гуманистических основаниях.
Ключевые слова: Азербайджан, право, развитие, философия.
Нормы права и нравственности связаны с духовными качествами, которые
люди стремятся освоить в идеальной и целенаправленной форме. Духовные качества
обогащают общественную и личную жизнь
человека. К нравственным нормам относятся честность и правдивость, простота и
скромность, духовная чистота, вежливость,
принципиальность и иные качества. Будучи
востребованными на протяжении тысячелетий, нормы нравственности формировались, исходя из требований общественного
сожития людей, приобретая форму духовного богатства и передаваясь из поколения
в поколение. Духовные богатства, обусловленные материальными ценностями, имели
и имеют определяющее значение для исто11
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вильными, - довольство. Опыт дает мне
основание говорить об этом. Отметим, что
эти нравственные отношения зависят от
воспитания. Так, что то, что красиво, священно для одного, может не считаться верным другим. Таким образом, люди сожалеют о своих ошибочных действиях либо
привлекают внимание своим воспитанным
поведением» (1, с. 132).
По своей сущности нормы морали обусловлены и общественной средой. «...Мораль, как и религия, бывает связана с социальным положением общества…На всех
этапах общественного развития преобладают нравственные отношения, характерные
для данного периода. В нравственном срезе
высшим общественным проявлением морали выступает то, при котором люди свободны и равны» (3, с. 28).
Отметим высказывание по этой проблеме Дж.Локка, который указывал на то, что
нравственными ценностями овладевают на
практике и в процессе воспитания... (3, с.
28).
П.Лафарг в труде «Экономический детерминизм Карла Маркса» подчеркивал,
что представления о нормах морали и отношение к ним возникают лишь в зависимости
от классовой принадлежности. Так, взгляды
на справедливость не могут быть идентичными у капиталиста и рабочего класса.
Ряд западных социологов не принимают относительность научного знания, диалектику абсолютной истины и относятся к
природе нравственных ценностей на идеалистической, субъективной основе. Они
не учитывают экономические условия, которые определяют выражение, желание
и интересы людей. Сторонники течения
этического релятивизма отвергают научный подход к морали, полагая, что люди не
имеют возможности контролировать происходящие события. При этом прагматисты выдвигают идею об отсутствии объективных нравственных ценностей и морали
вне человека, что следует из субъективной
идеалистической логики. Джеймс отмечает,
что человек создает нравственные богатства
в результате деятельности. По мнению автора, человек может обладать высокими

ствием непререкаемых нравственных суждений. Под этим подразумевалось создание
объективных, универсальных нравственных норм и принципов на все времена, а
нравственность понималась как вечная, неизменная субстанция. Чтобы доказать правильность данного принципа, была принята за основу идея о неизменности сущности
человека. Исходя из чего, неотомисты придерживались принципа, гласившего о том,
что личность обладает единым нравственным содержанием и ни одна экономическая
и политическая система человека изменить
не может...» (1, с. 132).
В настоящее время такие этические концепции, как интуитивизм, гедонизм, экзистенциализм, считают нравственные ценности самовольно избранными людьми нормами для пользы, выгоды, удовольствия, не
принимая объективность моральных норм.
Согласно концепции экзистенциализма, положительные нравственные качества, формирующиеся у человека, возникают по независящим от него причинам. Привлекает
к себе внимание мысль Шелдона, представителя современного гедонистического течения, провозглашающего то, что «человек
сам выбирает объекты и действия для получения удовольствия и наслаждения, и поэтому он судья и хозяин собственной нравственности. Искать критерий нравственных
ценностей вне себя является бессмысленным» (1, с. 132).
Исходя из томизма, нравственными
нормами являются нормы, установленные
и управляемые Богом. Это означает, что
люди могут достичь подразумеваемых нравственных норм, подчиняясь Богу, выполняя
религиозные обряды. Материализм исходил из того, что нормы морали не являются
врожденными, а возникают в зависимости
от реальных условий жизни, природы человека (1, с. 132).
Нидерландский философ Бенедикт
Спиноза в труде «Этика» рассматривает
нравственные нормы как нормы поведения, возникающие из духовной жизни и
поведения людей: «Здесь нет ничего удивительного. То есть действия, которые мы
считаем неправильными, вызывают недовольство, а действия, считающиеся праÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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сировались такие правила поведения, как
забота о пожилых, больных и детях, уважение к ним. Однако с появлением частной
собственности и классов были сформированы новые правила поведения. Наряду с моральными нормами положительного характера, имели место и нормы отрицательной
направленности, как то воровство, ложь,
мошенничество, предательство.
По материализму, материальное положение людей обуславливает изменение и
их мышления. В условиях изменения материального положения происходит процесс
формирования нравственного мышления,
нравственных норм. То есть определение
производственных отношений уровнем
производительных сил, понимание исторических процессов на этой основе носит
социально-идеологический характер. В подобных условиях формирование нравственных отношений соотносилось с потребностями, установками времени.
Отношения между людьми варьируются
в соответствии с историческим периодом,
процессом адаптации общественных отношений к наличествующим условиям. Все
это дает основание утверждать, что нормы
морали не являются неизменными. Они
формируются и развиваются как продукт
реальных отношений. При определении содержания норм морали в корреляции с конкретными историческими условиями можно оценить качество действий и поведения.
Лишь на этой основе возможно высказать
верное суждение относительно появления
и сущности норм морали, причинно-следственной связи в процессе формирования
нравственных отношений.
Нравственные качества положительной
направленности люди создавали либо добровольно, либо в результате постановки
под сомнение норм морали. Нормы морали, установленные на основе спроса, преобразовывались, совершенствовались и
адаптировались к существующим условиям
в результате процесса социально-экономического развития. Например, как известно,
в условиях появления частной собственности и государства был отменен закон «кровь
за кровь». Если в период рабовладения в
хозяйственной системе, обладающей вар-

нравственными качествами, исходя из воли,
желания и веры.
Согласно материализму, нравственные
нормы, взгляды проистекают из опыта предыдущих эпох, преобразовывают свою форму и не востребованное нравственное мировоззрение уступает место новым экономическим отношениям и законам, действующим
в новом обществе. При наличии общих
признаков между старыми и новыми общественными отношениями, нравственные
нормы адаптируются к новым условиям.
На протяжении веков люди в процессе труда создавали и развивали принципы,
правила, регулирующие их отношение к
обществу. На основе данных принципов и
правил функционировали экономические
отношения, общественное производство.
Проблема организации труда определялась
обычаями и традициями. В процессе труда
проявлялись такие нравственные нормы,
как справедливость, взаимопомощь, единство, формировались нравственные принципы, отталкивающиеся от таких качеств,
как честность, смелость. Впоследствии взаимоотношения людей в обществе, отношения
между женщинами, мужчинами и детьми
стали общепринятыми нормами поведения.
То есть взгляды на нормы морали возникали под воздействием различных факторов.
Решающее значение приобретали качества,
соотносимые с жизненными потребностями
людей, интересами классов (3, с. 52).
Известно, что экономические отношения в обществе формируются в интересах
определенного класса и составляют основу
норм морали. Экономические отношения
влияют на нормы морали, вследствие чего
нормы морали имеют объективное общественное содержание.Следует отметить, что
нормы морали сложились в обществе, в котором отсутствовала частная собственность и
эксплуатация. Так, при первобытнообщинном строе, основанном на общем равенстве,
люди совместно противостояли стихийным
природным силам. «...Оскорбление членов
племени понималось как оскорбление всего племени. Вопросы брака, собственности
и мести носили коллективный характер (5,
с. 493). В результате культурного развития
общества, в нравственных нормах зафик13
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разному ощущать на себе влияние одного и
того же объекта» (5, с. 493).
Исходя из материалистических догм, в
обществе в условиях прогрессивного развития и закономерной взаимозаменяемости общественно-экономических формаций
происходит развитие материальных и духовных благ, в том числе нравственных и
правовых отношений. Следовательно, по
мере общественного развития, изменения
материальных условий жизни и производственных отношений, меняется и их нравственно-правовое воображение и мышление. В результате социально-экономического развития представляется невозможным
воспрепятствовать процессу развития общества... (5, с. 493).
Иными словами, материально-экономические факторы влияют на изменение
и развитие нравственных и правовых качеств. Одновременно подчеркивается влияние идеологических аспектов на материально-экономические условия. Как отмечал
Ф.Энгельс, «...историческое развитие зависит от экономических условий. Политическое, правовое, философское, религиозное,
литературно-художественное развитие и
др. основаны на экономическом развитии. Однако экономическая ситуация не
является единственной причиной. Здесь
присутствует взаимное влияние на основе
экономической необходимости» (5, с. 493).
Нравственность и право как формы общественного сознания также определяются
на основе способа производства. При этом
возникают они в результате взаимодействия
различных форм общественного сознания.
Исходя из этого, нормы морали и права являются историческими явлениями, их можно рассматривать как специфическую форму
общественного сознания. Она формируется
исторически, носит обязательный характер для всех членов общества. Посредством
нравственных ценностей определяются духовные блага.
Отметим, что исторически существуют
два направления, связанные с взаимоотношениями морали и права. Одно из них
подразумевает коллективизм и гуманизм,
другое - индивидуализм и отход от гуманизма. Так, в условиях первобытнообщинного

варской психологией, требовалось жестокое
убийство виновного, то после изменения отношения людей друг к другу и к материальным благам выдвигались новые положения,
адекватные нанесенному ущербу.
Важным условием при формировании
норм морали на основе принципа детерминизма является понимание их содержания,
а также обращение внимания на проблему
нравственного прогресса. Ряд исследователей ставили под сомнение вопрос о существовании нравственного прогресса. Так,
они отрицали факт нравственного прогресса в обществе, утверждая, что человеческая
мораль имманентна и неизменна. Согласно теоретическим положениям К.Ясперса,
Б.Рассела, З.Фрейда и др., мир с самых своих основ был разделен на сильных и слабых.
Поэтому невозможно рассуждать о какомлибо общечеловеческом развитии, о нравственном прогрессе, связанном с развитием
человечества в целом, определять его единый, объективный критерий. Также невозможно выдвигать гипотезы о направленности нравственного прогресса. По З.Фрейду,
нет особой принципиальной разницы между нравственностью первобытного общества и нравственностью нынешней эпохи.
С самого своего появления на свет человек
обладает определенными нравственными
качествами, которые сопровождают его на
протяжении всей его жизни. Пожилой человек своим поведением возвращается к
поведению в детстве. Отсюда вывод, что мораль первобытного человека лучше морали
современного человека, а мораль ребенка
- морали пожилого человека. Согласно неопозитивизму, в результате развития культуры исчезают все нравственные качества,
нравственные чувства. Люди под властью
разума превращаются в автоматизированные интеллектуальные машины, лишенные
чувств... (4, с. 495).
Однако известно, что человеческое
чувство как следствие познавательного и,
шире, теоретического познавательного процесса может расширять свои границы. При
этом каждый человек так же разнообразен
по своим ощущениям и качеству ума, как
и объект, влияющий на него. Иначе «один
и тот же человек в разное время может поÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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дельцев быть совестливыми по отношению
к рабам.
В труде «Философия Ишрака» азербайджанского философа Шихабуддина Сухраварди (1154-1191) поднимаются важные вопросы по учению ишракизма. Автор выступает против бесправия, несправедливости,
уподобляет злонамеренных людей дракону
и змее. Он отмечает, что если политику будут проводить достойные люди, то время ознаменуется светом. Позиция человека в обществе должна быть обусловлена духовным
совершенством, нравственностью. Согласно
Насираддину Туси, придававшему определяющее значение нравственным благам,
они не могут существовать вне своих основ.
В произведении «Эхлаги-Насири» в центре
внимания стоят такие нравственные блага, как добро и зло, совесть, человечность,
честь, достоинство, счастье, любовь, дружба
и другие духовные качества. В нем исследованы также вопросы политики, права и
государства. В результате этических изысканий Н.Туси было ясно показано историческое развитие общества.
Основатель классической немецкой философии Иммануил Кант (1724-1804) в труде «Критика чистого разума» пытается определить разницу между нравственностью и
законностью человеческих поступков. Согласно автору, если поведение человека
объективно не противоречит требованиям
нравственного закона, но осуществляется с
определенными намерениями, как то жадностью, тщеславием, стремлением к счастью, то в этом случае поведение человека
считается легальным, то есть явным. Если
требования нравственного закона явно не
соблюдаются, то отношения между людьми относят к сфере права. Определяя отношения между нравственностью и правом,
И.Кант считает законы первым этапом духовности. Задача права состоит в контроле
за действиями отдельных лиц. Внешне это
право должно быть организовано таким образом, чтобы оно соответствовало требованиям законов морали. Оно должно иметь
силу принуждения для выполнения правовых требований и предотвращения их нарушения. Если существует право, отвечающее законам морали, то свободная воля

строя отсутствовала враждебность людей
друг к другу в индивидуальном порядке.
Для людей того времени общие интересы
превалировали над их личными интересами. Отношения между людьми заключались
в борьбе за выживание, которая строилась
на общем противодействии стихийным силам природы. В последующие периоды
освоение инструментов и средств производства, появление частной собственности,
разделение общества на антагонистические
классы способствовали также и изменению
отношений между людьми. Частная собственность обусловила появление индивидуализма. Человек оказался способен нанести вред другому человеку, преследуя свои
личные интересы. По этому вопросу есть
исследования, в которых людей оправдывали за враждебность по отношению друг
к другу. Так, З.Фрейд считал эгоизм одним
из главных принципов человеческих отношений, вытекающих из сущности человеческой природы. Он указывал на то, что
человек эгоистичен, даже в условиях одержимости каким-либо желанием, занимаясь
определенным видом деятельности. Отвергая сотрудничество людей в той или иной
сфере деятельности, он отмечал, что любое
самопожертвование является выражением
эгоистичных интересов.
Обращаясь к ранним исследованиям
по данной проблематике, следует подчеркнуть, что Зенон, как последователь греческих стоиков, призывал общество воздержаться от активной политической борьбы.
Вместо этого им были заявлены требования к нравственному совершенствованию
и нравственному осуждению правителей.
Сенека, развивая идеи стоиков, озвучил
запрос на духовное равенство людей, выступил сторонником идеи послушания. Он
представлял рабство в качестве веления
судьбы. Опасаясь восстания рабов и свободных людей, не обременных имуществом,
он советовал не использовать жесткие методы против них. Эпиктет, как представитель римских стоиков, также призывал
рабов воздерживаться от активной борьбы,
нравственно совершенствоваться. Он выступал против богатства, называя его злом;
осуждал эксплуатацию, призывая рабовла15
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характер, планомерно прогрессирует на основе сознательного использования законов
общественного развития. Материалисты,
придавая большое значение роли духовных
факторов в развитии общества, указывали
на то, что лишь по требованию невозможно
достичь свободы, гуманизма, справедливости. Для этого необходимо уничтожить саму
эксплуатацию. В советский период в качестве условия функционирования общественной системы выдвигались такие нормы, как
коллективизм, социалистический патриотизм и интернационализм, гуманизм, честность, справедливость и принципиальность,
активность в делах общества, непримиримость к старым системам управления и проявлениям, вытекающим из данной среды.
Однако с целью улучшения положения населения страны необходимо было, в
первую очередь преодолеть материальные
трудности. Заявленная перестройка выступила новым этапом в политике, экономике
и духовной жизни советских граждан, кардинально изменившим материальный и духовный уклад, систему ценностей людей.
С течением времени содержание нравственных ценностей изменяется и совершенствуется. Так, можно проанализировать
деятельность, связанную с определенными
нравственными поступками, оценить теоретические положения на основе нравственного прогресса. Мы отмечали, что с целью
определения критериев нравственности,
предоставления ее научного анализа, теоретики выдвигали целый ряд научных положений. Большинство из них стремилось
найти критерий нравственности вне общества, в вечной человеческой природе. Другая часть исследователей искала объективный критерий духовности в нравственности
и безнравственности, справедливости и несправедливости, добре и зле.
Обобщая анализ соответствия норм морали и права, можно заключить, что в каждом историческом периоде, на каждом этапе
общественного развития существовал нравственный критерий, соответствующий нравственному типу эпохи. Исторически, с изменением среды, изменялись и развивались
также содержание и критерии нравственности. Поэтому наряду с принятием идеалов

одного человека оборачивается против свободы другого. По Канту, правовая система
состоит из специальной и общей частей.
Специальное право охватывает отношения
между свободными людьми, общее право
составляют законы, необходимые для общественных правоотношений. Согласно Канту, если общее право касается взаимоотношений всех людей, то это право гражданина
мира. И.Кант в своих работах указывает на
то, что государство-это сообщество людей,
подчиненных законам. Главнейшим признаком государства является верховенство
закона. Государство, гарантирующее правовые принципы, должно быть организовано
на основе общественного договора и народного суверенитета. Кант стремился к тому,
чтобы законодательная власть осуществлялась народом, были приняты законы,
предусматривающие равные права граждан. Кант называл государство правовым
гарантом свободы. Он не считал проблему
счастья граждан обязанностью государства.
Философ, выступавший с этих позиций, отмечал необходимость наличия в государстве
трех главных органов: парламента, издающего законы, правительства, исполняющего
законы, и суда, защищающего законы. Кант
считал идеальным государство, основанное
на принципе разделения власти и подчинения низших высшим. Согласно авторским
выводам, невозможно обеспечить правовое положение общества противоправными
средствами. Под этим он понимал отказ от
насильственного перехода к идеальному государству.
Содержание нравственности связано с
конкретными общественно-историческими
условиями эпохи. В период СССР мораль
выполняла функцию воспитания класса в соответствии с требованиями классовой борьбы. Для функционирования нравственных
отношений выдвигались определенные требования. В то время такие качества, как коллективизм, интернационализм, ненависть
к эксплуатации служили формированию
пролетарской морали. Пролетарская мораль обладала специфической сущностью,
требованиями и критериями. Так, согласно
материализму, вследствие нравственного
прогресса общество теряет свой стихийный
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

16

Íàáèåâ Ô.Ã. - Íðàâñòâåííûå äåòåðìèíàíòû ïðàâîâîãî ìûøëåíèÿ

и ценностных критериев, составляющих
нравственную основу современных этапов
закономерного хода истории, необходимо
на научной основе осмысливать и объективное содержание современного состояния
всемирной истории.При оценке морали и
права, в первую очередь, следует оценивать
аспекты, основанные на нравственных и
правовых ценностях, должны учитываться
объективная и субъективная природа ценностей. Общественный прогресс развивается параллельно с нравственным и правовым
прогрессом. Нравственный прогресс сопутствует общественному развитию, в силу чего
нравственные и правовые качества, служащие задачей построения справедливого
общества, можно рассматривать как объективный критерий нравственной и правовой
цели.
Таким образом, в каждый исторический
период формируются своеобразные нравственные отношения, цель которых заключается в обеспечении счастливой жизни
людей, живущих в обществе. После определения цели, ясности ее направления можно
говорить о духовных качествах и проблеме
перестройки мира, поскольку цель является обязательным условием деятельности. В
современное время нравственные качества
человека оцениваются, исходя из его отношения к обществу, коллективу, семье, обще-

ственно - политической системе, имуществу,
окружающей среде.
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MORAL DETERMINANTS OF LEGAL
THINKING
The article states that at the present stage of historical development, the Republic of
Azerbaijan is implementing a policy aimed at
ensuring the security of the Azerbaijani people,
peaceful coexistence and interaction with other
nations and states, and the liberation of the
lands occupied by Armenians. The set of measures taken to achieve the set goals affects both
the socio-political, legal and moral spheres. At
the same time, the Republic of Azerbaijan and
the people of Azerbaijan strive to realize their
goals on humanistic grounds.
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бальних економічних, політичних та соціальних процесів. Ці виклики, у свою чергу,
потребують багатьох різких змін у різних
сферах соціально-економічного життя.
Початок цих змін був встановлений ще
в останні десятиліття ХХ століття, і вони
впливали, переважно, на національні системи, хоча вони особливо видимі на міжнародному рівні. Як наслідок, очікування змін
та вжиття необхідних заходів тісно переплетені з системою публічного управління, а
реформа самого публічного управління стає
глобальною проблемою, пов’язаною з адаптацією до тиску та потреб швидко мінливого
світу.
Дослідження процесів реформування
сфери публічного управління, які з’явилися
та розпочалися в останні десятиліття ХХ
століття в англо-американських країнах під
назвою “нове публічне управління” переслідували мету трансформації та модернізації класичної парадигми публічного управління. Аналіз наукової парадигми виявив і
показав неоднорідний характер концепції
нового публічного управління, а також той
факт, що відбувається, коли ідеї нового державного менеджменту стикаються з системою громадського управління в державі.

Статья посвящена изучению особенностей
организационных и юридических оснований в
контексте трансформации института государственного управления. Проанализированы
научные
подходы
отечественных
и
иностранных ученых о юридическом характере организационной и юридической основы
государственного управления в парадигме
модернизации государственного управления.
Обосновано, что общее внимание реформ
направлено на модель новой государственной администрации, а затем идеи реформ,
объединенных под этим именем, приобретают различный контент и различное использование в англо-американских и европейских
странах из-за различий в исторических и
институциональных развитиях стран, их
современная форма правительства и тип политической и административной системы.
Доказано, что государственное управление
действует как своего рода социальное управление, локализованное в территориальных
коллективах, которое имеет несколько уровней институционализации: государственный,
региональный и муниципальный.
Ключевые
слова:
государство,
государственные органы, правовые принципы,
государственное управление, демократия,
юридические гарантии, законодательство.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окремі проблеми організаційно-правових засад публічного управління були
предметом наукових праць багатьох науковців, таких як В. Авер’янов, Г. Атаман-

Постановка проблеми
На сьогодні серйозні виклики, що стоять перед сучасною державою, пов’язані зі
збільшенням та зростанням складностей,
динаміки та взаємної прихильності до глоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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налення роботи уряду та модернізації державного управління.
Багато авторитетних авторів логічно
ставлять питання, чи є проведення реформ
політичною модою і, якщо так, то якою мірою. Інші шукають відповіді на такі запитання, які сили, що рухають реформаторів,
та які інші важливі фактори, що впливають
на цей процес.
Неможливо уникнути питання, чому
одні країни докладають більших зусиль і
беруть більш активну участь у спробах реорганізації державного сектору, тоді як інші
набагато обережніші. Логічно шукати пояснення як подібності, так і різниці щодо змін
у різних країнах.
У той же час порівняльні дослідження,
безсумнівно, доповнюють і збагачують уявлення про нові форми державного управління, а для країн Центральної та Східної
Європи, які перебувають у процесі інституційної трансформації та оновлення, надзвичайно важливим є здійснення таких
стратегій, які адаптовані до нових реалій

чук, В. Афанасьєв, В. Бакуменко, Є. Григоніс, Л.Григорян, Н. Єсипчук, В. Князєв,
М. Корецький, О. Коротич, М. Круглов,П. Надолішній, Н. Нижник, О. Оболенський,Г. Одінцова, Ю. Тихомиров, Л. Юзьков та ін.
Тим не менше, більшість праць вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків
присвячено дослідженню переважно правової природи публічного управління, особливостям реформування, трансформації та
модернізації інституту публічного управління. У той же час, проблема удосконалення
організаційно-правових засад публічного
управління в контексті здійснення ефективної децентралізації є надзвичайно актуальною в сучасних умовах розвитку України і
зумовила вибір цієї теми дослідження.
Метою цього дослідження є формулювання авторських підходів щодо розуміння
організаційно-правових засад публічного
управління в контексті реалізації процесів
децентралізації та удосконалення системи
публічного управління в Україні.
Виклад основних положень
Як правило, основною метою
реформ державного управління
є трансформація та модернізація
вже застарілої адміністративнобюрократичної системи. І якщо
реформи насправді приведуть
до більш ефективного та дієвого
уряду, до надання більш якісних
послуг та нових програм, і в той
же час до посилення політичного контролю, більш прозорого
управління та кращого іміджу
для політиків, хто прагне їх проводити, легко пояснити, чому
вони такі популярні і так високо
проголошені.
Насправді ж справа йде інакше, оскільки реформи управління можуть зазнати краху і не
досягти всіх заявлених цілей. У
будь-якому випадку адміністративна реформа є лише одним
із шляхів досягнення більшості
бажаних результатів для вдоско-

Рис. 1. Фактори, які впливають на побудову системи органів публічного управління
Примітка: складена автором за [1].
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українській політичній сцені та
небажанням ризикувати запровадженням радикальних змін.
Слід також зазначити, що
при створенні нового адміністративного поділу було враховано інституційні та функціональні міркування, менше уваги
було приділено критерію соціальних зв’язків. Новий територіальний поділ іноді не був продиктованимя раціональними та
економічними
міркуваннями,
але був створений у результаті
політичних тендерів.
Публічне управління виступає як різновид соціального
управління, локалізованого в
межах територіальних колекРис. 2. Організаційні схеми публічного управління тивів, що має кілька рівнів інституціоналізації:
державний,
Примітка: складена автором за [2].
регіональний і муніципальний.
навколишнього середовища та призвели до
Як якісно нова форма публічне
значних еволюційних змін у бюрократичній управління в сучасних умовах характеризуадміністративній моделі.
ється такими сутнісними властивостями, як
Фактори, які впливають на побудову сис- транспарентність, легітимність та демократеми органів публічного управління, зобра- тичність.
жено на рис. 1.
Таке розуміння публічного управління
Водночас, якщо загальна спрямова- дозволяє розглядати його як якісно інше
ність реформ спрямована на модель ново- явище, аніж класичне державне управління
го державного управління, то ідеї реформ, і за змістом, і за етимологією. Це своєрідне
об’єднані під цією назвою, набувають різно- народне управління, де бюрократичні прого змісту та різного застосування в англо- цедури застосовуються лише там і тоді, коли
американських та європейських країнах процедури безпосередньої участі населенчерез відмінності в історичному та інститу- ня в управлінні застосовувати неможливо.
ційному розвитку країн, їх сучасна форма Для публічного управління характерна деправління та тип політико-адміністративної централізація повноважень та безпосередсистеми.
ня участь населення у здійсненні управлінУ цій ситуації слід зазначити, що якщо ських процедур [3-4].
англо-американські країни вважати справУ контексті реалізації публічного управжніми експонентами нового державного ління легітимністю розглядається як згода
управління як нової адміністративної пара- населення з процедурами формування та
дигми, країни континентальної Європи сут- діями управлінських інститутів, що виражатєво відхиляються від траєкторій та страте- ється в добровільному визнанні за органами
гій цієї концепції.
публічного управління права ухвалювати
Організаційні схеми публічного управ- обов’язкові рішення.
ління зображено на рис. 2.
Світові тенденції впливають на будьТим не менше, як це сталося протягом яке управління, яке змушує країни ділитибагатьох років, концепція реформи була ся спільними ідеями, наприклад, зробити
змінена і її введення було перенесено. Це державне управління більш чутливим, підбуло пов’язано з постійними змінами на звітним та ефективним. Іншими словами,
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належне управління є життєво
важливим для адекватного реагування на виклики сьогодення,
а наявність ефективного уряду,
як висловлюється Джозеф Стігліц, стає все більшим суспільним благом [5].
Сучасна ідея належного
управління базується на розумінні того, що саме управління
є ефективним і справедливим,
стимулює верховенство закону
та гарантує, що економічні, політичні та соціальні пріоритети
визначаються консенсусом між
державою та громадянськими
інституціями, а також що ресурси розподіляються таким чином,
щоб враховувати інтереси навіть
найбідніших та найуразливіших
членів суспільства.
Рис. 3. Засади діяльності системи органів місцевої
Принципи
належного
влади
управління, засновані на широПримітка: складена автором за [7-8].
кій громадській участі, політичУ деяких випадках результати дуже суній підзвітності та прозорості,
перечливі,
навіть парадоксальні або відвервикладені в Білій книзі про управління в
то
невтішні.
І не може бути інакше, оскільки
Європейському Союзі, але вони також рознерідкі
випадки,
коли покладаються гологлядаються як керівництво та показник для
вним
чином
на
корисні
та поверхневі зміни,
роботи адміністрації [6].
За останнє десятиліття ми стали свідками спрямовані на вдосконалення державного
того, як багато країн досягли прогресу в ре- управління.
Засади діяльності системи органів місцеформуванні публічного управління та його
вої
влади
зображено на рис. 3.
вдосконаленні, хоча траплялися і такі, які
Існує
багато
різних шляхів реформуванне змогли зробити позитивних змін, наприня
державного
управління. У звіті ОЕСР
клад, результат спільних зусиль політичних
лідерів, виконавчої влади, громадянського про модернізацію управління від 2005 р.
Розглядаються ініціативи модернізації у
суспільства та приватного сектору.
У той же час у багатьох розвинених інду- понад тридцяти країнах-членах за останні
стріальних країнах, а також у країнах із рин- двадцять років та визначені важливі відковою економікою є невикористані можли- мінності між різними групами країн. Таким
вості для значного вдосконалення стандар- чином, наприклад, однією із суттєвих відмінностей – використання ринкових мехатів державного управління.
Як уже зазначалося, протягом більше нізмів, а інша – реформа процедур набору
двох десятиліть докладались величезні зу- на державну службу, а також широкі рамки,
силля для реформування та модернізації у яких принцип оплати праці застосовуєтьзастарілої адміністративно-бюрократичної ся в різній мірі.
У звіті ОЕСР робиться висновок, що “мосистеми, але правда полягає в тому, що редернізація
залежить від контексту”, оскільзультати цих зусиль не завжди відповідали
ки
глобальні
тенденції впливають на все
очікуванням і призвели до вкрай необхідуправління, проте не існує універсального
них позитивних змін.
рецепта боротьби з державним управлін21
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Тим не менше, існує спільна характеристика моделі, яка полягає в тому, що нова
концепція публічного управління, по суті є
запереченням класичної парадигми публічного управління. Досить вказати лише на
одну з ідей нового управління суспільною
децентралізацією, що суперечить принципам суворої ієрархії та сильної централізації, закладеної в класичній парадигмі публічного управління. На практиці це повинно означати, що в контексті удосконалення
та реформування у дусі нового публічного
управління органи публічного управління в
Україні повинні покладатися на такі підходи, як радикальні зміни, гнучкі організації,
та зосереджені на уподобаннях громадян.

ням, оскільки історія, культура та розвиток
ставлять уряди в конкретне середовище з
різними характеристиками та встановлюють різні пріоритети [9].
Вплив глобалізаційних тенденцій на
суспільний розвиток веде до певної уніфікації держави та публічної адміністрації,
які змінюються в напрямі поліцентричності та зміцнення зв’язків із громадянським
суспільством. Сучасними вченими виділено
кілька нормативних моделей діяльності публічної влади: ринкового управління, співучасті, еластичну та здерегульовану, які рідко виступають у чистому вигляді [10, с. 29].
Спільним для всіх перерахованих моделей є еволюційний розвиток та адаптація
до конкретних суспільно-культурних вимог,
поступовий перехід від бюрократичного
до публічного управління. Шкодить справі
ефективного функціонування органів публічного управління, на наше переконання,
періодичне нагнітання атмосфери щодо необхідності докорінного реформування владних структур в Україні.
Йдеться ж, фактично, переважно про
“косметичний ремонт” сучасної системи.
Проте важливим є не стільки “дизайн”,
скільки його “наповнення”; поведінка державних і політичних діячів, що діють у межах тих чи інших інституцій; підтримка їхніх дій або протести проти порушення ними
демократичних процедур з боку громадськості [11, с. 16].
Проте, сприйняття належного управління певною мірою визначається різними
організаційними культурами, інституційною спадщиною та статус-кво і політичним
баченням майбутнього розвитку належного
управління.
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to the peculiarities of improving the effective
mechanisms of functioning of the institute of
public administration at the present stage of
formation and implementation of legal policy
in Ukraine.
It is substantiated that the general focus
of reforms is aimed at the model of new state
administration, then the ideas of reforms,
united under this name, acquire different
content and different use in anglo-american
and european countries because of differences
in the historical and institutional development
of countries, their modern form of government
and the type of political and administrative
system. It is proved that public administration
acts as a kind of social management localized
within territorial collectives, which has several
levels of institutionalization: state, regional and
municipal.
It has been specified that in the last decade we
have witnessed how many countries have made
progress in reforming public administration
and its improvement, although there were also
those who have not been able to make positive
changes, such as the result of joint efforts of
political leaders, executive power, civil society
and civil society and private sector.
It is established that the modern idea
of proper management is based on the
understanding that management itself is
effective and fair, stimulates the rule of law and
guarantees that economic, political and social
priorities are determined by the consensus
between the state and civic institutions.
On the basis of the study, it is concluded
that there is a variety in approaches to
interpretation of organizational and legal
foundations of public administration, since it
is largely explained by the existence of diverse
views on the modern phenomenon It comes
and whether it actually exists.
In addition, in practice, it should mean that
in the context of improving and reforming
in the spirit of new public administration,
public administration, public administration
in Ukraine should rely on such approaches
as radical changes, flexible organizations and
focused on citizens’ preferences.
Keywords: state, state bodies, legal
principles, public administration, democracy,
legal guarantees, legislation.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню особливостей організаційно-правових засад у контексті трансформації інституту публічного
управління. Проаналізовано наукові підходи
вітчизняних та зарубіжних учених щодо правової природи організаційно-правових засад
публічного управління в парадигмі модернізації публічного управління. Обґрунтовано, що
загальна спрямованість реформ спрямована
на модель нового державного управління, то
ідеї реформ, об’єднані під цією назвою, набувають різного змісту та різного застосування в англо-американських та європейських
країнах через відмінності в історичному та
інституційному розвитку країн, їх сучасна
форма правління та тип політико-адміністративної системи. Доведено, що публічне
управління виступає як різновид соціального
управління, локалізованого в межах територіальних колективів, що має кілька рівнів інституціоналізації: державний, регіональний
і муніципальний.
Ключові слова: держава, державні органи, правові засади, публічне управління, демократія, юридичні гарантії, законодавство.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL
PRINCIPLES OF MODERN PUBLIC
ADMINISTRATION IN UKRAINE
The article is devoted to the study of
the peculiarities of organizational and legal
foundations in the context of the transformation
of the institute of public administration.
The scientific approaches of domestic and
foreign scientists on the legal nature of
the organizational and legal foundations
of public administration in the paradigm
of modernization of public administration
are analyzed. The author examines the
phenomenon of public administration in terms
of effective construction of its organizational and
legal basis, as well as the author’s approaches
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кож вводитись тимчасові обмеження прав і
законних інтересів юридичних осіб в межах
та в обсязі, що необхідні для забезпечення
безпеки і оборони України.
Введення воєнного стану в Україні створило нові правові умови діяльності органів
державної влади, місцевого самоврядування, військового командування, підприємств,
установ, організацій, в т.ч. і адвокатури
України.
Правовий режим воєнного стану в загальній мірі торкається прав і свобод людини і громадянина всіх, хто проживає на
території України. Кожна особа повинна дотримуватися комендантської години, зазнає
обмеження в пересуванні, зміни в трудовій
та особистій діяльності, хтось підлягає мобілізації, на кожного покладаються додаткові
обов’язки. Мільйони громадян зазнали від
агресії Росії моральних і матеріальних збитків від руйнування житла, втрати роботи,
вимушеного переселення, набуття статусу
біженця, загибелі рідних і близьких людей.
В умовах воєнного стану діяльність в
сфері адвокатури як правозахисна робота
набуває особливого характеру, обумовленого специфікою суспільного життя та життя
кожної людини під час військових дій, злочинних атак на мирне населення, терористичних бомбардувань і обстрілів цивільної
інфраструктури.

В статті розглянуті окремі питання діяльності адвокатури України в період воєнного
стану. Роль адвокатури в умовах війни зростає
у зв’язку із значним збільшенням постраждалих
від військових дій, обстрілів, бомбардувань мирного населення, втрат рідних і близьких людей.
Адвокатура керується нормами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
але має враховувати можливості обмеження,
обумовлені введенням воєнного стану на території України. Висвітлені ті обставини, за яких
адвокати мають функціонувати під час воєнного
стану і з якими в мирний час вони не стикалася.
Пропонується у поствоєнний час удосконалити
законодавство України про адвокатуру для того,
щоб вона ефективно регулювала діяльність адвокатів в різних ситуаціях, в тому числі і воєнних,
зберігаючи головний принцип функціонування
адвокатури – незалежність.
Ключові слова: адвокатура, адвокати, воєнний стан, права і свободи, військові дії, злочини,
потерпілі, правова допомога.
Вступ
24 лютого 2022 року Президент України
підписав указ про запровадження воєнного
стану в Україні [1]. Верховна Рада України
затвердила його. Воєнний стан в Україні був
введений у зв’язку з неспровокованою агресією російської федерації проти України.
У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового
режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини
і громадянина, передбачені ст. ст. 30-34, 38,
39, 41-44, 53 Конституції України [2], а та-

Мета і завдання статті
Метою статті є аналіз діяльності адвокатури в Україні в умовах воєнного стану.
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і свобод громадян, законних інтересів юридичних осіб визначаються Конституцією
України та нормами цього закону. Конституцією України передбачено, що в будь-якому
разі не можуть бути обмеженими права і
свободи людини і громадянина, встановлені
частиною другою ст. 64 Основного Закону
України, зокрема, ст. 24 (рівні конституційні права), ст. 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52,
55 (права і свободи людини і громадянина
захищаються судом), 56, 58, 59 (кожен має
право на професійну правничу допомогу),
ст. 60, 61, 62, 63 Конституції України.
Адвокати мають враховувати, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», правосуддя на
території, на якій введено воєнний стан,
здійснюється лише судами, які створені відповідно до Конституції України. В Україні
створення надзвичайних та особливих судів
не дозволяється, ніяких підстав для будьяких провокацій стосовно створення можливості введення в дію так званих «трійок»
чи військових трибуналів не може бути.
Виступаючи на засіданні Постійного
комітету Ради адвокатських та правничих
асоціацій Європи, яке відбулося в Брюсселі
(Бельгія), Голова Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Лідія Ізовітова заявила, що «для української адвокатури в часи
воєнного стану надзвичайно важлива внутрішня консолідація, надійна підтримка від
органів адвокатського самоврядування, яку
ми намагаємося надавати кожному адвокату, а також збереження довіри до адвокатів
з боку суспільства. Питання прав людини
наразі становить для всієї нашої країни, для
тисяч наших громадян одне з найбільш нагальних питань порядку денного. Роль адвокатів у забезпеченні всього комплексу прав
людини та роль у захисті прав людини перебільшити неможливо. На всій нашій спільноті наразі велика відповідальність, аби параметри правової держави в нашій країні не
деградували. На нас покладена конституційна функція захисту прав громадян, а право
на захист, за Конституцією України, не підлягає обмеженням, навіть під час воєнного
стану. Ми розуміємо відповідальність перед
усіма громадянами України, і ми розуміємо

Автор ставить завдання охарактеризувати ті
обмеження, які встановлені воєнним станом
для громадян та юридичних осіб, повноваження суб’єктів державної влади і органів
місцевого самоврядування, від яких залежить спрямованість діяльності адвокатури у
воєнний час, виявити особливості виконання функцій адвокатури в умовах воєнного
стану.
Тема діяльності адвокатури України в
умовах воєнного стану ще не була розроблена науковцями в повній мірі, оскільки Закон
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [3] та інші нормативно-правові
акти, які регламентують діяльність адвокатури, розраховані на мирний час і не передбачають диференціацію функціонування адвокатури у зв’язку з військовими діями.
Наукова новизна статті полягає в аналізі
та характеристиці особливостей діяльності
адвокатури України під час воєнного стану.
Виклад основного матеріалу
Агресія Російської Федерації проти
України, 24 лютого 2022 року реакцією на
яку стало введення воєнного стану в Україні
вплинуло на всі сфери соціального, політичного, військового життя в країні. Зміни на
ринку праці, особливості правового регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, тимчасові обмеження трудових
гарантій та заходи балансування інтересів
працівників і роботодавців в особливий період, наслідки військових дій на територіях,
які зазнали безпосереднього нападу агресора, збитки від бомбардувань і ракетних обстрілів, втрати близьких і рідних, поранення та контузії, запровадження трудової повинності для виконання робіт, пов’язаних
з обороною країни обумовили низку нових
особливостей діяльності адвокатури.
Завдання адвокатів в умовах воєнного стану обумовлені тими обмеженнями,
які введені застосуванням воєнного стану.
Функції адвокатури прямо залежать від зміни прав і свобод та обов’язків громадян та
посадових осіб органів державної влади та
місцевого самоврядування, адміністрацій
підприємств, установ, організацій.
В ст. 20 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану» [4] обмеження прав
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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ності, вилучати майно державних підприємств для потреб держави;
- запроваджувати комендантську годину;
- встановлювати особливий режим в’їзду
і виїзду, обмежувати свободу пересування
громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
- перевіряти документи у осіб, а в разі
потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та приміщень;
- забороняти проведення мирних зборів,
мітингів, походів і демонстрацій та інших
масових заходів;
- забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами,
а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
Безумовно, вказані та інші законні дії
органів влади, прийняті в умовах воєнного
стану з метою забезпечення безпеки та оборони країни, обмежують в тій чи іншій мірі
права і свободи людини і громадянина, а також притискають інтереси юридичних осіб,
але одночасно ст. 131 Конституції України
визначає, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, незалежність якої гарантується Конституцією.
Методи та форми діяльності адвокатів в
період дії воєнного стану залишаються фактично незмінними, але набувають специфічних особливостей.
За час війни росії проти України загальна злочинність за даними Національної поліції України скоротилась у понад 2,5 рази,
якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року [6].
За зверненням громадян зафіксовано
вчинення близько 13 тисяч злочинів, з них
понад 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі.
Особливу неприязнь в суспільстві викликають випадки мародерства, вчинені в
умовах воєнного стану. За такими фактами
вже зареєстровано понад 330 кримінальних
проваджень.
Від злочинних дій окупантів постраждало 779 дітей від початку війни загинуло 287
дітей, 492 поранені. Найбільше дітей постраждало через російську агресію: у Донецькій області – 217, Київській області – 116,
Харківській області – 132, Чернігівській області – 68, Луганській області – 53, Херсон-

відповідальність перед всією професійною
спільнотою адвокатів» [5].
Закон України «Про правовий режим
воєнного стану» визначає зміст воєнного
стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування,
військових та військово-цивільних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантій прав і свобод
людини і громадянина та прав і законних
інтересів юридичних осіб. Вказаний закон
визначає воєнний стан, як особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпека державній
незалежності України, її територіальної
цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому
командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для
відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове , зумовлене загрозою, обмеження конституційних
прав і свобод людини і громадянина та прав
і законних інтересів юридичних осіб із зазначення строку дії цих обмежень.
Під час воєнного стану військові адміністрації, які координують діяльність всіх
суб’єктів владних повноважень, мають право:
- встановлювати посилену охорону
об’єктів національної економіки та об’єктів,
що забезпечують життєдіяльність населення і вводити особливий режим їхньої діяльності;
- запроваджувати трудову повинність
для працездатних осіб, не залучених до
роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньовані за підприємствами, установами
та організаціями на період воєнного стану
з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
- використовувати потужності та трудові
ресурси підприємств, установ, організацій
усіх форм власності для потреб оборони;
- примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній влас27
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Найширший перелік воєнних злочинів
наведений в Статуті Міжнародного кримінального суду (Римський статут) [10], що
враховує більшість актуальних порушень
міжнародного гуманітарного права, зокрема, умисні вбивства цивільних осіб та військовополонених, заподіяння важких тілесних ушкоджень, умисне завдання сильних
страждань, знущання, зґвалтування, тортури, інше нелюдське поводження, незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення та привласнення чужого майна.
Умисне завдання збройних ударів по цивільному населенню, по цивільних об’єктах,
по персоналу таких об’єктів, умисне завдання ударів по культурним, релігійним,
освітнім, науковим, благодійним спорудам,
організаціям, установам, заяви про те, що
пощади нікому не буде, погрози про повне
знищення та інші грубі порушення норм
міжнародного гуманітарного права.
До юридичних ознак воєнних злочинів
можна віднести наступні, а саме:
а) об’єктивна сторона даних дій вчиняється під час та безпосередньо пов’язана з
військовими діями, як би вони не називалися – спецоперацією, війною, збройним конфліктом та ін.;
б) такі дії повинні грубо потурати найважливіші принципи міжнародного гуманітарного права;
в) такі дії будуть визнаватися воєнними
злочинами незалежно від наслідків.
Суб’єктивною стороною воєнних злочинів є умисна чи груба необережність.
Суб’єктами воєнних злочинів мають
бути особи, що володіють правом вести дії
від імені держави та уповноважені на це
державою, яку вони представляють.
Об’єктом воєнних злочинів є права і свободи громадян, як стали ціллю протиправного посягання, життя та здоров’я людини,
інші об’єкти, закріплені в нормах міжнародного гуманітарного права.
Під час здійснення захисту у кримінальних провадженнях адвокатам слід враховувати, що вчинення злочину в умовах воєнного стану є обтяжуючою обставиною відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 67 Кримінального
кодексу України [11]. А за військові злочини, зазначені в розділі XIX «Злочини проти

ській області – 52, Миколаївській області –
47, Запорізькій області – 29.
Адвокатура в своїй діяльності зіткнулася
із таким масовим явищем як воєнні злочини.
Воєнні злочини відбуваються від початку
війни російської федерації проти України.
Генеральна прокуратура України станом на
12 травня 2022 року задокументувала 11239
злочинів, вчинених окупантами у період повномасштабного вторгнення російської федерації [7].
Найбільше воєнних злочинів окупанти
вчинили в м. Буча, Гостомелі, Ірпіні, Бородянці, Макарові Київської області, в Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській,
Чернігівській, Луганській та Донецькій областях (зокрема, в Маріуполі). Також сильно постраждали Одеська та Миколаївська
області. Ракетних ударів, в тому числі по
цивільній інфраструктурі, зазнали й інші області України.
Кількість воєнних злочинів, їх спрямованість, повторність та системність дають підстави характеризувати їх як геноцид українського народу. Верховна Рада України
14 квітня 2022 р. постановила заяву «Про
вчинення російською федерацією геноциду
в Україні» [8] і для такого визнання дій російської «воєнщини» на території України є
аргументовані докази, які визнані як правознавцями так і політичними та державними
діячами різних країн. Деякі інші країни світу також визнали російський напад геноцидом українців.
Воєнні злочини – узагальнюючий термін, який визначає особливо тяжкі злочини,
які полягають у порушеннях міжнародного
гуманітарного права під час ведення військових дій: вбивствах, знущаннях, введення в рабство військовополонених і цивільних осіб, які опинилися в зоні бойових дій.
Воєнний злочин (war crime) – свідоме
грубе порушення законів та звичаїв війни.
Це один з міжнародно-правових злочинів
до яких належать злочини геноциду, злочини проти людяності та злочини агресії.
У ст. 6 Статуту Міжнародного воєнного
трибуналу [9] від 8 серпня 1945 р. вперше
перелічено міжнародно-правові злочини:
злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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Юрій Бєлоус [13] вважає, що значні проблеми створює механізм переходу усного
договору в письмовий. Закон про адвокатуру зобов’язує адвоката після укладення
усного договору підписати його впродовж
трьох днів, а якщо для цього існують істотні
об’єктивні перешкоди – у найближчий можливий строк.
Можна погодитись з тим, що у воєнний
час з п. 2 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» варто виключити обов’язкову необхідність укладання письмового договору і обмежитися можливістю усного договору, який, наприклад,
можна підтвердити відеозаписом.
При наданні правової допомоги в період
воєнного стану адвокат досліджує обставини, які викликані військовими діями окупантів, зокрема, такі як:
- виплати внутрішньо переміщеним особам внаслідок ворожих дій;
- дотримання і порушення у зв’язку з війною обов’язків по експортно-імпортним
операціям;
- шахрайство з обманом волонтерів;
- злочини з наданням гуманітарної допомоги;
- використання дитячої праці та інші порушення прав дитини;
- катування і мордування окупантами
військовополонених та цивільних заручників;
- відшкодування матеріальних збитків,
завданих війною;
- порушення комендантської години;
- колаборантська діяльність;
- незаконна переправа за кордон і ухилення від несення військової служби;
- мародерство та інші правопорушення, обумовлені війною Російської Федерації
проти України.
Військова служба під час воєнного стану
не вважається порушенням несумісності для
адвокатів, оскільки кожний громадянин має
право і обов’язок захищати Батьківщину.

встановленого порядку несення військової
служби», якщо вони вчиняються в умовах
воєнного стану, передбачено накладення покарання. Станом на 1 червня 2022 р.
українські суди розглянули 243 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами, ще понад півтисячі знаходяться на
розгляді в судах [12].
Адвокати можуть з власної ініціативи
збирати докази вчинення окупантами воєнних злочинів.
Воєнними злочинами з точки зору міжнародного гуманітарного права є:
- пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
- уламки снарядів і ракет в межах проживання цивільного населення;
- факти поранення, загибель цивільних
осіб;
- розташування та використання військової техніки в житлових кварталах;
- використання окупантом цивільного
одягу, емблем гуманітарних та медичних
установ;
- факти фізичного насилля, зґвалтування, позбавлення окупантом волі цивільного
населення;
- захоплення майна, пограбування вірогідними військовослужбовцями;
- використання цивільної інфраструктури з воєнною метою;
- позбавлення медичної допомоги, насилля над медичними працівниками.
Провину окремого воєнного злочинця
слід довести, а для цього потрібно працювати вже зараз. Багато адвокатів є свідками
цієї низки воєнних злочинів російської федерації на території України, фіксують на
власних смартфонах фото та відеоматеріали,
які можуть це підтвердити.
При цьому адвокат має керуватися нормами Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», згідно яких адвокат має досягти згоди і укласти договір про
надання професійної правової допомоги,
процедуру опитування можна проводити як
письмово так і усно, до опитування можуть
бути долучені будь-які документи або речі,
які можуть вважатися доказами вчинення
воєнного злочину.

Висновок
В цей час українська адвокатура стоїть
на боці закону, захищаючи права і свободи людини і громадянина. Війна, нав’язана
Україні російською федерацією, викликала
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осуд в усьому світі. Багато країн допомагають Україні відстоювати свою незалежність.
Україна переможе!
Після війни Україні знадобиться нове
законодавство, яке врахує уроки і висновки
воєнного стану, зокрема, необхідні зміни до
законодавства про адвокатуру, які би регулювали основні аспекти діяльності адвокатів в різних ситуаціях, в тому числі і воєнних, зберігаючи незалежність адвокатури.

SUMMARY
The article considers some issues of functioning
of Ukrainian attorneys during the martial law. The
role of the legal profession in wartime is growing
due to the significant increase of casualties from
hostilities, shelling, civilian bombings, and the loss
of close ones.
Functioning of Ukrainian attorneys is guided by
the provisions of the Law of Ukraine «On Advocacy
and Functioning of Ukrainian Attorneys « but must
also take into account the possibility of restrictions
due to the installment of the martial law in Ukraine.
Circumstances under which attorneys function
during the martial law and which they have not
encountered in peacetime are highlighted in the
article. It is suggested to improve the legislation of
Ukraine on the functioning of attorneys during
the postwar period so that it effectively regulates
activities of the attorneys in different situations, while
maintaining the main principle of the advocacy Independence.
Key words: advocacy, attorneys, martial law,
rights and freedoms, military actions, crimes, victims,
legal aid.
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прав та не передбачені шляхи захисту в разі
порушення.

У сучасній правовій державі першочерговим
завданням є забезпечення захисту та реалізації
прав та свобод людини та громадянина. Методи
такого забезпечення спостерігаються в напрямках держаної політики у сфері розвитку головних
інститутів. Стратегії збільшення ефективності взаємодії між органами державної влади та
громадянами. Проте, у сьогочасних реаліях існує
інститут режиму воєнного часу, який певним
чином обмежує деякі права та свободи людини
і громадянина. У такому випадку слід проаналізувати в порівняльному аспекті напрямки здійснення політики, які покладені в основу мети
забезпечення реалізації основоположних прав та
свобод людей. До таких прав зазвичай відносять
різноманітні права, що стосуються фізичного існування особи та діяльності її як індивіда.
Права ж громадянина визначаються державою.
Головне завдання цих прав – забезпечити участь
громадянина в державно-політичному житті
шляхом надання йому відповідних юридичних
можливостей.
Ключові слова: державна політика, воєнний
режим, права і свободи, гарантії, судовий захист,
верховенство права, виконання рішень, Конституція України, обов’язки.

Мета статті
Головною метою роботи є порівняння
напрямків політики забезпечення захисту
реалізації прав і свобод людини та громадянина в сучасній правовій державі та під час
ведення режиму воєнного стану.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання державної політики у сфері
забезпечення прав і свобод людини досліджує низка як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: В.Бакуменко, В.Дзюндзюк,
В.Дрешпак,
С.Дубенко,
Ю.Кальниш,
В.Купрій, О.Кучеренко, О.Лебединська,
М.Лесечко, П.Надолішній, Ю.Полянський,
Л.Приходченко, П.Рабінович, Я.Радиш та
інші.
Виклад основного матеріалу
Державна політика у сфері захисту прав
громадян розглядається як сукупність дій
системи органів державної влади, які відповідають цілям, засадам, напрямкам вирішення проблем у певній сфері суспільної
діяльності. Дії влади спрямовані на задоволення головних потреб, використання можливостей, сформульовані із зазначенням
очікуваних результатів та їхнього впливу на
наявний стан справ і конкретне розв’язання
проблем.

Постановка проблеми
Під час ведення воєнного режиму конституційно закріплено законне обмеження
деяких прав та свобод людини і громадянина. Проте, державна політика повинна
бути спрямована на якомого ефективніший
захист та забезпечення реалізації основоположних прав. Однак, на практиці спостерігається порушення та недодержання цих
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ня причини та розробці нового варіанту
політики слід структурувати виявлене порушення. По-друге, з метою надання політиці релевантних знань стосовно майбутньої
кон’юнктури, яка, у свою чергу, складається внаслідок впровадження альтернативної
політики, слід використовувати прогнозування. Так, прогнозування може вивчати
потенційно вірогідні та нормативно значимі
перспективи, оцінювати наслідки наявних
і запропонованих політичних програм, визначати вірогідні майбутні обмеження у
справі досягнення поставлених цілей і оцінювати політичну здійсненість різних варіантів стратегії. Наступний етап визначається моніторингом, а саме, вивчення наслідків
уже піритної та впровадженої політики.
Такий етап допомагає виробникам проаналізувати та визначити більш ефективні напрямки політики. Такий нагляд впливає на
держані програми, застосовуючи різноманітні індикатори політики у сферах охорони
здоров’я, освіти, забезпечення житлом, соціального забезпечення, злочинності, науки
й технології. Останній етап визначається
оцінюванням та порівнянням від очікування та реальністю дієвості обраного напрямку політики. Моніторинг застосовується не
лише до оцінювання результатів та наслідків, а також з метою прояснення та оцінені
цінностей, якими керується політика під час
розробки стратегій, та адаптування політики до нових світових стандартів.
Державна політика складається з двох
частин закріплення на законодавчому доктринальному рівні ключових аспектів формування та реалізації державної політики
у сфері адміністративно-правової охорони
права і свобод людини і громадянина.
Так, у першу чергу, це загальносоціальна складова частина з питань спрямування
та становлення громадянського суспільства
та розвитку механізмів забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина. Та іншою складовою є інституційно-функціональна частина, яка полягає
у здійсненні адміністративних реформ, реалізація публічного управління, правового
статусу й реформування суб’єктів публічної
адміністрації, здійснення децентралізації
влади.

Права та свободи громадян забезпечуються й реалізуються на практиці лише за
умови їх надійного захисту. Загалом визначають такі основні конституційні гарантії
прав і свобод: загальні гарантії прав і свобод
людини й громадянина (захист прав і свобод - обов’язок держави, самозахист прав
і свобод, судовий захист, міжнародний захист, відшкодування збитків, невід’ємність
прав і свобод); конституційні гарантії правосуддя (гарантії підсудності, право на юридичну допомогу, презумпція невинуватості,
право на перегляд вироку тощо); конституційні обов’язки людини й громадянина (рівність обов’язків, дотримання Конституції та
законів, повага прав і свобод інших осіб) [1].
За політичного процесу необхідно чітко
сформулювати державне бачення майбутнього, сформувати механізми реалізації, визначити довгострокові або короткострокові
цілі, здійснити стратегічне планування, розробити різні варіанти політики, провести
кампанію підтримки; реалізувати заходи
відповідно до зазначених термінів; оцінити
вплив політики [2].
По-перше, слід визначити поняття державної політики. Так, мається на увазі форма мислення, яка відображає закономірні
зв’язки і властивості державної політики,
які покладені на найефективнішу реалізацію прав та свобод людини і громадянина.
Державна політика – це цілеспрямована,
відносно стабільна, свідомо-вольова, правова форма організації та здійснення діяльності держави або інших уповноважених
нею суб’єктів, що за допомогою спеціальних
засобів, методів і процедур спрямована на
вироблення стратегічного курсу розвитку
найважливіших сфер життєдіяльності суспільства і тактичного управління ними з
метою найбільш оптимального узгодження
інтересів соціальних суб’єктів [3].
З метою досягнення встановлених цілей та реалізації основних завдання процес
державної політики складається з декількох
етапів, що створює послідовність дій, які, у
свою чергу, взаємопов’язані між собою та
здійснюються за певним проміжком часу з
певною метою.
По-перше, при виявленні проблеми з
метою встановлення пропущень, визначенÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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громадянина; верховенство права, прозорості, відкритості й відповідальності органів
влади та громадянського суспільства [6].
Не менш важливою є реалізація політики в аспекті визначення й забезпечення
пріоритетності прав і свобод людини та громадянина у сфері публічного управління.
Такий напрям закріплено в указі Президента України від 25.08.2015 № 501/2015 Національної стратегії у сфері прав людини. Усі
стратегічні спрямування державної політики реалізуються компетентними органами
виконавчої влади, у цьому випадку – через
План дій із реалізації Національної стратегії
у сфері прав людини на період до 2020 року,
затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р
[7].
Отже, напрям політики у сфері захисту
прав громадян у сучасній правовій державі
спрямований на розвиток громадянського суспільства через сприяння діяльності
інститутів громадянського суспільства, налагодження взаємодії між владними структурами та громадянами, визначення й забезпечення пріоритетності прав і свобод
людини та громадянина у сфері публічного
управління.
Щодо інституційно-функціональної складової частини державної політики у сфері
адміністративно-правової охорони права і
свобод людини і громадянина, то вони спрямовані на закріплення та розвиток підходів,
які зазначені раніше.
Важливим напрямком реалізації забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина є концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
01.04.2014 № 333-р, Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.06.2016
№ 474-р [8].
Доповненням є Стратегія реформування державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18.03.2015№ 227-р, Стратегія реформування судо-

Вагомим проявам реалізації спрямованості державної політики у сфері розвитку й сприяння існуванню громадянського суспільства є затвердження постановою
Кабінету Міністрів України від 15.10.2004№ 1378 Порядку проведення консультацій
із громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики. Схвалення
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1035-р Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства передбачало
налагодження ефективної взаємодії органів
виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства. Вона повинна базуватися на партнерстві, взаємозаінтересованості
в досягненні цілей, пов’язаних із процесом
демократизації всіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту у прав і свобод людини та громадянина [4].
Згідно з указом Президента України від
24.03.2012 № 212/201, стратегія державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, головною метою
державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні є створення більш сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і
свобод людини і громадянина, становлення
громадянського суспільства на засадах безпосередньої, представницької демократії,
широкого впровадження форм демократії участі, самореалізації та самоорганізації
громадян. [5]. Згідно із значеним указом, в
основу стратегії покладено розширення взаємодії громадян з суб’єктами владних повноважень, підтримка інститутів громадянського суспільства, забезпечення високого
рівня дотримання прав і свобод людини і
громадянина та створення відкритої та паритетної взаємодії представників владних
структур з різними прошарками населення
Чинна на сьогодні Національна стратегія сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затверджена указом Президента України від
26.02.2016 № 68/2016, окреслює, що у вказаний період державна політика враховує,
зокрема, пріоритет прав і свобод людини і
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регіонального розвитку на період до 2020
року, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 06.08.2014 № 385,
План заходів із реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні
на 2019–2021 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23.01.2019 № 77-р.
Поняття воєнного режиму визначається
в ст. 1 в Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Так, воєнний стан - це
особливий правовий режим, що вводиться в
Україні або в окремих її місцевостях у разі
збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання
відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та
забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності,
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку
дії цих обмежень [10].
Ведення воєнного режими передбачає
обмеження деяких прав та свобод людини і
громадянина. Так, військовим командуванням може встановлюватися обмеження та
заборони, пов’язані з вільним пересуванням
та перебуванням громадян у певній місцевості, запроваджуватися обов’язкова перевірка документів та огляд особистих речей,
транспортних засобів, вантажів, житлових
та нежитлових приміщень. Під час воєнного стану може бути запроваджено комендантську годину, яка передбачає обмеження
перебування громадян на вулицях у певний
час доби. Громадянам, які перебувають на
військовому обліку, може заборонятися змінювати місце проживання або перебування
без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки
України чи Служби зовнішньої розвідки.
В умовах воєнного стану у громадян може
примусово відчужуватися майно, необхідне

устрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схвалена
указом Президента України від 20.05.2015
№ 276/2015, Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27.12.2017 № 1013р, Концептуальні напрями реформування
системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27.12.2018 № 1101-р, які також спрямовані на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні, з метою ефективної реалізації політики захисту прав громадян.
З метою ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина, передбачається
активне державне втручання в процес юридичного регулювання суспільних відносин,
гарантування соціальних свобод. Проте, законодавство, у свою чергу, передбачає методи обмеження на державне втручання для
забезпечення захисту від порушення прав
та свобод людини.
По-перше, це метод прямої демократії голосування, інтенсивність вподобань і
пакетування позицій. По-друге, представницька влада, вплив організованих інтересів, географічні виборчі округи, обмежені часові горизонти, породжені виборчими
циклами, позування перед громадськістю.
По-третє, це бюрократичне забезпечення,
проблеми державних інститутів, труднощі
оцінювання наданих послуг, обмежена конкуренція, захист прав державних службовців, бюрократичні ігри з державно-політичними рішеннями. По-четверте, децентралізація [9].
Питання децентралізації влади розглядається більш детально так, як воно досить
суттєво впливає на процеси організації та
здійснення адміністративно-правової охорони прав і свобод людини і громадянина.
Так, нормативно-правовим актом, який закріплює стратегію розвитку цього інституту влади, є Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 01.04.2014 № 333-р, Державна стратегія
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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затриманого зразу ж знати мотиви арешту
чи затримання, з моменту затримання мати
право на захист і користуватися правовою
допомогою захисника; право вимагати негайного повідомлення родичів про арешт
або затримання.
У разі порушення цих прав держава передбачає шляхи захисту. Так, в умовах воєнного стану людина може звернутися за захистом до правоохоронних органів підрозділів
Національної поліції України, прокуратури,
Служби безпеки України, а також до інших
органів влади, які продовжують працювати
у цій місцевості. Також захистити свої права можна за допомогою звернення до суду.
Щодо оскарження запровадження воєнного
стану та обмеження громадської свободи, то
людина може звернутися з позовом до Європейського Суду з прав людини.
Отже, до основних напрямків державної
політики у сфері захисту прав громадян у
сучасній правовій державі є запровадження
ефективних засобів забезпечення та захисту
основних прав та свобод людини і громадянина. Щодо напрямків політики під час
введення режиму воєнного стану, то ведення такого стану передбачає певне обмеження прав і свобод, проте, одночасно держава
передбачає методи та напрямки захисту в
разі порушення основоположних прав, які
за Конституцією України визнаються незаконними.

для потреб держави, це можуть бути транспортні засоби, сільгосптехніка, мисливська
зброя та інше. Вартість відчуженого майна
компенсується на підставі документа, що
містить висновок про вартість майна. Компенсація може проводитися одразу або після закінчення дії правового режиму воєнного стану. Також на території, де введено
воєнний стан, може запроваджуватися трудова повинність, яка полягає у виконанні
робіт, пов’язаних з організацією оборони та
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Забороняється залучати до суспільно
корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком від 14-15 років, жінок, які мають дітей
віком до 3 років, а також вагітних жінок у
разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я[11].
Такі обмеження визначаються законними
згідно з положенням Конституції України
та Законом України «Про правовий режим
воєнного стану».
Проте, державна політика спрямована
на захист основоположних прав та свобод
людини та громадянина. Так, у законі зазначені права, які не мають порушуватися
під час ведення воєнного стану: право мати
рівні з іншими конституційні права і свобода та бути рівними перед законом; право
громадянина України не бути позбавленим
громадянства і право змінити громадянство, право не бути вигнаним за межі України, права на піклування та захист з боку
держави під час перебування за кордоном;
право на життя і право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (необхідну
оборону), право кожної людини звертатися
до держави з вимогою захистити її життя і
здоров’я; право кожного на повагу до його
гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому,
що принижує його гідність, поводженню
чи покаранню, право не бути підданим без
власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам; право на свободу та особисту
недоторканність, право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як
за вмотивованим рішенням суду і тільки
на підставах і в порядку, встановлених законом; право кожного заарештованого чи
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SUMMARY
In the current legal power, the first head of the
state is the security of defense and the realization
of the rights and freedoms of the people and the
bulk. By the method of such security, one can rely
on directing the state’s policy on the development
of leading institutions. Strategies for increasing
the effectiveness of mutual relations between state
authorities and the population. Prote, in today’s
realities, I have an institute for the regime of the
military hour, which by a singing rank I surround
the rights and freedom of a person and a hromada.
In such a way, we should analyze in a linear aspect,
the directions of the current policy, as laid on the
basis of the method of ensuring the realization of the
fundamental rights and freedoms of people. Before
such rights, one should consider various rights that
stand for the physical foundation of an individual
and that activity as an individual. Well, the rights
of the hulk are determined by the state. Golovnya
zavdannya tsikh rights - to secure the fate of the hulk
in the state-political life with a way of giving you all
the legal possibilities.
10. ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/389-19
11. Конституція України https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text
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в умовах воєнного стану. Серед них одним
із важливіших напрямів було налагодження трудових правовідносин, які суттєво
ускладнювались недосконалістю чинного
трудового законодавства. Тепер адаптувати його до воєнних умов було конче необхідно. Як наслідок потрібно було швидко вносити зміни в чинне законодавство.
Верховна Рада України відреагувала на це
прийняттям Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2136-IX та
вже в 24.03.2022 року ввела його вдію. Робота без звичайних вихідних, відпусток, із
суттєвими затримками заробітних плат, а
також загроза бути звільненим будь-якої
миті, такими стали нові реалії трудових
відносин під час війни. Чи існує у найманих працівників хоч найменший шанс відстояти свої традиційні права?

Целью исследования является установление влияния ограничительных мер введением в действие Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного
положения» на формирование трудовых отношений в военный период. Анализ законодательных ограничений позволяет установить
баланс между существующими трудовыми
правами работника и уровнем негативного
воздействия, вызванного введением военного
положения на территории Украины. Ключевые слова: трудовые правоотношения, рудовой договор, военное положение, наемный
работник, работодатель.
Результатом исследования являются
выявленные анахронизмы в действующем
законодательстве о области регулирования
трудовых правоотношений, а также определены направления его дальнейшего усовершенствования, которые дают возможность
сделать трудовые отношения более гибкими
в процессе установления трудовых прав и
обязанностей между работодателем и работ-

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Слід зазначити про те, що сформована думка в українській юридичні науці
щодо питань регулювання трудових відносин у умовах воєнного стану в комплексних дослідженнях практично не розглядалась. Останні дослідження з цього
приводу проводились в аналізах учених
ще за радянських часів минулого століття, які мали за мету скоріше показати генезу розвитку трудових правовідносин,
а не шукати можливість вирішення цих
питань. Тому автори залишають за собою

Постановка проблеми
Російська агресія докорінним способом змінила всі сфери життя в Україні.
Як вибухом, були зруйновані всі соціальні
зв’язки та звичні відносини в нашій країні. Державі в особі її керівних органів
потрібно було реагувати на виклики, які
постають перед ними. Окрім питання, які
були пов’язані безпосередньо з воєнними
діями, потрібно було відновлювати виробництво та інші сфери громадського життя
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Стаття 44 Конституції України передбачає
право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Обмеження
дії вищезгаданих статей необхідно для
ефективного регулювання трудових правовідносин в умовах військового стану.
Норми сучасного Кодексу законів про
працю України (далі КЗпПУ) були не
дуже ефективними, що робило проблематичним їх застосування і в звичайних
умовах. В умовах воєнного стану вони
часто виглядали застарілими, що ще раз
підкреслює необхідність докорінних змін
норм чинного трудового законодавства.
Ця думка знайшла своє підтвердження
у вислові практика Наталі Наконечної,
старшого юриста CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang : «Чинні норми Кодексу законів про працю не дуже гнучкі, що
робило проблематичним їх застосування і
в нормальних умовах. У нинішніх умовах
воєнного стану вони часто просто неефективні або навіть зовсім непридатні» [3]. Також на докорінних змінах у трудових правовідносинах наполягає Анна Степанова,
юристка київського офісу Baker McKenzie,
у своїй статті вона вказує: «Не зважаючи
на те, що Закон (мається на увазі Закон
України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану») врегулював
ключові питання трудового законодавства
у воєнний час, реалізація положень Закону часто викликає багато питань через відсутність детальних роз’яснень та практики. Ймовірно, що строк дії воєнного стану
буде невдовзі продовжений. Відповідно,
працівникам та роботодавцям необхідно
враховувати вищезазначені зміни та слідкувати за роз’ясненнями та рекомендаціями державних органів, а також подальшими змінами трудового законодавства» [4].
Висвітлюючи положення Закону України «Про організацію трудових відносин
в умовах воєнного стану», на сайті освітнього омбудсмена України зазначено про
необхідність суттєвого перегляду системи
організації трудових відносин в умовах
воєнного стану [5].
Так відповідно до статті 38 КЗпПУ[2],
охочий звільнитися співробітник мав відпрацювати два тижні. Власник, який не

право спиратися на аналіз чинного законодавства, роз’яснення офіційних органів
влади, а також висловлювання експертноаналітичного середовища.
Формулювання завдання
Мета дослідження полягає в аналізі положень чинного законодавства про
організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану, а також співвідношення
вказаних норм із чинним Кодексом законів про працю, для подальшого вдосконалення регулювання трудових правовідносин в Україні.
Наукова новизна полягає в осмисленні та встановленні теоретичних та практичних підходів до змін у сучасному законодавстві про працю з урахуванням умов
воєнного стану та подальшого розвитку
трудових правовідносин в умовах виходу
з нього.
Викладення основних положень
Відповідно до Закону України «Про
організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану», вимоги, за якими тепер
будуються взаємини між роботодавцями
та найманими працівниками, суттєво змінились. Цей Закон визначає особливості
трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні
незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також
осіб, які працюють за трудовим договором
з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону
України «Про правовий режим воєнного
стану» [1]. У період дії воєнного стану не
застосовуються норми законодавства про
працю у частині відносин, врегульованих
цим Законом [1].
Особливу увагу в Законі України «Про
організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану» приділено увагу обмеженню положень статей 43,44 Конституції
України [1]. Стаття 43 Основного Закону
України передбачає, що кожен має право
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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Ці обставини для багатьох працівників можуть стати умовами, які дозволяють заперечити дії своїх роботодавців,
якщо останні вирішили уникнути своїх
обов’язків перед найманими працівниками.
Повноваження,
які
роботодавець
отримав у частині звільнення персоналу
суттєво розширились. Відтепер звільнити
працівника і в період тимчасової непрацездатності співробітника (хоча для такого звільнення, як і раніше, мають бути
законні підстави), і в періоди його перебування у відпустці (крім відпустки у зв’язку
з вагітністю, пологами та доглядом за
дитиною). Також для звільнення вже не
потрібно отримувати попередню згоду у
профспілки, що раніше дуже ускладнювало процес. Втім, звільнення в будь-якому
разі буде більш розумним кроком по відношенню до співробітників, ніж вимога їх
звільнятися за власним бажанням. Оскільки в цьому випадку люди, які залишилися
без роботи, матимуть право на соціальні
виплати по безробіттю від держави.
На період дії військового стану роботодавець може переводити співробітників
на іншу роботу, не передбачену трудовим
договором. Згода співробітника для цього
не потрібна. Винятком із цього правила
є протипоказання за станом здоров’я та
переведення на роботу в іншу місцевість,
де продовжуються активні бойові дії. Відмова співробітника від роботи дає роботодавцю право його звільнити. Якщо ж
компанія не має наміру звільнити працівника, його можна відправити в неоплачувану відпустку до закінчення війни.
роботодавець
У
мирний
час
зобов’язаний був попереджати персонал
про всі зміни умов праці (режим роботи,
порядок виплати зарплати тощо) за два
місяці. Під час воєнного стану це правило
не діє. Прийнятий закон дозоляє роботодавцю наступні дії: збільшити граничну
тижневу норму робочого дня з 40 до 60 годин; перевести персонал із п’яти- на шестиденний робочий тиждень (це рішення
приймається не роботодавцем, а військовим командуванням спільно з військовими адміністраціями); на власний розсуд

міг підтримувати нормальну діяльність
компанії, міг відправити у відпустку працівника (зокрема, і неоплачений) лише
за його згодою. Максимум, що раніше дозволялося зробити роботодавцю, це перевести підприємство у режим простою і
платити персоналу 2/3 посадового окладу.
Зрозуміло, такі вимоги виявилися для багатьох нездійсненними зараз, особливо на
територіях активних бойових дій.
Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
фактично зафіксував те, що почало масово
відбуватися у роботодавців після початку
бойових дій. Закон дає право призупинити дію трудового договору. Багато власників, які не планують повністю закривати
свою справу, але й працювати зараз не
мають відповідної можливості, а також наймані працівники, які не бажають кидати
своє місце роботи, але змушені були тікати від війни. До цього часу такі обставини
в трудовому законодавстві України були
не визначені.
Ініціатором зупинення трудового договору може бути будь-яка із сторін: роботодавець або працівник. Закон дозволяє
ініціатору повідомити про зупинення трудового договору будь-яким способом. Чи
погоджується на це інша сторона, немає
значення. Пільгових категорій (люди з обмеженими можливостями, багатодітні матері тощо) це теж стосується. В основному,
заради чого запроваджувалась ця норма
під час припинення трудового договору,
роботодавець звільняється від необхідності виплачувати зарплату, а її відшкодування покладається на країну-агресора.
Для того, щоб призупинити дію трудового договору, має бути виконано кілька
умов, а саме:
повна відсутність можливості організувати робочий процес через війну; на час
призупинення трудового договору від роботодавця потрібно вести облік нарахованої заробітної плати (у такому ж порядку,
якби такого призупинення не було), а також компенсаційних виплат;
вищезазначене поширюється на трудові відносини після 24 березня (дати набрання чинності новим законом) [1].
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змінювати час початку та закінчення роботи; ігнорувати законодавство щодо організації праці у неробочі та святкові дні.
[1]
Через бойові дії роботодавець не може
виплатити заробітну плату, її виплату
може бути відстрочено. За таку відстрочку роботодавець не притягається до відповідальності, хоча це не звільняє його
від обов’язку виплатити заробітну плату
в принципі. Роботодавець може зменшити заробітну плату без стандартного
повідомлення за 2 місяці. Якщо працівник не згоден працювати за умовами,
що змінилися, він може бути звільнений
з виплатою вихідної допомоги у розмірі середньої заробітної плати за місяць.
Щодо оплати понаднормових годин роботи закон нічого не змінює. Проте слід
враховувати, що у період воєнного часу
гранична тривалість робочого дня збільшилася до 60 годин на тиждень (замість
стандартних 40).
В умовах воєнного стану правила прийому на роботу будуть сильно відрізнятися від довоєнних. Головне – прибрано
практично всі формальності. Так, працівник і роботодавець самі можуть вирішувати, у якій формі укласти трудовий договір:
на період воєнного стану письмовий трудовий договір не є обов’язковим. Щоправда, навіть якщо трудовий договір укладено на словах, роботодавець усе одно має
видати наказ про прийом на роботу та
направити до податкової відповідне повідомлення. Розширюються можливості
використання термінових трудових договорів. Їх дозволено укладати з новими
працівниками для заміщення відсутніх
фахівців (які евакуювалися, перебувають у відпустці, тимчасово втратили працездатність чи місцезнаходження яких
невідоме).
Також у період воєнного стану роботодавець має право встановлювати випробувальний термін для будь-якої категорії
працівників. У мирний час із цього правила існувала ціла низка винятків. Наприклад, без випробувального терміну приймалися працювати молоді спеціалісти
після закінчення ВНЗ, співробітники, із
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

якими укладалися термінові трудові договори до 12 місяців, і навіть сезонні чи
тимчасові працівники.
Вказані правила на ринку праці діятимуть лише до закінчення воєнного стану.
Вище вказані обставини дають змогу
дійти до наступних висновків, що українське трудове законодавство потребує докорінних змін, а також розробку та прийняття нового Кодексу законів про працю, з урахуванням європейських стандартів, для можливості гармонійно існувати
в реаліях сучасного ринку праці. Чинне
законодавство про працю повинно бути
більш гнучке та адаптоване до викликів,
що виникають у суспільстві.
Також слід згадати, що права та
обов’язки роботодавця та найманих працівників у подальшому потребують більш
детального вивчення, з урахуванням різних умов праці.
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АНОТАЦІЯ
Метою дослідження є встановлення впливу обмежувальних заходів у зв’язку з введенням
у дію Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на
формування трудових відносин у воєнний період. Аналіз законодавчих обмежень дозволяє
встановити баланс між чинними трудовими
правами працівника та рівнем негативного
впливу, викликаного запровадженням військового стану на території України.
Результатом дослідження є виявлені
анахронізми у чинному законодавстві у сфері
регулювання трудових правовідносин, а також
визначені напрями його подальшого удосконалення, які дають змогу зробити трудові відносини більш гнучкими у процесі встановлення
трудових прав та обов’язків між роботодавцем та працівником. Ключові слова: трудові
правовідносини, трудовий договір, воєнний
стан, найманий робітник, роботодавець.

SUMMARY
The purpose of the study is to establish the
impact of restrictive measures in connection with
the introduction of the Law of Ukraine «On the
organization of labor relations in martial law» on
the formation of labor relations in the war period.
An analysis of legislative restrictions allows us to
establish a balance between the existing labor rights
of an employee and the level of negative impact
caused by the introduction of martial law on the
territory of Ukraine.
The result of the study is the identified
anachronisms in the current legislation in the
field of regulation of labor relations, as well as the
directions for its further improvement, which make
it possible to make labor relations more flexible in the
process of establishing labor rights and obligations
between the employer and the employee. Key words:
labor relations, labor contract, martial law, hired
worker, employer.
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В статье осуществлена административно-правовая характеристика нормативноправового обеспечения статуса командующего
Национальной гвардией Украины. Определено
содержание нормативно-правового обеспечения административно-правового статуса командующего НГУ посредством совокупности
законодательных, подзаконных и ведомственных нормативно-правовых актов, механизм
разработки, одобрения и выполнения которых
напрямую зависят от субъектов правотворческой деятельности, в роли которых по отношению к командующему НГУ, с одной стороны,
выступает МВД Украины, а с другой – органы государственной власти, наделенные законодательной инициативой и компетенцией.
Высказана гипотеза, что субъектом нормотворчества всегда выступает государственный орган в лице его руководителя, наделенного
властными полномочиями по санкционированию, изменению или отмене юридических
норм. Констатировано, что в качестве объекта нормотворческой деятельности выступает подзаконный нормативно-правовой акт,
юридическая сила которого зависит от административно-правового статуса субъекта нормотворческой деятельности. Сформулировано
понятие правотворчества как осуществляемой
компетентными органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
деятельности по разработке, рассмотрению,
принятию и вступлению в силу правовых актов. Установлено, что по субъективному критерию вся совокупность нормативно-правовых
актов, определяющих административно-праÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

вовой статус командующего НГУ, делится на:
а) нормы Конституции; б) законодательные
правовые акты; в) подзаконные правовые акты
(акты Президента Украины, акты Кабинета
Министров Украины; г) международные договоры; д) акты Министерства внутренних дел
Украины.
Ключевые слова: Национальная гвардия
Украины, нормативно-правовое обеспечение,
нормативно-правовые акты, правотворчество, нормотворчество, МВД Украины, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, компетенция, юридические
нормы, Конституция.
Обґрунтування вибору теми
дослідження
Національна гвардія України виступає як
провідний суб’єкт забезпечення національної
безпеки, першорядне значення якої в системі
відносин держави та громадянського суспільства підкреслюється не тільки теоретиками
права, але й фахівцями в галузі правозастосування.
Досягнення ефективної системи забезпечення національної безпеки відбувається за
допомогою різноманітних правових, політичних, адміністративних та економічних методів, першорядну організуючу роль серед яких
відіграє нормативно-правове забезпечення
адміністративно-правового статусу командувача Національної гвардії України.
У науковій літературі питання щодо етимологічного розуміння сутності та змістовного наповнення нормативно-правового забез42
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органів повинні мати правовий юридичний
характер [2, с. 45]. Відтак, акти управління
та правові акти - парні категорії. Акти управління в правовій, демократичній, соціальній
державі повинні обов’язково одягати правову
форму. Правові акти, відзначає В.В. Цветков,
обумовлюють юридичні наслідки у вигляді
встановлення, зміни, відміни правових норм
або встановлення зміну, припинення конкретних правовідносин у сфері державного управління [3, с.18-20]. Якщо С.А. Скриль у якості основи
нормативно-правового забезпечення передбачає наділення спеціальних суб’єктів відповідним
правовим статусом, який дозволяє реалізовувати
управлінські функції, то В.В. Дрейшев робить акцент на формах такої реалізації у вигляді розробки, прийняття та здійснення нормативних приписів. Разом з цим, В.В. Цветков взагалі акцентує
увагу на властивостях правових актів, у вигляді
встановлення, зміни чи припинення правовідносин у сфері державного управління, формулюючи при цьому, скоріше, кінцеву мету нормативно-правового регулювання суспільних відносин,
аніж його сутнісні характеристики.
Відтак, спираючись на висловлені дискусійні положення, вважаємо за доцільне більш
докладно зупинитися на розкритті юридикосемантичних властивостей «правового забезпечення» та з’ясувати його зміст в управлінській діяльності командувача Національної
гвардії України.
Аналіз довідкової літератури дозволяє
дійти висновку, що термін «забезпечувати»
означає «створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки» [4, с. 281]. Зауважимо, що тлумачення
забезпечення у якості правового надає йому
юридичного забарвлення та передбачає наявність певної сукупності правових актів, спрямованих на врегулювання окремої сфери суспільних відносин.
Саме тому виглядає недостатньо точним
формулювання правового забезпечення в інтерпретації О.М. Дручека, який наголошує
на тому, що останнє має доволі широке застосування та означає «надання (постачання)
чогось або кимось у достатній кількості, створення повного й достатнього комплексу умов,
необхідних для здійснення чого-небудь; надання гарантій» [5, с. 124]. Думається, що ви-

печення командувача Національної гвардії
України й дотепер залишається відкритим,
оскільки базова правова категорія «правове
забезпечення» й дотепер виступає предметом
жвавої дискусії серед фахівців у галузі правових наук.
Стан дослідження
Теоретико-правові проблеми нормативно-правового забезпечення в державному управлінні виступили предметом наукових досліджень у роботах А.Б. Венгерова,
В.В. Дрейшева, О.М. Дручека В.М. Корельского, О.Є. Костюченка, Н.Ф. Лата, В.Д. Перевалова, О.П. Сидоренка, О.Ф. Скакун,
С.А. Скрыля, К.В. Степаненка, В.Н. Хропанюк, В.В. Цвєткова та інших провідних
учених. Водночас, у роботах вищевказаних
науковців питання щодо нормативно-правового забезпечення адміністративно-правового статусу командувача Національної гвардії
України, у переважній більшості випадків
розглядались побіжно, без урахування сучасних підходів до вирішення вищевказаної проблематики.
Мета дослідження полягає у здійсненні наукового аналізу правових норм, спрямованих на врегулювання відносин у сфері
нормативно-правового забезпечення адміністративно-правового статусу командувача
Національної гвардії України та виробленні
науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення зазначеного інституту державного управління.
Виклад основних положень
Наведемо лише декілька прикладів, які
дозволяють висновувати про етимологічну невизначеність «правового забезпечення» в державному управлінні. Зокрема, С.А. Скриль
пише: “Правове забезпечення організаційної
структури керованої системи передбачає насамперед закріплення в нормативних актах
структури, правосуб’єктності та юридичної
відповідальності суб’єктів управління” [1,
с. 80]. На думку В.В. Дрейшева, нормативне
регулювання
організаційно-управлінських
відносин передбачає розробку, прийняття та
реалізацію нормативних приписів. У широкому вимірі всі дії та рішення управлінських
43

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

лише після з’ясування сутності цього поняття
та співвідношення правотворчості з іншими
супутніми дефініціями.
Поняття «правотворчість» не є новим
для юридичної науки. Проте, багато питань,
пов’язаних із правотворчістю, до сьогодні залишаються спірними. У сучасній правовій
науці користуються такими поняттями, як
«правотворчість», «законотворчість», «нормотворчість» і т.д., які при поверхневому тлумаченні уявляються однопорядковими. Водночас не зважаючи на те, що сама природа
вказаних понять пов’язана з діяльністю щодо
формування правових норм, при поглибленому розгляді їх зміст трактується все ж таки
по-різному. Усе це обумовлює необхідність
розробки єдиного підходу до розуміння правотворчості як основної форми управлінської
діяльності суб’єкта державного управління.
Різноманіття підходів до поняття будьяких, а тим більше правових, явищ вимагає їх
науково-теоретичного аналізу, бо вказана різноманітність породжує суперечності в трактуванні самого явища, ускладнює нормативну
регламентацію правотворчості і складових її
елементів.
Так, О.Ф. Скакун пропонує розглядати
правотворчість як правову форму діяльності
держави за участю громадянського суспільства (у передбачених законом випадках) щодо
встановлення (санкціонування), зміни, відміни юридичних норм. Правотворчість виражається у формуванні, систематизації, прийнятті
й оприлюдненні нормативно-правових актів
[13, с. 317].
Як зазначає Н.Ф. Лата, нормотворчість
–це форма владної діяльності держави, яка
спрямована на утворення нормативно-правових актів, які запроваджують, змінюють чи
скасовують правові норми чинної юридичної
системи [14, с. 17]; особливу діяльність держави, в особі спеціально уповноважених на це
владних суб’єктів, спрямовану на нормативне
закріплення суспільних потреб й інтересів та
забезпечення належних умов для реалізації
прав і свобод громадян та їх ефективного захисту, яка здійснюється шляхом створення
системи внутрішньо узгоджених нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності регулювання суспільних відносин в
Україні [14, с. 18].

щенаведене твердження позбавлене ключового критерію, який би позначав нормативне
спрямування зазначених елементів правового
забезпечення у вигляді умов, гарантій і т.д.
На переконання К.В. Степаненка, в адміністративному праві зміст правового забезпечення нерозривно пов’язаний із управлінською діяльністю, оскільки адміністративноправове забезпечення – це діяльність державних органів, зміст якої складають охорона,
захист, відновлення порушених прав та створення умов щодо їх реальної реалізації громадянами України, які перетинають державний
кордон або перебувають на території іноземної держави, за допомогою адміністративноправових засобів [6, с. 4].
Аналогічну думку щодо ототожнення правового забезпечення із правовою діяльністю
обстоює й О.Є. Костюченко, підкреслюючи,
що правове забезпечення – це безперервна діяльність суб’єктів права в межах їхньої
компетенції зі створення правових умов усіма правовими засобами щодо закріплення,
реалізації, гарантування, охорони й захисту
прав і свобод осіб та їх груп [7, с. 15]. Зазначені твердження, на нашу думку, потребують
уточнення в контексті визначення нормативно-правового забезпечення адміністративноправового статусу командувача НГУ, адже в
теорії права існує доволі розповсюджена думка, що зміст управлінської діяльності у сфері
нормативно-правового забезпечення органів
державної влади реалізується у відповідній
правовій процедурі й полягає у здійсненні
правотворчості [8, с. 41; 9, с. 92; 10, с. 414; 11,
с. 313].
Правотворча функція в управлінській діяльності командувача НГУ має нормативне визначення й закріплюється у підпункті
7 пункту 9 Положення про головний орган
військового управління Національної гвардії
України, відповідно до якого командувач Національної гвардії України організовує підготовку проєктів нормативно-правових актів з
питань діяльності Національної гвардії України [12]. На перший погляд уявляється, що вищевказана норма закріплює за командувачем
НГУ статус суб’єкта правотворчої діяльності.
Однак, остаточна відповідь на запитання про
приналежність очільника Національної гвардії до числа суб’єктів правотворчості можлива
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актів. «Нормотворчість» та «правотворчість»
співвідносяться як загальне й часткове.
Відтак, нормативно-правове забезпечення
адміністративно-правового статусу командувача НГУ – це сукупність законодавчих, підзаконних та відомчих нормативно-правових
актів, механізм розроблення, схвалення та
виконання яких безпосередньо залежить від
суб’єктів правотворчої діяльності, у ролі яких
по відношенню до командувача НГУ, з одного боку, може виступати МВС України, а з іншого – інші органи державної влади, наділені
законодавчою ініціативою та компетенцією
щодо правового забезпечення адміністративно-правового статусу командувача НГУ.
Тому, за суб’єктивним критерієм, уся сукупність нормативно-правових актів, які визначають адміністративно-правовий статус
командувача НГУ, поділяється на: а) норми Конституції; б) законодавчі правові акти;
в) підзаконні правові акти (акти Президента
України, акти Кабінету Міністрів України;
г) міжнародні договори; д) акти Міністерства
внутрішніх справ України.

Висновки
Висловлені твердження створюють передумови для формування важливого висновку
про те, що суб’єктом нормотворчості завжди
виступає державний орган в особі його керівника, наділеного владними повноваженнями
щодо санкціонування, зміни або відміни юридичних норм. У цьому й полягає зміст управлінської діяльності останнього, у контексті
нормативно-правового забезпечення очолюваного ним органу державної влади. Разом з
цим, у ролі об’єкта нормотворчої діяльності
завжди виступає підзаконний нормативноправовий акт (або його проєкт), юридична
сила якого залежить від адміністративно-правового статусу суб’єкта нормотворчої діяльності.
Сформульований вище висновок дає підстави для виокремлення характерних ознак
правотворчості, до числа яких автором віднесено наступні властивості правотворчої діяльності:
а) у ролі суб’єктів правотворчої діяльності виступають компетентні державно-владні
правотворчі органи та їх посадові особи;
б) правотворча діяльність здійснюється
в суворо встановленому процесуальному порядку;
в) правотворчість є обов’язковою початковою стадією правового регулювання і найважливішим елементом його механізму;
г) правотворча діяльність змінює правову
сферу, удосконалюючи її;
д) об’єктом правотворчості слугують нормативні правові акти, акти загального характеру, які змінюють, скасовують або встановлюють нові правові норми;
е) у ході формування норм використовуються специфічні юридико-технічні засоби і
прийоми.
Таким чином, правотворчість можна визначити як здійснювану компетентними органами державної влади, органами місцевого самоврядування діяльність з розробки, розгляду, прийняття та набуття чинності правових
актів. У свою чергу, нормотворчість виступає
складовою частиною правотворчості, в якості
процесу підготовки виключно підзаконних
нормативно-правових, а не законодавчих
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено адміністративноправову характеристику нормативно-правового забезпечення статусу командувача Національної гвардії України. Визначено зміст
нормативно-правового забезпечення адміністративно-правового статусу командувача
НГУ у вигляді сукупності законодавчих, підзаконних та відомчих нормативно-правових
актів, механізм розроблення, схвалення та
виконання яких безпосередньо залежить від
суб’єктів правотворчої діяльності, в ролі яких
по відношенню до командувача НГУ, з одного
боку, виступає МВС України, а з іншого – органи державної влади, наділені законодавчою
ініціативою та компетенцією щодо правового
забезпечення адміністративно-правового статусу командувача НГУ. Встановлено, що за
суб’єктивним критерієм, уся сукупність нормативно-правових актів, які визначають адміністративно-правовий статус командувача
НГУ, поділяється на: а) норми Конституції;
б) законодавчі правові акти; в) підзаконні правові акти (акти Президента України, акти
Кабінету Міністрів України; г) міжнародні
договори; д) акти Міністерства внутрішніх
справ України.
Ключові слова: Національна гвардія України, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові акти, правотворчість, нормотворчість, МВС України, органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, компетенція, юридичні норми, Конституція.

SUMMARY
The article describes the administrative and
legal characteristics of the legal support of the
status of commander of the National guard of
Ukraine. The content of normative-legal support
of administrative-legal status of NGU commander
is determined in the form of set of legislative, bylaws and departmental normative-legal acts,
the mechanism of development, approval and
implementation of which directly depends on lawmaking subjects. on the one hand, the Ministry
of internal affairs of Ukraine, and on the other
- public authorities endowed with legislative
initiative and competence to legally ensure the
administrative and legal status of the commander
of the NGU. It is established that according to the
subjective criterion, the whole set of normative legal
acts that determine the administrative and legal
status of the NGU commander is divided into:
a) norms of the Constitution; b) legislative legal
acts; c) by-laws (acts of the President of Ukraine,
acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine; d)
international agreements; e) acts of the Ministry of
internal affairs of Ukraine.
Key words: National guard of Ukraine,
normative-legal provision, normative-legal acts,
law-making, norm-making, Ministry of internal
affairs of Ukraine, state authorities, local selfgovernment bodies, competence, legal norms,
Constitution.
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У науковій статті визначаються особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з надання
публічних послуг на стадії порушення та підготовки до судового розгляду адміністративної справи. Автором обґрунтовано доцільність удосконалення правового регулювання
порядку проведення попереднього засідання
досудового розгляду справи. Зокрема, вбачається за доцільне встановлення строків проведення підготовчого засідання з моменту
надходження адміністративного позову, а
також визначення випадків, коли не допускається примирення сторін.
Встановлено, що завершується стадія попереднього судового засідання часто ухвалою
про закінчення підготовчого провадження
й призначення справи до судового розгляду у
сфері надання публічних послуг. Це не супе
речить закону. Однак слід враховувати, що
відповідно до ст. 121 КАС України така ухвала поставляється за наслідками підготовчого
провадження, а не попереднього судового засідання. Очевидно, що підготовче провадження не вичерпується одним лише попереднім
судовим засіданням і не завжди закінчується ним. Підготовка може тривати й після
попереднього судового засідання. Тому ухвала
про закінчення підготовчого провадження
й призначення справи до судового розгляду
за наслідками попереднього судового засідання може бути ухвалена лише тоді, коли суддя вжив усіх заходів, необхідних для розгляду
справи. Якщо під час попереднього судового
засідання у сфері надання публічних послуг,

на яке прибули всі особи, що беруть участь у
справі, вирішені необхідні для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпочатий у той же
день. У цьому випадку теж поставляється
ухвала про закінчення.
Ключові слова: адміністративне судочинство, оскарження, підготовка адміністративної справи, публічна послуга, суб’єкт публічної адміністрації.
Постановка проблеми
Порушення прав, законних інтересів
та свобод споживачів публічних послуг
(фізичних та/або юридичних осіб) розглядається безпосередньо як підстава звернення до адміністративного суду і є фактом, що спричиняє виникнення права на
оскарження дій, рішень чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень. Залежно
від категорії результатів адміністративної
діяльності суб’єктів владних повноважень
підставами оскарження можуть бути порушення-перешкоди (порушення, пов’язані
зі встановленням відповідним владним органом перешкод для реалізації громадянином прав і свобод; вони можуть виявлятися
у вимаганні надання додаткових документів, вимагання додаткової оплати послуги,
не встановленої законодавством, отримання супутніх послуг), порушення-відмови
(такі порушення можливі у разі протиправної відмови суб’єкта владних повноважень у наданні публічної послуги), порушення-бездіяльність (ненадання публічної
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сумкового результату в процесуальному
документі [2, с. 326]. І.П. Голосніченко,
М.Ф. Стахурський наголошують, що стадіями провадження є послідовні етапи цієї
діяльності, що завершується шляхом прийняття процесуального документа, у якому
в концентрованій формі показано результати певних процесуальних дій [3, с. 155].
Стадії провадження в адміністративному
суді першої інстанції виділяються за ознакою систематизації відповідних процесуальних дій в окремих структурних складових КАС України: 1) підготовчий розгляд
позовного звернення; 2) попередній розгляд справи; 3) остаточний розгляд справи
та прийняття рішення [2, с. 325].
Відкриття провадження є системою
процесуальних дій, які стосуються подання позовної заяви, розгляду її суддею та
прийняття ухвали щодо прийняття до розгляду. Завдяки здійсненню процесуальних
дій на цьому етапі реалізується право на
звернення до адміністративного суду за захистом громадянином, юридичною особою
своїх прав, законних інтересів, порушених
у публічно-правових відносинах. Етап підготовки справи до розгляду призначений
для того, щоб уточнити фактичні обставини, які мають значення для правильного
вирішення справи, визначити закон, норми якого вирішують адміністративну справу, вирішити питання про склад осіб, які
беруть участь у справі, а також про інших
учасників процесу, вирішити питання про
дослідження доказів.
Адміністративна позовна заява подається у письмовій формі. Адміністративний
позов подається до адміністративного суду
у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником.
Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. Але тут необхідно потурбуватися про те, щоб у відправника залишилося документальне підтвердження того, що і коли він направив
на адресу суду, - це не важко зробити, використавши таку форму відправлення, як цінний лист з описом вкладення [4]. Також допускається оформлення позовної заяви на
бланку встановленого зразка [1]. Але незалежно від обраного способу подання заяви

послуги належному суб’єкту-споживачу,
прострочення надання адміністративної
послуги, невжиття заходів на отримання
послуги, замовчування причин ненадання
публічної послуги).
Стан дослідження проблеми
Питання оскарження дій, рішень чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень є предметом активного наукового пошуку в сучасних умовах. Варто відзначити
ряд доктринальних досліджень, проведених такими вченими, як В. Б. Авер’янов,
В.
М.
Бевзенко,
Ю.
П.
Битяк,
І. П. Голосніченко, А. Т. Комзюк,
Д. М. Лук’янець, Ю. C. Педько,
Р. С. Мельник, В. Г. Перепелюк та іншими.
Однак комплексного наукового дослідження стадій судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з надання пубілчних послуг в Україні не проводилося.
Метою статті є визначення особливості
юридичної процедури підготовчої стадії до
судового розгляду адміністративної справи
з оскарження дій, рішень чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень у сфері надання публічних послуг.
Виклад основного матеріала. Згідно зіст. 104 КАС України звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом вправі будь-яка особа, яка вважає,
що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин [1].
Однак реалізація цього права вимагає дотримання вимог встановленої адміністративної процедури.
Розкриття питання процесуального порядку розгляду справ про оскарження дій,
рішень чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень з надання публічних послуг
у порядку адміністративного судочинства вбачається здійснити через розгляд
окремих стадій такого адміністративного
процесу. О. В. Кузьменко та Т. О. Гуржій
визначають такі ознаки стадій : 1) внутрішню структурованість, 2) єдність конструктивних елементів у рамках локальної
мети провадження, 3) логічну та часову
послідовність, 4) офіційне закріплення підÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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надання публічних послуг з соціального захисту населення внести відповідні зміни до
Закону України «Про судовий збір», звільнивши від сплати судових витрат таку категорію осіб, як тимчасово переміщені з зони
антитерористичної операції та окупованих
територій Автономної Республіки Крим переселенці.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про
судовий збір» за загальним правилом розмір судового бору складає 1 відсоток ціни
позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати у випадку
подання позову майнового характеру і 0,2
розміру мінімальної заробітної плати – за
подання позову немайнового характеру [5].
Якщо позовну заяву було оформлено
з дотриманням усіх викладених вимог законодавства (до речі, як зазначено у ч. 2
ст. 105 КАС України, на прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в її
оформленні) та немає інших підстав для
повернення позовної заяви або відмови у
відкритті провадження в адміністративній справі, суддя не пізніше наступного
дня після надходження заяви до адміністративного суду постановляє ухвалу про
відкриття провадження, копія якої невідкладно після постановлення надсилається
особам, які беруть участь у справі, разом з
інформацією про їхні процесуальні права і
обов’язки (відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї
документів) [1].
У разі, якщо позовну заяву було подано
без додержання викладених вимог щодо
її форми та змісту, вона залишається без
руху, про що суддя постановляє відповідну ухвалу (у ній, зокрема, мають бути зазначені конкретні недоліки позовної заяви,
через які її залишено без руху, та спосіб їх
усунення) й негайно надсилає її копію позивачеві, одночасно надаючи йому строк
для усунення недоліків. Цей строк, як зазначено у ч. 1 ст. 108 КАСУ, має бути «достатній для усунення недоліків» [1] - отже,
він визначається суддею з врахуванням необхідного часу для повідомлення позивачеві про залишення заяви без руху у зв’язку з

до адміністративного суду, слід пам’ятати,
що до заяви обов’язково має бути додана
квитанція про сплату судового збору.
Згідно з нормами чинного законодавства (КАС України [1], Закон України «Про
судовий збір»[5]) за подання до суду позовної заяви необхідно сплатити судовий
збір (збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до
суду, а також за видачу судами документів
і включається до складу судових витрат –
ст. 1 Закону України «Про судовий збір»). У
справах про оскарження дій, рішень чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з
надання публічних послуг звільняються від
сплати судового збору такі категорії осіб,
як: інваліди Другої світової війни та сім’ї
воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II
груп, законні представники дітей-інвалідів
і недієздатних інвалідів I та II груп; позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи; громадські організації інвалідів (спілки та інші об’єднання громадських
організацій інвалідів), їх підприємства,
установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи
та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду; позивачі - за
подання позовів у порядку, визначеному
статтею 12 Закону України «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту» (ст. 2 Закону України
«Про судовий збір») [5]. Слід зазначити,
що Законом України «Про судовий збір»
наводиться вичерпний перелік осіб, що
мають право безкоштовного звернення до
адміністративного суду. Втім зазначений
законодавчий акт не враховує таку особливу категорію позивачів, як тимчасово
переміщені переселенці. Вони є, як правило, споживачами публічних послуг у сфері
соціального захисту населення і не завжди
мають матеріальну можливість навіть за
умови подальшого відшкодування розміру
судового збору сплатити його при поданні
адміністративного позову. Варто відзначити, що вбачається за необхідне для подолання латентності правопорушень у сфері
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підстав для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі наведено у ч. 1
ст. 109 КАС України [1].
Встановлено, що спостерігається тенденція зменшення рівня застосування таких судових санкцій, пов’язаних або з відмовою судді у відкритті провадження, або
із закриттям провадження у справі, або з
іншими негативними наслідками для позивача. Так, наприклад, у 2013 році було винесено судових ухвал про повернення матеріалів - 16 023, а у 2014 році цей показник
зменшився на 9 % (14 664 справ); так само
зменшилися показники винесення ухвал
про залишення без розгляду матеріалів та
відмову у порушенні провадження[6, с. 14].
Наприкінці слід звернути увагу на існування поряд з вищезазначеними санкціями,
передбаченими законодавством за невиконання зацікавленою особою умов реалізації
права на судовий захист своїх прав, свобод
та інтересів у сфері публічно-правових відносин, ще однієї – залишення позовної заяви без розгляду. При цьому за своїм значенням для позивача вона майже збігається із
поверненням позовної заяви – різниця між
вказаними санкціями за порушення процесуальних вимог законодавства полягає в
тому, що залишення позовної заяви без розгляду застосовується у тому разі, коли провадження у справі вже почалося (це випливає із пунктів 4 та 8 ст. 155 КАС України, у
яких підставами залишення заяви без розгляду названо повторну неявку позивача у
судове засідання без поважних причин або
без повідомлення ним про причини неприбуття, а також залишення позивачем судового засідання до закінчення судового розгляду без поважних причин, якщо ним не
було подано до суду заяву про судовий розгляд справи за його відсутності) [1].
Отже, порушення встановленого законодавством порядку пред’явлення адміністративного позову, залежно від того, які
ж саме вимоги КАС України не були виконані, тягне за собою застосування однієї
з передбачених законом санкцій - повернення позовної заяви, відмову у відкритті
провадження в адміністративній справі, залишення позовної заяви без руху або ж без
розгляду [7].

допущеними недоліками та для їх усунення
(тобто тривалість вказаного строку може
бути різною залежно від певних обставин
у кожному окремому випадку виявлення у
позовній заяві недоліків).
Якщо позивач відповідно до вказівок
судді у встановлений ним строк усуне недоліки позовної заяви, вона приймається судом і відповідно до ч. 2 ст. 108 КАС України
вважається поданою в день її первинного
подання до адміністративного суду [1]. В
іншому ж разі (коли недоліки не було усунено позивачем у наданий йому для цього
термін) позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві. Окрім цього випадку, позовна заява також повертається позивачеві у разі подання позивачем
до відкриття провадження в адміністративній справі заяви про її відкликання; якщо
позовну заяву було подано особою, яка не
має адміністративної процесуальної дієздатності, або від імені позивача особою, яка
не має повноважень на ведення справи;
коли в провадженні цього або іншого адміністративного суду вже перебуває справа
про спір між тими самими сторонами, про
той самий предмет і з тих самих підстав;
якщо справа не підсудна цьому адміністративному суду (ч. 3 ст. 108 КАС України) [1].
Копія ухвали про повернення позовної заяви невідкладно надсилається особі, яка її
подала, разом із позовною заявою й усіма
доданими до неї матеріалами.
Залишення заяви без руху є, певною мірою, умовною санкцією за порушення вимог процесуального законодавства - адже
хоча позивач й зазнає деяких труднощів у
зв’язку з тим, що позовна заява не розглядається в адміністративному суді до вчинення позивачем відповідних дій, однак їх
неважко подолати шляхом виконання вказівок судді, які містяться в ухвалі про залишення заяви без руху. А от відмова судді у
відкритті провадження тягне для позивача
настання набагато більш несприятливих
наслідків - адже згідно з ч. 5 ст. 109 КАС
України повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким же
самим позовом, щодо якого постановлено
ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається [1].Вичерпний перелік
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рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного
балансу між будь-якими несприятливими
наслідками для прав, свобод та інтересів
особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням
права особи на участь у процесі прийняття
рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку[1].
Завершується стадія попереднього судового засідання часто ухвалою про закінчення підготовчого провадження й призначення справи до судового розгляду. Це не
суперечить закону. Однак слід враховувати,
що відповідно до ст. 121 КАС України така
ухвала поставляється за наслідками підготовчого провадження, а не попереднього
судового засідання. Очевидно, що підготовче провадження не вичерпується одним
лише попереднім судовим засіданням і не
завжди закінчується ним. Підготовка може
тривати й після попереднього судового засідання. Тому ухвала про закінчення підготовчого провадження й призначення справи до судового розгляду за наслідками попереднього судового засідання може бути
ухвалена лише тоді, коли суддя вжив усіх
заходів, необхідних для розгляду справи
[8].
Якщо під час попереднього судового
засідання, на яке прибули всі особи, що
беруть участь у справі, вирішені необхідні
для її розгляду питання, то за письмовою
згодою цих осіб судовий розгляд може бути
розпочатий у той же день. У цьому випадку
теж поставляється ухвала про закінчення
підготовчого провадження й призначення
справи до судового розгляду [8].

Важливо підкреслити принцип оперативності, визначеної у законі, з якою повинні вирішуватись досліджувані адміністративні справи - адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень у справах
про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами впродовж п’яти днів із дня відкриття
провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити розгляд справи, але не більш як на п’ять
днів [9, с. 145].
За статистичними показниками спостерігається тенденція дотримання принципу оперативності судового розгляду
справ у порядку адміністративного судочинства. Наприклад за результатами діяльності окружного адміністративного суду
Дніпропетровської області кількість справ,
розглянутих понад встановлені строки
судового розгляду у І півріччі 2014 році
склала 759 справ, що на 5% менше, ніж у
відповідний період 2013 року (1172 справи). Найгірші показники спостерігаються
у практиці діяльності у роботі окружних
адміністративних судів Запорізької, ІваноФранківської, Тернопільської областей.
Найвищий стрибок оптимізації ефективності діяльності суддів з розгляду адміністративних спорів у цей період відзначився
у роботі окружного адміністративного суду
Одеської області (майже 40% динаміки) [6,
с. 40].
При розв’язанні спорів за позовами
на рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів
владних повноважень у сфері надання публічних послуг суди відповідно до частини
третьої статті 2 КАС України повинні перевіряти, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на
підставі, у межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами
України; 2) з використанням повноваження та з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням
усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно;
6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу

Висновок
Наведений умовний порядок проведення попереднього засідання до судового
розгляду справи вимагає удосконалення
законодавчого регулювання. Зокрема, вбачається за доцільне встановлення строків
проведення підготовчого засідання з моменту надходження адміністративного позову, а також визначення випадків, коли не
допускається примирення сторін.
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SUMMARY
The scientific article identifies the peculiarities
of appealing the decisions, actions or omissions
of public administration subjects on the provision
of public services at the stage of initiation and
preparation for judicial review of an administrative
case. The author substantiates the feasibility of
improving the legal regulation of the procedure
for holding a preliminary hearing before the court
hearing of the case. In particular, it is considered
expedient to set the terms of the preparatory meeting
from the moment of receipt of the administrative
claim, as well as to determine the cases when the
parties are not reconciled.
It is established that the preliminary stage of
the court hearing often ends with the conclusion of
the preliminary proceedings and the appointment
of the case to trial in the field of public services.
This is not against the law. However, it should be
borne in mind that in accordance with Art. 121
of the CAS of Ukraine such a decision is delivered
by the consequences of preparatory proceedings, not
the previous court hearing. Obviously, preparatory
proceedings are not limited to, and do not always
end at, a previous court hearing. Preparation may
continue after a preliminary hearing. Therefore,
the decision to close the preliminary proceedings
and assign the case to trial after the consequences of
the previous court hearing can only be made if the
judge has taken all the measures necessary to hear
the case. If during a previous court hearing in the
field of public services, to which all persons involved
in the case have arrived, the issues necessary for
its consideration have been resolved, then, with the
written consent of these persons, a court hearing
may be initiated on the same day. In this case, the
termination order is also delivered.
Keywords: administrative justice, appeals,
preparation of administrative case, public service,
subject of public administration.
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Обґрунтування вибору теми
дослідження
Інтенсивне реформування Збройних Сил
України, їх розвиток для формування боєздатних, мобільних, якісно підготовлених,
всебічно забезпечених, професійних воєнних сил на фоні складної воєнно-політичної,
оперативно-стратегічної та економічної ситуації визначили низку проблем функціонування сил оборони, серед яких необхідність
підвищення професійного рівня персоналу,
створення достатнього військового резерву,
зміцнення військової дисципліни з викоріненням негативних явищ у військовій сфері,
які набули пріоритетного значення. На вимогу Рішення Ради національної безпеки й оборони України «Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки» від 4 листопада 2014 р. [1] були вжиті кардинальні заходи
щодо посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за окремі військові
правопорушення, вчинені в умовах воєнного
стану та особливого періоду. Таке рішення є
вкрай актуальним та сприятиме зміцненню
дисципліни військовослужбовців.
Актуальною залишається проблема притягнення військовослужбовців за вчинення
адміністративних правопорушень на території проведення Операції об’єднаних сил.
Рівень суспільної небезпеки та шкідливих наслідків негативно впливає на стан військової
дисципліни, що, у свою чергу, відображається
на боєготовності та боєздатності військових
підрозділів і частин Збройних Сил України
та прирівняних до них військових форму-

В статье проанализированы проблемные
вопросы административных взысканий,
применяемых при назначении наказания военнослужащим. Обосновано, что единственным фактическим основанием привлечения
военнослужащих к административной ответственности есть совершение ими административного проступка. Установлено, что
для военнослужащих действующее административное законодательство предусматривает применение таких административных
взысканий, как предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, ставшего орудием
совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения, конфискация предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения. денег,
полученных в результате совершения административного правонарушения, лишения
специального права, предоставленного гражданину, а также запрет занимать должности в государственных органах и их аппарате. Обосновано, что административная
ответственность наступает за нарушения,
не относящиеся к служебной деятельности, а
дисциплинарная ответственность – за нарушения, связанные с исполнением служебных
обязанностей.
Ключевые слова: административная
ответственность, военнослужащий, административные взыскания, дисциплинарная
ответственность.
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стративних правопорушень. Пункт 75 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України
передбачає, що начальники гарнізонів, старші морські начальники та начальники органів
управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України в гарнізонах мають
право накладати дисциплінарні стягнення
на військовослужбовців у таких випадках [2]:
а) правопорушення пов’язане з порушенням
правил гарнізонної або вартової служби;б) порушення публічного порядку або військової дисципліни вчинене за межами розташування військової частини; в) правопорушення, вчинене під час перебування у
відпустці, відрядженні, на лікуванні, на гауптвахті Служби правопорядку. Отже, єдиною
фактичною підставою притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності є вчинення ними адміністративного
проступку.
У 2015 році Koдeкcом Укpaïни пpo
aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння (далі – КупАП) [3] уперше запроваджено адміністративну відповідальність за вчинення військових
адміністративних правопорушень. Зокрема,
запроваджено відповідальність за відмову від
виконання наказу або інших законних вимог командира (начальника), самовільне залишення військової частини або місця служби, необережне знищення або пошкодження
військового майна, зловживання військовою
службовою особою владою або службовим
становищем, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, недбале ставлення до військової служби, бездіяльність військової влади, порушення правил несення бойового чергування,
порушення правил несення прикордонної
служби, порушення правил поводження зі
зброєю, а також речовинами і предметами,
що становлять підвищену небезпеку для оточення, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями.
Також унесено зміни щодо процесуального
оформлення вчинення військових адміністративних правопорушень: так, командирам (начальникам) військових частин надано право
складати адміністративні протоколи. Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б КУпАП,

вань. Серед примусових заходів, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку у
Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, законодавством України
передбачено адміністративну відповідальність за військові адміністративні правопорушення.
Стан дослідження проблеми
Пpoвiднi тeopeтики пpaвa тa вчeнiaдмiнicтpaтивicти ґpунтoвнo дocлiджувaли
пpоблeму
вiдпoвiдaльнocтi
вiйcькoвocлужбoвцiв Збpoйниx Cил Укpaïни. Нaйбiльш
вaгoмий внecoк зpoбили C.A. Aвaк’ян,
Ю.П. Битяк, C.Н. Бpaтуcь, A.C. Булaтoвa,
B.Н.
Дубpoвiнa,
A.O.
Koндpaшoвa,
O.O. Kocoвaнa, A.B. Kудaшкiнa, A.I. Cтaxoв,
B.Г.
Cтpeкoзoвa,
M.C.
Cтpoгoвич,
P.Л.
Xaчaтуpoв,
C.O.
Шaпapeнкo,
I.Б. Цимбapeнкo тa iншi.
Пpoтe aктивнe peфopмувaння дepжaви в
пepioд ocoбливoгo cтaну в Укpaïнi зумoвлює
бiльш дeтaльнe тa глибoкe вивчeння
зaзнaчeнoгo питaння.
Мета дослідження полягає у тому, щоб на
основі наукових досліджень фахівців у галузі
права охарактеризувати адміністративні стягнення, які застосовуються при призначенні
покарання військовослужбовцям та надати
науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення зазначеної сфери суспільних відносин.
Виклад основних положень
Адміністративна відповідальність військовослужбовців – це форма юридичної відповідальності за правопорушення, яке не
пов’язане з виконанням службових обов’язків
військовослужбовцями та не є кримінально
караним. Вона розповсюджується також на
військовозобов’язаних у період проходження ними військових зборів. У пункті 45 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України вказано: «За вчинення адміністративних
правопорушень військовослужбовці несуть
дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених
Кодексом України про адміністративні правопорушення» [2]. Це не є доречним, оскільки
статутом не передбачається перелік адмініÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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рактер вчиненого проступку і особу правопорушника.
Для військовослужбовців чинне адміністративне законодавство передбачає застосування таких адміністративних стягнень, як
попередження, штраф, оплатне вилучення
предмета, який став знаряддям вчинення
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, конфіскація предмета,
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення чи грошей, одержаних внаслідок
вчинення адміністративного правопорушення, позбавлення спеціального права, наданого громадянину, а також заборона займати
посади в держаних органах та їх апараті.
Першим серед видів адміністративних
стягнень названо попередження. Це найбільш м’яке адміністративне стягнення,
оскільки воно не обмежує майнових та інших
прав правопорушника, а має лише виховний
вплив.
При визначенні суті попередження як заходу адміністративного стягнення більшість
авторів дотримуються думки, що воно полягає в офіційному, від імені держави, осуді протиправного діяння органом адміністративної
юрисдикції і в попередженні правопорушника про недопустимість таких дій надалі [4, с.
19; 5, с. 19; 6, с. 32].
Попередження передбачене як основне
стягнення. А це означає, що до нього, як і до
будь-якого іншого основного стягнення, може
бути приєднане передбачене законодавством
про адміністративні правопорушення додаткове адміністративне стягнення.
Ще одним видом адміністративного стягнення є штраф. Це одне з найбільш поширених адміністративних стягнень. Штраф в адміністративно-правовій літературі достатньо
досліджений. Він визначається як грошове
стягнення, що накладається на громадян і
посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених
КУпАП та іншими законами України (ст. 27
КУпАП) [3].
Грошовий характер штрафу полягає в
тому, що, застосовуючи це стягнення, певний
орган чи посадова особа зобов’язує правопорушника сплатити певну грошову суму. Але
якщо раніше ця сума встановлювалася в пев-

за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть
за собою кримінальну відповідальність.
Стаття 24 КУпАП установлює систему
стягнень за вчинення адміністративних правопорушень [3]. Однак не всі з передбачених
цією статтею адміністративних стягнень можуть застосовуватися до військовослужбовців,
а саме: громадські роботи, виправні роботи,
суспільно корисні роботи, штрафні бали, адміністративний арешт та видворення за межі
України; а до військовослужбовців строкової
служби – водіїв транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань у разі порушення правил дорожнього
руху, крім того, – штраф.
Поряд із цим, згідно зі змінами до чинного законодавства, до військовослужбовців за
вчинення військових адміністративних правопорушень може бути застосовано такий вид
стягнення, як арешт з утриманням на гауптвахті. Відповідно до ст. 32-1 КУпАП, «арешт
з утриманням на гауптвахті встановлюється і
застосовується лише у виняткових випадках
за окремі види військових адміністративних
правопорушень на строк до десяти діб. Арешт
з утриманням на гауптвахті призначається
районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до
військовослужбовців жінок». Це покарання
відбувається на гауптвахтах Служби правопорядку в спеціальних приміщеннях, які обладнано в органах управління Служби правопорядку з метою виконання покарання для
військовослужбовців-чоловіків.
З наведеного насамперед вбачається, що
адміністративна відповідальність настає за порушення, які не стосуються службової діяльності, а дисциплінарна відповідальність – за
порушення, пов’язані з виконанням службових обов’язків.
Кожне з закріплених у ст. 24 КУпАП стягнень нерівнозначне іншому за об’єктом стягнення, всі вони не співпадають за об’ємом і
тяжкістю покарання. Ця різноманітність відображає множинність об’єктів адміністративних правопорушень і способів посягання на
них, а також нерівномірний ступінь суспільної небезпеки правопорушення. Це дозволяє
враховувати при призначенні стягнення ха55
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застосовані до військовослужбовців. Виняток
становить лише ст. 130 КУпАП, яка передбачає відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння і в частині
першій встановлює штраф розміром однієї
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а в частині другій за повторне протягом року вчинення тотожного правопорушення – штраф розміром двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [3].
Найменший штраф, який може бути накладений на військовослужбовця, передбачено у ч. 1 ст. 127 КУпАП і становить він 0,1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
Як бачимо, серед розмірів адміністративних
штрафів немає певної сталості.
Адміністративний штраф, крім державного осуду поведінки правопорушника, тягне
для нього певні майнові обмеження в грошовому вираженні. Отже, штраф є більш репресивною санкцією, ніж попередження, і повинен застосовуватися за більш серйозні правопорушення. Але, як вказує І.І.Веремеєнко,
“ефективність штрафу значно знижується в
результаті короткочасного, разового його застосування до правопорушника” [12, с. 88].
Слід зазначити, що застосування адміністративного штрафу до військовослужбовців
до 1995 року виключалося. Законом України
“ Про засади запобігання та протидії корупції” від 11 червня 2009 року це правило було
скасовано [10].
Певних змін у цьому напрямі зазнало і
чинне адміністративне законодавство України. Відповідно до Закону України від 24 березня 1999 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно військової інспекції безпеки дорожнього руху”
ст. 15 КУпАП було доповнено частиною четвертою, яка встановлює, що при порушенні
правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших
утворених відповідно до законів України військових формувань – військовослужбовцями
строкової служби штраф як адміністративне
стягнення не застосовується [7].
Враховуючи особливий правовий статус
військовослужбовців строкової служби, цю
категорію громадян необхідно звільнити від
адміністративного штрафу у всіх випадках
вчинення ними адміністративних правопору-

них грошових одиницях, то відповідно до Закону України “Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу” майже всі штрафні санкції, передбачені в КУпАП, “прив’язані”
до розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян [7]. Проте, МК України містить санкції за порушення митних правил,
де розміри штрафу визначаються залежно
від офіційно встановленого на день вчинення
порушення мінімального розміру заробітної
плати. За вчинення окремих правопорушень
(статті 119, 120 МК України) передбачається
застосування штрафу в процентному розмірі
від суми несплачених митних платежів [8].
Що стосується розміру штрафу, то його
граничні межі адміністративним законодавством України не встановлені. У законодавчій
сфері це призводить до певного хаосу в застосуванні цього заходу стягнення. Як правильно вказує Є.В.Додін, “усталеною є тенденція
законодавця до збільшення розміру штрафних санкцій, що застосовуються до особи, яка
скоїла адміністративне правопорушення” [9,
c. 73].
Найбільші розміри адміністративних
штрафів для військовослужбовців встановлено у МК України. Так, відповідно до статей
115 і 116 МК України передбачається можливість застосування штрафу до тисячі офіційно
мінімальних розмірів заробітної плати [8].
Достатньо великі грошові стягнення передбачені за вчинення корупційних діянь та
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. Згідно зі ч.4 ст. 3 Закону України “Про
засади запобігання та протидії корупції” покладає повноваження щодо складання протоколів про вчинення корупційного діяння
або іншого правопорушення, пов’язаного з
корупцією, на відповідні підрозділи, зокрема Служби безпеки України [10]. Кадри цього відомства згідно із Законом України “Про
Службу безпеки України” складають співробітники-військовослужбовці, працівники, які
уклали трудовий договір із Службою безпеки
України, а також військовослужбовці строкової служби [11].
З такими розмірами штрафів не може порівнятися практично жодна із санкцій статей
особливої частини КУпАП, які можуть бути
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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Конфіскація полягає у примусовій безоплатній передачі цього предмета, що перебуває в
приватній власності порушника, у власність
держави за рішенням суду [3].
Відповідно до цього ч. 6 ст. 41 Конституції
України встановлює, що конфіскація майна
може бути застосована виключно за рішенням
суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом [13]. Таким чином, повноваження щодо застосування конфіскації зосереджені в судах, органах, які на професійному рівні
здійснюють розгляд адміністративних справ,
що покликано забезпечити дотримання права власності особи.
Як основне стягнення стосовно військовослужбовців, конфіскація передбачена в ст. 115
МК України за переміщення предметів через
митний кордон України з приховуванням від
митного контролю [8]. В усіх інших випадках,
вчинення адміністративного правопорушення, за які військовослужбовці можуть нести
відповідальність на загальних підставах, конфіскація, якщо вона передбачена в санкції відповідної статті, застосовується поряд з іншим
адміністративним стягненням.
Особливе місце в системі адміністративних
стягнень займає таке стягнення, як позбавлення спеціального права, наданого певному
громадянинові. Воно може бути застосоване
на термін до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим
правом [3].
Аналіз чинного адміністративного законодавства показує, що позбавлення окремих
прав як адміністративне стягнення, яке може
бути застосоване до військовослужбовця, встановлене за адміністративні правопорушення,
пов’язані з неправильним використанням
джерел підвищеної небезпеки і різноманітних громадських фондів. Стаття 30 КУпАП
називає два види позбавлення спеціальних
прав: права керування транспортними засобами і права полювання.
Позбавлення спеціального права може
бути застосоване окремо або в поєднанні з
конфіскацією чи оплатним вилученням.
І, нарешті, відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону
України “Про боротьбу з корупцією” на військовослужбовців може бути накладено таке
стягнення, як заборона займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох

шень. Солдати, матроси, сержанти і старшини строкової служби практично позбавлені
можливості перебування поза межами військово-службових відносин. Їхні порушення
загальноадміністративних правил одночасно
посягатимуть на військову дисципліну. Відповідальність за такі проступки доцільно передбачити не у вигляді штрафу, який має короткочасний, разовий характер, а застосовувати
дисциплінарні стягнення, що матимуть більш
значне запобіжне значення.
Ще одним адміністративним стягненням,
яке впливає на майнові права громадян, є
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом
адміністративного правопорушення. Згідно
зі ст. 28 КУпАП, це стягнення полягає у примусовому вилученні певного предмета (знаряддя або безпосереднього об’єкта правопорушення) за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вилученої суми колишньому
власникові з відрахуванням витрат щодо реалізації вилученого предмета [3].
Застосування цього виду адміністративних стягнень до військовослужбовців передбачено за керування транспортними засобами
в стані сп’яніння, ухилення від проходження
відповідно до встановленого порядку огляду
на стан сп’яніння, вчинених повторно протягом року (ч. 2 ст. 130 КУпАП), а також за
повторне протягом року керування водіями
транспортними засобами, не зареєстрованими (перереєстрованими) у встановленому порядку, з підробленим номерним знаком, без
номерного знаку або з номерним знаком, що
не належить цьому засобу, а так само з умисно прихованим знаком (ч. 5 ст. 121 КУпАП).
Оплатно вилучається в цих випадках транспортний засіб.
Нині чинним адміністративним законодавством України оплатне вилучення
предмета передбачається як основне і додаткове стягнення одночасно. Однак той же
І.І.Веремеєнко пропонує залишити це стягнення лише як додаткове, оскільки воно має
чітко визначену спрямованість і абсолютно
визначений характер [12, с. 10 - 11].
Подібно до попереднього адміністративним стягненням є конфіскація предмета, який
став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення.
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на особу військовослужбовця у разі вчинення
ним певного адміністративного правопорушення. Це дає змогу диференційовано підходити до конкретного правопорушника при
визначенні йому адміністративного стягнення і водночас свідчить про існування, поряд із
кримінальною і дисциплінарною, адміністративної відповідальності стосовно військовослужбовців.

років з дня їх застосування. Як уже вказувалося вище, це стягнення передбачається лише
як додаткове. Тобто воно може бути застосоване лише поряд із застосуванням штрафу.
Крім того, це стягнення накладається лише за
корупційні діяння, тобто такі, які передбачені
у ч. 2 ст. 1 Закону України “Про боротьбу з
корупцією”. Згідно з вищезгаданою Постановою Пленуму Верховного Суду України № 13
від 25 травня 1998 року, суд щоразу, вирішуючи питання про визначення покарання за
вчинення корупційного діяння, повинен прийняти рішення про заборону правопорушнику займати посади в державних органах та їх
апараті протягом трьох років з дня звільнення з роботи або іншого усунення його від виконання функцій держави [14].
Виходячи з такої категоричності з боку
законодавця, який визначив розмір, тобто
термін цього стягнення, слід зробити висновок про те, що заборона займати певні посади
може бути встановлена лише на три роки – не
більше і не менше.
Як уже вказувалося вище, до військовослужбовців і осіб, призваних на військові збори,
не можуть бути застосовані такі адміністративні стягнення, як виправні роботи і адміністративний арешт. Причому застосування цих
стягнень виключається ніби двічі. Один раз
– згідно з нормою ч. 1 ст. 15 КУпАП, а другий – оскільки такі стягнення не передбачені
в санкціях статей особливої частини КУпАП,
диспозиції яких містять опис правопорушень,
за які до військовослужбовців може застосовуватися адміністративна відповідальність. Закон України “Про боротьбу з корупцією” та
МК України також не передбачають таких адміністративних стягнень, як виправні роботи
і адміністративний арешт.
Будь-яких пояснень, чому застосування
саме цих стягнень до військовослужбовців
додатково виключається, в законодавстві не
міститься. Очевидно, інші адміністративні
стягнення мають короткочасний, одноактний
характер застосування. Виправні роботи і
адміністративний арешт мають певну протяжність у часі, і, звичайно ж, їх застосування
може позначитися на несенні військової служби.
Отже, чинне законодавство України передбачає досить різноманітні заходи впливу
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

Висновки
Можна дійти висновку, що Накладання адміністративних стягнень на військовослужбовців проводиться згідно з КУпАП,
МК України і Законом України “Про боротьбу з корупцією”. Koдeкc Укpaïни пpo
aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння мicтить
нopму пpo aдмiнicтpaтивну вiдпoвiдaльнicть
вiйcькoвocлужбoвцiв зa пpaвoпopушeння
нa зaгaльниx пiдcтaвax тa нopму, якa
вiдcилaє
дo
Диcциплiнapнoгo
cтaтуту
Збpoйниx Cил Укpaïни щoдo пpитягнeння
дo
aдмiнicтpaтивнoï
вiдпoвiдaльнocтi.
Нa нaшу думку, ocтaннє aбo є зaйвим,
ocкiльки Диcциплiнapний cтaтут Збpoйниx
Cил Укpaïни нe peгулює aдмiнicтpaтивнi
пpaвoпopушeння
тa
aдмiнicтpaтивну
вiдпoвiдaльнicть, aбo пoтpeбує нeoбxiднocтi
пpивeдeння нopми у вiдпoвiднicть дo нopм
Koдeкcу
Укpaïни
пpo
aдмiнicтpaтивнi
пpaвoпopушeння. Пepcпeктиви пoдaльшиx
пoшукiв aвтopa в цьoму нaукoвoму нaпpямi будуть cпpямoвaнi нa пoглиблeння дocлiджeння
питaнь
уpeгулювaння
aдмiнicтpaтивнoï
вiдпoвiдaльнocтi
вiйcькoвocлужбoвцiв
Збpoйниx Cил Укpaïни.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано проблемні питання
адміністративних стягнень, які застосовуються
при призначенні покарання військовослужбовцям.
Обґрунтовано, що єдиною фактичною підставою
притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності є вчинення ними адміністративного проступку. Встановлено, що для
військовослужбовців чинне адміністративне законодавство передбачає застосування таких адміністративних стягнень, як попередження, штраф,
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення чи грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення, позбавлення
спеціального права, наданого громадянину, а також заборона займати посади в держаних органах
та їх апараті. Обґрунтовано, що адміністративна відповідальність настає за порушення, які не
стосуються службової діяльності, а дисциплінарна відповідальність – за порушення, пов’язані з виконанням службових обов’язків.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, військовослужбовець, адміністративні стягнення, дисциплінарна відповідальність.

SUMMARY
The article analyzes the problematic issues of
administrative penalties that are applied in sentencing servicemen. It is substantiated that the only
factual basis for bringing servicemen to administrative responsibility is their administrative misconduct. It is established that the current administrative legislation for servicemen provides for the application of such administrative penalties as warnings, fines, seizure of an object that has become an
instrument or direct object of an administrative
offense, confiscation of an object that has become
an instrument or direct object of an administrative
offense or money received as a result of committing
an administrative offense, deprivation of a special
right granted to a citizen, as well as a ban on holding positions in state bodies and their staff. It is
substantiated that administrative liability arises for
violations that do not relate to official activities,
and disciplinary liability – for violations related to
the performance of official duties.
Keywords: administrative responsibility, military personnel, administrative penalties, disciplinary liability.
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темпи їх розвитку, необхідно запровадити
надійні засоби протидії корупції.
Одним із таких засобів є інститут викривачів, який у сучасних умовах зайняв
справедливе місце в антикорупційному механізмі. Інститут викривачів є важливим
запобіжником для виникнення та поширення корупції у суспільстві, адже саме через таку форму взаємодії можливо залучити
громадськість до антикорупційної політики
держави. Разом із тим, важливим чинником
ефективної боротьби з корупційними правопорушеннями є запровадження державою правових механізмів захисту осіб, які
повідомляють про прояви цього ганебного
явища. Варто акцентувати й на тому, що в
разі неотримання належного захисту держави на законодавчому рівні та підтримки
суспільства значно підвищується загроза
проявів корупції у діях самих викривачів.
Саме тому комплексне науково-теоретичне
дослідження інституту викривачів та їх гарантій захисту дасть змогу проаналізувати
стан чинного законодавства у цій сфері та
уникнути труднощів у його застосуванні на
практиці.

Статтю присвячено дослідженню інституту викривачів як важливого запобіжника
поширенню корупції у суспільстві. Інститут
викривачів є відносно новим суспільним феноменом для української антикорупційної
реформи. Проте, він володіє значним профілактичним потенціалом і дозволяє отримати помітні результати при мінімальних затратах фінансових та інших ресурсів. Через
таку форму взаємодії вдається максимально
залучити громадськість до антикорупційної
політики держави.
Констатовано, що запровадження державою правових механізмів захисту осіб, які
повідомляють про прояви корупції, є важливим чинником ефективної боротьби з цим
ганебним явищем. Акцентовано, що в разі
неотримання належного захисту держави на
законодавчому рівні та підтримки суспільства значно підвищується загроза проявів корупції в діях самих викривачів. Реформування
правового регулювання інституту викривачів
забезпечить підвищення дієвості викривачів у
протидії та запобіганні корупції.
Постановка проблеми
На сьогодні корупція визнається основною проблемою, яка не лише перешкоджає
розвитку правової держави та становленню громадянського суспільства, але також
й обумовлює руйнування демократичного
фундаменту функціонування державних інституцій. Аби зупинити зазначені деструктивні процеси або хоча б пригальмувати
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

Стан дослідження
Проблематиці інституту викривачів корупції та їх гарантій захисту присвячено
низку наукових праць таких науковців, як
В. Бенедик, О. Калітенко, О. Косиця, О. Нестеренко, В. Пузирний, А. Фодчук, С. Чернявський, О. Шостко та інших.
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викривач виступає у ролі спортивного судді,
що сигналом свистка вимагає припинити
порушення [3, с.13].
Слід зазначити, що у міжнародному та
українському праві поняття «викривач»
різні. У міжнародній практиці викривач –
це людина, яка надає інформацію про незаконну діяльність, про те, що шкодить суспільним інтересам. Зокрема, це може йтися
про порушення прав людини, порушення
безпеки транспорту, безпеки харчових продуктів, екологічні злочини. Тобто це широкий спектр інформації, визнаної суспільно
необхідною. У нас же це обмежується лише
корупцією, тобто у нас викривач – це лише
той, хто інформує про можливі факти корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень [4].
В українському правовому просторі таке
явище, як «інститут викривачів злочинних
дій та правопорушень», з’явилось ще в середині 90-х рр. ХХ ст. та пов’язане із розвитком законодавства після прийняття Конституції України та ратифікації Конвенції
про захист прав людини і основоположних
свобод [5, с.138].
В українськомовних публікаціях до прийняття Закону України «Про запобігання
корупції», окрім терміна «викривач», також
використовували слова «інформатор», «доброчесний інформатор». Однак, використання таких термінів викликало у свідомості людей негативні асоціації, пов’язані
з тоталітарним минулим нашої країни, а
саме з доносами в Комітет державної безпеки на колег, друзів та знайомих за нелояльність до комуністичного режиму. Хоча ці
два поняття за своєю правовою природою
є різними, викривачі були й за радянських
часів. На відміну від інформаторів, вони повідомляли про зловживання представників радянської влади, які використовували
надані їм повноваження для власного збагачення. Саме тому обрання українським
законодавцем коректної форми перекладу
терміна whistleblower українською під час
запровадження правового інституту в Україні є важливим для запобігання негативному сприйняттю цього терміна у суспільстві,
адже використання терміна «викривач» (а
не «доброчесний інформатор») допомагає

Метою статті є окреслення загальнотеоретичних та практичних аспектів інституту
викривачів корупції та гарантій їх захисту за
чинним законодавством України.
Виклад основного матеріалу
дослідження
З моменту проголошення Україною
незалежності боротьба з корупцією стала
предметом підвищеної уваги як українських
науковців, так і політичних діячів та керівників держави. Світова практика боротьби
з корупцією показує, що найбільш ефективним заходом протидії є своєчасна поінформованість правоохоронних органів про факти корупції.
У такому випадку одним із найефективніших і, водночас, найпростіших засобів
протидії корупції виступає інститут викривачів корупції. Він володіє значним профілактичним потенціалом і дозволяє отримати помітні результати при мінімальних затратах фінансових та інших ресурсів. Разом
із тим, слід зазначити, що інститут викривачів не є вітчизняним надбанням, і саме тому
необхідно звернути увагу на генезис поняття «викривач».
Щодо історії виникнення такого поняття, як «викривач», то прийнято вважати, що
такий термін увійшов у широкий вжиток у
70-х роках минулого сторіччя, що пов’язано
із діяльністю відомого громадського активіста Ральфа Нейдера. Саме він запропонував замінити ним термін «інформатор»
(«informer»), який носить переважно негативне змістове наповнення [1, с. 212].
Термін «викривач» походить від англійського слова «whistleblower», що перекладається як «той, що дує у свисток», або скорочено – «свистун». Як справедливо зауважує
З. Загиней, «такий дослівний переклад
асоціюється з поліцейським, який у разі виявлення правопорушення дує у свисток та
намагається привернути увагу» [2, с. 127].
Разом із тим, саме повідомлення про факти
протиправної діяльності в державних органах та установах, які стали відомі особі у
зв’язку із службовою діяльністю, ототожнюється з припиненням правопорушення поліцейським. Також існує ще одна версія походження терміна «whistleblower», за якою
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ською, громадською, науковою діяльністю,
проходженням служби чи навчання;
4) обов’яковою ознакою повідомленої
викривачем інформації повинна бути її достовірність.
Інститут викривачів є важливим запобіжним заходом протидії виникнення та
поширення корупції в Україні. Як зазначає
В. Бенедик, викривач – це особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що
інформація є достовірною, добросовісно (за
відсутності корисливих мотивів) повідомляє
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції про вчинення іншою особою корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією [1, с.
214].
Викривач може повідомити про корупційне правопорушення, використовуючи
внутрішні, зовнішні та регулярні канали повідомлення. Зокрема, ст. 1 Закону України
«Про запобігання корупції» містить визначення вказаних понять [7]. Разом із тим, слід
зазначити, що повідомлення про корупцію
без доказів може розцінюватися як завдання шкоди честі, гідності та ділової репутації,
а за завідомо неправдиве повідомлення про
злочин встановлено кримінальну відповідальність. Тому викривач повинен подбати
про те, щоб зафіксувати факт корупції документально [8].
Закон України «Про запобігання корупції» пов’язує виникнення правового статусу
викривача з моментом повідомлення про
корупцію. Разом із тим, варто зазначити,
що особливістю правового статусу викривачів виступає те, що викривачі та їх близькі
особи перебувають під захистом держави
(ч. 1 ст. 53 Закон України «Про запобігання корупції»). Викривач потребує захисту з
боку держави у зв’язку з повідомленням про
корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, безстороннім свідком якого
він виявився. Безпосередньою причиною
повідомлення інформації має бути саме запобігання, виявлення, перешкоджання та
припинення корупційного правопорушення. Держава починає захищати викривача
відразу після повідомлення ним про можливі корупційні зловживання. Розкриваючи
інформацію, яка є важливою для населення,

уникнути будь-яких негативних асоціацій,
пов’язаних із вживанням терміна «інформатор». Викривачі заслуговують на позитивну
оцінку з боку суспільства, оскільки, розкриваючи інформацію, викривачі мають на меті
відвернути або зупинити дії, що можуть завдати серйозної шкоди конституційному
ладу, правам та свободам особи [3, с.13–14].
Уперше на законодавчому рівні поняття
викривача було закріплено в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року, який на сьогодні
вже втратив чинність. Так, викривачем визнавалася особа, яка добросовісно (за відсутності корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих
мотивів) повідомляє про порушення вимог
цього Закону іншою особою [6].
Наступним Законом, який закріпив
визначення поняття «викривач», є Закон
України «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 року [7], який на сьогодні є фундаментом розвитку інституту викривачів.
Так, відповідно до цього Закону, викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй
відома у зв’язку з її трудовою, професійною,
господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими
для початку такої діяльності, проходження
служби чи навчання [7].
Із наведеного визначення випливають
такі істотні ознаки терміна «викривач»:
1) викривачами можуть бути лише фізичні особи (громадяни України, іноземці
та особи без громадянства);
2) інформація, яка повідомляється викривачем, обов’язково має стосуватися будьяких відомостей про вчинення корупційних
правопорушень (інформація про особу, яка
його вчинила, місце, час, обставини вчиненого);
3) викривач повідомляє про факти корупційних проявів, які стали відомими у
зв’язку з трудовою, професійною, господарÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2022
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яльності. Окрім практичної шкоди, таке
нововведення суперечить міжнародним
зобов’язанням України щодо особливого захисту всіх осіб, які повідомляють про корупцію [1, с. 213].
По-третє, неправильним та безпідставним постає визнання викривачами лише
тих анонімних інформаторів, що працевлаштовані у відповідному державному органі.
За відсутності будь-якого логічного обґрунтування для такої критичної вибірковості,
законодавець не передбачив можливості
повідомити про корупцію без зазначення
авторства для інших осіб, які за законом можуть бути викривачами.
Не можна не помітити також непродуманість механізму отримання винагороди
викривачами, що повідомили про корупцію
анонімно. Закон не розтлумачує, куди та
на якому етапі звертатися таким особам, а
можливості довести своє авторство може й
не бути. Зазначені питання потребують розширеного врегулювання.
Зважаючи на моральні засади суспільства, наявні міжнародно-правові стандарти
та практичні аспекти, помилковою є і відмова від законодавчого закріплення критерію
добросовісності викривача, натомість варто
відновити цю ознаку у визначенні поняття
«викривач» та надати їй розширене тлумачення в законі.
Також кидається в очі відсутність регламентації використання каналів повідомлення, а також зняття з викривача відповідальності за розповсюдження конфіденційної інформації навіть у випадку завідомо
неправдивого повідомлення про корупцію.
На нашу думку, зацікавленість держави в
результативності роботи викривачів не має
превалювати над дотриманням прав їхніх
роботодавців.
Необхідно зауважити, що механізми реалізації державного захисту викривачів не
є достатніми. Після ліквідації перелічених
вище проблем, перспективними напрямками розвитку правового регулювання діяльності викривачів корупції в Україні вважаємо подальший розвиток заходів захисту
прав інформаторів, доповнення законодавства новими методами заохочення таких
осіб, у перспективі – розповсюдження інсти-

викривачі піддають себе та своїх близьких
небезпеці з боку викритих осіб, стикаються
з переслідуваннями та утисками, дискримінацією та репресіями й на роботі, у тому
числі: позбавленням премій, переведенням
на нижчу посаду та навіть звільненням. Інститут захисту викривачів є важливим запобіжником поширення таких явищ у суспільстві.
Також слід зазначити, що на законодавчому рівні закріплено ще одне визначення поняття викривач, зокрема, згідно
з Кримінальним процесуальним кодексом
України викривач – це фізична особа, яка
за наявності переконання, що інформація
є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне
правопорушення до органу досудового розслідування. Водночас, у кримінальному процесі викривач, як учасник кримінального
провадження, є заявником (п. 16-2 та п. 25
ч. 1 ст.3 КПК України). А відповідно до ч. 3
ст. 272 кодексу України про адміністративні
правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, викривач є свідком.
Станом на сьогодні в Україні вже зроблено значний крок у реформуванні правового
регулювання захисту викривачів. Тим не
менше, на реальну ефективність роботи викривачів впливають також недосконалості,
які присутні у законодавстві.
По-перше, суттєвим прорахунком можна
вважати підхід до визначення особи викривача тільки як повідомлювача про корупційне правопорушення. Ця хибна практика була закарбована ще й у Кримінальному
процесуальному кодексі, згідно з яким викривач може бути лише заявником у кримінальному провадженні. Нерозповсюдження
відповідних державних гарантій захисту та
стимулів на свідків значно звужує коло осіб,
які мотивовані викривати корупційні правопорушення.
По-друге, нове тлумачення поняття «викривач», у порівнянні з наявним у попередній редакції закону, ще сильніше зменшує кількість людей, які можуть отримати
цей статус, адже визначає, що викривач
обов’язково має отримати дані у зв’язку з
певними видами власної специфічної ді63
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повідного напряму діяльності, наприклад,
через проведення просвітницьких заходів:
флешмобів, рекламних кампаній, заходів в
освітніх установах різних рівнів щодо порядку та каналів подання повідомлень щодо
корупції. Однак головним вектором змін у
цьому напрямі має стати усвідомленість громадян щодо їхнього можливого впливу на
корупційне становище у державі.

туту викривачів на інші порушення національного законодавства, крім корупційних,
за прикладом низки країн Євросоюзу [9, с.
49].
Серед шляхів удосконалення правового
захисту викривачів корупції слід відзначити: політичну волю керівництва держави,
єдину політику у сфері протидії корупції на
всіх рівнях державного управління, імплементацію чітких механізмів та заходів державного, політичного, економічного, соціального і правового характеру, дієву та незалежну судову владу, розумну регуляторну
політику, пристосовану до місцевих умов,
відкритість і прозорість прийняття рішень
на усіх рівнях державної влади і місцевого
самоврядування.
Практична спрямованість вказаних рекомендацій та можливих шляхів реформування правового інституту викривачів
полягає в тому, що покращення якості
законодавства забезпечить підвищення
дієвості викривачів у протидії та запобіганні корупції. Слід погодитись з думкоюО. Шостко про доцільність прийняття Закону Про захист викривачів корупції, що визначить права викривачів на конфіденційність та анонімність при розкритті інформації, на відшкодування шкоди, забезпечення
безпеки, передбачить їх фінансове заохочення, детально регламентує процедури,
зокрема, такі як захист викривача від незаконного звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших дискримінаційних заходів [10, с. 173].
Антикорупційна стратегія України повинна базуватися, перш за все, на суспільстві,
оскільки воно є рушійною силою. Тому на
постійній основі потрібно проводити інформаційні кампанії, які орієнтовані на різні соціальні групи та спрямовані на підвищення
рівня співпраці влади і громадян у протидії корупції. Створення спеціальних умов,
які сприятимуть зміні суспільного уявлення про повідомлення за фактами корупції,
захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, є одним із пріоритетів антикорупційної політики держави. Соціально-культурний чинник розвитку
інституту викривачів вимагає активних дій
від держави та громадських організацій відÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

Висновки
Зважаючи на розвиток антикорупційного законодавства, залучення громадськості
до антикорупційної діяльності, важливим є
системне та всебічне вивчення інституту викривачів. Вказаний інститут є відносно новим суспільним феноменом для української
антикорупційної реформи. Проте його роль
не повинна знецінюватися, адже, враховуючи практику зарубіжних країн, такі заходи є цілком виправданими та ефективними
при їх послідовному здійсненні. Надання
інформації викривачами має надавати переваги державі у розкритті корупційних
правопорушень, які можуть завдати шкоду
або містити загрозу суспільним інтересам, а
також сприяти не тільки розслідуванню, а й
розшуку і поверненню незаконно привласнених активів державі. Законодавчі гарантії захисту викривачів корупції є важливою
складовою механізмів боротьби з корупцією. Без належної законодавчої регламентації захисту таких осіб та реальних механізмів реалізації боротьба з корупцією буде
малоефективною.
Система гарантій захисту викривачів у
законодавстві України закріплена у нормативно-правових актах. Така система гарантій включає у себе гарантії державного
захисту викривачів; гарантії захисту щодо
анонімності та нерозголошення інформації
щодо викривачів; гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та
майну; гарантії у сфері захисту трудових
прав; гарантії захисту в адміністративному
та цивільному процесі тощо. Разом із тим,
права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
Проблемні аспекти інституту захисту викривачів корупції зумовлені певними прогалинами у чинному законодавстві України.
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Зокрема, серед недоліків є невирішені питання, що стосуються розповсюдження законодавчих гарантій на викривачів суспільно
необхідної інформації, також не відбулося
зрушень щодо фізичної безпеки викривачів
поза кримінальними провадженнями тощо.

SUMMARY
Corruption is recognized as the main problem
that not only hinders the development of the rule
of law and the formation of civil society, but also
causes the destruction of the democratic foundation
for the functioning of state institutions.
Since Ukraine’s independence, the fight
against corruption has become the subject of
increased attention of both Ukrainian scientists and
politicians and state leaders. The world practice of
fighting corruption shows that the most effective
countermeasure is the timely awareness of law
enforcement agencies about the facts of corruption.
One of the most effective means of combating
corruption is the institution of whistleblowers. It
has a significant preventive potential and allows to
obtain significant results with minimal expenditure
of financial and other resources.
Legal guarantees for the protection of
whistleblowers established by the state provide
optimal conditions for exercising the right of a
person to expose violations in the field of preventing
corruption and its further protection. A feature
of such guarantees is the normative regulation,
comprehensive nature, internal consistency,
dynamism and practical orientation.
The system of whistleblower protection
guarantees in Ukraine includes guarantees of
state whistleblower protection; guarantees for the
protection of anonymity and non-disclosure of
information about whistleblowers; guarantees of
protection in the presence of a threat to life, housing,
health and property; guarantees in the field of
protection of labor rights; guarantees of protection
in administrative and civil proceedings, etc. The
creation of special conditions that contribute
to changing the public perception of reports of
corruption, the protection of persons providing
assistance in preventing and combating corruption
is one of the priorities of the state’s anti-corruption
policy.
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порядку, обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння й вдосконалення законодавства в цій частині, чому
сприятиме аналіз іноземного досвіду.
Доречним прикладом є оперативне,
за викликом часу, доповнення чинного КК України статтею 43-1 «Виконання обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України», статтею 111-1 «Колабораційна
діяльність», статтею 111-2 «Пособництво
державі-агресору», статтею 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння
та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил
України чи інших утворених відповідно
до законів України військових формувань,
вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану», статтею 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації
проти України, глорифікація її учасників»
[2].

Зроблено спробу наукового пошуку векторів
модернізації кримінальної правової охорони
основ національної безпеки України, відносин
миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку, обставини, що виключають
кримінальну протиправність діяння й вдосконалення законодавства в цій частині,
чому сприяє аналіз іноземного законодавчого
досвіду.
Розглянуто, як законодавець окремих
іноземних держав «оцінює», кваліфікує
співпрацю громадян із державою – агресором для забезпечення інтересів ворога та
заподіяння шкоди власній державі.
Ключові слова: колабораційна діяльність,
воєнний стан, злочини проти основ
національної безпеки України, окупація,
тимчасово окуповані території , співпраця з
державою-агресором.
Постановка проблеми
24 лютого 2022 року, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
Президент України постановив своїм Указом ввести воєнний стан [1].
На часі нагальна необхідність наукового пошуку векторів модернізації кримінальної правової охорони основ національної безпеки України, відносин миру,
безпеки людства та міжнародного правоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

Стан дослідження
Проблемні аспекти кримінально-правової характеристики злочинів, передбачених у розділі І Особливої частини КК
України, обстежувалися у працях багатьох
вчених, зокрема: П. Андрушка, Г. Андрусіва, В. Антипенко М. Бажанова, Ю. Бауліна, О. Бандурки, О. Бантишева, Д. Богатикова, В. Борисова, М. Бондаренко,-Д.
Бушуєва, П. Берзіна, В. Владимирова, О.
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світлення в ЗМІ рукостискання між маршалом і фюрером, яке офіційно символізувало вступ до «співпраці» між переможеною Францією та Німеччиною.
Через кілька днів після цієї зустрічі, а
саме 30 жовтня 1940 р., Петен на своє виправдання записав радіозвернення, у якому містилися такі положення: «Це на честь
і збереження французької єдності, єдності
десяти століть, у рамках діяльності, конструктивної частини нового європейського порядку, я тепер стаю на шлях співпраці (...). Ця співпраця має бути щирою...»
[4]. Фактично, ця промова про колаборацію з Німеччиною з вуст Патена прозвучала в позитивному значенні. В історію
час його колабораційного уряду увійшов
під назвою «режим Віші». Безсумнівно, що
саме заява французького лідера про співпрацю Франції з нацистською Німеччиною, сприяла формуванню у світового
співтовариства негативного ставлення
стосовно такого явища, що, у свою чергу, призвело до розуміння, тлумачення
сучасного терміну «колабораціонізм». Колабораціонізм був присутнім практично
у кожній окупованій тим чи іншим тоталітарним агресором державі, тому термін
швидко увійшов до іноземних мов, але
в негативному сенсі. У суспільній думці
Франції згодом також почало переважати
негативне його сприйняття. Домінування
негативних конотацій не в останню чергу
спричинено тим, що поряд із співпрацею
з нацистами у тих самих країнах існував і
більш-менш потужний Рух Опору [5].
Відповідно до тлумачного словника-довідника історико-культорологічної термінології, під колабораціонізмом розуміють
усвідомлене, добровільне і умисне співробітництво з ворогом, в його інтересах і на
шкоду своїй державі. Термін частіше застосовується в більш вузькому сенсі – як
співпраця з окупантами [6].
Однак, доволі часто термін «колабораціонізм» ототожнюють саме із співпрацею
з окупаційною владою під час Другої світової війни. Це зумовлено, зокрема, тим,
що саме у 1940 році у Франції власне і
сформувалося поняття колабораціонізму.
Це явище набуло доволі широкого поши-

Гайворонського, В. Глушкова, В. Грищука, О. Дудорова, І. Діордіца, С. Дьякова,О. Звонарьова, В. Ємельянова, А. Ігнатова, А. Ігнатьєва, В. Картавцева,М. Карпушина, С. Клименка, В. Кузнєцова,
В. Курляндского, О. Климчука, Н. Кончук,О. Костенка, О.Кравчука, О. Литвинова,
В. Ліпкана, В. Матвійчука, П. Матишевського, М. Мельника, П. Михайленка,С. Мозоля, Л. Мошняга, А. Музики, В. Навроцького, Г. Новицького, Б. Одайник,
Д. Олєйнікова, В. Павликівського, О. Рубащенка, В. Рябчука, А. Савченка, Є. Скулиша, Є. Смірнова, В. Сташиса, Є. Стрельцова, О. Сотули, В. Тація, В. Тихого,М. Турецького, П. Фріса, М. Хавронюка,
О. Чувакова, В. Шаблистого, О. Шамари,О. Шамсутдінова, В. Шлапаченка, М. Якубовича, С. Яценка та інших авторів.
Разом з тим, виклики воєнного стану,
поточні зміни до чинного кримінального
законодавства породжують нові платформи для наукового пошуку.
Мета статті
Зроблено спробу обстеження законодавчого досвіду окремих іноземних держав, стосовно регламентації кримінальної
відповідальності за колабораційну діяльність.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Термін колаборація (фр. «collaboration»)
вперше було використано у 1871 році, і він
є зворотним утворенням від французького
слова collaborateur (перша згадка датована
1802 р.), який застосовувався під час наполеонівських воєн до контрабандистів,
які торгували з Англією та допомагали
монархістам, і походить від латинського
collaboratus, дієприкметник минулого часу
від слова collaborare «працювати з», від
com- «з» + labore «працювати» [3].
Підґрунтям для формування сучасного
розуміння поняття «колабораціонізм» стала зустріч Філіпа Патена (глави французької держави з 1940 по 1944 рр.) з Адольфом Гітлером 24 жовтня 1940 р. у Монтуарі, яка була розцінена як зрада багатьма
французами, особливо після широкого ви67
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коли її винуватість буде доведено судом, а
судове рішення набере законної сили [2].
Слід зазначити, що об’єктивна сторона
діяння передбаченого ст. 111-1 КК України, вчиняється у формі активної дії, тобто завжди передує певна поведінка особи, яка спрямована на підтримку ворога в
певний спосіб.
Шляхом здійснення аналізу законодавства іноземних держав спробуємо розглянути різні дефінітивні підходи та санкціонування за вчинення колабораційної діяльності, а також виокремимо кримінальні правопорушення, які є тотожними або
схожими за змістом до тих, які передбачені ст. 111-1 КК.
У ході цього дослідження нами було
опрацьовано низку кримінального законодавства іноземних держав. Зокрема, отримані результати цього дослідження ґрунтуються на основі аналізу Кримінальних
кодексів: Албанії, Андорри, Азербайджану, Австрії, Вірменії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Польщі, Латвії, Литви, Естонії,
Чеської Республіки, Словаччини, Сербії,
Словенії, Німеччини, Угорщини, Данії,
Фінляндії, Хорватії, Швейцарії, Ісландії,
Болгарії, Франції, Молдови, Португалії,
Швеції та Іспанії.
Розпочнемо з аналізу кримінального
законодавства Бельгії. Кримінальний кодекс Бельгії був прийнятий у 1867 році, а
остання редакція статті, яку ми розглянемо нижче, була проведена згідно з Законом, прийнятим 10 липня 1996 році. Найбільш схожим за змістом до колабораційної діяльності в КК Бельгії є злочин, який
передбачений статтею 118 bis. Він входить
до Розділу II, має назву «Про злочини і
проступки проти зовнішньої безпеки держави». Відповідно до ч. 1 «карається довічним позбавленням волі той, хто братиме
участь у перетворенні ворогом законних
інституцій чи організацій, підриватиме у
воєнний час вірність громадян стосовно
Короля і Держави чи хто свідомо проводитиме політику чи затверджуватиме образ ворога» [13]. У ч. 2 цієї статті передбачається відповідальність за поширення
пропаганди, а саме: «також буде покараний довічним позбавленням волі той, хто

рення й в інших європейських державах
і не тільки, адже, враховуючи небачені
масштаби цієї війни, співпраця з окупаційною адміністрацією та військом була
непоодиноким явищем. Це було зумовлено низкою чинників. По-перше, систематичними залякуваннями з боку окупантів
(аж до позбавлення життя чи відправки до
концентраційного табору), по-друге, інколи особи добровільно зголошувалися задля отримання певних матеріальних благ.
Однак, доволі частою причиною для колабораціонізму поставала саме прихильність
осіб до держави агресора, схожі політико
– ідеологічні погляди.
Міжнародне гуманітарне право, застосовне у збройних конфліктах, чітко не забороняє таку діяльність або вербування
колаборантів [7]. Однак, ним заборонено
застосовувати примус для таких цілей, зокрема, проти військовополонених або цивільних на окупованих територіях [8]. Зокрема, ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. передбачено, що «окупаційна
держава не має права примушувати осіб,
що перебувають під захистом, служити в її
збройних чи окупаційних силах» [9].
Як уже зазначалося, в Україні кримінальну відповідальність за колабораціонізм було запроваджено внаслідок прийняття Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від
3 березня 2022 р., № 2108-IX [10].
За інформацією секретаря РНБО
Олексія Данілова: «Апарат Ради національної безпеки та оборони на доручення Президента веде реєстр колаборантів.
Найближчим часом його оприлюднять,
щоб усі бачили їхні імена». [11]. Станом
на квітень місяць 2022 р. було зареєстровано 222 кримінальних проваджень заст. 111-1 КК «колабораційна діяльність»
[12]. Однак, станом на 19 травня такого
реєстру ще досі не було опубліковано. На
наш погляд, це пов’язано з тим, що в Україні діє презумпція невинуватості, тому внести певну особу до реєстру колаборантів
стане можливим лише в тому випадку,
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подібне співробітництво з будь-якою владою противника чи будь-якою пов’язаною
організацією чи особою, що призводить
до арешту чи ризику арешту чи поранення будь-кого пов’язаного; 4) пропаганда
на користь будь-якої ворожої сили, яка перебуває в стані війни чи окупації, у т.ч діяльність як видавця, редактора або адміністративного працівника будь-якої щоденної газети, періодичного видання, видавничої справи або прес-бюро, що працює
на просування інтересів ворога; 5) виплата
значної фінансової допомоги іншим з метою просування пропаганди характеру,
зазначеного в п. 4) або до будь-якої сторони або організації, що неправомірно співпрацює з ворожою владою, яка перебуває
в стані війни чи окупації або просування
інтересів такої влади» [14]. Таким чином,
датським законодавством чітко встановлено форми, у яких вчиняється об’єктивна
сторона кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 102, що встановлює відповідальність за надання допомоги ворогу під час війни або окупації. Особливістю
кримінального законодавства цієї держави
є те, що особа, яка вчиняє дії, спрямовані
на завдання шкоди військовій могутності,
буде піддана відповідальності не тільки в
разі вчинення таких дій проти Данії, але й
проти союзницької держави.
На відміну, від кримінального законодавства Бельгії та Данії, Кримінальним
кодексом Фінляндії колабораціонізм відносять до ознак такого кримінального
правопорушення, як державної зради. Зокрема, у КК Фінляндії цей злочин віднесено до глави XII, яка має назву «Державні
злочини». Кримінальна відповідальність
за державну зраду передбачена ст. 3 глави
XII КК Фінляндії, відповідно до якої: «(1)
Громадянин Фінляндії, який під час триваючої або неминучої війни, збройного конфлікту або окупації за участю Фінляндії, (1)
приєднується до збройних сил противника, (2) бере участь у військових операціях
чи іншій військовій діяльності проти Фінляндії, (3) служить ворогу у військовій чи
цивільній якості, безпосередньо сприяючи військовим операціям проти Фінляндії,
або (4) співпрацює з ворогом або іншим

свідомо керуватиме, будь-яким способом
здійснюватиме, буде підбурювати, сприяти або полегшувати пропаганду, спрямовану проти опору ворогові або його союзникам, а також на дії, перелічені у попередній частині» [13].
На наш погляд, норми Кримінального
кодексу Данії також містять положення,
які регламентують кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність. Ми
проаналізували норми Розділу XII, який
іменується «Злочини проти незалежності
і безпеки держави». Ст. 100 передбачено
наступне: «(1) Будь-яка особа, яка публічними заявами спонукає до ворожих дій
проти датської держави або хто створює
очевидну небезпеку такої дії, несе відповідальність у вигляді позбавлення волі на
строк до шести років. (2) Будь-яка особа,
яка публічними заявами спонукає до втручання іноземної держави в справи датської
держави або хто створює очевидну небезпеку такого втручання карається штрафом
або позбавленням волі на строк, що не перевищує один рік» [14].
Зауважимо, що у ст. 102 КК Данії передбачається відповідальність за широке
коло діянь, які можна віднести до колабораціонізму. У ч. 1 вищезгаданої статті зазначено наступне: «Будь-яка особа, яка під
час війни чи ворожої окупації надає ворогові допомогу словом чи ділом або, задля
просування інтересів ворога, завдає шкоди
військовій ефективності датської держави
або будь-якої союзної держави, підлягає
ув’язненню на будь-який термін, що не
перевищує 16 років» [14]. Необхідно підкреслити, що у ч. 2 ст. 102 КК Данії деталізовано, що потрібно розуміти під допомогою ворогу, яка зазначена у ч. 1 цієї статті: «1) набір або служба в збройних силах
будь-якої ворожої держави, яка перебуває
на війні або в окупації, або в пов’язаних з
ними військових чи поліцейських формуваннях або в будь-яких подібних органах
або організації; 2) виконання функцій цивільного службовця в поліції або в’язниці
будь-якої ворожої сили, яка перебуває в
стані війни чи окупації, якщо такі функції
включають участь в огляді або триманні
під вартою ув’язнених; 3) інформування чи
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капітуляцію, або приймає, або визнає окупацію Сербії або її частини, карається позбавленням волі на строк не менше десяти
років» [19]. Зміст положень Кримінальних
кодексів Македонії та Косово фактично є
таким самим. Відмінним є лише вид і міра
покарання. Зокрема, КК Чорногорії за
таке діяння передбачено покарання у виді
позбавлення волі від 10 років та найбільш
тривалий строк (ст. 358) [20]. Натомість у
КК Косово за таке діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк
не менше 10 років або довічне позбавлення волі (ст. 116) [21].
Розділом XXXIV Кримінального кодексу Словенії, яка має назву «Злочини
проти оборонної сили держави», передбачено кримінальну відповідальність за допомогу ворогу, яка регламентована ст. 370
КК, відповідно до якої: «(1) Громадянин
Республіки Словенія, який під час війни
допомагає противнику в захопленні рухомого майна, продовольства чи інших товарів, або в проведення будь-яких інших
заходів проти населення, повинен бути засуджений до позбавлення волі на строк до
п’яти років. (2) Такому ж покаранню підлягає і громадянин Республіки Словенії,
який політично та економічно співпрацює
під час війна з ворогом» [22].
Кримінальне законодавство Швейцарії, розділ XIII: «Злочини та проступки
проти держави та національної безпеки».
Ст. 266 bis «Закордонні операції і діяльності спрямовані проти безпеки Швейцарії». Відповідно до ч. 1 ст. 266 bis: «Будьяка особа, яка з метою залучення або підтримки іноземних операції або діяльності,
спрямованої проти безпеки Швейцарії,
контактує з іноземною державою, іноземними сторонами чи іншими іноземними
організаціями або їх агентами, або видає
чи поширює неправдиву чи спотворену
інформацію, карається позбавленням волі
на строк не більше п’яти років або накладенням грошового штрафу» [23]. Однак,
ч. 2 цієї статті передбачено: «У важких випадках може бути призначено покарання
у вигляді позбавлення волі на строк не
менше одного року» [23]. Також у розділі XIII Кримінального кодексу Швейцарії

подібним чином надає послуги ворогу на
шкоду Фінляндії за державну зраду засуджується до позбавлення волі від одного
до десяти років (2). Також іноземець, який
вчиняє дію, зазначену в п. 4 ч. 1, перебуваючи у Фінляндії або на службі у Фінляндії
засуджується за державну зраду (3). Замах карається (4). Діяння, вчинене під час
окупації і яке, очевидно, є необхідним для
забезпечення виживання населення, не
вважається сприянням ворогу, яке передбачено в п. 4 ч. 1» [15].
У розділі IX Кримінального кодексу
Чеської Республіки наявна 319 стаття, яка
визначає кримінальну відповідальність
безпосередньо за вчинення колаборації.
Зокрема, в ній зазначено наступне: «(1)
Хто приносить прибуток ворогу чи якимось чином його підтримує, засуджується,
якщо не йдеться про більш суворе кримінальне правопорушення, до позбавлення
волі на строк від одного року до десяти років» [16].
Кримінальний кодекс Боснії та Герцеговини, у розділі XVI «Кримінальні злочини проти цілісності Боснії і Герцеговини»,
містить статтю 160, у якій визначається покарання за допомогу ворогу. Згідно з ч. 2
вищезгаданої статті: «Громадянин Боснії
та Герцеговини, який з метою надання політичної допомоги ворогу або економічної,
співпрацює з ворогом під час війни, карається позбавленням волі на строк не менше трьох років» [17].
У Кримінальних кодексах держав, які
були частиною Югославії (Сербії, Хорватії,
Македонії та Косово), міститься доволі унікальна стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за підписання капітуляції. Зокрема, зміст ст. 341 КК Хорватії:
«Приєднання до окупації та капітуляції»
наступний: «Той, хто підписує капітуляцію або приєднується до неї, або хто приймає чи приєднується до окупації Республіки Хорватія або частини її державної
території, карається позбавленням волі на
строк не менше п’яти років» [18].
Стосовно КК Сербії варто зазначити,
що ця норма наявна у ст. 306, яка має назву
«Визнання капітуляції чи окупації»: «Громадянин Сербії, який підписує або визнає
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жави, які входили до складу Югославії, у
своє кримінальне законодавство ввели
таке кримінальне правопорушення, як
підписання капітуляції та визнання або
приєднання до окупації. Лише у КК Боснії
і Герцеговини, Словенії відсутня така стаття. Так само, і вітчизняний кримінальний
кодекс було доповнено новими статтями
саме внаслідок збройної агресії РФ. Тобто
однією із основних передумов для криміналізації колабораційної діяльності є існування такого явища в реальній дійсності
певної держави.
Здійснивши порівняльний аналіз закордонного досвіду щодо притягнення
до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, а також суміжних
за змістом кримінальних правопорушень,
з’ясовано, що бельгійське кримінальне законодавства є, вочевидь, одним із найжорсткіших у сфері призначення покарання
за колаборацію, адже за таке діяння загрожує довічне позбавлення волі. Проте,
і датським КК передбачено довготривале
позбавлення волі на строк до 16 років.
Натомість, фінським та чеським кримінальними кодексами вид і міра покарання
є більш «лояльними». Залежно від вчиненого діяння, обставин справи та наслідків,
яких вони спричинили, суд призначає покарання у виді позбавлення волі на строк
від 1 до 10 років. Ще більшою «м’якістю»
до призначення покарання характеризується боснійське та швейцарське законодавство.
На наш погляд, Кримінальним кодексом Данії найбільше з-поміж усіх розглянутих нами, розкрито, що варто розуміти
під допомогою ворогу. Також вважаємо
за доцільне акцентувати увагу на Кримінальному кодексі Швейцарії, у якому ч. 1
ст. 266 bis встановлено кримінальну відповідальність за закордонні операції та
діяльності, які спрямовані проти безпеки
держави.
Внесені зміни до Кримінального кодексу України відповідають сьогочасним
викликам, з якими зіткнулася держава.
Виокремлення колабораційної діяльності
в окреме кримінальне правопорушення є
позитивним явищем, адже законодавцем у

міститься стаття, яка передбачає відповідальність за підривну пропаганду, а саме
ст. 275 bis. «Будь-яка особа, яка поширює
іноземну пропаганду з метою призвести
до насильницького повалення конституційного ладу Конфедерації або кантону,
підлягають покаранню у вигляді позбавлення волі на строк не більше трьох років
або накладенню грошового штрафу» [21].
Як відомо, Швейцарія за формою правління є федерацією, тобто на її території
наявні своєрідні «державоподібні» утворення (кантони), які мають доволі широку автономію. Таким чином, посягання на
повалення конституційного ладу кантону
також вважається злочином, за яке передбачено покарання ст. 275 bis. На наш погляд, злочини передбачені ст. 266 bis таст. 275 bis можна віднести до тих, які за
своєю спрямованістю схожі до розуміння
колабораційної діяльності.
Висновки
Отримані результати дослідження свідчать про те, що лише у незначної кількості держав у кримінальному законодавстві
наявна норма, яка виокремлює колабораційну діяльність у самостійну статтю. Зазвичай, вчинення такого діяння в законодавствах іноземних держав розглядають
як об’єктивну сторону такого злочину, як
державна зрада. Тобто наявний своєрідний уніфікований підхід до кваліфікації
та санкціонування такого діяння. На наш
погляд, однією з передумов цього є те,
що такі держави в останні десятиліття не
стикалися зі збройною агресією чи повномасштабною війною, в наслідок чого в них
не було нагальної потреби доопрацювати
вітчизняні Кримінальні кодекси з метою
виокремлення такого діяння в окремий
склад злочину та встановлення санкції за
його вчинення.
Натомість, у державах, які за останні
десятиліття піддавалися збройній агресії чи брали участь у війні, наявне більш
«розвинуте» кримінальне законодавство з
широким колом злочинів, які встановлюють покарання за посягання на територіальний суверенітет, конституційний лад
чи безпеку держави. Для прикладу, дер71
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ст. 111-1 КК взято до уваги спрямованість
діяння, а також передбачено чітку санкцію
за певну протиправну дію. Тобто наявний
більш індивідуальний підхід до санкціювання. Однак, деяка частина суспільства
може вважати, що таке виокремлення є
недоцільним та необґрунтованим. Зокрема, пояснюючи це тим, що колабораційну
діяльність, відповідно до диспозиції статті
111 КК, можна віднести до ознак державної зради, і тому немає необхідності нагромаджувати вітчизняне кримінальне законодавство новими положеннями.
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SUMMARY
This article is devoted to the investigation of
criminal liability for collaborative activity in Ukraine
and abroad. In the course of our research the history
of appearance of the term «collaborationism» was
analysed, as well as the process of formation of
modern understanding of the «collaborative activity».
Also the criminal legislation of foreign countries is
studied for the purpose of identification of countries,
the legislation of which includes the legal norm that
regulates criminal liability for collaboration activity.
It was determined that in a number of countries
the separate legal norm, which would envisage
criminal liability for commitment of collaborationism
activity is completely absent. In fact, such a
phenomenon, according to legal norms of their
criminal codes, shall be classified as a subject of a
different criminal offence, namely treason.
Instead, in criminal codes of following
countries, such as Belgium, Finland, Denmark,
Czech Republic, Slovenia, Switzerland, a number of
countries of former Yugoslavia, there is a separate
article, which regulates the criminal liability for
commitment of collaboration activity, as well as
similar acts.
As a result of the conducted research, it was
found that each country has its own approach to
determining the sanctions for commitment such
acts. In particular, some countries even provide for
the imposition of life sentence (Belgium, Ukraine,
Kosovo). From our perspective, in the Ukrainian
criminal legislation the range of acts that should be
attributed to collaborative activities is determined
thoroughly, as well as the type and the measure of
punishment is individualized, depending on the act
committed.
Key words: collaboration activities, martial law,
crimes against the foundations of national security
of Ukraine, occupation, temporarily occupied
territories, cooperation with the aggressor state.

73

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÇÀËÓ×ÅÍÍß ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒ²Â ÄÎ ÑË²Ä×ÎÃÎ
ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÓ ÍÀ ÄÎÑÓÄÎÂÎÌÓ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ²
ÞÕÍÎ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ, êàôåäðà êðèì³íàë³ñòèêè,
ñóäîâî¿ åêñïåðòîëîã³¿ òà äîìåäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
https://orcid.orq/0000-0002-4771-0531
ÌÀÒÞØÊÎÂÀ Òåòÿíà Ïåòð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ, êàôåäðà êðèì³íàë³ñòèêè,
ñóäîâî¿ åêñïåðòîëîã³¿ òà äîìåäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
https://orcid.orq/0000-0001-7973-4581
ÓÄÊ 343. (477)
DOI 10.32782/NP.2022.2.12
ни 1960 року «Відтворення обстановки та
обставин події» [2, с. 343; 3, с. 282]. Попри
те, що на сьогодні сутність, мета й правила
проведення слідчого експерименту відповідають загальноприйнятим у зарубіжних
країнах положенням, чергові зміни і доповнення КПК України (а саме, оновлення
поняття спеціалісту у ч. 1 ст. 71 та введення
нової статті 40-1 «Дізнавач»), а також зміни відомчих нормативно-правових актів з
питань діяльності МВС України, обумовили виникнення нових проблемних питань
з тактики підготовки, проведення і фіксації
даної слідчої (розшукової) дії, що потребує
додаткових наукових досліджень слідчого
експерименту.

В статті визначені сучасні теоретичні,
законодавчі і прикладні проблемні питання
тактики слідчого експерименту та шляхів їх
вирішення в частині залучення спеціалістів з
різних галузей знань при його підготовці, проведенні та фіксації. Здійснено порівняльний
аналіз відповідних положень чинного КПК
України, КПК України 1960 року, підзаконних нормативно-правових актів. Викладені
особливості взаємодії слідчого, дізнавача, прокурора зі спеціалістами під час їхньої участі
у окремих слідчих (розшукових) діях на досудовому розслідуванні окремих видів злочинів.
Визначені актуальні напрями подальших досліджень залучення спеціалістів до слідчого
експерименту.
Ключові слова: залучення спеціалістів,
слідчий експеримент, спеціаліст-криміналіст, взаємодія, вдосконалення тактики.

Стан дослідження
Тактика проведення слідчого експерименту, залучення спеціалістів до участі у слідчих(розшукових) діях (далі – С(Р)
Д) привертала увагу таких вчених, як
Т.М. Балицький Р. С. Бєлкін, Є. О. Даніч,
В. А. Журавель, Д. Д. Заяць, В. М. Ковбаса, В. О. Коновалова, В. В. Негребецький,
В. А. Очеретяний, І. В. Пиріг, В. В. Пясковський, Р. Л. Степанюк, К. О. Чаплинський, О. К. Чернецький, В. Ю. Шепітько,
В. В. Юсупов та багатьох інших. Системна
увага вчених до слідчого експерименту не
виключає нагальної потреби у дослідженнях сучасних проблемних питань підготовки, проведення і фіксації даної С(Р)Д при
досудовому розслідуванні окремих видів
злочинів, зокрема, вчинених з використан-

Постановка проблеми
Чинний Кримінальний процесуальний
кодекс України (далі – КПК України) визначає, що слідчий експеримент є однією зі
слідчих (розшукових) дій, яка проводиться
слідчим, прокурором шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події,
проведення необхідних дослідів чи випробувань з метою перевірки і уточнення
відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення [1]. Це стало можливим після
довгих років наукових кримінальних процесуальних і криміналістичних дискусій
щодо назви і змісту статті 194 КПК УкраїÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2022
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ня актуальних напрямів подальших досліджень тактики слідчого експерименту.

ням новітніх телекомунікаційних технологій, Інтернету, організованими злочинними групами, пов’язаними зі вчиненням дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП)
та ін. Додаткових досліджень потребують
й численні зміни та доповнення чинного
КПК України в частині проведення окремих слідчих (розшукових) дій, у тому числі,
слідчого експерименту, нового визначення
спеціаліста, а також залучення до участі у
досліджуваній слідчій (розшуковій) дії спеціалістів-криміналістів, посади яких нещодавно введено в регіональні і районні підрозділи Національної поліції України. Необхідність вдосконалення тактичних основ
проведення слідчого експерименту в частині залучення спеціалістів обумовлена також
і взаємодією працівників національних
органів досудового слідства та експертних
установ із судово-медичними та іншими
експертами Міжнародного кримінального
суду (далі – МКС), представники яких наразі приймають участь у розслідуванні воєнних злочинів проти мирного населення і
військових в Україні [4].

Викладення основного матеріалу
Адольф Ерман наводить приклад застосування елементів слідчого експерименту
при розслідуванні крадіжки із гробниці-почивальні царя Себекемсафа і його цариці в
Стародавньому Єгипті у фіванському місті
Мертвих за 1 тисячу років до нашої ери. На
той час комісією в складі князя, двох командирів поліції, писаря, двох верховних
жреців й інших осіб було здійснено огляд
місця крадіжки в гробниці вказаних царських осіб і підтверджено факт викрадення золотих прикрас і золотого домашнього
посуду та спалення пелен муміфікації царської сім’ї, результати якого були ретельно зафіксовані в письмовому документі. За
результатами розшукових заходів було затримано 8 підозрюваних, серед яких були
й каменярі, які відповідно до своєї професії знали шлях потрапляння до гробниці.
В ході допиту вони зізналися в здійсненні
підкопу до гробниці, вчиненні крадіжки й у
розподіленні викраденого на рівні частини
між усіма 8 співучасниками. Але владі публічного зізнання було недостатньо, тому їх
відвели в некрополь гробниць, де підозрювані по черзі вказали на спосіб і шлях проникнення до вказаної гробниці та на місце
вчинення злочину. Таким чином цими особами було підтверджено вчинення вказаного злочину, про що складено офіційний
звіт, який направлено фараону Рамзесу 1Х
для винесення вироку [5, с. 43-47]. У наведеному прикладі спостерігаємо деякі схожі
риси між слідчим експериментом до нашої
ери і сучасним станом тактичного забезпечення досліджуваної слідчої (розшукової)
дії. А саме, допит підозрюваних у крадіжці до проведення експерименту; місце події як місце проведення слідчого експерименту; проведення слідчого експерименту
з кожним підозрюваним окремо; слідчий
експеримент у вигляді перевірки показань
підозрюваних на місці вчинення злочину;
складання письмового звіту про результати слідчого експерименту. Більш повне дослідження генези слідчого експерименту у
системі слідчих (розшукових) дій проведе-

Мета і завдання дослідження
Метою статті є вдосконалення тактики
слідчого експерименту, а основними завданнями – визначення правових підстав, процесуальних правил і тактичних особливостей залучення спеціалістів-криміналістів та
інших спеціалістів до слідчого експерименту, а також окремих особливостей взаємодії слідчих, дізнавачів, прокурорів з вказаними спеціалістами при проведенні даної
слідчої (розшукової) дії, у тому числі, в межах розслідування окремих видів злочинів.
Наукова новизна дослідження
Удосконалено правові підстави, процесуальні правила й тактичні особливості
залучення спеціалістів-криміналістів та інших спеціалістів до слідчого експерименту, напрями взаємодії слідчого, дізнавача,
прокурора зі спеціалістами при підготовці,
проведенні та фіксації досліджуваної слідчої (розшукової) дії. Отримало подальший
науковий розвиток вивчення генезису слідчого експерименту, залучення до його проведення спеціалістів-психологів, визначен75
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разі закріплено для допиту неповнолітніх,
огляду трупа, обов’язкового призначення
судових експертиз для з’ясування певних
обставин тощо. У цьому аспекті слід відзначити, що кожен п’ятий слідчий та кожен
шостий експерт зауважує на необхідності
залучення спеціаліста за особливих умов,
наприклад, проведення складних експериментальних дій [7, с. 53].
Відповідно до результатів проведеного
Є. О. Даніч анкетування слідчих, необхідність залучати спеціалістів постає в 97,2
% випадків, при цьому про значне підвищення ефективності слідчого експерименту внаслідок залучення спеціалістів зазначили майже 79 % опитаних респондентів
[7, с. 14]. Тим не менше, науковці відмічають наступні тактичні помилки, що допускаються слідчими під час проведення
слідчого експерименту: а) невстановлення
психологічного контакту з особою, за участі
якої проводяться експериментальні дії (випробування) – 53 %; 2) неякісне створення
умов (обстановки), які максимально наближені до тих, у яких відбувалася подія (дія),
факт або явище – 47 %; в) відсутність науково-технічних засобів фіксації слідчого експерименту – 42 %; г) невикористання під
час експерименту тих же знарядь, засобів
і предметів, які використовувалися під час
вчинення злочину – 31 %; д) неякісний добір учасників експериментальних дослідів
(випробувань) – 29 %; є) несвоєчасне проведення слідчого експерименту – 23 %;
ж) порушення вимог щодо підбору понятих – 18 %; з) відсутність єдиного керівництва слідчою дією – 7 %; і) ігнорування оперативно-розшукової інформації – 5 % [8, с.
149].
Вважаємо, що ефективна взаємодія зі
спеціалістами при підготовці і проведені
слідчого експерименту дозволить уникнути
більшості з вказаних помилок. Так, на наш
погляд, взаємодія зі спеціалістом з урахуванням його фахових знань може здійснюватись у таких напрямах: 1) консультування слідчого, дізнавача, прокурора з питань обрання виду й способу проведення
і фіксації слідчого експерименту; 2) підбір
предметів чи речових доказів (наприклад,
муляжів холодної чи(і) вогнепальної зброї,

не Т. М. Балицьким, який здійснив порівняльну характеристику слідчого експерименту в романо-германській та англо-американській правових системах і засвідчив
подвійну природу слідчого експерименту
– юридичну та науково-технічну [6, С. 6-8].
У статті 240 чинного КПК України слідчий експеримент визначено як слідчу (розшукову) дію, що полягає у відтворенні дій,
обстановки й обставин певної події, проведенні необхідних дослідів чи випробувань
з метою перевірки й уточнення відомостей
(реконструкції), які мають значення для
встановлення обставин кримінального правопорушення. Слідчий експеримент може
бути проведений слідчим, прокурором та
дізнавачем. Останнє випливає з положень
ч. 2 ст. 40-1 КПК України, у якій визначене
повноваження дізнавача проводити слідчі
(розшукові) дії у випадках, установлених
КПК.
За необхідності слідчий експеримент
може проводитись за участю спеціаліста (ч.
2 ст. 240 КПК України) – особи, яка володіє спеціальними знаннями та навичками
і може надавати консультації, пояснення,
довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що
потребують відповідних спеціальних знань
і навичок (ч. 1 ст. 71 КПК України). Слід
відзначити, що не лише законодавець, але
й науковці відносять спеціаліста до факультативних (допоміжних) учасників слідчого експерименту [6, с. 13]. На нашу думку,
при розслідуванні окремих видів злочинів
участь спеціаліста стає обов’язковою. Так,
на практиці слідчий, прокурор, як правило, обов’язково залучають до слідчого експерименту в якості спеціалістів: а) судових
медиків при розслідуванні вбивств, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень; б) автотехніків при розслідуванні ДТП; в) фахівців
в галузі комп’ютерно-технічної експертизи
при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням електронно-обчислювальних
машин, сучасних телекомунікаційних технологій, мережі Інтернет тощо. Можливо,
подальші зміни чинного КПК України будуть пов’язані саме із внесенням випадків
обов’язкової участі спеціалістів у слідчому
експерименті за аналогією з тим, як це наÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

76

Þõíî Î.Î., Ìàòþøêîâà Ò.Ï. - Çàëó÷åííÿ ñïåö³àë³ñò³â äî ñë³ä÷îãî åêñïåðèìåíòó...

перименту параметрами досліджуваної події чи її обставин наголошують також й інші
вчені [7, С. 4, 121]; 10) надання консультацій щодо призначення необхідних судових
експертиз за результатами проведеного
слідчого експерименту тощо.
Аналіз наукової літератури дозволяє визначити, що до важливих тактичних прийомів слідчого експерименту вчені відносять реконструкцію обстановки, проведення слідчого експерименту у аналогічні за
освітленням, погодними та іншими умовами пору року і час доби, застосування таких
самих або подібних предметів тощо [3, 6, 7,
8]. Умови та обстановка, наявні при проведенні слідчого експерименту, але такі, що
не піддаються поновленню, знижуватимуть
доказове значення його результатів. Залучення спеціалістів з відповідних галузей
знань сприятиме уникненню цього негативного наслідку. Відтворення дій, обстановки й обставин конкретного кримінального правопорушення на місці досліджуваної події, як правило, потребує ретельної і
кропіткої роботи з відновлення первинної
обстановки чи її максимального наближення до вихідних ознак і умов події. У зв’язку
з чим слідчому, дізнавачу, прокурору і доцільно використовувати допомогу різного
роду спеціалістів, у тому числі, криміналістів.
На сьогодні спеціалісти-криміналісти,
є співробітниками відділу техніко-криміналістичного супроводження досудового
розслідування, що діють у структурі Національної поліції України відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від
23.09.2020 р. № 865 [9] і Наказу Національної поліції України від 14.01.2021 р. № 391.
До цього техніко-криміналістичне супроводження досудового розслідування здійснювалось інспекторами-криміналістами і техніками-криміналістами відповідно до положень Наказу МВС України від 19.08.2015 р.
№ 993 «Про внесення змін до наказу МВС
від 17 грудня 2009 року № 530дск», який
наразі втратив чинність.
Слід констатувати, що попри перенайменування посад у зазначених нормативних актах, відповідні зміни не були внесені до діючих відомчих інструкцій і наказів

макетів, манекенів, імітаторів, транспортних засобів, характеристики яких будуть
аналогічні тим, що приймали участь у ДТП
тощо), які слід використовувати при проведенні слідчого експерименту; 3) встановлення обстановки і обставини події (реконструкція обстановки) з метою проведення
експериментальних дослідів, поради щодо
розташуванні учасників слідчого експерименту для вирішення його конкретної мети
і завдань; 4) безпосереднє здійснення відповідних етапів вимірювань, дослідних дій
тощо з метою досягнення основних завдань
досліджуваної С(Р)Д у конкретній ситуації;
5) забезпечення контролю за дотриманням
критеріїв порівняння обставин, що підлягають уточненню чи перевірці; 6) корегування порядку та особливостей виконання
дослідних дій учасників слідчого експерименту з точки зору фахових знань спеціаліста та з метою дотримання необхідних умов
проведення слідчого експерименту, урахуванням меж можливого діапазону змін
певних характеристик, обставин, дій тощо;
7) постановка запитань учаснику слідчого
експерименту при відтворенні ним певних
дій, обстановки чи обставин певної події;
8) проведення додаткової фіксації ходу і
результатів досліджуваної слідчої (розшукової) дії наявними технічними та іншими
засобами й надання слідчому, дізнавачу,
прокурору відповідних результатів чи(і) їх
носіїв (звуко- чи відеозапис, фото таблиці,
схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст
протоколу, а також спеціально виготовлені
копії, зразки об’єктів, речей і документів,
письмові пояснення спеціалістів, які брали
участь у проведенні слідчого експерименту
тощо); 9) спільна оцінка результатів слідчого експерименту. На необхідності залучення до оцінювання результатів слідчого експерименту спеціаліста, який у консультативній формі роз’яснює застосовані методи
й отримані результати, вказує на певні недоліки, узагальнює висновки щодо одержаних результатів, контролює дотриманням
критеріїв порівняння обставин, приймає
участь у визначенні характеру, закономірності та стійкості взаємозв’язку між раніше
встановленими й отриманими під час екс77
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лах штатних посад спеціалістів-психологів,
що вже давно працюють у поліцейських
підрозділах зарубіжних країн (і це не викликало ніяких дискусій), а тому вказана
позитивна практика була б доцільною й
щодо введення таких посад у правоохоронні органи України. На доцільність участі
спеціаліста-психолога під час проведення
слідчого експерименту обґрунтовано вказувала і Є. О. Даніч. На думку дослідниці це
сприятиме підвищенню ефективності слідчого експерименту, зокрема, створенню
сприятливої обстановки проведення цієї
дії, налагодженню психологічного контакту, наданню допомоги його учасникам, насамперед – потерпілим [7, с. 4]. Підтримуємо точку зору, що перспективним напрямом використання результатів спеціальних
психологічних знань під час проведення
слідчого експерименту є використання
отриманих відомостей для формування
психологічного портрета (профілю) злочинця в кримінальному провадженні [7,
с. 172].
Також окрім спеціаліста-криміналіста
слід залучати й фахівців у інших галузях
знань до проведення слідчого експерименту, метою якого є перевірка навичок
та вмінь підозрюваного (наприклад, з виготовлення підроблених документів і грошових знаків, відкриття сейфів без ключів,
підбір комп’ютерних паролів, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних
(автоматизованих), електронних комунікаційних,
інформаційно-комунікаційних
систем, електронних комунікаційних мереж тощо). У таких ситуаціях необхідними
стають попередня психологічна підготовка
підозрюваного та встановлення з ним психологічного контакту з метою спонукати
його бажання продемонструвати свої навички та вміння, використані при вчиненні розслідуваного злочину. Складна задача
постає перед слідчим, дізнавачем, прокурором і через необхідність залучення спеціаліста, який є фахівцем у новітніх галузях
знань.
Так, при розслідуванні фактів розкрадання
грошових коштів у юридичної особи, вчинене
через ігрові автомати за допомогою пейджера,
перш за все, здійснювався пошук відповідного

МВС України. Так, не про спеціалістів-криміналістів, а про інспекторів-криміналістів
(техніків-криміналістів) зазначено у Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами
та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні
[10], Інструкції з організації реагування
на заяви і повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події
та оперативного інформування в органах
(підрозділах) Національної поліції України
[11], Наказі МВС України «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України» тощо [12]. Тобто
знов складається неоднозначна ситуація,
за якої стає можливим оскарження результатів проведених як слідчого експерименту, так і інших слідчих (розшукових) дій та
досудового розслідування в цілому. Наявність певних невідповідностей в чинних відомчих нормативних актах, що регулюють
залучення спеціалістів до слідчих (розшукових) дій, відмічають й інші науковці [13,
с. 208.].
Слід звернути увагу на те, спеціалістикриміналісти, залучені до участі у слідчому
експерименті виступають, по-перше, як фахівці, які володіють спеціальними криміналістичними знаннями і навичками, подруге, як члени слідчо-оперативної групи,
які мають виконувати вказівки слідчого,
дізнавача, прокурора, допомагати їм у реконструкції події та здійснити фіксацію результатів слідчого експерименту.
З метою підвищення ефективності використання знань спеціаліста-криміналіста при проведенні слідчого експерименту,
слідчий може ознайомити його з матеріалами кримінального провадження, зокрема,
протоколами огляду місця події, допиту
потерпілого, свідка, підозрюваного, висновками експертиз та відповідними додатками, а саме, фототаблицями, планами, схемами, звуко- чи відеозаписами тощо.
На нашу думку, до участі у слідчому експерименті окрім спеціаліста-криміналіста
слід залучати й фахівців у інших галузях
знань. Зокрема, авторами пропонується
введення у слідчих і оперативних підроздіÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2022
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слідчої діяльності дозволяє нам натомість
відзначити більш складний характер слідчого експерименту, що проводиться при
досудовому розслідуванні злочину, вчиненого злочинною групою. Адже окрім основних завдань мають бути вирішені і специфічні, що обумовлює включення додаткових елементів підготовки, проведення і
фіксації досліджуваної слідчої (розшукової)
дії. Наприклад, підлягає визначенню черговість проведення слідчого експерименту
з кожним зі співучасників злочину, потребує уваги вжиття заходів забезпечення безпеки учасників, коло яких буде також значно розширено.
Заслуговує на подальшу увагу науковців і проблема належного контролю за
точністю проведення вимірів засобами вимірювальної техніки спеціалістами з числа
працівників органів Національної поліції
України, які залучаються до слідчого експерименту [13, С. 209], а також необхідність суворого дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення відомостей
досудового розслідування, які стали відомі
спеціалістам у зв’язку з участю у слідчому
експерименті, а рівно в інших слідчих (розшукових) діях.
Так, старшим спеціалістом – криміналістом 10.02.2021 у процесі проведення огляду
місця події було здійснено фото-, відео фіксація
на особистий телефон з метою подальшого використання зазначеної інформації в службових
цілях та отриманого для цього відповідного
флеш-накопичувача у криміналістичній лабораторії. Водночас, за даними протоколу аналізованої С(Р)Д вказаний накопичувач долучено
не було, а безпосередньо після її завершення у
всесвітній мережі Інтернет та телеграм-каналах з`явились фото-, відео- зображення проведеного огляду та голови трупу неповнолітнього.
За даним фактом в подальшому було ініційовано службове розслідування, за результатами
якого спеціаліста-криміналіста притягнено до
дисциплінарної відповідальності [17].
Зрозуміло, що в умовах сьогодення нагальною є і потреба удосконалити підстав,
особливостей і тактики взаємодії вітчизняних слідчих, прокурорів, спеціалістів (криміналістів, вибухо-техніків, пожежників,
ін.) із слідчими і експертами Міжнародно-

спеціаліста для його залучення до слідчого експерименту та подальшого проведення судової
експертизи. Одночасно з цим здійснювалась
кропітка робота зі встановлення психологічного контакту з підозрюваними з метою отримання його згоди на участь у слідчому експерименті, без результатів якого призначення відповідної експертизи і доказування причетності
підозрюваного до розслідуваного злочини значно
ускладнилось би [14, с. 6; 15, с. 42-43].
Слід відзначити, що кількість кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та інших злочинів, при вчиненні яких використовуються
новітні ЕОМ, телекомунікаційне обладнання, комп’ютерні мережі, Інтернат невпинно збільшується. Тож проблема підшукання відповідних спеціалістів з метою їх залучення до участі у слідчому експерименті, й
дотепер залишається актуальною та такою,
що потребує вирішення.
Завдяки відтворенню дій, обстановки
й обставин конкретного кримінального
правопорушення, в ході слідчого експерименту можуть бути перевірені версії, наявні
фактичні дані та показання підозрюваного,
потерпілого або свідка. Але значення слідчого експерименту не лише у перевірці відомих фактів, але й в установленні нових
відомостей і доказів [16, с. 45]. До яких ми
відносимо встановлення механізму вчинення злочину; ступеня відповідності показань
підозрюваного, потерпілого або свідка обстановці на місці події та, відповідно, достовірності їх показань; меж обізнаності
перевіряємої особи про обстановку на місці
події тощо.
У науковій літературі викладено позицію, що набагато більшу доказову цінність
має слідчий експеримент, за допомогою
якого відтворюються дії, обстановка або
інші обставини злочину, вчиненого злочинним співтовариством (злочинною групою),
оскільки під час проведення слідчого експерименту особа може не тільки відтворювати власні дії, але й під час демонстрації
інших обставин події повідомляти інформацію про те, які саме дії вчинив її співучасник (співучасники) [6, с. 9]. Власний досвід
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го експерименту спеціалістів-психологів, а
також спеціалістів і експертів Міжнародного Кримінального суду при документуванні
воєнних злочинів на території України.

го кримінального суду при документуванні
воєнних злочинів проти мирного населення, що вчинюються в України [4], що має
стати предметом окремих наукових досліджень.
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INVOLVEMENT OF SPECIALISTS
INTO AN INVESTIGATIVE
EXPERIMENT DURING THE PRE-TRIAL
INVESTIGATION
Current theoretical, legislative and applied
issues of tactics of the investigative experiment
and ways to solve them in terms of involving
specialists from different fields of knowledge
in its preparation, conduct and recording are
identified in the article.
A comparative analysis of the relevant articles of the current CPC of Ukraine, the CPC
of Ukraine of 1960, bylaws, including departmental ones, has been done. It was established
that after the renaming of the positions of fo82
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rensic inspectors (forensic technicians) to forensic specialists, departmental legal acts were
not brought into line. The legal bases, procedural rules and tactical features of involvement
of forensic specialists and other specialists into
the investigative experiment are determined.
The issues of cooperation between investigators, prosecutors, police coroner, with the specialists in various science fields within their
participation in the investigative experiment
during pre-trial investigation of certain type
of criminal offenses have been conducted. The
question of the expediency of amendments to
the current CPC of Ukraine to anticipate cases
of mandatory participation of specialists in the
investigative experiment has been raised.
It is shown that the forensic specialists involved in the investigative experiment, firstly,
act as specialists with special forensic knowledge and skills, and secondly, as members of
the investigative team have to follow the instructions of the investigator, coroner, and
prosecutor, to assist them during the reconstruction of the crime scene and to record the
results of the investigative experiment.
The current tendencies for further research on the involvement of specialists into
the investigative experiment are determined,
such as the involvement of specialists in psychology, as well as specialists and experts of
the International Criminal Court in documenting war crimes in Ukraine.
Keywords: involvement of specialists, investigative experiment, forensic specialist, cooperation, improvement of tactics.

АНОТАЦІЯ
В статті визначені сучасні теоретичні,
законодавчі і прикладні проблемні питання
тактики слідчого експерименту та шляхів їх
вирішення в частині залучення спеціалістів з
різних галузей знань при його підготовці, проведенні та фіксації.
Здійснено порівняльний аналіз відповідних положень чинного КПК України, КПК
України 1960 року, підзаконних нормативноправових актів, у тому числі, відомчих. Встановлено, що після перенайменування посад
інспекторів-криміналістів (техніків-криміналістів) на спеціалістів-криміналістів, не були
приведені у відповідність відомчі нормативно-правові акти. Визначені правові підстави,
процесуальні правила і тактична особливості
залучення спеціалістів-криміналістів та інших спеціалістів до слідчого експерименту, а
також окремі особливості взаємодії слідчих,
дізнавачів, прокурорів з вказаними спеціалістами при проведенні даної слідчої (розшукової)
дії, у тому числі, в межах розслідування окремих видів злочинів.
Піднято питання щодо доцільності змін
чинного КПК України щодо передбачення випадків обов’язкової участі спеціалістів у слідчому експерименті.
Відображено, що спеціалісти-криміналісти, залучені до участі у слідчому експерименті
виступають, по-перше, як фахівці, які володіють спеціальними криміналістичними знаннями і навичками, по-друге, як члени слідчо-оперативної групи, які мають виконувати
вказівки слідчого, дізнавача, прокурора, допомагати їм у реконструкції події та здійснити
фіксацію результатів слідчого експерименту.
Визначені актуальні напрями подальших
досліджень залучення спеціалістів до слідчого
експерименту: залучення до слідчого експерименту спеціалістів-психологів, а також спеціалістів і експертів Міжнародного Кримінального суду при документуванні воєнних злочинів
на території України.
Ключові слова: залучення спеціалістів,
слідчий експеримент, спеціаліст-криміналіст, взаємодія, вдосконалення тактики.
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Статтю присвячено питанням правового забезпечення окремих процедур у
кримінальному провадженні у випадках
здійснення «обміну полоненими». Визначається, що одним із проблемних питань
є правова невизначеність статусу осіб, які
проходять процедуру «обміну полоненими».
Не всі особи, які знаходяться в полоні на
тимчасово окупованих територіях, є військовополоненими. За нормами міжнародного гуманітарного права та відповідно до
практики ЄСПЛ статус цивільних осіб,
які тримаються у заручниках, у зв’язку зі
збройним конфліктом та статус осіб на
тимчасово окупованих територіях, які є
політичними в’язнями або переслідуються
з політичних мотивів так званими «ДНР»,
«ЛНР» та країною-агресором розглядається як статус «цивільних заручників» та
«політичних в’язнів». Неоднозначним з
точку зору кваліфікації збройного конфлікту на території України є й статус осіб, які
входять до незаконно створених військових
та збройних формувань псевдореспублік або
співпрацюють з ними. Поняття «полонений» у нормах права відсутнє.
Автором проаналізовані рішення та
діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду, у випадках, коли
особи, які притягаються до кримінальної
відповідальності за злочини, пов’язані зі
збройним конфліктом, видаються для здійснення процедури «обміну полоненими». Визначено, що судами, як правило, змінюється запобіжний захід у вигляді тримання під
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

вартою на інший неізоляційний, після чого
такі особи проходять процедуру обміну. Як
наслідок, вони оголошуються у розшук. Робиться висновок про характер прийняття
таких рішень як політико-правових. Аналіз
зазначених питань здійснено в контексті
засад кримінального провадження та права на справедливий суд.
Визначається, що необхідним є пошук
правових механізмів впорядкування прийняття процесуальних рішень щодо осіб,
які притягаються до кримінальної відповідальності, але видаються за процедурою
«обміну полоненими». Наводяться практики, запропоновані правниками для врегулювання зазначеного питання. Констатується, що зміни до кримінального та
кримінального процесуального законодавства для врегулювання цього питання повинні бути комплексними, з урахуванням
норм міжнародного гуманітарного права
та стандартів ЄСПЛ.
Ключові слова: кримінальне провадження, збройний конфлікт, обмін полоненими,
політико-правове рішення, тримання під
вартою.
Вступ
Одним із проблемних питань здійснення кримінального провадження в умовах
збройного конфлікту та тимчасової окупації окремих територій України є правова
невизначеність статусу осіб, які проходять
процедуру «обміну полоненими». Не всі
особи, які знаходяться в полоні на непід84
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контрольних територіях, є військовополоненими. За нормами міжнародного гуманітарного права та відповідно до практики
ЄСПЛ статус цивільних осіб, які тримаються у заручниках, у зв’язку зі збройним
конфліктом та статус осіб на тимчасово
окупованих територіях, які є політичними
в’язнями або переслідуються з політичних
мотивів так званими «ДНР», «ЛНР» та країною-агресором. Неоднозначним з точку
зору кваліфікації збройного конфлікту на
території України є й статус осіб, які входять до незаконно створених військових та
збройних формувань псевдо республік або
співпрацюють з ними.
Не вступаючи в дискусію щодо статусу
та співвідношення категорій «військовополонений», «цивільний заручник», «політичний в’язень», зауважимо, що поняття
«полонений» відсутнє як у нормах міжнародного права, так і у нормах вітчизняного
законодавства.
Станом на 7 квітня 2019 року СБУ повідомила про 3233 звільнених з полону
українців. Умовно історію обмінів можна
розділити на три періоди: активний період
від початку війни до 2016 року; «Штиль» в
2016-2017 роки, який закінчився «великим»
обміном 27 грудня 2017; і період з вересня
2019 по теперішній час, з активізацією обмінів полоненими. Кожен з цих періодів
має свій політичний підтекст, який впливав
на комунікацію української і російської сторін і, відповідно, на кількість обмінюваних
осіб [1].
Правозастосовна практика вказує, що
при вирішенні питання «обміну полоненими», який не має чітко визначеної нормативної процедури (хоча й зрозуміло,
що більшість інформації має гриф таємності), особи, які притягаються в Україні
до кримінальної відповідальності, мають
можливість уникнути покарання. Більше
того, рішення щодо зміни їм запобіжного
заходу з ізоляційного на неізоляційний
на різних стадіях кримінального провадження є здебільшого політико-правовим
рішенням. Зазначені питання є малодослідженими в науці, відтак потребують
опрацювання.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання кримінальних процесуальних
аспектів провадження у випадках застосування процедури «обміну полоненими»
є недослідженими у доктрині кримінального процесу. Здебільшого вони висвітлюються у дослідженнях правозахисних
організацій: Медійною ініціативою за права людини (МІПЛ), Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) та
Euromaidan Press (EP). Окремі питання висвітлені у роботах О.В. Лазукової, М. Рудька, А. Удовенка.
Метою статті є опрацювання наукового, статистичного матеріалу, практики судів щодо вирішення процесуальних питань
у випадках проведення «обміну полонених» та напрацювання рекомендацій щодо
забезпечення окремих правових процедур,
пов’язаних із цим процесом.
Правники зауважують, що «…неправильно говорити, що обмін відбувається
повністю поза межами права – це не так,
але юридичні інструменти, які використовуються – запозичені, і не підходять для
цього процесу. Такими інструментами є
застосування положень Кримінального
процесуального кодексу - стандартні міри
кримінального провадження, такі як зміна запобіжних заходів, процеси помилування. Також ухвалюються судові рішення
по кожному заручнику, але вони різняться
юридичною аргументацією, містять багато
помилок та неточностей» [2].
Виклад основного матеріалу
дослідження
Як нами уже зазначалося, законодавство
України не тільки не врегульовує статусу
полонених, але й не визначає процесуальних, у т.ч. судових процедур, які б вирішували питання щодо покарання, звільнення
від кримінальної відповідальності чи покарання осіб, які передаються за обміном.
Один із основоположних принципів правосуддя, визначений у ст. 6 КЗПЛ – доступ до
правосуддя, який полягає у здатності особи
безперешкодно отримати судовий захист
як доступ до незалежного і безстороннього
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спричиненої злочином. Проте, суд звільнив
їх із-під варти під особисте зобов’язання
залишатися за місцем офіційного проживання до набрання вироком чинності, що
суперечить усталеній практиці [5]. Передавши цих засуджених на територію, яка
контролюється самопроголошеними «республіками», влада дозволила їм уникнути
відбування покарання і виплати відшкодування жертвам. Хоча одночасне звільнення
утримуваних осіб спрямоване на заохочення миру та примирення, його слід узгоджувати із зобов’язаннями України розслідувати порушення прав людини, здійснювати
кримінальне переслідування за них і забезпечувати право жертв на ефективний засіб
правового захисту [6].
Неоднозначними є звільнення та передача обвинувачених, які очікують суду, що
порушує право потерпілих на справедливе
правосуддя та відшкодування завданої злочином шкоди, перегляд судових рішень.
Наприклад, у справі стосовно звільнення п’яти колишніх співробітників підрозділу «Беркут», яких було затримано у кримінальному провадженні за вбивство 48 чоловіків-протестувальників і замах на вбивство
ще 80 протестувальників 20 лютого 2014
року в центрі Києва. 28 грудня 2019 року
суд скасував запобіжні заходи, що були обрані проти обвинувачених у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту,
а наступного дня їх було передано до Донецьку і Луганську в рамках одночасного
звільнення. В інтерв’ю після звільнення
з-під варти двоє співробітників «Беркуту»
підкреслили свій намір просити притулку в Російській Федерації та продовжити
брати участь у слуханнях за допомогою
відеоконференцзв’язку. При цьому інші
двоє обвинувачених 8 лютого 2020 повернулися до Києва, що дало змогу продовжити судовий процес над ними. За твердженням Офісу Генерального прокурора України, судовий розгляд щодо звільнених працівників «Беркуту» буде продовжено, а у
випадку неявки будь-кого з обвинувачених
до суду щодо них буде здійснюватися спеціальне судове провадження (in absentia) [7]
При цьому жодному з інших співробітників «Беркуту», стосовно яких проводилося

вирішення спорів за встановленою процедурою на засадах верховенства права [3].
У рішенні КСУ від 02.11.2004 р. у справі
№ 1-33/2004 зазначається: «Відповідно до
частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права – це
панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну
діяльність, зокрема у закони, які за своїм
змістом мають бути проникнуті передусім
ідеями соціальної справедливості, свободи,
рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його
форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї
тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним
рівнем суспільства. Усі ці елементи права
об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною
мірою дістала відображення в Конституції
України» [4]. У цьому ж рішенні зазначається: «Справедливість – одна з основних
засад права, є вирішальною у визначенні
його як регулятора суспільних відносин,
одним із загальнолюдських вимірів права.
Зазвичай справедливість розглядають як
властивість права, виражену, зокрема, в
рівному юридичному масштабі поведінки
й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. У сфері
реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом, відповідності злочину і покарання, цілях законодавця і засобах, що обираються
для їх досягнення» [4].
Наведемо декілька прикладів із правозастосовної практики. 28 грудня 2019 року
суд у Харкові було засуджено трьох чоловіків за здійснення вибуху на мітингу на підтримку Майдану 22 лютого 2015 року в Харкові, у результаті якого загинули двоє чоловіків, хлопчик і співробітник поліції. Суд
визнав цих трьох обвинувачених винними
й засудив їх до довічного ув’язнення, а також зобов’язав засуджених сплатити жертвам 4,3 млн. грн.. (приблизно 176 тис. дол.
США) на відшкодування моральної шкоди,
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призначено на 06.09.2019, під розписку
в судовому засіданні. Між тим, у подальшому на виклики суду обвинувачений не
з`являвся. Судові повістки про виклик, які
направлялася за його адресою реєстрації та
проживання, не отримував. Про причини
неявки суд не повідомляв. З жодними клопотаннями, заявами до суду не звертався.
Зв`язок із захисником не підтримує.
Згідно з даними Центру обробки спеціальної інформації ДПС України, наданої
14.05.2021 на виконання ухвали суду, ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . 07.09.2019 з пункту пропуску Бориспіль D перетнув державний кордон у напрямку аеропорту «Внуково» Російської Федерації. Дані про те, що
він повертався на територію України, суду
не надані. Суд, керуючись вимогами ст. 335
КПК України, зупиняє судове провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_1 до його
розшуку [10].
Обвинуваченим у цій справі є Олександр Саттаров, який обвинувачується серед іншого в активній участі у пособництві
військовослужбовцям Збройних Сил Російської Федерації у проникненні на територію 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна військової частини А4515 Збройних Сил
України («Аеродром Бельбек»), а також
активній участі у захопленні 174-го Управління зенітної ракетної бригади військової
частини А3009 у м. Севастополі («Фіолент»).
Його було включено до списку обміну на
українських моряків, яких викрало ФСБ у
Чорному морі восени 2018 року [11].
Прийняття рішень щодо обміну полоненими без правових процедур впливають
на можливість виконання судових рішень
у встановленому законом порядку і забезпечення права на оскарження процесуальних рішень. У ст. 24 КПК України передбачено: «Кожному гарантується право на
оскарження процесуальних рішень, дій чи
бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим
Кодексом.
Гарантується право на перегляд вироку,
ухвали суду, що стосується прав, свобод чи
інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, неза-

заочне розслідування за цей самий злочин,
не було пред’явлено обвинувачення. За інформацією Офісу Генерального прокурора
України, заочне розслідування ведеться
стосовно 21 з 22 працівників «Беркуту», що
перебувають у розшуку за підозрою у вбивстві 48 і замаху на вбивство 80 учасників
протестів на Майдані 20 лютого 2014 р. [8].
Крім того, існують випадки, коли обвинуваченим, провадження щодо яких перебувало вже на розгляді у суді, змінювався
запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою, що призводило подальшого оголошення їх у розшук. Так, ухвалою
Голосіївського районного суду м. Києва у
справі 1-кп/752/593/19 від 22.08.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
111 КК України за клопотанням захисника,
було змінено запобіжний захід з тримання
під вартою на особисте зобов`язання. При
цьому, у мотивувальній частині ухвали зазначено наступне: «Прокурори проти заявленого захисником клопотання не заперечували. Крім того, у судовому засіданні
прокурори також заявили клопотання про
зміну обвинуваченому ОСОБА_1 раніше обраної міри запобіжного заходу з тримання
під вартою на особисте зобов`язання. В обґрунтування вимог зазначив, що 15.08.2019
р. на нараді в Офісі Президента обговорювалось питання щодо виконання протягом
одного тижня домовленостей Президентів
України і Російської Федерації щодо обміну тридцяти трьох заручників, військовополонених та інших осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні злочинів
і кримінальні провадження стосовно яких
перебувають у провадженні органів досудового розслідування і судах України, до
числа яких входить обвинувачений ОСОБА_1 , які підлягають обміну еквівалентну
кількість військовополонених військовослужбовців України. Просив змінити запобіжний захід для забезпечення участі у зазначеному обміні» [9].
Ухвалою цього ж суду від 23.06.2021 р.
зазначену особу оголошено розшук. В ухвалі зазначено, що після зміни запобіжного
заходу обвинуваченого було повідомлено
про наступне судове засідання, яке було
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суду була оголошена у розшук. Після затримання засудженого його захисником була
подана апеляційна скарга щодо поновлення строків апеляційного оскарження вироку. Захисник та засуджений вважали, що
строк апеляційного оскарження був пропущений з поважних причин. Серед них
захисник наводить наступні: «…після ухвалення вироку, засуджений Пастухов С.А. не
був звільнений з-під варти, а переданий із залу
суду працівникам контррозвідки Служби безпеки України для проведення 29.12.2019
р. у рамках реалізації домовленостей щодо
обміну полоненими; при цьому звертає
увагу, що в період часу з 26.12.2019р. по
29.12.2019 р. до моменту обміну полоненими Пастухов С.А. без складання протоколу про
затримання та без відповідного рішення суду
був позбавлений волі і його місцезнаходження
не було відомо ні захиснику, ні родичам».
«Під час судового засідання апеляційним судом були досліджені та оцінені письмові документи, які були витребувані ним
під час розгляду клопотань про поновлення
строку апеляційного оскарження вироку, а
саме лист Об`єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
РФ у Донецькій та Луганській областях№ 33/8-2525кт від 07.06.2021р., яким підтверджується, що в рамках реалізації п.6
Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей (забезпечення звільнення і обмін всіх заручників і незаконно
позбавлених на основі принципу «всіх на
всіх») 23.09.2019 р. обвинувачений ОСОБА_1 надав добровільну згоду та був залучений до участі в процесі взаємного звільнення осіб.
У період з 23.09.2019 р. по 29.12.2019 р.
обвинувачений ОСОБА_1 постійно спілкувався з представниками Міжнародного
комітету Червоного Хреста, вимоги ст. 63
Конституції України в частині отримання
права обвинуваченого ОСОБА_1 на захист
не порушувались.
29.12.2019 р. у рамках взаємного звільнення за власним бажанням обвинуваче-

лежно від того, чи брала така особа участь у
судовому розгляді» [12].
На практиці існують випадки, коли обвинувачені, засуджені, яких було передано
за процедурою обміну полоненими, порушували питання щодо поновлення строків
апеляційного оскарження судових рішень.
До прикладу, у справі 11-кп/804/598/21 Іллічівським районним судом м. Маріуполя Донецької області від 26.12.2021р., обвинуваченого ОСОБА_2 визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 3
ст. 258 КК України та визначено остаточне
покарання у виді позбавлення волі строком
на дванадцять років з конфіскацією майна,
що належить йому на праві приватної власності; обвинуваченого ОСОБА_1 визнано
винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3
ст. 258 КК України та визначено остаточне
покарання у виді позбавлення волі строком
на дванадцять років з конфіскацією майна,
що належить йому на праві приватної власності [13].
Обидва обвинувачені – Едуард Бондаренко та Сергій Пастухов були передані
у результаті «обміну полоненими» наприкінці грудня 2019 року. «Юридично» з боку
суду ця процедура виглядала наступним
чином: вироком Іллічівського районного
суду м. Маріуполь від 26.12. 2019 р. обом
обвинуваченим було змінено запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою на особисте зобов`язання, зі звільненням їх з-під
варти в залі суду. На обвинувачених було
покладено лише одне зобов’язання – прибувати до суду за першою вимогою. За рішенням суду такий запобіжний захід діяв
до набрання вироком чинності. При цьому
особам були повернуті паспорти громадян
України [13].
Як вбачається з фактів, наведених в
ухвалі Донецького апеляційного суду у
справі 11-кп/804/598/21 від 07.06.2021 року,
після процедури «обміну полоненими»С. Пастухов повернувся до непідконтрольної Україні території – м. Донецьк, де перебував до 12.06.2020, поки не опинився на
підконтрольній Україні території, де його
було затримано як особу, яка за рішенням
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обумовлює можливість не для оскарження
таких рішень не тільки стороною обвинувачення, потерпілим та його представником,
але й самих підозрюваних, обвинувачених,
засуджених, які брали участь у процесі «обміну полоненими».
Привертають увагу й інші механізми
та категорії, якими вимушені оперувати
суди. Зокрема, посилання на Мінські домовленості є абсолютно некоректним, адже
цей документ підписаний не тільки українською стороною, а й представниками так
званих «ДНР» і «ЛНР» та посередниками з
ОБСЄ, які не є суб’єктами міжнародного
права. А відповідно до ст. 2 ЗУ «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. «міжнародний договір України – укладений у
письмовій формі з іноземною державою або
іншим суб’єктом міжнародного права, який
регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному
чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного
найменування» [15].
По-друге, слід говорити про те, що
якщо «обмін полоненими» де-факто відбувається шляхом прийняття політичного
рішення, якому намагаються надати певної
правової процедури. Певні особи, які передаються українською стороною, проходять
процедуру помилування. Помилування як
вид звільнення від кримінальної відповідальності передбачений ст. 87 КК України.
Ця процедура деталізована Положенням
про порядок здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України
від 21 квітня 2015 року № 223/2015, у якому визначаються, у тому числі, підстави та
порядок помилування у випадках надзвичайних обставин [16]. Така процедура не є
новою, з урахуванням історичного досвіду
збройних конфліктів. Наприклад, шляхом
помилування була забезпечене можливість
обміну засудженими полоненими у Нагорному Карабасі (1994 р.)с. 41, Азербайджані
(2016 р.) [17], «Придністровській народній
республіці» [18], українські громадяни, які
з політичних мотивів утримувалися на території Росії та окупованого Криму, Надію
Савченко, Геннадія Афанасьєва та Юрія
Солошенка (травень-червень 2016 року),

ний ОСОБА_1 перемістився на тимчасово
окуповану територію Донецької області.
Будь-яких звернень від обвинуваченого ОСОБА_1 під час його особистої участі в процесі взаємного звільнення осіб до
Об`єднаного центру не надходило, аналогічних звернень не надходило, й від захисників Довженка В.І., Богатченко В.М.,
Мироненка О.О.
Заявою обвинуваченого ОСОБА_1 про
надання згоди від 23.09.2019 р., яка була
додана до вказаного вище листа, підтверджується, що він особисто надав свою добровільну згоду на: участь у процесі взаємного звільнення осіб; переміщення на тимчасово окуповану територію; підготовку
клопотань про розгляд кримінальної справи без його участі; обмеження у зв`язку із
необхідністю забезпечення його особистої
безпека; зміну міри запобіжного заходу під
особисте зобов`язання; застосування процедури помилування.
При цьому обвинуваченому ОСОБА_1
був роз`яснений його статус у відповідності
з нормами чинного законодавства України,
а також визначених законом можливостей
для юридичного захисту його прав і законних інтересів.
Також обвинувачений ОСОБА_1 надав
особисту згоду на тимчасові обмеження
щодо вільного переміщення та необхідності знаходитись у визначеному місці під час
участі в процесі» [14]. У поновленні строків
апеляційного оскарження вироку судом
було відмовлено. Натомість цей приклад є
яскравим свідченням того, що відсутність
законодавчо визначеного порядку прийняття судових рішень щодо осіб, які видаються у порядку «обміну полоненими», є
грубим порушенням засад кримінального
провадження, порядку реалізації процесуальних процедур, незалежності та справедливості у діяльності суду. Зауважимо,
що ми абсолютно погоджуємося у тому, що
наразі «обмін полоненими» є чи не єдиною
можливістю звільнити з полону на тимчасово окупованих територіях наших громадян, однак відсутність правового підґрунтя
з цим питань створює цілу низку правозастосовних проблем, і вказує на невідповідність жодним правовим стандартам, що
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тарного права та міжнародного права прав
людини [19], такі:
гуманності – у відповідності зі стандартами, встановленими Європейською конвенцією та Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, ІІІ та IV Женевською конвенцією та звичаєвим гуманітарним правом;
справедливості – у відповідності зі стандартами статті 6 Європейської конвенції;
точності інформації — який означає, що інформація, отримана щодо захищених осіб,
має бути перевірена уповноваженими органами перед тим, як держава буде реагувати
на неї;
правової визначеності — який означає,
що держава та органи місцевого самоврядування та їх представники діють на місцях
тільки в межах їх повноважень та у спосіб,
визначений Конституцією та законами
України та у відповідності із міжнародними
конвенціями та іншими договорами, стороною яких також є Україна;
невтручання у права громадян на окупованій території чи інакшим чином у зоні конфлікту – який означає, що, відповідно до
міжнародних конвенцій, таких як Європейська конвенція, Женевські конвенції,
держава має використати будь-яку можливість для того, щоб захистити права та свободи громадян на окупованих територіях,
у зоні конфлікту чи у неволі та в будь-якому
випадку утримуватися від погіршення їх
становища;
добровільності у питанні повернення громадян у порядку обміну, екстрадиції чи переміщення – який означає, що громадяни не
можуть бути обміняні чи передані проти їх
волі [21].
У залежності від визначення підстав
та процедур обміну військовополоненими
та цивільними заручниками у КК України
у спеціальних законах, невід’ємною частиною системної розробки законодавства
з цього питання є внесення змін до КПК
України. У ньому необхідно передбачити
відповідний порядок зміни запобіжних заходів, закінчення досудового розслідування, судового провадження, виконання судових рішень, оскарження судових рішень,
у випадках, коли особи, які притягаються

які були помилувані президентом Росії Володимиром Путіним та ін. [19].
Натомість, як показують матеріали судової практики, помилування застосовується не у всіх випадках, інакше особи б не
оголошувалися у розшук. Крім того, і звільнення з-під варти таких осіб відбувається
на різних етапах та стадіях кримінального
провадження.
На вирішення питання щодо «узаконення» процедури обміну полонених у ВРУ
зареєстровано проєкт ЗУ «Про внесення
змін і доповнень до Кримінального кодексу України» № 5672 від 18.06.2021 р., яким
передбачається доповнення КК Українист. 108-1 «Політико-правове рішення» [20].
Не вступаючи до дискусії щодо пропонованих положень, зазначимо, що законопроєктом суттєво обмежується категорія
осіб, до яких може бути застосована процедура. Зокрема, поза увагою залишилися
громадяни, які переслідуються на окупованих територіях та в РФ з політичних мотивів, цивільне населення, яке не брало участі у проведенні АТО / ООС. Крім того, законопроєктом передбачено внесення змін
тільки до КК України, тобто частково визначені лише матеріально-правові підстави. Натомість, врегулювання процесуальних питань залишається поза увагою розробників проєкту закону. На нашу думку,
питання визначення правової процедури
«обміну полоненими» повинно вирішуватися шляхом комплексного підходу.
Висновки
Серед рекомендацій, які уже визначені
науковцями, громадськими та міжнародними організаціями у цьому питанні, наведемо наступні:
- розробка державної стратегії щодо
повернення затриманих у рамках конфлікту громадян України;
- правова визначеність у рамках гуманітарного права щодо становища осіб, які
затримуються в ході конфлікту. Визнати та
закріпити на законодавчому рівні гарантії,
які відповідають статусам осіб у конфлікті:
військовополонені; цивільні заручники;
- визначення засад обміну, серед яких
відповідно до норм міжнародного гуманіÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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до кримінальної відповідальності мають
бути звільнені для обміну. Наразі складно
сформулювати конкретні норми до КПК
України, адже вирішення питання є комплексним та залежить від врегулювання питань статусу осіб, які підлягають обміну,
процедури, правових наслідків тощо [22, с.
188-189].
Слід водночас констатувати, що при
внесенні змін до КПК України мають враховуватися норми міжнародного кримінального, гуманітарного права, права прав
людини, стандарти ЄСПЛ та відповідність
засадам кримінального провадження і правосуддя [23, с. 454-475].
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SUMMARY
The article is devoted to the issues of legal support
of certain procedures in criminal proceedings in
cases of «exchange of captives». It is determined that
one of the problematic issues is the legal uncertainty
of the status of persons undergoing the procedure
of «exchange of captives». Not all detainees in the
temporarily occupied territories are prisoners of war.
In accordance with international humanitarian
law and the case law of the European Court of
Human Rights, the status of civilians held hostage
in connection with armed conflict and the status of
persons in the temporarily occupied territories who
are political prisoners or politically motivated socalled «DPR», «LPR» and the aggressor country
characterizes them as «civilian hostages» or «political
prisoners». The status of persons who are members of
illegally established military and armed formations
of pseudo-republics or cooperate with them is also
ambiguous from the point of view of the qualification
of armed conflict on the territory of Ukraine. The
concept of «captives» is absent in the law.
The author analyzes the decisions and activities
of the pre-trial investigation bodies, the prosecutor’s
office and the court, in cases where persons prosecuted
for crimes related to armed conflict are presented for
the purpose of exchanging captives. It is determined
that the courts, as a rule, change the measure of
restraint in the form of detention to another nonisolation, after which such persons undergo an
exchange procedure. As a result, they are wanted.
It is concluded that the nature of such decisions as
political and legal. The analysis of these issues was
conducted in the context of the principles of criminal
procedure and the right to a fair trial. The practices
suggested by lawyers for the settlement of the specified
question are resulted. It is stated that amendments
to criminal and criminal procedure legislation must
be comprehensive, taking into account the norms of
international humanitarian law and the standards
of the European Court of Human Rights.
Key words: criminal proceedings, armed conflict,
exchange of captives, political and legal decision,
detention.
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У статті на підставі аналізу наукової
літератури розглянуті особливості криміналістичної класифікації злочинів, визначено
сучасний стан наукового забезпечення. Розглянуто підстави криміналістичної класифікації, якими є елементи криміналістичної
характеристики злочинів, що виступають
як основні її напрями. Досліджено та систематизовано підстави криміналістичної
класифікації злочинів. Виділено особливості криміналістичної класифікації злочинів.
Підбито підсумки та визначено перспективи
подальших досліджень у цьому напрямі.
Ключові слова: криміналістична класифікація, елементи криміналістичної характеристики злочинів, кримінальне провадження.

Аналіз останніх досліджень
Різні автори протягом тривалого часу
пропонували класифікації злочинів за
різними ознаками: за способом вчинення злочину; за ступенем приховування та
маскування злочину; за злочинним досвідом особи, яка вчинила злочин; за місцем
його вчинення; за особою підозрюваного,
особою потерпілого; за обстановкою вчинення злочину тощо.
Велику увагу криміналістичній класифікації злочинів приділили Л. А. Сергєєв,
А. Н. Колесніков, Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, І. А. Возгрін, В. К. Гавло, І. Ф. Герасимов, В. О. Коновалова, В. А. Образцов, М. В. Салтевский, Н. А. Селіванов,
В. Г. Танасевич та інші.

Постановка проблеми
У класифікаційних дослідженнях злочинів криміналістична наука тривалий час
використовувала, зазвичай, лише кримінально-правову класифікацію цих явищ,
регламентовану кримінальними кодексами. Ця тенденція характерна і для сучасного етапу розвитку криміналістики. Безсумнівно, така класифікація є обґрунтованою та придатною для розв’язання низки
криміналістичних завдань, але її застосування не завжди забезпечує у повному
обсязі потреби криміналістичної теорії та
слідчої практики, оскільки вона не може
врахувати закономірностей, важливих у
криміналістичному відношенні.

Мета статті полягає у розгляді особливостей криміналістичної класифікації злочинів на підставі аналізу наукової літератури, визначенні її наукового та практичного значення, дослідженні та систематизації підстав криміналістичної класифікації,
якими виступають елементи криміналістичної характеристики злочинів, як основні її напрями, та визначенні перспектив
наступних досліджень у цьому напрямі.
Виклад основних положень
Слід зауважити, що «чистої» криміналістичної класифікації злочинів не існує і
існувати не може, оскільки саме поняття та
явище «злочин» є не суто криміналістичним, а розроблено на основі кримінально93
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дування, завдань розслідування, засобів
розслідування, процесу розслідування,
результатів розслідування) [5, с. 80-127].
Можливість використання третьої групи
ознак (ознаки діяльності з виявлення та розслідування злочинів) як підстав криміналістичної класифікації злочинів викликає у
багатьох авторів суттєві заперечення [6]. На
нашу думку, остання група не має жодного
відношення до криміналістичної класифікації злочинів і повинна розглядатися
в межах загальних положень методики
розслідування злочинів. Що ж до другої
групи підстав класифікації, то В. А. Образцов загалом обґрунтовано пропонує
використовувати як критерії класифікації
ознаки обстановки вчинення злочину, яка
як зовнішнє середовище перебуває поза
межами злочину. Крім того, існує і вузьке
поняття обстановки вчинення злочину.
У цьому розумінні обстановка діяння повністю входить у злочинне посягання і є
одним з криміналістичних елементів злочину. Тому класифікація злочинів залежно
від ознак обстановки вчинення злочину (у
вузькому значенні) може входити до першої групи підстав криміналістичної класифікації злочинів, запропонованої В. А. Образцовим.
Вважаємо, що однією з наукових основ
криміналістичної класифікації злочинів
є криміналістична характеристика злочинів (далі – КХЗ), а її елементи є підставами класифікації – ознаками, які можуть
бути покладені в основу логічного поділу.
Обов’язковими елементами КХЗ, на нашу
думку, є предмет злочинного посягання,
спосіб вчинення злочину, суб’єкт злочину, наслідки злочинного діяння [7]. Як
факультативні елементи ми виділяємо особистість потерпілого, обстановку вчинення злочину (що містить у собі місце і час
вчинення злочину), мотиви і мету вчинення злочину (в умисних злочинах).
У літературі з предмету злочинного посягання виділяються злочини, що мають
матеріальний предмет посягання (злочини, вчинені щодо людини (людей), її
життя, майна), і злочини, предмет яких не
матеріалізований, наприклад порушення
авторських прав.

правового поняття, закріпленого кримінальним законодавством.
Криміналістична класифікація, як і
інші класифікації злочинів, у своїй структурі використовує такі структурні частини
цілої системи, як рід, вид та група.
Така класифікація передбачає одночасно і наявність у кожній з частин специфіки
виду та групи злочинів, властивої тільки
їм, і водночас знань, що відображають всю
сукупність цього роду.
Протягом багато часу різні автори пропонували свої класифікації злочинів за різними ознаками: за способом вчинення злочину, за способом приховування злочину;
за злочинним досвідом особи, яка вчинила
злочин; за місцем їх вчинення [1, с. 151155]; за особою злочинця, особою потерпілого [2]; за обстановкою вчинення злочину, включаючи в останню сферу злочинної
поведінки, типологічні та інші особливості
особи злочинця, його злочинний досвід,
вид та окремі властивості потерпілих [3].
Р. С. Бєлкін здійснив криміналістичну
класифікацію злочинів за елементами їх
складу як кримінально-правового поняття [4, с. 193-200]. Вважаємо, що запропонована Р. С. Бєлкіним класифікація є недостатньо повною. Так, класифікацію злочинів, пов’язаних з суб’єктами злочину,
необхідно доповнити такими видами злочинів: злочини, які вчиняються особами
психічно здоровими, з дефектами психіки
(що не виключають осудності та виключають її); особами з алкогольною та наркозалежністю та особами, які не є такими. У класифікації злочинів, пов’язаних з
об’єктом злочину, пропонуємо включити
класифікацію злочинів залежно від різновиду потерпілих на злочини, потерпілими від яких є фізична особа, юридична
особа, держава.
Найбільш істотний внесок у криміналістичну класифікацію злочинів зробив
В. А. Образцов. Як класифікаційні ознаки
автор використовує ознаки: злочину (злочинця, мотиву та мети злочину, об’єкта,
засобів, процесу та результатів злочину);
обстановки вчинення злочину; діяльності з виявлення та розслідування злочинів
(суб’єкта розслідування, об’єкта розсліÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022
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високотехнологічних засобів (комп’ютерні
злочини та інші); 2) безконтактним (неправомірний доступ до комп’ютерної інформації тощо) та контактним способами
(шляхом використання механічного, біологічного, хімічного впливу). Істотне значення для класифікації та розслідування
злочинів відіграє знання про використання злочинцем як знаряддя злочину зброї,
предметів, що застосовуються як зброя та
інших предметів; а також використання
заздалегідь підготовленої зброї злочину
або випадкових предметів.
Злочини за суб’єктом його вчиненення класифікуються залежно: 1) від біологічних властивостей людини (віку, статі
тощо); 2) від соціально зумовлених властивостей [9] (соціального, зокрема і професійного оточення; наявності чи відсутності
фізичних недоліків, психічних аномалій
тощо). Класифікація залежно від біологічних та соціально зумовлених властивостей
людини має важливе криміналістичне значення, оскільки вона характеризує специфіку тієї чи іншої злочинної діяльності, її
слідів, діяльності з виявлення та розслідування злочинів, вчинених певними видами злочинців.
При цьому всередині кожного роду
можливий подальший поділ. Наприклад,
залежно від наявності або відсутності в
особи злочинного досвіду виділяють злочини, вчинені вперше, та злочини, вчинені за наявності раніше вчиненого злочину. Останній рід може бути поділений на
такі види: допенітенціарні, пенітенціарні
та постпенітенціарні злочини. «Водночас
кожній із цих підгруп властива своя специфіка. Так, для пенітенціарних злочинів,
через закритість виправної установи, обмежено місце вчинення злочинів, а також
коло осіб, які їх вчинили. Наприклад, приступаючи до розслідування вбивства у виправній установі, слідчий уже знає місце
вчинення злочину та місце знаходження
кола підозрюваних осіб» [10]. У свою чергу, ці види можуть бути класифіковані на
групи. Так, наприклад, пенітенціарні злочини В. В. Ніколайченко класифікує залежно від терміну позбавлення волі, що
відбувається, від типу злочинної поведін-

Злочини, що мають матеріальний предмет посягання, можна поділити на злочини, предметом яких є життя, здоров’я
людини, майно (державне, фізичних та
юридичних осіб) тощо. Зазначений поділ відноситься до кримінально-правової
класифікації, але може бути розвинений
стосовно криміналістичної класифікації
злочинів. Ці види можуть бути піддані
подальшому поділу. Так, злочини, що посягають на здоров’я людей, можуть бути
поділені на групи залежно: 1) від застосування щодо потерпілого насильства; 2) від
характеру заподіяної їм шкоди (матеріальний, фізичний і моральний), його особливостей, статевої та вікової категорії потерпілих, їх кількості, ставлення до злочинця
тощо [5, с. 98].
За способом вчинення злочину можна
класифікувати на злочини, що реалізуються: 1) шляхом вчинення активних дій та2) шляхом утримання від необхідних дій
[8, с. 9-11].
В. А. Образцов цілком обґрунтовано
вважає, що доцільно під час класифікації
злочинів виходити зі специфіки: 1) способів, що застосовуються злочинцем під
час вчинення злочинів в умовах суспільно
корисної професійної діяльності та поза
цими умовами; 2) способів, характерних
для певних галузей господарства та видів
діяльності, поведінки у побуті, для певних
типів (груп) осіб (посадових осіб, рецидивістів тощо). При подальшій класифікації
можуть використовуватися зв’язок способів з певними видами знарядь та іншими засобами, ситуаціями їх застосування
(вчинення злочинів відкрито і таємно; на
вулиці, у транспорті, що рухається, тощо)
і ознаки способів, властивих окремим видам і різновидам злочинів [5, с. 89]. Зокрема, під час класифікації злочинів за засобами їх вчинення виділяються, по-перше,
злочини, вчинені за допомогою певних
знарядь, тобто збройні; по-друге, злочини, вчинені без використання будь-яких
засобів, тобто беззбройні.
Залежно від видів знарядь, що використовуються, класифікація може бути продовжена. Перша група включає злочини,
вчинені: 1) за допомогою традиційних чи
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Самостійне наукове і практичне значення мають такі криміналістичні класифікації злочинів:
1)
за ступенем доступності для
сприйняття його обставин та наслідків –
відкриті та таємні. Відкриті, у свою чергу,
можуть бути очевидними та неочевидними. Таємні можна розділити на латентні
та легковиявлені;
2)
за видом впливу на об’єкт посягання – злочини, пов’язані з фізичним, біологічним, хімічним та психічним впливом;
3) за особливостями взаємодії із жертвою злочину: а) злочини, пов’язані з фізичним впливом на жертву злочину;б) злочини, пов’язані з психічним впливом
на жертву (погрози, обман та зловживання
довірою);
4) за структурною складністю – прості
(одноетапні) та складні (багатоетапні);
5) щодо локалізації злочинних дій:а) злочини, для яких характерна локалізація злочинних дій в одному місці; б) серійні злочини.

ки та місця вчинення злочинів [10, с. 8285].
Криміналістична класифікація злочинів здійснюється і в залежності від наслідків злочинного діяння. Ми зупинимося лише на слідах, що є частиною таких
наслідків. Для криміналістики особливу
актуальність має класифікація злочинів
залежно від співвідношення часу утворення слідів і часу їх виявлення під час розслідування. За цим критерієм можна розмежувати: 1) злочини, що розслідуюються
за гарячими слідами, коли між вчиненням
злочину і часом їх виявлення є невеликий
проміжок часу (від кількох годин до трьох
діб). Тут з’являється можливість ефективно використовувати доказову та тактичну інформацію, отриману під час огляду
місця події, та своєчасно вживати заходів
щодо розшуку злочинців; 2) злочини, розслідування яких починається після закінчення періоду часу від чотирьох діб і до
року; 3) злочини минулих років.
Класифікація злочинів за мотивом їх
вчинення має як кримінально-правове,
так і криміналістичне значення. Роди злочинів, що виділяються на цій підставі, можуть бути конкретизовані і доповнені злочинами, що вчиняються: 1) з корисливих
спонукань; 2) задоволення сексуальних
спонукань; 3) для полегшення вчинення
інших злочинів; 4) для приховування інших злочинів, уникнення відповідальності
за їх вчинення; 5) у зв’язку з перевищенням меж необхідної оборони; 6) у зв’язку
з реалізацією хибно зрозумілих особистих
та суспільних інтересів; 7) у зв’язку з бажанням досягти певної мети з найменшими витратами і зусиллями [5, с. 87].
Криміналістично значущі ознаки обстановки вчинення злочину можуть бути
використані як основа криміналістичної
класифікації злочинів. Видається найбільш правильним розподіл елементів
обстановки вчинення злочинів на природно-кліматичні умови (температурні умови,
особливості природного ландшафту, умови різної пори року та частин доби тощо)
та соціальні умови. Обидві групи умов перебувають між собою у постійній взаємодії
[5, с.87].
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, слід
підкреслити, що у статті висвітлено лише
окремі перспективні напрямки криміналістичної класифікації, які, на наш погляд,
необхідно піддати подальшій розробці та
детальному дослідженню.
Звісно ж, що криміналістичні класифікації злочинів істотно впливають на
більшість системних досліджень злочинної діяльності в криміналістиці, розробку
методичних рекомендацій щодо їх розслідування та попередження. На їх основі
створюються нові методики розслідування
злочинів і коригуються існуючі. У зв’язку
з реалізацією методичних рекомендацій
криміналістична класифікація злочинів
має як теоретичне, так і практичне значення.
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MAIN DIRECTIONS OF CRIMINAL
CLASSIFICATION OF CRIMES
On the basis of the analysis of scientific
literature of pre-trial investigation, the peculiarities of forensic classification of crimes
are considered, the modern state of scientific support is determined. The grounds of
forensic classification, which are elements of
forensic characteristic of crimes, acting as its
main directions, are considered. The grounds
for forensic classification of crimes are investigated and systematized. Features of forensic
classification of crimes are highlighted. The
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results and prospects of further researches in
this direction are summed up.
Key
words:
forensic
classification,
elements of forensic characterization of
crimes, criminal proceedings.
Formulation of the problem. In the classification of crimes, forensic science has long
used, as a rule, only the criminal law classification of these phenomena, regulated by
criminal codes. This trend is characteristic
of the current stage of development of criminology. Undoubtedly, such a classification is
reasonable and suitable for solving a number
of forensic problems, but its application does
not always fully meet the needs of forensic
theory and investigative practice, as it can
not take into account the laws important in
forensic terms.
Presentation of the main provisions.
Forensic classification, like other classifications
of crimes, uses in its structure such structural
parts of the whole system as genus, species
and group.
Such a classification assumes both the
presence in each of the parts of the specifics
of the type and group of crimes, unique to
them, and at the same time knowledge that
reflects the whole set of this kind.
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We believe that one of the scientific
bases of forensic classification of crimes is
the forensic characterization of crimes and
its elements are the basis of classification
- features that can be used as a basis for
logical division. Mandatory elements of
the forensic classification of crimes, in
our opinion, are the subject of criminal
encroachment, the method of committing
the crime, the subject of the crime, the
consequences of the crime.
Сonclusions. The article highlights only
some promising areas of forensic classification, which, in our opinion, need to be further developed and studied in detail.
Of course, forensic classifications of
crimes significantly affect most systematic
studies of criminal activity in forensics, the
development of guidelines for their investigation and prevention. Based on them, new
methods of crime investigation are created
and existing ones are corrected. In connection with the implementation of methodological recommendations forensic classification
of crimes has both theoretical and practical
significance.
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пускає участь у діяльності декількох людей,
метою яких є «псування», «ушкодження»
нормального ходу судового процесу чи керування справами суспільства .
У загальному вигляді корупцію можна
визначити як соціальне явище, яке охоплює
всю сукупність діянь, пов’язаних з неправомірним використанням особами наданої їм
влади та посадових повноважень з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів
третіх осіб, а також інших правопорушень,
що створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування. Сутність
корупції полягає у тому, що вона має соціальну обумовленість, впливає на всі сфери
суспільного життя, відзначається транснаціональним характером, економічними, політичними, правовими, психологічними та
моральними аспектами та здатністю до постійної мімікрії.
Деякі автори розуміють корупцію як соціально негативне явище, що виражається
в підкупі одних людей іншими, що відбивається кримінально-правовим поняттям хабарництво. Існує і більш широке розуміння
корупції як процесу, при якому має місце
пряме використання посадовими особами
прав, пов’язаних з посадою і з метою особистого збагачення.
Існує безліч визначень корупції. Можливо, найбільш коротке і точне з них – «зловживання публічною владою заради приватної (особистої) вигоди». Аналогічні визначення зустрічаються в документах ООН.
Більш повне з них міститься в документах

На думку багатьох міжнародних та
українських експертів, корупція є сьогодні в
Україні найважливішою проблемою, більше
того, головною загрозою нормального розвитку суспільства. В умовах тотальної корумпованості всіх галузей влади на всіх рівнях
принципово неможливо вирішити жодної соціальної, економічної, політичної проблеми.
Негативні наслідки, породжувані цим явищем, не тільки перешкоджають прогресивному, поступальному розвитку суспільства, але
й є серйозною загрозою інтересам національної безпеки країни. Найбільш проблемною
характеристикою явища корупції стало те,
що воно почало сприйматись на повсякденному рівні як суспільна норма, хоча на рівні
вербальних висловлень більшість населення
декларативно підтримує думку про небезпечність цього явища.
Корупція – багатогранне поняття, що
включає в собі безліч аспектів економічного, правового, політичного характерів.
Тому важливо відзначити, що до визначення корупції існує різноманіття підходів.
Багато хто з дослідників називає це явище
кримінологічним, хоча є і така точка зору,
що «корупція – поняття не стільки правове, скільки соціальне і моральне» . З точки
зору етимології, термін «корупція» утворився від сполучення латинських слів «correi»
– учасники сторін з приводу єдиного предмета і «rumpere» – ламати, ушкоджувати,
порушувати, скасовувати. У результаті існує
самостійний термін – «corrumpere», що при99
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34-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (1979):
«Виконання посадовою особою яких-небудь
дій чи бездіяльність у сфері його посадових
повноважень за винагороду у будь-якій формі в інтересах людини, яка дає таку винагороду, як з порушенням посадових інструкцій, так і без їх порушення».
Міждисциплінарна група по корупції
Ради Європи дала ще більш широке робоче визначення: корупція – це хабарництво і
будь-яка інша поведінка осіб, яким доручене
виконання визначених обов’язків у державному чи приватному секторі і яке веде до
порушення обов’язків, покладених на них
за статусом державної посадової особи, приватного співробітника чи агента іншого роду
відносин і має на меті одержання будь-яких
незаконних вигод для себе й інших . У цьому
випадку суб’єктом корупційних діянь може
бути не тільки посадова особа.
У прийнятій в Україні «Концепції боротьби з корупцією на 1998–2005 рр.» наводиться досить широке визначення корупції,
яка є сукупністю різних за характером і ступенем суспільної небезпеки, проте єдиних
за своєю суттю корупційних діянь та інших
правопорушень (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних), а також порушень етики поведінки посадових осіб, пов’язаних із здійсненням цих
діянь . Такий підхід є більш всеохоплюючим, ніж вузьке трактування корупції, дане в
Законі України «Про боротьбу з корупцією»
1995 р. як «діяльність осіб, уповноважених
на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих
їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг».
Виходячи зі специфіки українського законодавства, що діє зараз у кримінологічному аспекті, корупція характеризується вузьким набором ключових ознак:
– вона можлива лише у сфері діяльності
органів державної влади і місцевого самоврядування;
– її суб’єктом може бути тільки особа, наділена владою чи посадовими повноваженнями;
– корупційні відносини виникають внаслідок зловживання особою, наділеною владою чи посадовими повноваженнями, своїÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

ми повноваженнями. Тут вони виступають
предметом торгу, у результаті якого суб’єкт
одержує певні блага як матеріального, так і
нематеріального характеру;
– корупцію складають лише такі діяння,
які вчинені особою, наділеною владою чи
посадовими повноваженнями, з метою задоволення корисливих власних або інтересів
інших осіб. Неправомірність або й неетичність діянь посадової особи та їх спрямованість на задоволення корисливих інтересів
по суті визначають, які саме діяння відносяться до категорії корупційних.
У Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції», що набув чинності з 01.01.2011, наводиться розширене визначення змісту корупції – «Використання
особою наданих їй службових повноважень
та пов’язаних з цим можливостей з метою
одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам з
метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей».
Перевага цієї редакції закону в тому, що він
розширює категорію осіб, що потрапляють
під його дію: якщо у минулій редакції це
були тільки державні службовці, то у новій
редакції під його дію потрапляють усі особи, що мають службові повноваження, що
має поліпшити ефективність боротьби з цим
явищем.
У правовому плані корупція становить
собою сукупність різних за характером та
ступенем суспільної небезпеки, але єдиних
за своєю суттю діянь (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних), а також порушень етичних норм
поведінки посадових осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь. Таке широке розуміння
корупції вказує на те, що не всі корупційні
прояви є кримінально-караними і найчастіше це залежить від традицій і звичаїв певного суспільства (так, наприклад, непотизм у
Ватикані є священною традицією) та досконалості законодавчої бази (як, наприклад,
зараз в Україні, коли немає правової бази
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для засудження корупціонерів не державних службовців) . Але, зазвичай, найбільшу
суспільну небезпеку мають корупційні злочини.
Предмет хабара – це одержання незаконної вигоди майнового характеру, що
включає гроші або цінні папери, валюту, дорогі речі, майно. Інша форма хабара
складається з вигод майнового характеру,
що надаються винному безоплатно; послуг,
що підлягають сплаті. Сюди ж входять
отримання без оплати туристичних путівок для поїздок за кордон або організація
круїзів, безкоштовний ремонт, інші форми.
При цьому безоплатність отримання хабара може бути повною і частковою (отримання цінної речі за безцінь або за значно
меншої вартості, ніж дійсна).
На практиці зустрічаються дві основні
форми отримання хабарів: відкрита і завуальована. Відкрита форма – хабародавець
особисто або через посередника передає
корупціонеру предмет хабара. Завуальована – хабар втілюється в зовнішньо легальні
форми (сумісництво, виплати за договором
або угодою, премії без підстав на те).
Залежно від критерію, корупційні дії
можуть бути розділені на бюрократичну і
політичну корупцію; примусову і узгоджену, централізовану і децентралізовану , суто
кримінальну (в основному економічного характеру) і політичну . Кілька типів корупції
виділив М. Джонстон:
 хабар чиновникам у сфері торгівлі
(за продаж нелегально виробленої продукції, завищення якості товарів і т.д.);
 відносини в кланових та патронажних системах, у тому числі участь «босів» на
основі земляцьких, родинних, партійних
принципів; дружба та кумівство;
 кризова корупція, яка існує в умовах
перехідної економіки, де старі правила гри
вже не діють, а нові тільки встановлюються:
вони-то й стають предметом торгу, купівлі
та продажу .
Фахівці з корупції в країнах з перехідною економікою Д. Джонс, Дж. Хеллман і
Д. Кауфманн виділяють дві форми корупції:
адміністративну корупцію і так звану «скупку держави».

Під адміністративною корупцією вони
розуміють навмисне внесення спотворень у
процес реалізації законів і правил з метою
забезпечити собі або іншим потрібним їм
особам незаконні пільги або переваги. Прикладом служить дрібний торговець, змушений
давати хабарі нескінченній низці держінспекторів, щоб вони закрили очі на ті чи інші
порушення правил торгівлі. Сюди ж відносяться і хабарі заради отримання всіляких
допусків та дозволів, безперешкодного проходження митного огляду, виграшу в конкурсній (тендерній) основі держзамовлень.
Нарешті, чиновники можуть розподіляти
не за призначенням державні ресурси, що
перебувають під їхнім контролем або під
контролем членів їх сімей або отримувати
незаконні фінансові пільги. Подібні випадки можна віднести до дискримінаційного застосування правил і постанов.
«Скупка держави» полягає в тому, що
окремі корпорації або групи осіб за допомогою хабарів добиваються прийняття та
реалізації вигідних для них законодавчих
норм і заходів економічної політики. Подібна практика стоїть поряд із лобіюванням.
Вона робиться з метою забезпечити собі
перевагу в результаті протиправного та непрозорого надання особистих благ. Подібні
форми процвітають там, де в наявності висока концентрація економічної влади, немає
відкритого суперництва між громадськими
партіями і групами інтересів, не розвинені
легітимні канали політичного впливу і лобіювання.
Д. Джонс, Д. Кауфманн і Д. Хеллман
вважають, що «скупка держави» сягає значних масштабів у тих країнах, де немає достатніх гарантій прав власності і стримуються процеси економічної лібералізації. У
нерозвиненому громадянському суспільстві
і при обмеженні свободи ЗМІ у підприємців
не залишається легальних каналів впливу
на політику уряду. Тоді запускаються тіньові корупційні схеми. В умовах слабкого конкурентного середовища виявляються тенденції монополізації ринку основними дійовими гравцями, що підвищує їх можливості
впливати на урядові рішення і, як наслідок,
сильно гальмує впровадження ринкових
механізмів і провокує корупцію.
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Залежно від оцінки населення А. Хайденхаймер підрозділив корупцію на «білу»,
«сіру» і «чорну». Перша позначає корупційні
дії, які громадськість не вважає шкідливими,
наприклад, подарунки Прем’єр-Міністру чи
Президенту. «Чорна» корупція набагато гірша: всі верстви суспільства вважають її злочинною поведінкою. «Сіра» корупція займає
проміжне положення між двома полюсами:
такі явища неоднозначно оцінюються різними соціальними групами.
Залежно від ієрархічного положення
державних службовців корупція може підрозділятися на «верхівкову» і «низову».
Перша охоплює політиків, вище і середнє
чиновництво і особи, уповноважені на прийняття рішень, що мають високу цінність
(формули законів, держзамовлення, зміна
форм власності і т.п.). Друга поширена на
середньому і нижчому рівнях і пов’язана з
постійною, рутинною взаємодією чиновників і громадян (штрафи, реєстрації і т.п.).
Окремим різновидом корупції є міжнародна корупція. Вона може нести політичне
забарвлення, коли задля досягнення певних
геополітичних цілей проводиться фінансування певних осіб, сил, організацій за кордонами країни – цю форму корупції активно
використовують США для просування свого
впливу в багатьох країнах світу (прикладом
може бути «революція троянд» у Грузії).
Також вона може використовувати підкуп
транснаціональними корпораціями вищих
посадових осіб за кордоном задля економічної вигоди. Прикладом може служити
гучний корупційний скандал, пов’язаний з
діяльністю американської компанії «Локхід»
у Японії, що привів до відставки Уряду країни і спонукав американських законодавців
прийняти в 1977 р. «Акт про зарубіжні корупційні практики», який ставив поза законом підкуп зарубіжних посадових осіб американськими громадянами або компаніями.
Однак, це призвело до поганих наслідків.
Зокрема, в одному з досліджень опублікованому в журналі «Економіст» у 1995 р.,
стверджувалося, що в 1994–1995 рр. американські компанії втратили контрактів за
кордоном на загальну суму приблизно на 45
млрд., що дісталися менш принциповим суперникам. Згідно з Департаментом торгівлі
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

США, підготовленому в 1996 р. за сприяння
спецслужб США; американські фірми зазнали збитків, які розцінюються в 11 млрд. доларів, через те, що їхні конкуренти звикли
до хабарництва. На цій підставі в США була
ініційована компанія за те, щоб змусити інші
країни – учасниці оголосити злочином дачу
хабарів іноземним чиновникам .
Отже, особливістю корупційних злочинів є те, що вони можуть входити до злочинів проти основ національної безпеки
держави, проти власності, проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина, проти правосуддя
у сфері господарської діяльності, службової
діяльності, військових злочинів. За деякими
ознаками корупційні злочини можуть бути
причетні до економічної, професійної, організованої та інших видів злочинності. Але
корупційні злочини повністю не співпадають із жодним іншим видом злочинів і має
своє специфічне соціальне забарвлення, що
розкриває свою сутність в історико-соціальних традиціях суспільства та особливостях
функціонування суспільства. Саме тому важливо розглянути соціальні підходи до детермінації корупції .
Важливим є розуміння саме соціальної
природи (сутності) корупції. Це дозволить
уникнути зайвої політизації, «юридизації» і,
у кінцевому рахунку, міфологізації цієї проблеми. У такому ракурсі корупція виступає
як складний соціальний феномен, породжений суспільством і суспільними відносинами, один із проявів продажності. Перша
робота з соціологічної інтерпретації явища
корупції з’явилася ще в 1960-ті роки, вона
належала професору С. Алатасау і мала відповідну назву – «Соціологія корупції» . Втім,
незважаючи на автентичність назви, соціологічного підходу в тому вигляді, як це розуміється сьогодні, у роботі не було. Вона
була присвячена полеміці про позитивний
і негативний вплив корупції на суспільство,
яка проводилася в пресі.
Корупція психологічно розбещує не тільки суспільство в цілому, деформуючи його
соціально-політичні інститути та моральність народу, а й самого хабародавця. Коли
людина бере хабар, вона не просто укладає
угоду із своєю совістю. Вона позбавляється

102

Êåëüáÿ Ñ.Ã. - Êîðóïö³ÿ ÿê ñîö³àëüíà ïðîáëåìà ³ êàòåãîð³ÿ ñîö³îëîã³¿

найголовнішого – почуття спокою та рівноваги. Кожен день він очікує викриття і кари.
Постійно жити з таким самопочуттям – це
піддавати свою психіку потужним стресам.
Також нервовому напруженню сприяє й те,
що хабарнику важко розповідати про аморальні вчинки навіть найближчому оточенню, бо це означає викликати додатковий
осуд, однак варто зазначити, що у суспільствах, де корупція отримала системне поширення, психологічні фактори мають менший
сенс, однак факт залежності від того, хто
пропонує хабар залишається, також хабар
розбещує виконавця, адже при наданні неофіційних послуг замовник не зможе поскаржитись на якість виконання роботи.
З точки зору теорії еволюційно-психологічного напрямку соціології, який розробляв Ч. Кулі, хабар детермінується як
соціальна форма добровільного приниження. Чим більше актор схиляється перед чиновником, тим швидше він має можливість
отримати вирішення своєї проблеми. Гіпертрофований вигляд приниження приймає в
східній бюрократії. У східній деспотії в підлеглих існує єдине право – принижуватися і
смиренно чекати на милість, а в начальника
– принижувати і співчувати. Повага лише
приховує прагнення одного зайняти місце
іншого. І коли таке відбувається, цей інший
переймає всі атрибути влади, манеру поведінки і спосіб життя начальницької особи.
Наслідки корупції виявляються в різних
сферах життєдіяльності соціуму. В умовах
тотальної корумпованості всіх галузей влади, на всіх її рівнях принципово неможливо вирішити ні однієї іншої соціальної, економічної, політичної проблеми. Корупція
породжує думку про те, що все вирішують
гроші, значимість людини визначається
розміром її доходу, незалежно від способів
його одержання, відбувається девальвація
і зламування цивілізованих соціальних регуляторів поведінки людей: норм моралі,
права, релігії, суспільної думки й ін. Корупція сприяє несправедливому перерозподілу життєвих благ, що має своїм наслідком
різке зростання майнової нерівності серед
населення, зубожіння значної частини суспільства і зростання соціальної напруженості в країні. Корупція дискредитує право як

основний інструмент. Корупція впливає на
всі сфери життя суспільства: економіку, соціальну сферу, політику. Негативні наслідки,
породжувані цим явищем, не тільки перешкоджають прогресивному, поступальному
розвитку суспільства, але і являють серйозну загрозу інтересам національної безпеки
країни.
У соціальній сфері негативні наслідки
корупції зводяться до наступного: корупція
припускає істотне розходження між оголошеними і реальними цінностями, детально
ці процеси описані в теорії соціальної аномії
Е. Дюркгейма: через корупцію в суспільстві
панує стан, коли частина суспільства, знаючи про існування зобов’язувальних норм,
ставиться до них негативно або байдуже,
вона формує в членів суспільства «подвійний стандарт» моралі і поведінки. Домінантною цінністю стають гроші, що призводить
до зниження суспільної солідарності. У суспільній свідомості формується уявлення про
те, що легальними засобами неможливо досягти успіху, що призводить до соціальних
девіацій .
У політичній сфері негативні наслідки
корупції виявляються в тому, що корупція
знижує легітимність сучасної влади, дискредитує її в очах міжнародної спільноти, політика по суті замість раціонального управління стає засобом задоволення певних економічних інтересів .
В економічній сфері корупція сприяє виникненню «тіньової економіки» вона неминуче включає корупційні механізми. У результаті «тіньова економіка» визначає і спосіб життя всіх соціальних груп, тому що їм
доводиться вступати в корупційні відносини
для вирішення своїх проблем, усвідомлюючи, що всі суспільні блага доступні тільки на
умовах купівлі та продажу. Через корупцію
порушуються механізми прямої конкуренції, що витісняє з ринку найбільш ефективних підприємців, у крайній формі вона
може призводити до монополізації певних
галузей, що суттєво впливає на якість та
ціну продуктів. Корупція досить негативно
позначається на можливості залучення іноземних інвестицій. Так, наприклад, у ході
дослідження, проведеного Світовим банком і ЄБРР у 1998 році в 22 країнах з пе-
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рехідною економікою, був виявлений зворотній взаємозв’язок між обсягами прямих
іноземних інвестицій на душу населення
і розмахом адміністративної корупції у вищих ешелонах влади (підкупом чиновників
за ухилення від виконання законодавчих
норм) і практикою хабарництва при укладанні великих урядових контрактів. Так, за
період з 1994 по 1999 рік прямі іноземні інвестиції на душу населення в Білорусі, Киргизстані, Молдові, Росії, Україні становили
приблизно 20 доларів щорічно, у той час як
у Польщі і Словенії – близько 100 доларів, а
в Угорщині та Чехії – близько 200 доларів.
При цьому рівень корупції в останній групі
країн істотно менше, ніж у першій.
Корупція роздмухує вартість бізнесу,
вона також спотворює правила гри, захищаючи фірми зі зв’язками в держорганах
від конкуренції і, таким чином, підтримуючи погано діючі фірми. Посадові особи,
приховуючи свої ділові відносини, можуть
завищувати технічну складність проєктів у
громадській сфері, що надалі призводить до
спотворення справжньої картини інвестиційної діяльності. Корупція також погіршує
ситуацію у сфері дотримання будівельних,
екологічних та інших норм, знижує якість
послуг, що надаються державними органами, посилює бюджетне тиск на уряд. Ці спотворення відлякують інвесторів і уповільнюють економічне зростання .
Однак, слід розглянути й позитивні характеристики корупції. У дослідженнях корупції методами економічного аналізу іноді зустрічається точка зору, згідно з якою
хабар розглядається як аналог звичайного
трансфертного платежу (за послугу), який
не тягне будь-яких серйозних наслідків
для суспільного добробуту. Більше того, існує підхід, у рамках якого доводиться, що
корупція збільшує суспільний добробут,
оскільки дозволяє уникнути надмірного регулювання та побудувати систему адекватної винагороди праці недостатньо оплачуваних держслужбовців. Деякі вчені знаходять правдоподібним прямий взаємозв’язок
корупції та економічного зростання, пояснюючи це тим, що корупція сприяє економічному розвитку та укладенню більшої
кількості угод у більш короткі терміни за раÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

хунок мінімізації трансакційних витрат. Існує також думка, згідно з якою корупційне
поведінка дозволяє уникнути «обтяжливих
та надзалишкових дій уряду» .
Підтримці такого порядку сприяє те,
що корупція – це вже норма поведінки, це
стиль спілкування і це розгалужена, налагоджена система.
У загальному вигляді є два підходи – корупція як «мастило в не змащеному механізмі» держави і як «пісок», що заважає суспільному прогресу – вони розглядаються зазвичай як альтернатива один одному, детально
цю проблематику розробляли А. Ейдса іР. Ді Телла – тільки брак емпіричних даних обумовив відсутність остаточної перевірки або спростування цих крайніх точок
зору. Але, як доводить досвід сучасних країн, жодна країна не може бути одночасно і
високого рівня життя і соціальних гарантій
та високого рівня корупції. Тому наразі можемо розглядати позитивну функцію корупції тільки у випадку деформації суспільних
норм та цінностей та відсутності правового
забезпечення суспільних змін .
Якщо ж аналізувати фактори поширення корупції на індивідуальному рівні з точки зору чиновництва, то слід виокремити
два основні типи пояснення феномену хабара. Перший заснований на аналізі таких
факторів, як матеріальна незабезпеченість
чиновників, що породжує особливості відчуження чиновників один від одного і від
всього суспільства, що призводило до вкрай
негативного сприйняття їх більшістю населення. Усі ці чинники, безумовно, є передумовами хабарництва. В умовах матеріальної
незабезпечення чиновництво отримувало
стимул до зловживань службовим становищем. Матеріальна потреба постійно підживлюватися – феномен корупційної поведінки,
яке міцно залишалося негласною статтею
доходів чиновників усіх рангів.
Другий підхід до пояснення причин хабара базується на аналізі її «конституційної
ролі» в політичному й економічному устрої
суспільства. Справжнє пояснення непотоплюваності хабарництва треба шукати в
тому, що воно «нерозривно злилося і зрослося з усім ладом і укладом політичного життя». У владних взаєминах хабар виступає як
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своєрідна данина адміністративним особам
за їхню політичну лояльність державному
режиму. Чиновник, по суті, є єдиною опорою адміністративної держави, оскільки
більш над усіх інших верств населення зацікавлений у його збереженні з метою розпорядження специфічним ресурсом владних повноважень. За відданість і лояльність
держава дозволяє чиновнику отримувати
статусну ренту, яка не вимагає особливих
трудових витрат
Структуруюча функція хабара особливо
помітна в умовах суперечливості, заплутаності, відставання законодавства від зміни
умов життя. Усе це виводить на передній
план роль його тлумача – чиновника, послуги якого із застосуванням тієї чи іншої
норми оплачуються у формі хабара. Особливо цей процес характерний для трансформованих спільнот, у рамках яких створення
нових правових норм здійснюється нерівномірно, непослідовно і з відставанням.
Щодо мотивації до корупції на особистому рівні, то вона досить адекватно описується моделлю очікуваної корисності корупційних дій. У цій моделі вхідними даними,
що визначають поведінку людини, є параметри зовнішнього середовища – ймовірність виявлення корупційних дій, розміри
покарань при їх виявленні та особистісний
параметр, який характеризує схильність до
ризику особи, що приймає рішення. Релігійні, освітні або культурно-історичні фактори
в цій постановці також впливають на показник схильності чи несхильності людини до
ризику.
Складність подолання корупції в найкорумпованішіх країнах світу полягає в тому,
що вона властива всім верствам суспільства,
тобто корупційні механізми супроводжують
людину протягом усього життя – від школи,
де вона за допомогою батьків та вчителів
отримує перші уроки корупційної поведінки, до самостійного життя, де вона, можливо, змініть власний статус у системі корупційних відносин. Щодо низової (побутової)
корупції, то вона певною мірою може розглядатися як механізм згладжування сучасних диспропорцій оплати праці, але оцінити її обсяги надзвичайно важко, адже майже
неможливо визначити факти низової коруп-

ції, через те що, наприклад, подяка лікарю
за довідку про хворобу більшістю не сприймається як корупція .
Боротьба з корупцією – транснаціональна проблема, незважаючи на специфічні
«національні образи» цього явища. Тому
в основу відповідного документа доцільно вбудувати 20 основних принципів, розроблених на Другій зустрічі глав держав і
урядів держав-членів Ради Європи у вересні
1997 р. багатосторонньою групою з питань
корупції (Страсбург) . У їх числі потрібно
особливо акцентувати увагу на таких соціально значущих принципах, як:
 незалежність і автономія осіб, на
яких покладено обов’язки щодо попередження, ведення слідства і винесення судового рішення у справах щодо злочинів,
пов’язаних з корупцією;
 гарантованість захисту осіб, які надали допомогу компетентним органам у боротьбі з корупцією;
 обмеження привілеїв, які перешкоджають розслідуванню, ведення слідства і
винесення судового рішення по цих злочинах, на рівні, відповідному демократичному
суспільству;
 впровадження в практику принципу
публічності з метою інформування громадськості, що в кінцевому підсумку буде сприяти справедливій конкуренції та стримувати
корупціонерів від вчинення злочинів;
 забезпечення ЗМІ, як того вимагає
демократичне суспільство, свободу отримання та використання інформації з питань
корупції, не є предметом особливої секретності або службового користування.
 комплексність, і спрямованість у боротьбі, у якій беруть участь усі сили влади і
суспільства;
 антикорупційна програма повинна
реалізовуватися на вищому рівні політичного керівництва країни і при максимальному
співробітництві з інститутами громадянського суспільства .
Тож, підводячи підсумок, необхідно відзначити, що корупція має безліч форм і причин, що зумовлюють її появу, саме тому, що
корупція є загальним комплексним феноменом з боку розгляду соціології, виокремлено ряд підходів, що можна згрупувати на
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SUMMARY
According to many international and Ukrainian
experts, corruption is the most important problem
in Ukraine today, moreover, the main threat to the
normal development of society. In conditions of
total corruption of all branches of government at
all levels, it is fundamentally impossible to solve any
social, economic or political problems. The negative
consequences of this phenomenon not only hinder the
progressive, progressive development of society, but
also pose a serious threat to the interests of national
security. The most problematic characteristic of the
phenomenon of corruption was that it began to be
perceived on a daily basis as a social norm, although
at the level of verbal expressions the majority of the
population declaratively supports the idea of the
danger of this phenomenon.
3 рівні: теорії соціального детермінування,
інституційної теорії та особистої мотивації.
Неможливо виокремити домінуючий підхід, адже боротьба з корупцією – проблема
складна і, безумовно, комплексна, її вирішення передбачає не тільки використання
широкого спектру правових засобів (кримінально-правових, адміністративно-правових, дисциплінарних, цивільно-правових),
але і застосування повного набору соціально-управлінських, організаційно – управлінських, політичних і культурних заходів.
Соціально-культурний механізм викорінення корупції безпосередньо обумовлений
трансформаційною динамікою свідомості
(суспільства і особистості) від інтегрованого
тоталітарного зразка до ліберально-демократичного. У ході цього процесу відбувається глибинна зміна «ментального образу»
людської гідності з патріархально-підданського у вільний демократичний менталітет
громадянина суверенної і сильної країни, не
приймає приниження її гідності ніякими діями і вимаганнями з боку корумпованої бюрократії. Тільки таке соціокультурне сере-довище і політична система здатні подолати
корупцію в корені.
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У статті доведено, що важливою слідчою
(розшуковою) дією за фактом розслідування
домашнього насильства є допит. Повнота
та правдивість показань свідків залежать
від вирішення низки тактичних завдань, зокрема, правильного визначення кола осіб, які
володіють інформацією, визначення зацікавленості свідків у результатах провадження
(особливо це стосується тих свідків, з якими
у підозрюваного сталі родинні зв’язки), врахування соціальних і психологічних особливостей допитуваного (передусім дітей), для
нейтралізації чинників, які негативно впливають (можуть впливати) на їх поведінку під
час допиту; ужиття інших тактико-психологічних заходів, спрямованих на упередження відмови від надання правдивих (повних)
показань.
Визначено, що першочерговому допиту
підлягають чотири категорії осіб: 1) потерпілий; 2) очевидці події; 3) особи, які можуть
повідомити про особливості особистості потерпілого і підозрюваного, їх спосіб життя,
взаємовідносини; 4) особи, які хоча і не були
очевидцями домашнього насильства, але
чули крики (сусіди), надавали допомогу потерпілому, викликали лікарів, телефонували
в поліцію, супроводжували при доставці до
лікувального закладу, а також медичні працівники. Для кожної категорії осіб та відповідної слідчої ситуації було розроблено перелік
орієнтовних запитань і тактичних рекомендацій, спрямованих на вирішення головних
завдань досудового розслідування цієї категорії
кримінальних проваджень.
-

Виокремлено наступні слідчі ситуації, що
найчастіше трапляються в ході допиту підозрюваного: підозрюваний добровільно повідомляє інформацію про обставини вчинення
домашнього насильства, конфліктна ситуація відсутня; підозрюваний повідомляє інформацію про обставини вчинення домашнього
насильства, проте не висвічує її у повному обсязі; підозрюваний не бажає давати правдиві
і повні показання – наявність конфліктної
ситуації; підозрюваний повністю відмовляється від спілкування зі слідчим, відмовляється давати будь-які показання та брати
участь у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. Сформовано методичні рекомендації щодо тактики допиту підозрюваного в
конфліктних і безконфліктних ситуаціях.
Ключові слова: домашнє насильство, розслідування, слідчі (розшукові) дії, допит.
Постановка проблеми
Допит – процесуальна дія, яка є регламентованим кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічним
процесом спілкування між особами, що
беруть у ній участь, спрямованим на отримання відомостей про відомі допитуваному
факти, що мають значення для встановлення об’єктивної істини [1, с. 77]. Показання
відповідно до ст. 95 КПК України – це відомості, які надаються в усній або письмовій
формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом
щодо відомих їм обставин у кримінальному
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провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження [2]. Допит
розглядається передусім як інформаційний
процес, що відбувається між слідчим та допитуваним [3, с. 25]. Спілкування в ході допиту – це взаємодія допитуючого з допитуваним.
Мета першого – одержати об’єктивну
інформацію про суб’єктивне відображення – слід пам’яті, а другого – розкрити
суб’єктивний образ і передати про нього
інформацію [4, с. 360–361].
Процесуальний порядок організації та
проведення допиту на стадії досудового
розслідування закріплено у ст. 65, 95–97,
133, 223–226, 232, 256 КПК України. Залежно від статусу допитуваного розрізняють допит: свідка; потерпілого; підозрюваного; обвинуваченого; експерта (на стадії
судового розгляду) [5, с. 441].
Аналіз слідчої та судової практики свідчить, що у процесі розслідування таких
кримінальних правопорушень слідчі допускають значну кількість тактичних і процесуальних помилок, зокрема, неправильно
застосовують норми закону, нехтують спеціальними знаннями, що негативно позначається на ході та результатах розслідування і відповідно судового розгляду. Загалом
з числа розглянутих кримінальних проваджень у 20 % випадків було проведено 3 допити, у 34 % – 4 допити, у 31 % – 5 допитів,
у 15 % – 6 і більше. Очевидно, що не можна
недооцінювати цей спосіб отримання доказів, проте наявності й використання лише
загальних рекомендацій щодо тактики
його проведення недостатньо. Нагальним
постає розроблення комплексних методичних рекомендацій з проведення цієї слідчої (розшукової) дії (СРД) з урахуванням
кримінально-правової
криміналістичної,
характеристик домашнього насильства, зокрема, на основі типових слідчих ситуацій.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Загальні засади актуальних питань
щодо запобігання та розслідування насильства в сім’ї були предметом дисертаційного дослідження О. І. Белової, А. Б. Благи,О. В. Бойко, Б. М. Головкіна, Г. О. ГорбоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

вої, О. І. Зазимко, Т. В. Іщенко, Р. В. Кифлюка, О. В. Ковальової, О. Д. Коломойця,
Л. В. Крижної, М. Г. Кузнєцова, Н. В. Лесько,
Н. О. Ліщук, А. С. Пащенко, М. Ю. Самченко, Г. Н. Собко, О. М. Ткаленко та інших.У значній кількості розроблень не розкрита тактика проведення допиту у таких кримінальних провадженнях.
Мета статті – встановлення та класифікація осіб, допит яких у ході досудового
розслідування кримінального правопорушення може сприяти отриманню відповідних доказів; формулювання питань та
визначення кола обставин, які необхідно
з’ясувати в окремих категорій допитуваних
осіб.
Виклад основного матеріалу
Запит практики щодо вдосконалення
організації і тактики СРД неодноразово поставав у наукових публікаціях, що конкретизує головне завдання криміналістики, як
науки, у площині «забезпечення боротьби зі злочинністю відповідними потребам
практики засобами, прийомами і методами отримання доказової інформації» [5, с.
119; 6, с. 38]. Відповідно, окремі СРД, що
мають ресурси оптимізації, які безпосередньо пов’язані зі специфікою злочину,
зобов’язані бути піддані науковому вивченню.
Головним суб’єктом проведення допиту
у кримінальному провадженні під час розслідування домашнього насильства, виступає слідчий або оперативний працівник,
який виконує доручення слідчого відповідно до ст. 41 КПК України. Відразу слід
зазначити, що допит є найбільш розповсюдженою СРД, за допомогою якої збирається інформація під час розслідування. Окрім
того, з усіх СРД допит є не тільки найбільш
ефективним і поширеним, але, як доречно
наголошує В. К. Весельський, і необхідним,
обов’язковим, оскільки служить не тільки
засобом одержання нових, але й якісної
перевірки наявних доказів [7, с. 8]. Отримання показань є основною метою допиту.
Вони повинні об’єктивно відображати дійсність та містити фактичні дані, що можуть
мати значення доказів [8, с. 305].
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При розслідуванні домашнього насильства потерпілі відомі з самого початку провадження. Предметом їх допиту є будь-які
обставини, що підлягають встановленню
в кримінальному провадженні. Загалом,
предмет допиту утворюють обставини, які
входять до предмета доказування, а також
інші обставини, які можуть надати допомогу у всебічному, повному, об’єктивному
здійсненні кримінального провадження та
прийнятті правильного процесуального рішення [9].
Тактика допиту потерпілих у кримінальних провадженнях про домашнє насильство, має ряд істотних відмінностей, зумовлених такими обставинами: по-перше,
потерпілий від домашнього насильства, на
відміну від свідка, нерідко прагне приховати або «прикрасити» свою непристойну чи
провокативну поведінку (наприклад, аморальний спосіб життя, вживання алкоголю,
приниження й образи підозрюваного та
ін.), що стало приводом до вчинення стосовно нього злочину, а також іноді намагається «очорнити» підозрюваного, виставивши його єдиним винуватцем конфлікту.
У зв’язку з викладеним, бажано в ході
підготовки до допиту потерпілого від домашнього насильства або безпосередньо
під час проведення встановити дані, що
характеризують: а) події, що передували
злочину (характер поведінки потерпілого,
оточення; з чим, можливо, пов’язано те, що
домашнє насильство було спрямовано саме
проти потерпілого, чи не допускав він висловлювань або не здійснював вчинків, які
могли бути розцінені як привід до вчинення кримінально-протиправних дій; чи не
перебував він у нетверезому стані); б) ставлення потерпілого до своєї поведінки до,
в момент і після посягання на нього (дає
адекватні дійсності показання або замовчує
частину відомостей);
По-друге, у пам’яті потерпілого від домашнього насильства, подія злочину, що
викликала підвищений емоційний стан,
може залишити дуже сильні негативні спогади, які можуть стати причиною мінімального отримання показань, адекватних дійсності. У подібній ситуації просто необхідний додатковий допит потерпілого через

2-3 дні після того, що сталося, коли пройде
хвилювання і він зможе давати показання
більш свідомо.
По-третє, потерпілому, найчастіше
(майже в 54 % випадків), у ході вчинення
домашнього насильства заподіюються тілесні ушкодження (синці, садна, укуси,
подряпини та ін.). Тому вибір часу і місця
його допиту, а також деяких аспектів його
тактики (тривалість допиту, чи можна загострювати увагу на деталях події, що сталася, показувати фотографії з місця події
тощо) необхідно узгоджувати з лікарем з
урахуванням стану хворого та застосованого курсу лікування (стаціонарне, амбулаторне тощо).
Названі обставини свідчать про необхідність досить докладного вивчення особистості потерпілого від домашнього насильства, а також з’ясування до початку допиту
(і згодом – порівняння з іншими показаннями) відомостей про те: а) у якому ступені
спорідненості перебував з підозрюваним до
злочину; б) які відносини у них складалися
до і після того, що сталося; в) які почуття
переживає потерпілий до кривдника на теперішній час (злість, бажання помститися,
страх, співчуття та ін.).
Серед
обставин,
що
повинні
з’ясовуватись під час допиту потерпілих,
з огляду на проведене дослідження і криміналістичну літературу, виокремлено наступні: коли, де і при яких обставинах було
вчинено домашнє насильство; у якій формі
проявилось (фізичне, психологічне, економічне); чи звертались за попередніми фактами до поліції; яка причина протиправних дій; які взаємовідносини між злочинцем та потерпілим; коли і за якої причини
розлучились; чи застосовувалась погроза
зброєю чи іншими предметами для нанесення тілесних ушкоджень [10]; чи були
свідки (очевидці) події; чи був здійснений
опір (якщо так – у чому він проявився та
які сліди могли залишитися в результаті
цього на тілі й одязі правопорушника); чи
виявляв потерпілий на своєму тілі й одязі
якісь сліди; який матеріальний збиток заподіяний протиправними діями; чи не зустрічався потерпілий з підозрюваними або
їх родичами, знайомими після вчинення

109

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

домашнього насильства (якщо так, то з чиєї
ініціативи відбувалася зустріч і про що велася розмова); до яких наслідків призвело
(призводить) систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного
насильства (фізичних або психологічних
страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи).
Необхідно зазначити, що у цій категорії кримінальних проваджень є цілий ряд
процесуальних особливостей проведення
допиту за участі дитини, зокрема: 1) участь
законного представника, педагога або психолога, за необхідності – лікаря (ст. 226,
227 КПК України); 2) використання можливостей статей 225, 232 КПК України
(допит у слідчого судді з метою мінімізації
травматизації дитини від участі в слідчих
діях, пов’язаних із повторним відтворенням обставин учиненого відносно неї діяння. Допит у режимі дистанційної участі);
3) залучення до проведення допиту психолога, використання спеціальних знань для
обґрунтування клопотань про допит дитини в порядку ст. 225 КПК України.
У виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати шкоди
інтересам малолітнього або неповнолітнього потерпілого, слідчий, прокурор як за
клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, так і з власної ініціативи має
право обмежити участь законного представника у виконанні окремих СРД (ч. 3 ст.
227 КПК України) [2].
Громадська організація «Ла Страда –
Україна» встановила, що із загальної кількості вироків близько 25 % дітей фактично
постраждали від домашнього насильства,
проте лише 2 % мали офіційний статус потерпілих. Причина цього криється у відсутності належного розуміння поняття «особа,
що постраждала від домашнього насильства» та необхідної взаємодії між окремими ланками системи судових та правоохоронних органів [11]. У п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» визначено, що
дитина, яка постраждала від домашнього
насильства, – особа, яка не досягла вісімнадцяти років та зазнала домашнього наÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

сильства у будь-якій формі або стала свідком
(очевидцем) такого насильства [12]. Водночас, кримінальне провадження, розпочате
за ст. 126-1 КК України, є провадженням у
формі приватного обвинувачення, яке згідно з ч. 1 ст. 477 КПК України може бути
розпочате лише на підставі заяви потерпілої особи. Тож, навіть якщо в провадженні
вже перебуває справа стосовно домашнього
насильства щодо одного з батьків дитини,
для визнання дитини-свідка такого насильства потерпілою особою необхідно ініціювати окреме провадження за заявою законного представника такої дитини від її імені.
Відповідна процедура ускладнює процес
визнання дітей-свідків домашнього насильства потерпілими, особливо коли основна
увага правоохоронних органів та судів зосереджена на справах, які стосуються насильства щодо батьків таких дітей. Хоча
насправді здійснення таких формальних
процедур є не дуже складним і потребує
лише налагодження відповідної практики
та її впровадження в повсякденну роботу
відповідних органів. У зв’язку з цим на початковому етапі може знадобитись більш
активне залучення слідчих, прокурорів та
суддів, які б пояснювали дорослим потерпілим необхідність ініціювання окремого
кримінального провадження з метою визнання потерпілими їхніх дітей, які також
страждають від домашнього насильства.
Той факт, що провадження щодо домашнього насильства, незалежно від того, чи
вчиняється таке насильство щодо дорослих
чи щодо дітей, здійснюються лише у формі приватного обвинувачення, в окремих
випадках може ускладнювати доступ дітей до правосуддя. Особливо це стосується ситуацій, коли батьки, усиновлювачі чи
інші законні представники дитини є кривдниками і не хочуть бути притягнутими до
кримінальної відповідальності або з інших
причин не бажають подавати заяву від імені дитини про вчинення щодо неї домашнього насильства [11].
Таким чином, надзвичайно важливо,
враховувати наслідки домашнього насильства щодо дітей та приділяти більшу увагу
цьому питанню під час здійснення заходів
із виявлення та розслідування такого виду
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новленню події злочину. Так, допитувана
особа з числа свідків, залежно від ступеня
спорідненості з підозрюваним, потерпілим,
співпраці з органами досудового розслідування й знання відомостей щодо обставин
домашнього насильства створює такі слідчі
ситуації допиту:
1) дає повні, докладні показання щодо
обставин провадження (75 %);
2) дає неповні і неточні показання за обставинами провадження, у зв’язку з неповнотою таких знань (14 %);
3) посилається на невідомість до обставин кримінального, а так само дає неправдиві показання (11 %).
Для об’єктивної оцінки показань свідків слідчому на початку допиту необхідно
з’ясувати, у яких відносинах вони перебувають з потерпілим та підозрюваним, яким
чином опинилися на місці події, а також
їхню роль у подіях, що відбулись (пасивні спостерігачі, намагалися розборонити,
врегулювати конфлікт, кликали на допомогу, викликали поліцію чи швидку допомогу та ін.). Особливо слід звернути увагу
на з’ясування наступних обставин: що саме
передувало початку домашнього насильства; що стало приводом для нанесення тілесних ушкоджень чи словесних образ; хто
був ініціатором конфлікту, як вів себе потерпілий, чи не вчиняв він протиправних
дій стосовно підозрюваного або інших осіб.
Як і при допиті потерпілого, у свідків слід
запитати про спосіб і послідовність дій підозрюваного, ушкодження, які отримав потерпілий, стосовно вживання алкогольних
чи наркотичних речовин, а також про характер поведінки підозрюваного після вчинення злочину. Обов’язково слід з’ясувати
відомості стосовно попередніх фактів учинення домашнього насильства. Зважаючи,
що більшість свідків цієї категорії проваджень перебувають у родинних (близьких)
стосунках з потерпілим або підозрюваним,
рекомендується допитувати таких свідків
якомога раніше, коли вони ще перебувають
під враженням події злочину, та між ними
ще не було змови про зміст їх показань [13,
с. 152].
У ході проведення допиту свідків повнота та правдивість показань залежить

злочину. Підтримуючи позицію законодавця, з метою подолання помилок практики,
зауважимо, що під час досудового розслідування домашнього насильства діти – свідки
(очевидці) такого насильства з процесуальної точки зору повинні набувати статусу потерпілих.
Допит свідка. Аналіз слідчої практики
дає змогу, з урахуванням обізнаності свідків про подію кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила й інші обставини, що мають значення для розслідування, визначити три групи свідків:
1. Свідки – очевидці злочину;
2. Свідки, які не були очевидцями, проте володіють інформацією, яка є значущою
для слідства, та можуть охарактеризувати
стосунки підозрюваного з потерпілим й надати інформацію про їх спосіб життя, поведінку у побуті.
3. Представники органів місцевого самоврядування (староста, голова об’єднаної
територіальної громади), правоохоронних
органів (дільничні офіцери, патрульні, інспектори ювенальної превенції та ін.), медичні й соціальні працівники, педагоги,
психологи.
Допит свідків здійснюється в основному
з тих самих тактичних особливостей, що і
допит потерпілого. Найбільш важливе значення для розслідування злочину має допит свідків, які є очевидцями домашнього
насильства. Їх допит здійснюють переважно в місці проведення досудового розслідування. Водночас закон надає слідчому
право допитати особу в іншому місці за
погодженням з особою, яку необхідно допитати. Це може бути місце її проживання,
роботи, лікування або інше місце перебування особи. Порядок виклику особи для
проведення допиту, зміст повістки про виклик, поважні причини неприбуття особи
на виклик і наслідки неприбуття передбачені ст. 135–139 КПК України.
Слідчий, розслідуючи кримінальне провадження цієї категорії, стикається з різними типовими слідчими ситуаціями, що
складаються при проведенні допиту свідків. Застосування спеціальних тактичних
прийомів, спрямованих на подолання труднощів і можливих протиріч, сприяє вста111
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від вирішення низки тактичних завдань,
зокрема, правильного визначення кола
осіб, які володіють інформацією, що має
значення для розслідування; визначення
можливої зацікавленості свідків у результатах провадження чи родинної (сімейної) залежності, від особи, яка причетна до злочину; врахування соціальних і психологічних
особливостей допитуваного для нейтралізації чинників, які негативно впливають
(можуть впливати) на його поведінку під
час допиту; ужиття заходів, спрямованих
на упередження відмови від надання правдивих (повних) показань.
Обов’язковою умовою успішного проведення допиту підозрюваного є вивчення
матеріалів кримінального провадження.
Це дозволяє виявити існуючі прогалини,
розбіжності і суперечності під час розслідування та своєчасно вжити заходів щодо
їх усунення. Невиконання зазначеної умови може вплинути на повноту, всебічність
і об’єктивність розслідування та викликати
необхідність проведення додаткових, повторних допитів, а також одночасних допитів двох або більше осіб.
На момент проведення допиту у категорії проваджень про домашнє насильство
слідчий у більшості випадках (81 %) має достатньої інформації про особу допитуваного (біографію, соціальний стан), особливості його поведінки (наодинці, у побуті, відносини з сусідами та ін.). Водночас, важко
передбачити його манеру поведінки під час
проведення СРД, оскільки особа, схильна до вчинення насильницьких дій, може
вести себе зухвало, грубо й провокувати
слідчого до допущення тактичних й процесуальних помилок, або навпаки вдавати з
себе занадто спокійну, тактовну й порядну
людину.
Специфіка предмета початкового допиту підозрюваного у вчиненні домашнього
насильства полягає в необхідності встановлення, як мінімум, наступних обставин:
1) у якому ступені спорідненості перебуває підозрюваний з потерпілим і які у них
складалися стосунки протягом усього часу
спільного проживання;
2) що передувало злочину: можливо, віктимна поведінка потерпілого; назрівання
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

конфліктної ситуації; чим поведінка потерпілого виділяла його серед інших членів
сім’ї;
3) чи вживав допитуваний алкоголь,
наркотичні засоби, психотропні речовини
перед вчиненням злочину; якщо так, то з
ким, де і у якій кількості;
4) страждає (страждав) він психічними
захворюваннями; чи перебуває на обліку у
психіатричному, наркологічному диспансерах;
5) які конкретно дії вчинив підозрюваний;
6) чи надавав потерпілий опір підозрюваному; які сліди могли залишитися на ньому та його одязі;
7) яке було ставлення допитуваного до
того, що своїми діями він вчиняє домашнє
насильство;
8) якого результату хотів він домогтися;
чи домігся він бажаного ефекту;
9) де перебував після вчинення кримінально-протиправних дій;
10) чи зустрічався підозрюваний з потерпілим після вчинення домашнього насильства (у випадку розлучення, переїзду);
якщо так, то з чиєї ініціативи; чи не приймав він заходів до відшкодування заподіяної шкоди.
Основними слідчими ситуаціями, що
найчастіше трапляються в ході допиту підозрюваного при розслідуванні домашнього насильства, є:
– підозрюваний добровільно повідомляє інформацію про обставини вчинення
домашнього насильства, конфліктна ситуація відсутня (15 %);
– підозрюваний повідомляє інформацію
про обставини вчинення домашнього насильства, проте не висвічує її у повному обсязі (24 %);
– підозрюваний не бажає давати правдиві і повні показання – наявність конфліктної ситуації (51 %);
– підозрюваний повністю відмовляється
від спілкування зі слідчим, відмовляється
давати будь-які показання та брати участь
у проведенні окремих СРД (10 %).
В окремих умовах конфліктних ситуацій позитивні наслідки допиту підозрюваного багато у чому залежать від повноти
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попередньо зібраної оперативної інформації про домашнє насильство. Зазначені відомості може надати оперативний працівник поліції, який задіяний у розслідуванні,
або самостійно виявити слідчий, зокрема, з
проведеного аналізу інформаційних баз даних поліції. Коли підозрюваний у вчиненні домашнього насильства відмовляється
від надання показань, користуючись ст. 63
Конституції України, то слідчому (оперативнику) необхідно, по-перше, встановити
причину відмови; по-друге, сконцентруватися на наявні докази; по-третє, спробувати встановити психологічний контакт.
Якщо підозрюваний неохоче дає показання про обставини і ухиляється від
надання показань або повідомляє завідомо неправдиві, доцільно зосередитися на
з’ясуванні тих обставин, які підозрюваний
викладає правдиво, а потім використовувати такі тактичні прийоми, як: а) максимальна деталізація показань і використання протиріч у самих показаннях і в результатах проведених СРД; б) надання допитуваному можливості повністю викласти
свої неправдиві показання, щоб тут же їх
спростувати; в) пропозиція підозрюваному
розповісти про подію у зворотній хронологічній послідовності; г) надати викривальні
докази (наприклад, матеріали відеозапису,
висновок експертиз) та роз’яснити їх значимість; д) з’ясувати ставлення підозрюваного до свідка, а потім отримати пояснення
щодо фактів, викладених цим свідком, з метою запобігання заяви підозрюваного про
недобросовісне ставлення до нього і нібито
зумовленої цим хибності його показань.
Відповідно до ч. 3 ст. 42 КПК України,
підозрюваний має право на першу вимогу
мати захисника та побачення з ним до першого допиту, а також на участь захисника в
проведенні допиту (п. 3) [2].
Тактика допиту підозрюваного за участю захисника визначається позицією, якої
дотримується сторона захисту. Трапляються ситуації, коли захисник використовує
неправомірні (неетичні) способи викривлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підказує підозрюваному
«потрібну» відповідь на певне запитання
слідчого, намагається особисто відповіда-

ти на запитання. У цих випадках слідчому бажано зафіксувати в протоколі допиту
конкретну форму відповіді допитуваного та
підказки захисника (за можливості процитувавши всю фразу або основні слова).
Попередженню можливих «ексцесів захисників» на допитах сприяє застосування
під час цієї СРД відеозапису. Крім цього,
аналіз фонограми відеозапису зробленого в
процесі , – один з ефективних засобів перевірки заяви підозрюваного про те, що його
змусили дати неправдиві показання, змусили їх завчити і повторити під час проведення СРД. Відеозйомка не тільки створює
«ефект присутності» в осіб, що сприймають
запис, але і є джерелом інформації про поведінку учасників СРД, а також їх емоційного і психічного станів під час його проведення. Таким чином, слідчий повинен не
тільки використовувати науково-технічні
засоби при допиті, а й вміти «бачити» у зробленому записі інформацію, яка допомагає
йому грамотно використовувати її для вирішення завдань кримінального судочинства
[14, с. 108].
Висновки
Підсумовуючи викладені у цій статті
положення, слід зробити висновок, що під
час допитів застосовується ряд тактичних
прийомів (їх комбінацій): встановлення
психологічного контакту із допитуваним;
викладання показань у формі вільної розповіді; постановка запитань; застосування
науково-технічних засобів; пред’явлення
доказів; створення уявлення про інформованість слідчого. Запропонований перелік
питань, які необхідно з’ясувати у допитуваних осіб (свідок, потерпілий, підозрюваний), має орієнтовний характер та залежать від ситуації, що склалася в ході досудового розслідування конкретного домашнього насильства, і, відповідно, підлягають
індивідуальному корегуванню.
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TYPICAL INVESTIGATIVE
SITUATIONS, VERSIONS OF THE
INITIAL STAGE OF INVESTIGATION
OF DOMESTIC VIOLENCE AND
ALGORITHMS OF THEIR SOLUTION
Attention is drawn to the fact that the
situational approach is important in the
investigation of domestic violence.
It is emphasized that the investigative
situations of the initial stage of the
investigation affect the definition of the
main tasks: establishing the event, method
(form) and regularity of domestic violence;
identification of the person who committed
it; determination of the nature and amount of
damage caused by a criminal offense; detection
and procedural consolidation of traces of a
criminal offense; identifying the causes and
conditions that contributed to the commission
of domestic violence (with a legal response to
their elimination).
Investigative situations of the initial stage
of the investigation are differentiated into
favorable, unfavorable and neutral. On the
basis of research of scientific sources, study
of materials of criminal proceedings and use
of results of study of practice of investigation
of crimes against life and health of the person
the following typical investigative situations
of initial stage of investigation are allocated:
1) depending on a crime: the victim and
the suspect (the latter is usually the official
husband of the victim); b) domestic violence
was committed in different places (permanent
residence, recreation, etc.); 2) investigative
situations, which are formed on the basis of
information about the suspect received from
the victim: a) the victim lives with the suspect, is
married and can provide relevant information
for search (in case of hiding) and identification;
b) the victim has a certain relationship with
the suspect, but they do not live together,
often divorced, or are at the stage of divorce,
but knows his place of residence, can describe
the appearance and indicate special features,
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behavior and habits; c) the victim knows who
is committing violence against him, has filed a
complaint with the police, but then deliberately
conceals information from the investigator,
refusing to testify; d) the victim cannot report
the details of the criminal offense because
he is in a serious psychological condition; 3)
investigative situations, which are developed
depending on the position of the suspect: a) the
person suspected of committing a crime fully
admits his guilt; b) the suspect acknowledges
the use of minor domestic violence against the
victim, but denies its systematic nature and his
involvement in the consequences; c) the suspect
acknowledges the fact of systematic domestic
violence, but indicates that he is constantly
in a state of self-defense or affect caused by
the provocative behavior of the victim; d) the
suspect rejects all charges, refuses to admit the
fact of domestic violence, and the presence of
bodily injuries, disturbances in the apartment,
the victim’s appeal to the police, explains his
negligence, accidental coincidence or slander;
e) the person denies involvement in the
commission of domestic violence and refuses
to testify.
Separate versions have been formed
for each investigative situation and a list of
priority investigative (search) actions and
other measures aimed at their verification

has been proposed. The general algorithm
of actions of the investigator at the beginning
of the investigation of domestic violence is as
follows: assessment of the initial investigative
situation; putting forward investigative
versions, planning the start of the pre-trial
investigation; setting tactical tasks; planning
and conducting individual investigative
(search) actions and other measures to solve
the tasks.
Typical versions of the nature of the
event (what happened), the initiation of
which at the initial stage of the investigation
will facilitate the establishment of the facts
as soon as possible, are: a) domestic violence
the materials attached to the application by
the applicant; b) domestic violence was an
isolated case and falls under the signs of an
administrative offense under Art. 173-2 of
the Code of Administrative Offenses, and
the applicant erred in disregarding all legal,
procedural and other aspects of the facts; c)
there is no event of domestic violence, and the
applicant reports false information, in revenge
for a former roommate (husband), or in order
to conceal another offense, including the fact
of his participation in it.
Key words: domestic violence, investigative
situation; version; investigation; investigative
(search) actions.
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On an international scale, the transnational
organized crime of human trafficking has become
a serious social problem that worries humanity.The
current situation has made necessary to combine
the efforts of states aimed at combating crime in
the field of human trafficking.
It is for this purpose that in the XX century
the UN, the Council of Europe and other
international organizations adopted conventions,
treaties and other normative legal acts aimed at
implementing the full protection of individual
freedom.Since then, human rights have become the
subject of not only national, but also international
legal regulation. The Republic of Azerbaijan,
which attaches special importance to the fight
against human trafficking, has ratified most of
these international documents. The programs
and concepts that provide for the fight against
trafficking in human beings in international
and national legal acts include three main areas
of activity: prevention of trafficking in human
beings, assistance to victims of trafficking in
human beings, detection of criminal acts related
to trafficking in human beings and punishment
of criminals.
In order to fulfill the obligations arising from
the international treaties to which the Republic of
Azerbaijan has acceded in the field of combating
human trafficking, including the Council of
Europe Convention “on Combating Human
Trafficking”, taking into account international
experience in this field, the relevant legislative acts
were also improved.
Key words: human beings, international law,
Council Of Europe, global threat, international
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commitment, international documents, national
legislation, ratification, convention, normative
legal acts, human rights, International Legal
Regulation.
The fight against human trafficking is
one of the most actual issues facing the world
community. It is noteworthy that the manifestations and methods of human trafficking,
which go down in history as the “slave trade” a modern form of slavery - have become a phenomenon. This rapidly expanding and evolving phenomenon is at the forefront of criminal business in terms of revenue, transnationally organized and globalized. The analysis of
human trafficking crimes shows that such acts
are growing rapidly and are closely integrated
with other dangerous crimes. Therefore, the
international community has adopted a number of necessary national, international and
regional legal acts in the field of legal regulation of the fight against human trafficking.
The Republic of Azerbaijan has also joined
all these international agreements and has assumed obligations. In accordance with these
commitments, the country has adopted normative legal acts to combat human trafficking.
The US State Department, which deals
with the fightagainst human trafficking as one
of the modern global challenges, publishes
annual reports on the work done by states to
combat this crime. It believes that in recent
years, most states have enacted laws criminalizing all forms of human trafficking and imposing severe penalties, and have taken pro116

Sevinj U.H. - Legal regulation of human trafficking...

tective measures against victims, as well as
other preventive measures [21].
For 20 years, the Human Trafficking Report has demonstrated that the United States
believes that human trafficking is a global
threat that requires a global response, according to the U.S. Department of State’s 2020 report. Traffickers deny basic human rights to
about 25 million people, forcing them to live
in slavery and to work for their exploitative
earnings. The report provides governments
with the information they need to increase
the prosecution of traffickers, provide victimcentered and trauma-protected protection for
victims of trafficking, and prevent this crime.
Although the fight against human trafficking
has always been relevant, the consequences
of the COVID-19 pandemic have increased
the need for all stakeholders to work together
more than ever. We know that human traffickers target the most vulnerable people and look
for opportunities to exploit them. The instability caused by the pandemic and the lack of
critical services indicate a rapid increase in the
number of people exploited by human traffickers [22].
International and regional legislation defines international standards that must be legally observed in the territory of the Republic
of Azerbaijan. It is advisable to use these standards in the development of national legislation
and policy. Human trafficking is a transnational
crime and therefore requires action at the international level. International legal acts have
had a significant impact on the establishment of
criminal elements related to human trafficking
in national legislation. All this creates a need for
a comparative legal analysis of foreign criminal
law in terms of regulating liability for crimes
related to human trafficking and the real use
of its positive experience. It is also important
to periodically develop and adopt international
legal instruments aimed at combating human
trafficking at the regional level.
After regaining its independence, the Republic of Azerbaijan became a member of the
United Nations and other international organizations and undertook the relevant obligations. The second part of Article 148 of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan,
which acts as a guarantor of international law,

states that international agreements to which
the Republic of Azerbaijan is a party are an integral part of the legislative system of the Republic of Azerbaijan. Article 151 of the Constitution states that if there is a conflict between
normative legal acts included in the legislative
system of the Republic of Azerbaijan (except
for the Constitution of the Republic of Azerbaijan and acts adopted by referendum) and
interstate agreements to which the Republic
of Azerbaijan is a party, those international
agreements shall apply [1].
First of all, the final document of the congress held in London in 1889 with the participation of public figures from the United
States and Europe recommended that the
governments of the nation-states sign an international agreement reflecting the importance
of combating such socially dangerous acts. As
a result, national committees have been established in a number of countries (Italy, Spain,
etc.), including Russia, to regulate relations
with the central office in London. In 1902, at
the initiative of the French government, an international conference was convened to draft
an agreement on concrete measures to be
taken by nation-states to combat trafficking in
women, which resulted in the adoption of the
1904 and 1910 Paris Agreements [5, p.152].
On May 25, 2000, the UN General Assembly, by Resolution 54/263, adopted the Optional Protocol to the UN Convention on the
Rights of the Child about Child Trafficking,
Child Prostitution and Child Pornography.
Law No. 285-IIQ of 2 April 2002 of the Republic of Azerbaijan on accession to the Optional Protocol to the UN Convention on “the
Rights of the Child”about Child Trafficking,
Child Prostitution and Child Pornography
was approved.
States Parties shall prohibit child trafficking, child prostitution and child pornography
as provided for in this Protocol [25].
The UN Convention against Transnational
Organized Crime, signed on behalf of the Republic of Azerbaijan on December 12, 2000 in
Palermo, concludes with the Convention on
“the Prevention, Elimination and Punishment
of Trafficking in Human Beings, especially
Women and Children, and Protocols against
Illegal Crossing of the Border by Sea and Air”

117

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

were approved by Law No. 435-IIQ of 13 May
2003 with relevant notifications and statements. Thus, the United Nations Convention
against “Transnational Organized Crime” was
adopted by the Supreme Assembly Resolution
No. 55/25 of 15 November 2000. Unless otherwise provided in this Protocol and if these
crimes are transnational in nature and committed with the participation of an organized
criminal group, the prevention, investigation
and prosecution of crimes recognized as a
crime under Article 5 of this Protocol, as well
as victims of such crimes. applied to the protection of the rights of individuals [14].
It should be noted that today a complex
legal framework in the fight against human
trafficking has been created within the Commonwealth of Independent States. International agreements include:
Law of the Republic of Azerbaijan No. 6I8IIQ of April 6, 2004 on the ratification of the
Agreement on Cooperation of the Member
States of the Commonwealth of Independent
States in the Fight against Crime, signed in
Moscow on November 25, 1998 Agreement on
Cooperation was approved.
The Parties shall cooperate in the fight
against crime, in particular its organized
forms, through their competent authorities in
accordance with the provisions of this Agreement, in compliance with national legislation
and international obligations [19].
Law of the Republic of Azerbaijan No.
584-IIQ of January 13, 2004 on the Approval of the Agreement on “Cooperation of the
Member States of the Commonwealth of Independent States in Returning Minors to Their
Permanent Residences The Agreement on Cooperation between the Member States of the
Commonwealth of Independent States” on
the return of minors to their countries of permanent residence, signed by the Councils of
Heads of State and Government of the Commonwealth of Independent States, was approved.
The Governments of the member states
of the Commonwealth of Independent States,
hereinafter referred to as the Parties, emphasize the need to unite efforts to protect the
rights and legitimate interests of minors, guided by the principles of special protection of
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children enshrined in the Convention on the
Rights of the Child adopted by the UN General Assembly on 20 November 1989 agreed
on the provisions of the Agreement, noting
that co-operation in the care of their well-being and the return of homeless minors to their
States of residence would help to prevent offenses committed by both minors and against
them [20].
“Agreement on Cooperation in Combating
Trafficking in Human Beings, Illegal Trade
in Human Organs and Tissues between the
Member States of the Commonwealth of Independent States”, signed in Moscow on November 25, 2005 it has been conditionally approved [19].
In accordance with the general provisions
of this Agreement, the Parties shall, in compliance with their legislation and international
treaties to which they are parties, prevent,
detect, eliminate and detect crimes related to
trafficking in human beings, especially women
and children, as well as the protection of victims of trafficking cooperate in the field of rehabilitation through their competent authorities.
At the next stage, the legal and theoretical
basis for the prevention of human trafficking is
reflected in the Warsaw Convention on Combating Trafficking in Human Beings of the
Council of Europe of 16 May 2005 (approved
by Law No. 1002-IIIQ of 11 May 2010 in the
Republic of Azerbaijan). we see that [13].
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe has also adopted a number of
important documents in this area: Recommendation 1325 (1995) on trafficking in women
and forced prostitution in the member states
of the Council of Europe; Recommendation
No. 1450 (2000) on violence against women
in Europe; Recommendation No. 1523 (2001)
on Domestic Slavery; Recommendation No.
1526 (2001) on the campaign against trafficking in minors, based on the example of Moldova, in order to put an end to the Eastern
European route; Recommendation No. 1545
(2002) on the campaign against trafficking in
women; Recommendation No. 1610 (2003) on
migration related to trafficking in women and
prostitution; Domestic slavery: Recommendation No. 1663 (2004) concerning slavery, do-
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mestic workers and women who have married
a foreigner for the purpose of migration, etc.
The European Conference on the Elimination and Combating of Trafficking in Human
Beings, a major problem of the 21st century
(Brussels Declaration on the Elimination and
Combating of Trafficking in Human Beings),
on September 18-20, 2002, brought together
more than 1,000 delegates from a number of
states and organizations. gathered together.
The main purpose of the conference was to
provide an opportunity to exchange information on European policy in addressing this
fundamental problem, which threatens to destroy existing trends in human trafficking and
our fundamental values and achievements in
the fields of freedom, security and justice [15].
Under the Council of Europe Convention
for the Protection of Children from Sexual
Exploitation and Sexual Abuse of 25 October
2007, each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent and protect all forms of sexual exploitation and sexual
abuse of children [20].
Decision “On the Program of Cooperation
of the Member States of the Commonwealth
of Independent States in Combating Trafficking in Human Beings for 2007-2010” signed
in Minsk on November 28, 2006 No. 749-IIIQ
of December 30, 2008 approved by a special
opinion on it.
The adoption of the program stems from
the need to increase the effectiveness of cooperation between the CIS member states in
counteracting security threats and challenges
in modern times [18].
Further, the Law of the Republic of Azerbaijan “On Cooperation of the Ministries of
Internal Affairs (Police) of the Commonwealth
of Independent States in Combating Human
Trafficking” signed on September 17, 2010 in
St. Petersburg, Law No. 507-IVQ of December 21, 2012 and the Republic of Azerbaijan.
The Parties undertake to cooperate in the
prevention, detection and detection of crimes
related to human trafficking, acting in accordance with the provisions of this Agreement,
in accordance with the laws and international
obligations of their States [18].
Memorandum of Understanding on Cooperation in Combating Human Trafficking

between the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Azerbaijan and the National Committee of the United Arab Emirates on Combating Trafficking in Human Beings, signed
on March 21, 2011 in Abu Dhabi, No. 445 of
June 7, 2011 Approved by decree.
Recognize that the Memorandum of Understanding poses a global threat to international and national security and economic stability; to understand the importance of protecting victims of trafficking and helping them
return to their homes, etc. contains [18].
It should be noted that the Law of the Republic of Azerbaijan No. 769-IIQ of October
12, 2004 on the ratification of the Final Protocol to the Convention for the Suppression
of Trafficking in Human Beings and the Exploitation of Prostitution by Third Parties The
Final Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women was adopted on March 21, 1950.
Nothing in this Convention shall preclude
any legislation which establishes more stringent conditions than the conditions provided
for in the Convention for the implementation
of provisions to combat trafficking in human
beings and the exploitation of prostitution by
third parties. The provisions of Articles 23-26
of the Convention shall apply to this Protocol
[16].
It should be noted that the international
and national legal aspects of the criminal legal
regulation of human trafficking are a requirement of the time.
The historically established provisions of
US law on human trafficking are accepted
as a model for many states. Historically, the
countries of the American continent, where
the slave trade is most prevalent, have managed to change their legislative policies in
this area and make the act criminal in nature,
and have developed special practices to combat this crime. Trafficking in human beings
in the United States was first criminalized by
the Mann Act. This document, known as the
White Slave Trade Act, was named after Congressman James Robert Mann, was submitted
to Congress in June 1909, and was immediately adopted and signed by the President, and
entered into force in 1910. With the adoption
of this law, for the first time, the transporta-
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tion of women for prostitution or immorality
or any other immoral purposes was considered a crime. The long-standing Mann Act
was amended in the late twentieth century.
Congress reintroduced the concept of “transportation” in 1978 to protect minors against
commercial sexual exploitation, and in 1986
to criminalize “any sexual activity” for “immorality” or “any other immoral purpose” to be
held accountable” [23].
Currently, the US government’s efforts to
prevent human trafficking are regulated by
the 2000 Law on the Protection of Victims of
Trafficking. The law defines three aspects of
the federal government’s efforts to combat
human trafficking: victim protection, prosecution, and crime prevention. Most law enforcement agencies in the United States are setting
up anti-trafficking working groups with local
territorial jurisdiction to better coordinate operations [24].
Thus, taking into account the historical
and modern nuances of the United States in
terms of both legislation and practice of human trafficking, the following conclusions are
drawn: Second, it is commendable that the
country has continued its efforts to combat
human trafficking, not only nationally but also
internationally, by preparing reports on human trafficking.
Beginning in the 1990s, the process of
criminalizing human trafficking as an independent crime began in the legislative acts of
nation-states. Thus, a special law adopted in
1992 included a norm (§180b) providing for
liability for human trafficking in the German
CM of 1871. Amendments to the Criminal
Code of 1907, made in 1995, criminalized human trafficking (Article 226). In 1997, Articles
240-242 of the Criminal Code of the People’s
Republic of China provided for liability for
trafficking in women and children [4, p. 11].
The European region is the region where
human trafficking is more politically and legally relevant, where international standards
are clearly applied and the fight against this
crime is carried out more effectively. Both the
treaties and directives of the European Union
(EU) and the case law of the European Court
of Human Rights play an important role in the
development of legal norms in this direction.
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The main normative document of the EU on
human trafficking is the Directive on the Prevention, Combating and Protection of Victims
of Trafficking (2011/36 / EU) [18]. This Directive establishes the definition of the crime of
trafficking in human beings, the general rules
on the responsibility of perpetrators, the prevention of trafficking in human beings and the
protection of victims.
Turkey is one of the most important countries in Eurasia in the fight against human
trafficking. Turkey has excellent legislation
and practice in the fight against human trafficking, compared to many European countries and many countries in the Middle East.
For the first time in the country, human trafficking was punishable by law in 2002 [17].
On March 18, 2003, Turkey ratified the
UN Palermo Convention against Transnational Organized Crime and two Additional Protocols on Trafficking in Human Beings and
Migrant Smuggling.
In general, it should be noted that the
analysis of Turkey’s legislation and experience in combating human trafficking allows
us to focus on several important points. First,
anti-trafficking legislation in Turkey, which is
currently in the process of preparation for EU
integration, is aimed at improving it. The implementation of national action programs as a
widespread tool in the practice of combating
terrorism can be considered commendable.
It should be noted that bilateral cooperation also plays an important role in combating
human trafficking and illegal migration. This
is especially evident in the mutual cooperation between the law enforcement agencies of
the states. This activity is regulated by mutual
legal assistance and legal relations, including
bilateral and multilateral international acts on
criminal matters.
Trafficking in human beings and illegal
migration are international crimes that have
become more widespread in recent years and
that closer international legal cooperation has
been established in the fight against them.
Trafficking in human beings and illegal migration are now factors affecting countries and
families around the world. According to the
International Labor Organization (ILO), 2.5
million people are currently victims of human
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trafficking and are subject to sexual exploitation and labor exploitation [17].
The national legislation and practice of the
Republic of Azerbaijan in the fight against human trafficking is based on international law,
the experience of leading foreign countries
and the organizational measures taken in this
area since independence.
By the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated May 6, 2004, the
“National Action Plan to Combat Human Trafficking in the Republic of Azerbaijan” was approved. This document pays special attention
to the creation of a system that combines and
effectively coordinates all aspects of the fight
against human trafficking, appoints a National Coordinator in the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Azerbaijan, and establishes an Office for Combating Trafficking
in Human Beings. The National Coordinator
shall submit annual information on the fight
against human trafficking in the Republic of
Azerbaijan to the relevant executive authority
of the Republic of Azerbaijan, the Milli Majlis
of the Republic of Azerbaijan and the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of
the Republic of Azerbaijan [6].
Since 2004, in accordance with the measures of the National Action Plan, consistent
measures have been taken to establish and
improve the national legal framework in this
area, taking into account international agreements to which the Republic of Azerbaijan has
acceded in the fight against human trafficking.
In accordance with the National Action
Plan to Combat Trafficking in Human Beings in the Republic of Azerbaijan, a special law in this area was adopted on 28 June
2005 - the Law of the Republic of Azerbaijan
on Combating Trafficking in Human Beings.
The law defines the prevention of human
trafficking in the Republic, the legal status
of the fight against human trafficking, regulates the protection and assistance to victims
of human trafficking. During the adoption of
the law, the UN Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol on
the Prevention, Elimination and Punishment
of Trafficking in Human Beings, in particular
Women and Children, as well as the September 20, 2002 The provisions of the Brussels

Declaration on the Prevention and Combating of Trafficking in Human Beings have been
taken into account. At the same time, the Law
of the Republic of Azerbaijan No. 1020-IIQD
of September 30, 2005 - the Criminal Code
of the Republic of Azerbaijan in force from
September 1, 2000, the new Criminal Code of
September 30, 2005 - provides for liability for
human trafficking Article 144-1 is included.
Articles 144-2 on Forced Labor and 316-1 on
Dissemination of Confidential Information on
Victims of Human Trafficking have also been
added.
As a necessary sign of the objective nature
of the crime, the methods of its commission
are indicated in the disposition. These methods include: the threat of violence; use of
force; intimidation; other means of coercion;
theft; fraud; deception; abuse of opportunities
or vulnerabilities; giving or receiving material
and other benefits, privileges or concessions to
obtain the consent of the person controlling
the other person [3, p. 496-497].
By the Decision of the Cabinet of Ministers
of the Republic of Azerbaijan “Rules for the
establishment, financing, operation of special
institutions for victims of human trafficking,
as well as control over their activities” (November 9, 2005); “Regulations on the Fund
for Assistance to Victims of Human Trafficking” (January 12, 2006); “On determining the
amount of benefits paid to victims of human
trafficking during reintegration” (June 17,
2006); “Rules for Social Rehabilitation of Victims of Trafficking” (March 6, 2006); “Rules
for Sending Victims of Trafficking to a Special Anti-Trafficking Police Unit” (February 1,
2008); “Rules of the National Referral Mechanism for Victims of Trafficking” (August 11,
2009); “Rules (indicators) for identification
of victims of human trafficking” (September
3, 2009); “Rules for placement and detention
of children victims of human trafficking in
shelters” (November 19, 2009); Program to
eliminate social problems that create conditions for human trafficking (May 20, 2011);
“Rules for Repatriation of Victims of Trafficking” (September 10, 2013); The Program
for Social Rehabilitation and Reintegration of
Children Victims of Human Trafficking (February 6, 2014) was approved.
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The approval of such normative legal acts
is a clear example of the special attention paid
to the fight against human trafficking in the
country.
It should be noted that by the order of the
Ministry of Internal Affairs No. 590 dated October 12, 2007, the “Hotline” telephone service was launched to serve victims of human
trafficking, alleged victims and potential victims of human trafficking. A safe shelter for
victims of crime was opened, and medical,
psychological, legal and other assistance was
provided to victims of human trafficking within the shelter. The next “National Action Plan
on Combating Human Trafficking of the Republic of Azerbaijan (2009-2013)” approved
by the Decree of the President of the Republic
of Azerbaijan No. 133 dated February 6, 2009
strengthens the prevention and suppression
of human trafficking, improvement of persecution, protection and social rehabilitation of
victims of human trafficking, etc. envisages a
system of important measures [8].
Implementation of the obligations arising from the Council of Europe Convention
on Combating Trafficking in Human Beings
in the third “National Action Plan to Combat
Trafficking in Human Beings in the Republic of Azerbaijan for 2014-2018” approved by
the Decree of the President of the Republic
of Azerbaijan No. 667 dated July 24, 2014,
Ratification of the Council of Europe Convention for “the Protection of Children from
Sexual Exploitation and Sexual Violence”,
to which the Republic of Azerbaijan acceded
on 17 November 2008, “the Rules of the National Guidance Mechanism for Victims of
Trafficking”,“Rules for the establishment, financing and control of special institutions for
victims of human trafficking”, “Regulations on
the Fund for Assistance to Victims of Human
Trafficking”, “Program to eliminate social
problems that create conditions for human
trafficking”and other regulations legal acts
Relevant work is planned to improve the legal and social protection of vulnerable women
and children in order to improve their health
and reduce the risk of becoming victims of human trafficking [9].
Organizational and legal framework for
combating human trafficking is defined in the
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“National Action Plan to Combat Human Trafficking in the Republic of Azerbaijan for 20202024” approved by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated July
22, 2020. This document is a continuation of
the measures envisaged in the “National Action Plan to Combat Trafficking in Human
Beings in the Republic of Azerbaijan for 20142018” has been developed to ensure an effective system that allows for the interaction of
relevant agencies in the fight against human
trafficking.
At the next meeting of the Milli Majlis of
the Republic of Azerbaijan on May 5, 2022,
the annual report of the National Coordinator
for Combating Trafficking in Human Beings
stated that in 2021, international cooperation
in the fight against trafficking in human beings. Representatives of the United States Department of State and Justice and a number
of international organizations were consulted
and responded to last year [11].
It should be noted that despite the problems caused by the Patriotic War and the pandemic in the country, the Republic of Azerbaijan continued to comprehensively combat
human trafficking in 2020-2021.
A necessary condition for combating human trafficking is a comprehensive approach
to the issue as a problem. In this regard, it is
necessary to adopt a special comprehensive
program to combat human trafficking.
Thus, the human trafficking prevention
system requires a conceptual approach to
the problem based on scientific understanding. The concept should include general social, criminological and criminal sanctions for
crimes related to human trafficking. The conceptual approach envisages the identification
of the most effective measures to prevent the
crimes in question and the main directions of
combating this category of crimes, taking into
account the situation, structure, dynamics, legality and development trends, the danger of
negative consequences.
Pursuant to the Law of the Republic of
Azerbaijan “On Combating Human Trafficking” dated 28.06.2005, No. 958-IIQ, in accordance with international agreements to which
the Republic of Azerbaijan is a party, the fight
against human trafficking with other states,
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their law enforcement agencies and the fight
against human trafficking cooperates with international organizations. Legal assistance in
criminal cases related to human trafficking
shall be provided in accordance with international agreements to which the Republic of
Azerbaijan is a party and the legislation of the
Republic of Azerbaijan on legal assistance in
criminal cases.
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философии по праву, cтарший научный сотрудник отдела «Уголовного права и уголовного
процесса» Института Права и Прав Человека
Национальной Академии Наук Азербайджана
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: В
КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА
В международном масштабе транснациональная организованная преступность,
связанная с торговлей людьми, превратилась в серъёзную социальную проблему,
волнующую человечество. Сложившаяся
ситуация обусловила необходимость объединения усилий государств, направленных
на борьбу с преступностью в сфере торговли людьми.
Именно с этой целью в ХХ веке ООН,
Совет Европы и другие международные организации приняли конвенции, договора
и другие нормативно-правовые акты, направленные на осуществление всесторонней защиты свободы личности. С тех пор
права человека стали предметом не только
национального, но и международного правового регулирования. Азербайджанская
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Республика, придающая особое значение
борьбе с торговлей людьми, ратифицировала большинство этих международных
документов. Программы и концепции,
предусматривающие борьбу с торговлей
людьми в международных и национальных
правовых актах, включают три основных
направления деятельности: предотвращение торговли людьми, оказание помощи
жертвам торговли людьми, выявление преступных деяний, связанных с торговлей
людьми и наказании преступников.
В целях выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров,
к которым присоединилась Азербайджанская Республика в области борьбы с торговлей людьми, в том числе Конвенции Совета
Европы «О борьбе с торговлей людьми», а
также с учетом международного опыта в
этой области, были усовершенствованы соответствующие законодательные акты.
Ключевые слова: торговля людьми, международное право, Совет Европы, глобальная угроза, международные обязательства,
международные документы, национальное
законодательство, ратификация, конвенция, нормативные правовые акты, права
человека, международно-правовое регулирование.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ
ÏÎÐÓØÅÍÍß ÏÎÐßÄÊÓ ÇÀÕÈÑÒÓ ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯
ÒÀªÌÍÈÖ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÊËÎ×ÊÎÂÀ Â³êòîð³ÿ Â³òàë³¿âíà - ñòóäåíòêà äðóãîãî ðîêó íàâ÷àííÿ
ìàã³ñòðàòóðè þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó
DOI 10.32782/NP.2022.2.18
Питання кримінальної відповідальності за порушення зберігання банківської
таємниці досліджували такі науковці? як:
Д. Гетманцев, Н. Демчук, Ю. Дмитренко, В. Дяченко, А. Марущак, О. Радутний, Г. Сандюк, Є. Свірідов, А. Плешаков,
А. Сирота, М. Старинський, М. Сібільов,
О.Рудюк, Н. Шукліна, Р. Яковенко, В. Тімашов та ін.

За результатами дослідження теми
статті було визначено, що втрата інформації з обмеженим доступом тягне за собою
негативні наслідки у вигляді завдання шкоди
як державним, так і суспільним інтересам;
проаналізовано загальні положення про кримінальну відповідальність як вид юридичної
відповідальності, а також обґрунтовано, що
банківська таємниця є незалежною категорією кримінально-правової охорони та є самостійним об’єктом складу кримінальних правопорушень, передбаченого статтями 231
та 232 Кримінального кодексу України.
Ключові слова: «кримінальна відповідальність», «банківська таємниця», «кримінальне правопорушення», «судова практика», «розголошення банківської таємниці», «банк».

Метою статті є визначити важливість
кримінальної відповідальності у банківській сфері серед інших видів юридичної
відповідальності, набуття знань у сфері
правозастосовної діяльності та специфіки
розгляду справ у суді І інстанції.

Актуальність теми
Інформація з кожним роком набуває
значущості, а її втрата може створювати
не тільки загрозу державним, а й суспільним інтересам. Актуальність вислову «хто
володіє інформацією – той володіє світом»
не втрачається ніколи. Витік або втрата
таких відомостей завдає шкоди банкам,
їх клієнтам, суб’єктам господарювання,
а крім того, має негативні наслідки для
окремих груп населення. Усвідомлюючи
суспільну небезпечність, шкідливість та
винуватість у скоєнні таких дій, норми
права передбачають притягнення до відповідальності за розголошення банківської таємниці.

Відповідно до мети публікації, було визначено завдання – з’ясування механізму
притягнення до кримінальної відповідальності за порушення правил зберігання банківської таємниці за Кримінальним
кодексом України.
Виклад основного матеріалу
Кримінальна відповідальність, будучи складним багатофункціональним феноменом, порівнюючи з іншими видами
юридичної відповідальності? виконує регулятивну, превентивну, каральну, відновлювальну та виховну функції. Крім того,
правильне розуміння особливостей притягнення до кримінальної відповідальності дозволить уникати помилок у застосуванні їх правоохоронними органами і
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судами, оскільки саме їх працівники безпосередньо втілюють у життя положення
закону про кримінальну відповідальність,
здійснюють його тлумачення, кримінально-правову кваліфікацію тощо. Тому не
викликає сумнівів той факт, що постійне
вдосконалення вітчизняного закону про
кримінальну відповідальність сприятиме
підвищенню рівня законодавчої техніки та
правильному застосуванню кримінальноправових норм [1].
Кримінальна відповідальність настає
за вчинення злочинів. Компетенцією притягнення до такого виду відповідальності
наділений лише суд, а стосовно підозрюваного діє презумпція невинуватості. Кримінальна відповідальність – це обов’язок
винної особи, яка вчинила злочин, понести призначене їй судом справедливе покарання у вигляді певних майнових, особистих, організаційних позбавлень. Кримінальне покарання насамперед повинного виконати превентивну та в певній мірі
виховну функцію – у соціально бажаному
напрямі вплинути на правопорушника,
на певний час обмеживши його щодо вчинення інших злочинів? а також дати можливість усвідомити небезпечність власних
вчинків, виправитися, сформувати мотиви
правомірної поведінки. Крім того, особа,
яка відбула кримінальне покарання, отримує судимість, що поза кримінальною відповідальністю обмежує її у реалізації певних категорій прав [7].
Між тим, ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності
і засуджений за думки, переконання, бажання, настрої, спонукання, що не були
виражені в конкретному акті суспільно
небезпечної поведінки [4].
Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за незаконне збирання з метою використання або
використання відомостей, що становлять
банківську таємницю, та за розголошення
банківської таємниці» від 16.12.2012 року
посилило відповідальність у сфері збереження банківської таємниці від адміністративної до кримінальної. Таким чином,
статтю 164-11 Кодексу України про адміÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

ністративні правопорушення було виключено, а статті 231 та 232 Кримінального
кодексу України змінено та доповнено положенням про незаконне збирання або використання та розголошення банківської
таємниці. Кримінальна відповідальність
за порушення умов зберігання банківської
таємниці відіграє не менш важливу роль
серед інших кримінальних правопорушень Особливої частини Кримінального
кодексу України. Вказані діяння розміщені в розділах кримінальних законів, які
спрямовані на захист не стільки господарських інтересів підприємства, скільки на
особисту таємницю особи, хоча б остання і
мала пряме комерційне чи банківське значення [6; 10]
Аналізуючи вищезгадані кримінальні
правопорушення, варто зазначити, що їх
об’єктом є суспільні відносини у сфері охорони банківської таємниці. Додатковим
об’єктом – право інтелектуальної власності.
Предметом таких кримінальних правопорушень є відомості, що становлять
банківську таємницю.
Об’єктивна сторона злочину може виражатися у двох формах. Перша форма –
дії, спрямовані на отримання відомостей,
що становлять банківську таємницю. Друга – незаконне використання відомостей,
що становлять банківську таємницю; наслідок - істотна шкода суб’єкту господарської діяльності та причинно-наслідковий
зв’язок. Такий склад злочину є формальноматеріальним.
Стаття 231 Кримінального кодексу
України встановлює відповідальність за
будь-які дії, спрямовані на отримання
відомостей, що становлять банківську
таємницю, будь-яким незаконним способом. Наприклад, викрадення, підкуп, погрози або шантаж щодо осіб, що володіють
банківською таємницею, чи їх близьких, перехоплення інформації в засобах
зв’язку, незаконне ознайомлення з документами або їх копіювання, використання
технічних засобів для підслуховування,
проникнення в комп’ютерні системи тощо.
У будь-якому випадку вчинення таких дій
у винної особи відсутні законні підстави
для одержання відомостей [3; 4].
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Щодо об’єктивної сторони, то вона
полягає у діях, у процесі яких комерційна
таємниця піддається розголошенню, а тим
самим доводиться до відома сторонніх
осіб (на практиці – хоча б однієї особи),
та наслідках, що знаходять своє вираження у вигляді спричинення істотної
шкоди суб’єкту господарської діяльності.
Необхідно зазначити, що вітчизняний законодавець вказує саме на спричинення
шкоди суб’єкту господарської діяльності, а
не конкретній фізичній особі – тобто власнику [8].
Суб’єктивна сторона виражена прямим
умислом. Винна особа розуміє та усвідомлює, що розголошує банківську таємницю,
бажає цього та припускає настання суспільно небезпечних наслідків.
Суб’єкт злочину – загальний: особа,
яка досягла 16-річного віку і банківська
таємниця стала відомою у зв’язку з професійною або службовою діяльністю. Це
означає, що зазначені відомості були довірені особі або до них вона мала доступ під
час здійснення професійних чи службових
обов’язків. [3].
Потерпілими від злочинів проти встановленого порядку дотримання банківської таємниці можуть бути: банк, інші
фінансові установи, клієнти, — юридичні,
фізичні особи -підприємці, фізичні особи
без такого статусу та їх представники [8].
Обов’язковою ознакою злочинів проти встановленого порядку дотримання
банківської таємниці є спричинення ними
істотної шкоди охоронюваним законом
правам та законним інтересам суб’єкта
підприємницької діяльності, тобто злочин
вважається закінченим з моменту спричинення істотної шкоди. Істотна шкода
є оцінною категорією, зміст якої не визначено в законодавстві, тобто такою, що
визначається в межах судової дискреції
(на розсуд суду) [9].
Аналізуючи судову практику, варто
зазначити Вирок Снятинського районного суду Івано-Франківської області від
14.01.2014 року у справі № 361/1158/13-к,
де судом було встановлено, що ОСОБА_1
вчинив злочин, передбачений ст. 231 КК
України, оскільки здійснив умисні дії,

спрямовані на отримання відомостей, що
становлять банківську таємницю, з метою
розголошення та іншого використання
цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, що спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності за наступних обставин: ОСОБА_1,
діючи всупереч положенням кримінального законодавства та Закону України «Про
банки і банківську діяльність», у силу своїх посадових обов’язків, маючи доступ до
інформації щодо клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка стала відомою банку під
час їх обслуговування і яка є банківською
таємницею і зберігається в комп’ютерах,
автоматизованих системах, комп’ютерних
мережах, з метою подальшого вчинення
злочинів, пов’язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами клієнтів банку, шляхом обману та зловживання
довірою у вересні 2012 року отримав вказані відомості, які перекопіював на інформаційний носій та незаконно зберігав для
подальшого використання.
ОСОБА_1, переслідуючи корисливий
мотив, маючи в користуванні відомості,
які відповідно до ст. 60 Закону України
«Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: про
анкетні дані клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема про їх стать, вік, номери
мобільних телефонів, з метою незаконного
заволодіння грошовими коштами з кредитних карток клієнтів, шляхом обману
та зловживання довірою, з використанням
електронно-обчислювальної техніки, запропонував раніше знайомому ОСОБА_2
вчиняти злочини, що полягають у знятті
грошових коштів з рахунків клієнтів банків. ОСОБА_2, з метою особистого збагачення, на цю пропозицію ОСОБА_1 погодився і в такий спосіб вступив з ним у
попередню змову, спрямовану на вчинення злочинів, пов’язаних із шахрайством та
використанням відомостей, що становлять
банківську таємницю.
У судовому засіданні свідки стверджували, що за результатами службового
розслідування,
проведеними
адміністрацією ПАТ КБ «ПриватБанк»,
встановлено, що ОСОБА_1 незакон-
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но зберігав інформацію, яка становить
банківську таємницю.
Вказаними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вчинили злочини, що передбачені:
ч. 2 ст. 28 КК України - ч. 3 ст. 190 КК
України; ч. 2 ст. 28 КК України, ч. 2 ст. 15
КК України - ч. 3 ст. 190 КК України; ч. 2
ст. 28 - ст. 231 КК України.
Своїми умисними діями за зазначених у цьому вироку суду обставин ОСОБА_1, ОСОБА_2, незаконно використовували відомості, що становлять банківську
таємницю, чим спричинили істотну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк», що полягала у
завданні шкоди репутації та довірі до ПАТ
КБ «ПриватБанк».
Своїми умисними діями за зазначених
у цьому вироку суду обставин обвинувачений ОСОБА_1 вчинив умисне розголошення банківської таємниці без згоди її
власника особою, якій ця таємниця відома
у зв’язку з професійною або службовою
діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської
діяльності, тобто злочин, передбачений ст. 232 КК України. Істотність шкоди
суб’єкту господарської діяльності полягає
в завданні шкоди репутації ПАТ КБ «ПриватБанк» як надійної кредитно-фінансової
установи.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд враховує
ступінь тяжкості вчиненого злочину та
особу обвинуваченого, який задовільно
характеризується за місцем проживання, при вчиненні окремих злочинів виконував функцію організатора злочинів,
організував схему здійснення шахрайств
та під час роботи в ПАТ «ПриватБанк»
скопіював інформацію, необхідну для
вчинення злочинів; відповідно до показань ОСОБА_2 перешкоджав йому в
припиненні вчинення злочинів шляхом
погроз викрити його правоохоронним органам.
Насамкінець, суд визнав ОСОБА_1
винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 КК України ст. 231 КК
України по епізоду щодо збирання з метою
використання і використання відомостей,
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

що становлять банківську таємницю, та
призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 51000 гривень; ч. 3 ст. 28, ст. 231
КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 68000 гривень; ст. 232 КК України та призначити
йому покарання у виді штрафу в розмірі
34000 гривень з позбавленням права
обіймати посади в банківських та кредитних установах, пов’язаних з доступом до
банківської таємниці строком на 2 роки
6 місяців. Також суд засудив ОСОБА_2 за
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.
28 КК України ст. 231 КК України, та на
підставі ст. 69 КК України призначив йому
покарання нижче від найнижчої межі
у виді штрафу в сумі 39100 гривень; ч. 3
ст. 28 - ст. 231 КК України та на підставі ст.
69 КК України призначити йому покарання нижче від найнижчої межі у виді штрафу в сумі 38250 гривень. [2; 4; 5].
Висновки
Таким чином, кримінальна відповідальність у сфері банківської таємниці є
досить дієвим інструментом впливу на злочинця. Застосування покарань за такі діяння повинно також здійснювати вагомий
профілактичний вплив для уникнення
вчинення кримінальних правопорушень у
банківській сфері.
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В статье рассмотрены законодательные,
нормативно-правовые, теоретические и прикладные вопросы проведения досудебного расследования по установлению вменяемости
или невменяемости, другого психологического
состояния и отклонений несовершеннолетних
в ходе его проведения при возможном применении судом принудительных мер медицинского характера. Проанализированы научные
позиции ученых и представителей научных
школ по исследованным вопросам, представлена авторская научная позиция относительно
дискуссионных и проблемных вопросов в исследованном направлении. По результатам
исследования представлены предложения и
рекомендации относительно путей решения и
усовершенствования законодательных, дискуссионных и прикладных проблемных вопросов в
направлении которое исследовано.
Ключевые слова : невменяемый, следователь, дознаватель, прокурор, суд, принудительные меры, медицинский характер,
несовершеннолетний, психиатрическая экспертиза, психологическая экспертиза, защитник, предложения, рекомендации, деяния,
личность.
Постановка проблеми
Згідно чинного національного законодавства судом можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру до осіб,
які вчинили кримінальне правопорушення
в стані неосудності, або захворіли на психічну хворобу до винесення судом вироку.
Вказані положення закону про кримінальну
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

відповідальність України (далі-КК України)
і Кримінального процесуального кодексу
України (далі-КПК Україн) відносяться й
до неповнолітніх осіб, що потрапили у сферу таких кримінально процесуальних відносин. До цієї категорії осіб з боку законодавця і держави утворено низку особливих
превентивних законодавчих і поблажливих
умов, з метою недопущення потраплення їх
у подальшому до лав професійних правопорушників. Слід підтримати наукову позицію
Н.С. Юзікової про те, що при різноманітності та багатовекторності державної політики
запобігання злочинності серед неповнолітніх вона має дуалістичну мету: по-перше
вона спрямована на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи розвитку і захисту прав дітей і неповнолітніх в
Україні (забезпечення, реалізацію та захист
прав і свобод неповнолітніх): по - друге, захищає суспільство від злочинних посягань з
боку неповнолітніх. Саме такий інтегрований підхід запобігання злочинності серед
неповнолітніх виявляється перспективним
і ефективним. При цьому державна політика запобігання злочинності неповнолітніх
повинна бути сформована з урахуванням
історичних, сучасних та перспективних
складових, зокрема створення надійного,
репрезентативного науково-теоретичного
підгрунття стану криміногенної та віктимогенної ситуації у середовищі неповнолітніх,
використовуючи для досягнення поставленої мети і завдань надбання науки й техніки
та відповідальне методичне забезпечення
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різних напрямів превентивної діяльності у
ювенальній сфері [2, с. 328-329]. Для ефективної протидії злочинній поведінці неповнолітніх важливо володіти широким спектром знань щодо факторів, детермінуючих
злочинність та проводити відповідні наукові
дослідження
Відповідно до законодавства на слідчого,
дізнавача і прокурора, як процесуального керівника досудовим розслідуванням покладено процесуальний обов’язок з встановлення
осудності або неосудності, зокрема й неповнолітнього, який вчинив суспільно небезпечні
дії за рахунок проведення комплексу слічих
(розшукових) дій, а за потреби й негласних
слідчих (розшукових) дій, певну частину з
яких також складають й заходи забезпечення кримінального провадження. Слідчому,
дізнавачу, прокурору, судді у цьому напрямі
кримінального провадження слід враховувати особливості фізичного, розумового, вікового, психологічного стану, наявних психологічних та інших вад неповнолітнього й
отримувати відповідні відомості та данні, які
б забезпечували збір доказів щодо обставин
вчиненого конкретним неповнолітнім кримінального діяння, умов виховання, навчання,
даних направлених на встановлення осудності чи неосудності та інших психологічних вад,
що може слугувати підставами для призначення судово-психіатричної та психолого-психіатричної експертизи (зокрема й комплексної),
за результатами і на підставі яких суд може
застосувати примусові заходи медичного характеру. Залишається також недостатньо дослідженим і дискусійним питанням про роль
прокурора, як процесуального керівника досудовим розслідуванням по такій категорії
кримінальних проваджень. Враховуючи, що
вказані питання досліджувались в основному
до прийняття чинного КПК України у 2012
році, підняті проблемні питання й спонукають до продовження наукового дослідження
з метою удосконалення чинного законодавства, теорії кримінального права та процесу і
правозастосовної діяльності органів досуового
розслідування.
Стан дослідження проблем
Дослідження піднятих в статті питань
здійснювались в основному до визначен-

ня Україною своєї незалежності і частково
в окремих напрямах після цього. Вказані
питання досліджували вчені: Абламський
С.Е., Беклемищев І., Гаєвий В., Глобенко
Г.І., Даниленко А.Ю., Дердюк Б.Н., Жук
И.В., Карташов І.І., Кахнич В., Книга І.І.,
Колесник В.А., Кочура А.А., Крикунов О.,
Романюк В.В., Саликовий В.В., Сенченко
Н.М., Ситнікова А.И., Панчак О.Г., Печко
В.В., Тетянина Л.Г., Ткач А.В., Торбас О.О.,
Фоміна Т.Г., Шаренко С.Л., Юхно О.О., Ямковая О.О. та інші. Після того, як Україна
стала незалежною державою, на рівні кандидатських дисертацій ці питання досліджувались: С.Л. Шаренко «Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових
заходів медичного характеру (Харків, 2000
р.); О.О. Ямковим «Примусові заходи медичного характеру» (Одесса, 2004 р.); І.В.
Жук «Примусові заходи медичного характеру в кримінальному праві України» (Київ,
2009 р.); Н.Н. Книгою «Примусові заходи
медичного характеру як засіб попередження злочинності» (Дніпропетровськ, 2009 р.);
Б.Н. Дердюком «Провадження відносно
неосудних та частково неосудних в судах
першої інстанції» (Одесса, 2012 р.), Таким
чином, тільки дві десертації були захищені в
сфері кримінального процессу, а інші досліджувались вченими в галузі кримінального
права. Однак, ці дослідження проводились
ще до вступу в дію чинного КПК України
2012 року. Після вказаного періоду у 2021
році Ткачом А.В. досліджувались питання «Процесуальна діяльність прокурора у
кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру» [10, c. 3-17]. Однак, питання стосовно вчинення суспільно небезпечних дій
та встановлення неосудності неповнолітніх,
вказаними вченими досліджувались лише
фрагментарно. В той же час проблемні питання з цього напряму, що є на сьогодні у
кримінальному процесі ще вирішені не всі,
зокрема й щодо запровадження дослідженої
новели данного кодексу, оскільки, теорія і
правозастосовна діяльність висувають значну кількість дискусійних питань, у тому числі, й щодо застосування примусових заходів
медичного характеру, які у зв’язку з вказаним вимагають суттєвого переосмислення і
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концептуального комлексного дослідження.
Крім цього, окремо і концептуально дослідження щодо особливостей встановлення
осудності, іншого психологічного стану та
вад неповнолітніх при застосуванні судом
примусових заходів медичного характеру за
вказаний період не проводились. Додаткова
потреба в таких дослідженнях визначається
й внесенням понад 100 змін і доповнень до
чинного КПК України, положення багатьох
з яких ще не досліджені, зокрема й в розглянутому напрямі данної статті.
Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є вивчення теоретичних, законодавчих, прикладних проблемних питань, що виникають при проведенні
відповідної тактики досудового розслідування з встановлення слідчим, дізнавачем,
прокурором неосудності, іншого психологічного стану та вад неповнолітнього при
зверненні на етапі закінчення досудового
розслідування до суду з клопотанням про
можливе застосування судом примусових
заходів медичного характеру, а також напрацювання пропозицій і рекомендацій з
удосконалення теорії, правозастосовної та
законотворчої діяльності за порушеними
питаннями. Основними завданнями дослідження є визначення особливостей матеріального та процесуального права щодо
з’ясування шляхів і вирішення проблемних
питань проведення досудового розслідування з встановлення неосудності, іншого психологічного стану та вад неповнолітнього
при можливому застосуванні судом примусових заходів медичного характеру.
Наукова новизна дослідження
Уперше досліджено теоретичні, законодавчі, прикладні проблемні питання, що
виникають при проведенні досудового розслідування з встановлення слідчим, дізнавачем, прокурором стану неосудності, іншого
психологічного стану та вад неповнолітнього при зверненні ними на етапі закінчення
досудового розслідування до суду з клопотанням про можливе застосування судом
примусових заходів медичного характеру.
Напрацьовано пропозиції і рекомендації з
удосконалення теорії, правозастосовної та
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

законотворчої діяльності за дослідженими
питаннями, які також рекомендовано застосовувати при удосконаленні чинного
законодавства та у практичній діяльності
правників, слідчих, дізнавачів, прокурорів,
експертів, суддів та медичних працівників.
Удосконалено теоретичні і прикладні напрями у кримінальному праві та кримінальному
процесі щодо шляхів вирішення проблемних питань з проведення розслідування з
встановлення неосудності, іншого психологічного стану та вад неповнолітнього з метою забезпечення можливого застосування
судом примусових заходів медичного характеру.
Виклад основного матеріалу
За дослідженням встановлено, що злочинність серед молоді залишається ще
значною, «молодшає», стає більш агресивнішньою та вимагає певної уваги з боку
держави і зокрема від правоохоронних
органів з тим, щоб вона в майбутньому не
поповнювала лави професійних злочинців.
Законодавством передбачені кримінальні і
кримінально процесуальні норми, що закріплюють особливість проведення досудового
розслідування та розгляду такої категорії
кримінальних проваджень в суді. Досліджуючи кримінологічні проблемні питання
стану злочинності в країні, О.М. Бандурка
та О.М. Литвинов визначили, що «суспільству і державі протистоїть злочинність-соціальний феномен з досить активним біологічним і психологічним компонентом та
широким спектром факторів [3, с. 5-6], що
ми підтримуємо та наголошуємо, що це в
повній мірі відноситься й до злочинності
серед неповнолітніх. У дослідженнях вчених значна увага приділяється проблемним
питанням вивчення суб’єктів злочину, зокрема й неповнолітнім, їх осудності або неосудності, участі при вчиненні кримінальних
правопорушень та особливостям надання
по ним правової оцінки і заходів кримінально-правого впливу. Питання встановлення
осудності (неосудності), щодо неповнолітніх
у кримінальному провадженні є актуальними, оскільки суд відповідно до закону до
неосудних осіб, може застосувати примусові
заходи медичного характеру. Згідно статис-
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тичних даних направлення клопотань про
застосування примусових заходів медичного характеру щодо неповнолітніх за останні
роки має тенденцію до збільшання, їх направлення до судів в середньому складало
до 1,3 тисячі щорічно. Так, в національні
суди України всього було направлено клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру до такої категорії
осіб : у 2013 р. -1112, у 2014 р - 940, у 2015
- 946, у 2016 р. - 866, у 2017 р - 1110, у 2018
р - 1070 [1, с. 90-96], у 2019 р. - 1227, у 2020
р. -1229, у 2021 р. - 1346. Крім цього, для загальної характеристики цього напряму слід
наголосити, що за 6 останніх років 8115 неповнолітніх було втягнуто дорослими особами у злочинну діяльність, з яких понад 4,9%
були визнані неосудними, а 12,7% мали психічні вади.
З метою встановлення питання, чи може
бути неповнолітній суб’єктом конкретного
кримінального правопорушення, на слідчого, дізнавача, прокурора в ході проведення
досудового розслідування також покладається процесуальний обов’язок встановлення осудності чи неосудності й можливих
певних психічних захворювань, відхилень,
дефектів і вад у психіці підлітка, які можуть
бути наслідком хронічного захворювання,
тимчасового розладу психічної діяльності,
слабоумства чи іншого хворобливого стану, враховуючи стан його розвитку. Тому
судово-психіатрична експертиза призначается слідчим, дізнавачем, прокурорм, судом
для дослідження і встановлення психічного
стану неповнолітнього на час вчинення суспільно небезпечного діяння (або психічного
захворювання після цього до винесення вироку) та вирішення питання його осудності (неосудності) за результатами якої судом
можуть бути застосовані до нього примусові
заходи медичного характеру. Як свідчить
слідча і судова практика, окрім психічних
захворювань у неповнолітніх зустрічаються
також і психічні аномалії та психопатії, які
проявляються в дісгармонічності ємоційновольових властивостях особистості, зокрема: у підвищеній дративливості, агресивності, драчливості, упрямстві, сугестивності. Також у них може мати місце і психопатичний
розлад потягів: прагнення до бродяжництва

(дромоманія), до підпалів (піроманія), до
крадіжок (клептоманія) та ін. Нерідко серед
неповнолітніх правопорушників зустрічаються особи, які страждають однією з форм
олігофренії-дебільністю. Такі підлітки характеризуються розумовим недорозвитком
та порушенням ємоційно-вольової сфери.
Беручі до уваги те, що розумова відсталість
може бути наслідком душевного (психічного) захворювання, то для виявлення розумової відсталості, доцільно одночасно з судово-психіатричною експертизою, призначати й психолого-психіатричну експертизу,
зокрема комплексну. При призначенні судово-психіатричної та комплексної психолого-психіатричної експертизи щодо неповнолітніх судовим експертам зазвичай ставлять
наступні питання: яка ступінь їх розумового
розвитку, чи мають місце в його розумовому
розвитку відхилення від нормального рівня
характерного для данного віку; чим визвані
дані відхилення, та чи не є вони результатом психічного захворювання; чи міг неповнолітній, з урахуванням його психічного і
фізичного стану правильно сприймати обставини (вказати які) та дати стосовно них
адекватні покази; чи міг неповнолітній повністю усвідомити значення своїх дій, або
дій вчинених по відношенню до нього; чи
міг підліток керувати своїми діями та в якій
мірі та ін. Кримінально процесуальне значення психічної хвороби або психічного
розладу виражаеться насамперед у тому, що
особа, яка страждає на таке захворювання,
не може повною мірою самостійно здійснювати захист своїх інтересів. Для забезпечення прав, свобод і законних інтересів як
дорослих осіб, так і неповнолітніх у досудовому розслідуванні в ході якого вирішується питання встановлення їх осудності та
можливого застосування примусових заходів медичного характеру, закон зобов’язує
слідчого, дізнавача, прокурора залучити до
такої категорії кримінальних проваджень
захисника-адвоката відповідно до ст. 45
КПК України. При призначенні будь-якої
із вказаних судових експертиз необхідно
забеспечити правову допомогу неповнолітньому за участю захисника і законного представника з метою забезпечення йому прав,
свобод і законих інтересів, які пов’язані з
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призначенням і провадженням судової експертизи та пред’явленням необхідних матеріалів [4, с. 894-895]. Момент допуску захисника до участі у провадженні не пов’язаний
з певним етапом розслідування і може бути
максимально наближений слідчим, дізнавачем, прокурором до його закінчення. Ця
проблема не вичерпується положеннями
ст. 44 КПК України, згідно з якою захисник
допускається до участі у провадженні з моменту пред’явлення підозри, а також у разі
затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту - з моменту оголошення їй протоколу про затримання або
постанови про застосування запобіжного заходу, але не пізніше 24 годин з моменту затримання. Але враховуючи, що неосудним
особам підозра не висувається, то ця частина такого положення КПК України не застосовується до такої категорії осіб. При проведенні обшуку, в ході його та при наявності бажання мати захисника неповнолітньою
особою у якої він проводиться, слідчий, дізнавач, прокурор повинен забезепечити такого учасника кримінального провадження
на протязі 3-х годин. Як бачимо, момент допуску захисника визначений у законі або з
висуненням особі підозри, або із затриманням, арештом чи проведенням обшуку у підозрюваного. Але між тим, у провадженнях
коли особа визнається за висновком судовопсихіатричної експертизи неосудною і до
неї можливе застосування примусових заходів медичного характеру, повідомлення про
підозру не здійснюється і обвинувачення не
повинно пред’являтися. Тому питання про
допуск захисника до участі в кримінальному
провадженні цієї категорії з моменту одержання даних про психічну хворобу особи
залежить від конкретної слідчої ситуації про
що йшлося вище.
На підставі дослідження вищезазначених проблемних питань, наявної дискусії,
вимог правозастосовної діяльності, на нашу
думку, кримінально процесуальне законодавство необхідно доповнити положенням,
згідно з яким у провадженнях про діяння
осіб, які мають психічні вади, захисник повинен бути допущений до участі у справі з
моменту одержання відомостей (акту судоÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

вої психіатричної експертизи про наявність
психічного розладу та ін.), але не пізніше затримання особи чи арешту. Джерелом таких відомостей можуть бути свідчення особи, щодо якої ведеться провадження, його
близьких, довідки медичних установ,
пенсійне посвідчення (інвалід дитинства) та
ін. Також, приймаючи участь у дискусії з
цих питань, Т. Михайлова вважає, що у разі
наявності інформації про психічну хворобу
особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння на початок кримінального провадження, слідчий, дізнавач повинні вжити заходів
до того, щоб у провадження вступив захисник [5, с. 74-75], що ми підтримуємо. Відповідно до ст. 417 КПК України досудове слідство у провадженнях про діяння неосудних
чи обмежено осудних осіб провадиться відповідно до положень ст.ст. 111 - 130, 148 222 КПК України, тобто з вилученням правил глави 12, яка регламентує порядок висунення підозри чи пред’явлення обвинувачення і допиту обвинуваченого. Невизначене становище такої психічно хворої особи на
стадії досудового розслідування виключає
однозначність у застосуванні закону. По суті
чинне кримінально процесуальне законодавство ставить на вирішення питання, висувати чи не висувати підозру особі,
неосудність якої викликає сумнів, у
залежність від розсуду слідчого. В дискусії з
цього питання стверджується, що до одержання висновку експертів-психіатрів слідчі
вважають за краще не пред’являти підозру,
обвинувачення особі, щодо психічної
повноцінності якої вони мають сумніви. І як
свідчить практика, слідчі здебільшого так і
діють. Таким чином, існує необхідність винесення такого процесуального акта, в якому ще до закінчення досудового слідства давалася б кримінально-правова оцінка
діяння, що має велике значення для визначення суспільної небезпеки вчиненого.
Окремі вчені висловлюють наукову позицію, згідно якої не можна вважати правильним становище, коли момент висунення підозри і обвинувачення, тобто набуття ним
статусу, який дає можливість повною мірою
здійснити своє право на захист, залежить від
розсуду слідчих і обґрунтованості їх сумнівів
щодо осудності підслідного. Усунення із за-
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гального порядку досудового розслідування
правил, що стосуються висунення підозри,
відповідає інтересам психічно хворих осіб,
тому в цій дискусії є й протилежні наукові
позиції. Зокрема, згідно однієї з них, неосудній особі повинна бути висунута підозра
чи пред’явлено обвинувачення у вчиненому
кримінальному правопорушенні і лише тоді
слід клопотати перед судом про застосування примусових заходів медичного характеру. Друга наукова позиція відповідає доктринальним положенням, згідно яких неосудній особі не можна висувати підозру і обвинувачення, оскільки в таком стані він не
може бути визнаний суб’єктом кримінального правопорушення, що ми підтримуємо.
В ході дискусії, на нашу думку, не доцільно
підтримувати позицію В. Кахнич стосовно
вимоги своєчасного пред’явлення підозри,
обвинувачення, яка на його думку має бути
поширеною на всі категорії проваджень, зокрема й на провадження про діяння вчинених неосудними і психічно хворими особами [6, с. 74-82]. Тому, на нашу думку, на
етапі досудового розслідування за результатами якого може ставитись питання (за клопотанням) про застосування судом примусових заходів медичного характеру не повина
висуватись підозра, обвинувачення відносно неосудних осіб, оскільки це відповідає
доктринальним положенням кримінального права і кримінального процесу. Особливістю розслідування кримінальних правопорушень такої категорії є те, що при призначенні зазначених судових психіатричних і
судових психологічних експертиз слід
обов’язково ознайомити відповідних експертів з матеріалами допитів неповнолітніх,
батьків, родичів чи осіб, які займались їх вихованням і піклуванням, їх законних представників, керівників і викладачів навчальних закладів або представників трудових
колективів, якщо неповнолітній працював,
а також друзів, знайомих та ін. Тому з тактичних міркувань, слідчому, дізнавачу, прокурору, судді слід враховувати психологічні
особливості при допиті неповнолітніх осіб з
психічними та іншими фізичними вадами.
Для того, щоб одержати в ході допиту від
осіб з психічними вадами, а також від глухих, німих, сліпих, глухонімих повні, послі-

довні та достовірні показання, слідчому, дізнавачу, прокурору необхідно знати, як психічні чи фізичні розлади і вади можуть вплинути на формування їх показань. Одним із
факторів, що визначає своєрідність показань, виступає наявність психічних вад. Так,
особи, що страждають дебільністю, в основному дають правильні показання, вони достатньо повно відтворюють картину того,
що відбулося. В той же час, недостатня активність та цілеспрямованість психічних
процесів зумовлюють простоту та стереотипність відповідей на запитання. Слідчий,
дізнавач та ін. повинні враховувати, що у
вільній розповіді вони рідко використовують складні речення, невдало підбирають
слова для вираження своїх думок. Наявність
шепелявості як наслідок недорозвинення
мовного апарату приводить до того, що таким особам важко вимовляти складні слова
та юридичні терміни. В свою чергу на зміст
показань розумово відсталих осіб впливають властивості їх пам´яті та мислення.
Вони примітивно, непослідовно та повільно
викладають обставини вчиненого злочину,
зупиняються на дрібницях чи обставинах,
що не мають жодного значення для кримінального провадження. Вони не завжди
спроможні дати правильну відповідь на запитання слідчого, дізнавача, прокурора,
судді і тоді як реакція, у них виникає протест або роздратування. В той же час, особи
з психічними вадами (психопати, епілептики) при допиті деталізують певні обставини
до дрібниць, довго зупиняються на одному
й тому ж запитанні, схильні до фантазування. Легка навіюваність зумовлює те, що
вони нерідко беруть на себе відповідальність за дії, які фактично не вчиняли. Допит
осіб з психічними аномаліями переживається ними спокійно та легко. Деякі байдуже
ставляться до факту інкримінуємого, погоджуючись зі всіма його пунктами; інші ж неймовірно вперті і заперечують все, що їм
пред´являють. Наприклад, підозрюваному,
що страждав олігофренією у ступені помірної дебільності, і не міг надати відповідні показання, слідчий тричі висував підозру за ст.
296 КК України, спочатку за ч. 1, потім за ч.
3, і нарешті, за ч. 4 цієї ж статті. Даний приклад ще раз підкреслює, що такі особи не
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здатні надавати особисту, зокрема й юридичну оцінку своїм діям, будувати та викладати свої покази у такий спосіб, щоб надати
характеристику вчиненим ними діям, або
захистити себе від пред´явленої підозри чи
обвинувачення. Крім того, олігофрени при
стверджувальній формі запитання відповідають стверджувально, а при заперечній
формі - заперечно. Тому таким особам необхідно роз´яснити зміст запитання, з´ясувати
чи зрозуміле воно для них. Показання психопатичних особистостей відрізняються
оригінальністю, оскільки у них проявляються емоції, почуття. Їх показання характеризуються яскравими фразами. Вони часто
змінюють свої показання, головним чином,
залежно від настрою, висловлюють неправду «без користі». Роздратовані, схильні до
вибухових реакцій психопати іноді взагалі
замикаються в собі та відмовляються давати
показання. У ряді випадків в істеричних
психопатів відзначається вибірковість обставин, що мають значення для провадження. Факти малозначні, не пов´язані з подією
злочину, вони засвоюють надійно, в той час
як більш важливі та істотні запам´ятовуються
ними однобічно та поверхнево. На практиці
часто трапляються параноїдальні психопати, які в ході досудового слідства розвивають бурхливу «діяльність», спрямовану на
те, щоб уникнути відповідальності: вони закидають слідчого, дізнавача, прокурора і суд
скаргами, обвинувачуючи слідчого в незаконних методах ведення слідства, а свідків
та потерпілих - у наданні завідомо неправдивих показань; вимагають проведення одночасного допиту раніше допитаних осіб,
повторних експертиз, заміни запобіжного
заходу, закриття кримінального проваджєення під загрозою закінчити життя самогубством, або інших «безпідставних слідчіх
дій», вважаючи, що це «найдієвіший спосіб
захисту» від кримінального переслідування
та тиску на посадових осіб, що проводять
досудове розслідування. В іншій слідчій ситуації слід дотримуватись тактики, для того,
щоб перекладач який задіюється для проведення слідчих (розшукових) дій із сліпими,
глухими, безграмотними та ін. і допитуваний правильно зрозуміли один одного. Для
цього, в ході допиту слідчому, дізнавачу,
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

прокурору потрібно дотримуватись наступних правил: 1) у кабінеті слідчого під час допиту осіб з психічними і фізичними вадами,
ніхто, крім посадової особи, що веде допит,
захисника, законного представника, перекладача, психолога, педагога, спеціаліста не
повинні бути присутніми; 2) ніщо не повинно відволікати їхню увагу, тому предмети
та речі (ножі, вогнепальна зброя, речові докази), що створюють у допитуваного непотрібне зорове чи слухове збудження, слід забрати з кабінету. При допиті сліпих необхідно виключити сторонні джерела звуку (стаціонарний, мобільний телефони, телевізор,
радіо, зачинити вікна), які розсіюють увагу
та знижують ефективність мисленої діяльності; 3) світло (природне та штучне) повинно падати на обличчя, руки допитуваного
та обвинуваченого, щоб учасники кримінального провадження (насамперед слідчий) могли добре бачити артикуляцію, міміку та жести. Під час допиту вони не повинні
курити, тримати в роті та в руках сторонні
предмети. Допитуваний і перекладач мають
знаходитись на відстані одного-двох метрів
один від одного. Це забезпечить точність і
повноту показань, одержаних за допомогою
дактильної мови; 4) незрозумілі слова, фрази, спеціальні терміни, абстрактні поняття
необхідно повторювати двічі, якщо ж вони
погано сприймаються, то слід написати їх,
щоб допитуваний зміг прочитати їх; 5) робити паузи, перерви, оскільки переклад міміки та жестів, як і дактильної мови, швидко
втомлює зір, пригальмовує вольові та мислені процеси, що знижує якість перекладу.
При допиті свідків, потерпілих, обвинувачених, що страждають заїканням, слід враховувати, що ці особи недостатньо активні у
вільній розповіді. При цьому їхня мова малопереконлива, монотонна, відповіді незрозумілі. Такі допитувані спочатку проговорюють про себе відповідь, а потім вимовляють
її вголос. Захищаючись від суті підозри,
вони зосереджуються не на тому, як логічно
обґрунтувати свою позицію, а на тому, як
легше висловити свою думку. Тому слідчий
повинен бути особливо витриманим і терплячим. Розглянуті питання будуть ефективними у разі дотримання слідчими, дізнавачами, прокурорами, суддями вищезазначе-

136

Òóðåíêî Ä.Â. - Ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ç âñòàíîâëåííÿ íåîñóäíîñò³...

них рекомендацій та сприяти забезпеченню
прав неповнолітніх у кримінальному провадженні.
Для забезпечення ефективності досудового розслідування дослідженої категорії кримінальних проважень залишаються невирішеними окремі положення законодавчих та
відомчих нормативно-правових актів і прикладних питань щодо правового регулювання ролі прокурора, як процесуального керівника досудовим розслідуваням, який одночасно є тією посадовою особою яка наділена правом прийняття участі в суді з цього напряму
та підтримання (непідтримання) клопотань
слідчого, прокурора про застосування такого
виду примусових заходів в судовому засіданні. З цього питання слід підримати наукову
позицію А.В. Ткача, зокрема щодо внесення
змін до положень ч. 2 ст. 292 «Клопотання про
застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру» КПК України щодо
виключення з таких положень - зобов’язання
сторони обвинувачення пропонувати суду
конкретний вид примусових заходів медичного характеру з метою забезпечення рівності
сторін та безсторонності суду під час прийняття відповідного рішення. Така пропозиція обгруєтовується тим, що реформування системи
кримінальної юстиції, постійне удосконалення положень КПК України, оновлення його
інститутів та намагання досягнути гармонізації з міжнародними правовими стандартами
вплинуло й на діяльність національних правоохоронних органів, які здійснюють досудове розслідування, формують та підтримують
публічне обвинувачення в суді. Зокрема це
стосується й повноважень прокурора, який
здійснює нагляд за додержанням законодавства у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та бере участь у судовомі розгляді при застосуванні такого специфічного виду державного процесуального
примусу, як примусові заходи медичного характеру [10, с. 1; с. 12-13].
Висновки
Чинне національне законодавство закріпило положення про можливе застосування
судом примусових заходів медичного характеру до неосудних осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії, або захворіли на психічну

хворобу вже після вчинення кримінального
правопорушення до винесення вироку судом, або вже видбувають покарання, що в повній мірі відноситься й до неповнолітніх, які
потрапили у сферу таких кримінально процесуальних відносин. В окремих випадках
настання юридичних наслідків норми права пов’язуть з фактичним складом, під яким
розуміється сукупність юридичних фактів,
необхідних для виникнення, зміни та припинення правовідносин, що настають при
застосуванні примусових заходів медичного
характеру. Зокрема, окремо це стосується й
осіб, які захворіли на психічну хворобу після вчинення злочину до ухвалення вироку
судом, або під час відбування покарання відповідно до п. 3 ч.1 ст.93 КК України, тому
на період лікування такі правовідносини
призупиняються до закінчення лікування,
оскільки такий стан позбавляє цих осіб усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому
такі правовідносини обмежуються не часом,
а винятково медичними показниками перебігу захворювання. Відповідно до положень
ч. 2 ст. 95 КК України такі особи підлягають
періодичному огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу за 6 місяців
для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою (клопотанням) про припинення або заміну такого
заходу. Лише факт поліпшення психічного
стану особи, відносно якої примусові заходи лікування застосовувались відповідно до
рішення суду, є єдиним юридичним фактом
для відновлення кримінальних правовідносин [8, с. 40-41], що на сьогодні ще недостатньо досліджувалось. З метою забезпечення
проведення належного досудового розслідування і нагляду у формі процесуального
керівництва, доцільно удосконалити законодавчу й відомчу нормативно-правову базу
з дослідженого напряму, зокрема виданої
Офісом Генерального прокурора, оскільки
вона була видана до змін внесених у норми
Конституції України в 2016 році та враховуючи понад 100 змін і доповнень внесених на
травень 2022 року до чинного КПК України. Втім, підняті питання не є вичерпаними
і потребують подальшого дослідження або
наукового вивчення.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті законодавчі, нормативно-правові, теоретичні та прикладні питання проведення досудового розслідування
по встановленню осудності чи неосудності,
іншого психологічного стану і вад неповнолітніх в ході його проведення при можливому
застосуванні судом примусових заходів медичного характеру. Проаналізовано наукові позиції вчених і представників наукових шкіл
щодо досліджених питань, надано авторську
наукову позицію відносно дискусійних і проблемних питань у дослідженому напрямі. По
результатам дослідження надано пропозиції
і рекомендації відносно шляхів вирішення та
удосконалення теоретичних, законодавчих,
дискусійних і прикладних проблемних питань
у дослідженому напрямі.
Ключові слова : неосудний, слідчий, дізнавач, прокурор, суд, примусові заходи, медичний
характер, неповнолітній, психіатрична експертиза, захисник, пропозиції, рекомендації,
діяння, особистість.
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PROBLEMATIC ISSUES OF
CONDUCTING AN INVESTIGATION
TO ESTABLISH INSANITY, OTHER
PSYCHOLOGICAL CONDITIONS
AND DEFECTS OF MINORS IN THE
APPLICATION OF COERCIVE MEASURES
OF A MEDICAL NATURE
The author of the article considers the legislative provisions of the Law of Criminal Liability of Ukraine, current criminal procedure legislation and the existing legal framework on the
researched issues, as well as theoretical, applied
and scientific provisions, statistics, problematic
issues of law enforcement practice of investigation the establishment of insanity or sanity, other
psychological condition and defects of persons
who have committed socially dangerous acts. At
the same time, the peculiarities of juveniles in this
area of pre-trial investigation were investigated,
as a result of which the court may apply coercive
measures of a medical nature to them, which are
regulated and correlated with substantive and
criminal procedural law. In addition, the author
researched the situations when juveniles suffer
from mental illness after committing a socially
dangerous act before sentencing, or those serving a sentence in prison. Special attention is paid
to the issues of medical psychiatry, psychology
and pedagogy and their features in juveniles, the
use of such knowledge and, in particular, relevant
specialists in these fields during the pre-trial investigation to establish insanity and sanity, other
psychological conditions and defects of minors.
The scientific positions of scientists and representatives of scientific schools, as well as trends
in science on research issues were analyzed, the
author’s vision and scientific position on debatable and problematic issues in the research area
were expressed. According to the results of the
research, suggestions and recommendations on
the studied problem issues were given, the ways
of solving and improving the legislative and applied researched problem direction were offered.
Key words: insane, investigator, coroner,
prosecutor, court, coercive measures, medical
nature, juvenile, psychiatric examination, psychological examination, defense counsel, proposals, recommendations, actions, person.
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На основі аналізу різноманітних доктринальних кримінологічних позицій та
сучасної судової практики, враховуючи такий критерій, як «зловживання свободою
слова», виявлено та обґрунтовано різні
форми криміногенного впливу ЗМІ на свідомість окремої особи чи групи людей.
Зазначається, що форми криміногенного впливу ЗМІ на свідомість особи чи групи
людей ні в якому разі не слід ототожнювати з видами таких впливів або замінювати
їх останніми.
Форми криміногенного впливу ЗМІ можуть бути представлені: 1) групою форм,
заборонених кримінальним законодавством
та караних або забезпечених іншими некаральними кримінально-правовими санкціями (виконання ЗМІ ролі засобів вчинення окремих кримінальних правопорушень,
передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України, а також випадки
вчинення уповноваженими особами юридичних осіб ЗМІ в інтересах та від імені
юридичних осіб ЗМІ деяких кримінальних
правопорушень, передбачених ст. 109, ст.
ст. 110, 301, 301-1, 301-2, 343, 345, 376,
377, 436, 437, 447 КК України, або випадками вчинення уповноваженими особами
юридичних осіб ЗМІ від імені юридичної
особи ЗМІ кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-2 КК України;
2) група форм, заборонених законом, але не
караних або не забезпечених іншими кримінальними санкціями. До них належать:
а) фальсифікація (перекручення) суспільно
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важливої інформації; б) поширення неперевірених даних у вигляді достовірних повідомлень; в) дискредитація окремих осіб та
організацій; г) інформування про способи
та способи вчинення кримінальних правопорушень, зокрема розповсюдження інформації про шляхи, способи виготовлення,
застосування вибухових пристроїв або речовин, наркотичних засобів, психотропних
речовин та їх прекурсорів; 3) група форм,
що порушують професійно-етичні стандарти. Цю групу можна представити такими
методами впливу, як: а) використання ненормативної лексики; б) створення конфліктних ситуацій; в) романтизація злочинності та кримінальних правопорушень,
а також уславлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (створення та
розвиток кримінальної субкультури); г)
реклама алкогольних або тютюнових виробів та грального бізнесу; д) формування
негативної думки про державу, у тому числі
правоохоронні органи, суди та їх посадових
осіб; д) пропаганда жорстокості, сцен насильства, порнографії.
Ключові слова: форма, криміногенний
вплив, джинси, пропаганда, маніпуляція.
Постановка проблеми
Протягом останніх десятиліть вплив засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на всі
сфери суспільних відносин набув якісно нових виразів: суспільство стало інформаційним та всі його члени потребують щоденного отримання інформації [7, с. 3]. При цьому
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у процесі збирання, оброблення та поширення інформації засоби масової інформації
мимоволі, а в певних випадках й умисно,
здатні чинити негативний деструктивнопсихологічний вплив на свідомість та поведінку особи або групи людей. Такий інформаційно-психологічний вплив здійснюється
у числених різноманітних зовнішніх формах, дослідження яких залишається певною
мірою вільною зоною наукового пошуку сучасних кримінологів. У зв’язку з цим, аналіз саме цього питання у запропонованій
наукової публікації поза всяким сумнівом є
цікавим не лише з теоретичної, але і з практичної точки зору.
Аналіз останніх джерел і публікацій
На високому теоретичному рівні проблеми криміногенних впливів ЗМІ на свідомість індивідуально визначеної особи
або групи людей знаходилася у сфері уваги низки вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема В. В. Боровикової, П. С. Булатецького, В. І. Галагана, Ю. І. Гололобової,
М. О. Д’ячкової, М. О. Мокряк, О. Г. Радзієвської, А. І. Русиняка, Т. Черненка та багатьох інших. Віддаючи належне цінності наукових розробок вказаних авторів, слід разом
із тим зазначити, що в контексті дослідження кримінологічного аспекту ЗМІ до кінця
не вирішеною залишається проблематика
саме форм криміногенних впливів на свідомість та поведінку особи або групи людей.
Формулювання цілей
Мета цієї статті полягає у виокремленні
різних форм криміногенних впливів ЗМІ на
свідомість особи або групи людей на підставі аналізу доктринальних кримінологічних
позицій та наявної судової практики з цієї
проблематики.
Виклад основного матеріалу
Аналіз кримінологічної літератури засвідчує, що криміногенний вплив ЗМІ на
свідомість локальних або масових аудиторій має чималу низку різноманітних форм,
щодо кількості та змісту яких єдність думок
відсутня. Так, П. С. Булатецький зазначає,
що основними формами медіанасильства, як
різновиду криміногенного впливу ЗМІ, є: 1)

інформування про методи і способи вчинення посягань; 2) використання ненормативної лексики; 3) романтизація злочинності
та рецидивістів, а також їх героїзація; 4) реклама алкогольної продукції; 5) створення
та розвиток кримінальної субкультури; 6)
формування негативної думки про державні
(правоохоронні) органи та їх посадових осіб,
діяльність та систему боротьби зі злочинністю тощо [3, с. 9]. На думку М. О. Д’ячкової,
форми криміногенної активності ЗМІ можуть бути представлені: 1) інформуванням
про способи, знаряддя, технології вчинення злочину, що потягло за собою вчинення протиправного діяння; 2) пропагандою,
підбурюванням або закликами, які містять
склад посягання або породжують злочинність; 3) використанням ЗМІ як інформаційного забезпечення злочинності або «знаряддя» злочину; 4) самовідтворення злочинності завдяки злочинам, які вчиняються проти
ЗМІ [8, с. 102-110].
Аналіз уже наведених наукових позицій
дозволяє говорити про те, що в кримінологічній літературі не існує будь-якої більшменш універсальної репрезентації форм
криміногенного впливу ЗМІ на особистість
чи групу осіб. Тут доречно зазначити, що
форми криміногенних впливів ЗМІ доречно відрізняти від видів таких впливів ЗМІ.
Їх не слід ототожнювати або більше того
підміняти один іншим. Річ у тім, що в академічних тлумачних словниках української
мови під терміном «форма» розуміється спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація та зовнішній вираз. Натомість під терміном «вид» – одиничні різновиди, що розкривають багатоманітність
змісту форми [1]. У зв’язку з цим, саме в
такому розумінні терміна «форма» в подальшому безпосередньо форми криміногенних
впливів ЗМІ на особу або групу людей ми
будемо виокремлювати та розглядати, виходячи з розповсюджених у сучасних умовах можливостей ЗМІ свідомо або несвідомо зловживати свободою слова. Уявляється,
що саме такий критерій може в достатній
мірі повно та змістовно їх репрезентувати.
Отже, форми умисного або необережного
криміногенного впливу вітчизняних ЗМІ на
свідомість масових та локальних аудиторій
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можна представити такими трьома формами
(групами форм): 1) заборонені кримінальним
законом та карані чи забезпечені іншими
кримінально-правовими санкціями не карального характеру; 2) заборонені законом,
але не карані чи не забезпечені іншими кримінально-правовими санкціями; 3) групою
форм, що порушують професійні та етичні
норми [13, с. 239-250].
Перша група форм криміногенних впливів ЗМІ на свідомість локальних та масових
груп представлена випадками виконання
ЗМІ ролі засобів вчинення окремих кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених ч. 3 ст. 109, ст. ст. 110, 111-1, 161,
162, 168, 176, 182, 231, 258-2, 232, 300, 301,
301-1, 301-2, 343, 344, 345, 345-1, 346, 376,
377, 436, 436-1, 437, 447 КК України. Кримінальний закон у ряді випадків наділяє ЗМІ
якостями основних або додаткових ознак
складів окремих кримінальних посягань. У
подібних випадках використання ЗМІ полегшує їх вчинення або сприяє заподіянню
більш значної шкоди охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам [2,
с. 34-35]. Крім того, ця група криміногенних
впливів ЗМІ може бути представлена й випадками вчинення уповноваженими особами юридичних осіб ЗМІ в інтересах та
від імені юридичних осіб ЗМІ деяких кримінальних правопорушень, передбачених
ст. 109, ст. ст. 110, 301, 301-1, 301-2, 343, 345,
376, 377, 436, 437, 447 КК України, або випадками вчинення уповноваженими особами юридичних осіб ЗМІ від імені юридичної
особи ЗМІ кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-2 КК України.
Виконання ЗМІ ролі засобів вчинення окремих кримінальних правопорушень
яскраво може бути репрезентована низкою
прикладів судової практики. Скажімо, О.,
реалізуючи свій злочинний умисел, з метою
доступу до матеріалів (відео,-фотофайлів)
дитячої порнографії, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи та
технології, а саме мобільний телефон марки
«Huawei Р8 lite 2017», який належав йому на
праві власності, маючи доступ до всесвітньої
мережі Інтернет, у 2021 році, завантажив з
всесвітньої мережі Інтернет та умисно зберігав без мети збуту чи розповсюдження на
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його внутрішній пам’яті продукцію, а саме
– п’ять графічних файлів, які згідно з висновком судової мистецькознавчої експертизи
належали до дитячої порнографії [5].
До другої групи форм відносяться протиправні дії, при вчиненні яких інформаційний вплив ЗМІ може відіграти негативну
роль, але через будь-які причини залишається безкарним. До таких форм криміногенних впливів належать: 1) фальсифікація
(спотворення) суспільно важливих відомостей; 2) поширення неперевірених даних у
вигляді достовірних повідомлень; 3) дискредитація окремих осіб та організацій; 4)
інформування про методи та способи вчинення кримінальних правопорушень, зокрема поширення відомостей про способи,
методи розробки, виготовлення та використання вибухових пристроїв або речовин,
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.
У контексті групи форм, що розглядається, цікавою є така інформація. Так, експерти громадської організації «Інститут масової
інформації» повідомляють, що, наприклад,
у Дніпрі кожна дев’ята новина є маніпулятивною. Такі підсумки моніторингу «Інфокрайм Дніпро». Фахівці пів року моніторили новинні стрічки 10 популярних онлайнресурсів Дніпра та Кривого Рогу, дописи 9
фейсбук-сторінок місцевих політиків, а також випуски новин на 6 місцевих телеканалах. Загалом проаналізували 33400 повідомлень та 1109 телевізійних сюжетів. Висновок експертів невтішний: 11% дніпровських
та криворізьких новин є маніпуляціями або
фейками. Загалом під час дослідження виявили 3826 маніпуляцій та 13 фейків. Експерти зауважують, що дуже важливо вміти
розпізнавати не тільки відверті фейки, а й
маніпуляції. Кількість фейків зменшується,
але росте кількість маніпуляцій. Дезінформація стає завуальованою. Дуже часто її маскують під конспірологічні теорії [6].
Щодо, скажімо, інформування про методи і способи вчинення кримінальних правопорушень, то показовим є такий приклад судової практики. Так, 06.04.2011 р., реалізуючи спільний злочинний умисел, О., діючи
за попередньою змовою із С., знаходячись
за місцем свого проживання, у глобальній
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мережі Інтернет знайшли інструкцію з виготовлення вибухового пристрою, для виготовлення ними вибухівки та в подальшому,
спільно придбали в торгівельних мережах
м. Біла Церква Київської області аміачну
селітру, алюмінієву пудру, ацетон, пігулки
перекису водню, пластикові відра, три мобільні телефони з впаяними проводами, які
передбачалися складовими вибухового пристрою. Вказані особи в період часу з 19.00
години по 23.00 годину, за допомогою зазначених складових виготовили три вибухові пристрої, призначені для порушення
громадського порядку у м. Києві [4].
Нарешті, третя група форм криміногенних впливів ЗМІ може бути представлена
такими способами впливів, на що звертають
увагу вже цитовані нами окремі дослідники: 1) використання ненормативної лексики; 2) створення конфліктних ситуацій; 3)
романтизація злочинності та кримінальних
правопорушень, а також героїзація осіб,
які вчинили кримінальні правопорушення
(створення і розвиток кримінальної субкультури); 4) реклама алкогольної або тютюнової продукції та грального бізнесу; 5) формування негативної думки про державні, у
тому числі правоохоронні органи, суди та їх
службових осіб; 6) пропаганда жорстокості,
сцен насильства, порнографії.
Використання ненормативної лексики. Використання обсценної (ненормативної) лексики ЗМІ здійснюється: а) або відкрито (без
маскування); причому як умисно, так і через
необережність; б) або заувальовано. При
цьому, як у першому, так і в другому випадку здійснюється це через схожі за звучанням
або написанням слова, або шляхом використання візуальних образів, що викликають у
респондентів певні асоціації. Остання форма яскраво представлена відомою сценою
відльоту з аеропорту м. Чікаго США з художнього фільму «Брат-2». Загалом цей «витвір», як і низка подібних інших «творінь»
окремих російських митців («Бандитський
Петербург», «Бригада», «Бумер», «Мама, не
журись»), є класичним прикладом пропагування через ЗМІ жорстокості, сцен насильства, расової, національної чи релігійної нетерпимості, у зв’язку з чим, у певній мірі,
може одночасно характеризувати й останню

шосту форму, розглядуваної третьої групи
форм криміногенного негативного впливу
ЗМІ на свідомість індивідуально визначеної
особи або групи людей.
Створення конфліктних ситуацій. Багато фахівців, які займаються вивченням
проблем засобів масової інформації, зазначають, що зараз ЗМІ стали не лише самі
створювати конфліктні ситуації, а й виступати як засіб створення скандалів зацікавленими особами. Інформація мас-медіа
відповідно до їх характерних властивостей
стає предметом широкого громадського
обговорення [13, с. 230-250]. Показовим з
цього приводу є приклад створення конфлікту ЗМІ в українсько-угорських відносинах, наведений А. І. Русиняком під час
дослідження ним чинників політизації медіаринку. Зокрема, дослідник зазначає, що
новину про те, що «новообрані депутати
Сюртівської ОТГ на Закарпатті замість Гімну України співали Гімн Угорщини» поширили спочатку місцеві групи у соціальних
мережах та сайти новин (Zaxid.Net, «Суспільне мовлення України», «Високий Замок», «Акцент», «Голос Карпат» та ін.), потім центральні ЗМІ («Канал 24», «Громадське Телебачення», «Новое Время», «Главком», «Інтерфакс-Україна», «Дзеркало тижня», «Коментарі», «Цензор.НЕТ», «Факти»,
«Deutsche Welle» тощо), а також російські
медіа («Lenta.ru», «RT на русском») і навіть
ресурси на тимчасово окупованих територіях («dnr.news»). Згодом за повідомленням
у соцмережах та ЗМІ відповідну перевірку
почала Служба безпеки України, додатково
були спрямовані запити і вимоги від народних депутатів України. При цьому, одразу
після інциденту у мережі Інтернет і на місцевих медіаресурсах (переважно угорського спрямування) з’явилося відео, де чоловік
у камуфляжі представляється бійцем ДУК
«Правий Сектор» і погрожує представникам угорської нацменшини (новину про це
поширили сайти «Карпатський об’єктив»,
«Karpat.in.ua», «Kárpátalja.ma») [11, с. 163164], що лише засвідчує використання у
цьому випадку ЗМІ як засобу створення
скандалів зацікавленими особами, не виключено, що з метою погіршення кримінологічної ситуації в регіоні.
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Романтизація злочинності та кримінальних правопорушень, а також героїзація осіб, які
вчинили кримінальні правопорушення (створення і розвиток кримінальної субкультури). Криміногенний вплив ЗМІ у формі візуалізації
через телебачення, кінематограф, інтернет
може здійснюватися шляхом пропаганди
кримінальної субкультури, яка включає в
себе декілька компонентів. По-перше, це
формування привабливого образу злочинного світу. По-друге, інформаційне та морально-психологічне забезпечення окремих видів і напрямів злочинної діяльності.
По-третє, створення позитивного образу
представників злочинних структур і корумпованих представників влади. По-четверте,
поширення злочинної ідеології. Ця форма
має певну специфіку, так як в основному
інтерес до неї виявляють молодь і підлітки.
ЗМІ докладно консультують у спеціалізованих розділах щодо злодійських традицій, а
також упроваджують злодійський жаргон,
кримінальну культуру, вживання нецензурних виразів. Просвітництво подібного роду
викликає у суспільства негативний стрес,
дезорієнтацію і паніку, з одного боку, і моду
на злочинність, виражену в правовому нігілізмі, мовних оборотах, кримінальній етиці, блатній ліриці, що захопила шоу-бізнес,
з іншого боку [7, с. 61-63]. З цього приводу
спадають на думку такі російські серіали,
які нещодавно демонструвалися на національних телеканалах, як: «Життя і пригоди
Мішки Япончика (Одного разу в Одесі)»,
«Шулер» та деякі ін.
Реклама алкогольної, тютюнової продукції
та грального бізнесу. Отримання комерційного прибутку за рахунок відкритої чи прихованої реклами (так званої «джинси») є однією з головних цілей «недоброчесних» ЗМІ
[11, с. 145].
Аналіз наявної у відкритому публічному просторі інформації, акумулювавши її,
дозволяє стверджувати, що своє зовнішнє
вираження популяризації алкогольної та
тютюнової продукції, а також грального
бізнесу здійснюється ЗМІ у формі: 1) інформативної реклами (коли необхідно заманити споживача, створити первинний попит,
показати особливості, новизну алкогольної,
тютюнової продукції чи грального бізнеÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

су); 2) реклами, завдяки якій відбувається
формування інтересу і переваги до певної
марки, скажімо, алкогольної або тютюнової
продукції, у зв’язку з певним заохоченням
перемикання попиту на конкретний бренд
і т. ін. (достатньо згадати ввічливих та чемних рекламних агентів, які, знаходячись
біля кіосків з продажу тютюнової продукції,
пропонують придбати певний інший бренд
цигарок, яким користується покупець, видаючи його за більш модний та водночас
менш шкідливий для здоров’я); 3) емоційної
реклами (ця форма прагне довести споживачу правильність зробленого їм вибору алкогольної, тютюнової продукції; у цій рекламі
часто фігурують задоволені покупці, весела
або заспокійлива атмосфера, комічні моменти, спрямовані на формування позитивних
емоцій, а на підсвідомому рівні – хорошої
думки про товар); 4) нагадувальної реклами,
яка вкрай важлива на етапі завершення виробничого циклу певної продукції.
Формування негативної думки про державні, у тому числі правоохоронні органи, суди та
їх службових осіб. Формування негативної
думки про державні органи, у тому числі
правоохоронні органи, суди та їх службових осіб, з одного боку, є логічним наслідком прославлення злочинців та поширення
їхньої культури [13, с. 239-250], а з іншого,
– цілеспрямованою діяльністю ЗМІ з метою досягнення певних цілей. Експерти
Національного інституту стратегічних досліджень зазначають, що резонансні затримання представників правоохоронних органів, підозрюваних у хабарництві, приклади
негідного поводження співробітників МВС,
що широко висвітлюються ЗМІ, до й особливо протягом 2009–2014 рр., призвели до
формування стійкого негативного стереотипу навколо діяльності правоохоронних
органів. Широкого розголосу у суспільстві
отримала низка випадків порушення прав
людини у процесі досудового слідства, катувань затриманих, які іноді приводили до їх
загибелі. Незадовільна оцінка ефективності
діяльності правоохоронних органів відбивається на соціально-психологічному стані
суспільства, призводить до зростання протестних настроїв [12]. Тут водночас доречно
зазначити, що моніторинг сучасного стану
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формування негативної думки про державні, у тому числі правоохоронні органи та
суди останніх років наближених до 2022 р.,
дозволяє констатувати тенденцію до певного зниження негативного ставлення суспільства щодо діяльності правоохоронних
органів та судів. Зокрема, вітчизняними
експертами у сфері масових комунікацій
зазначається, що сучасні новини про правоохоронні органи й суди складно назвати
збалансованими, адже базуються вони переважно на офіційних повідомленнях та є
компліментарними щодо органів влади. Що
стосується тональності матеріалів, то 39%
новин зі згадками про правоохоронні органи й суди в регіональних онлайн-медіа мали
позитивну тональність. Ще 57% згадок були
нейтральними, і лише 4% мали негативну
конотацію. Найбільше негативних згадок у
регіональних онлайн-медіа було про НАБУ:
17% усіх про цю структуру, що можна пояснити систематичними негативними згадками про неї від політиків та матеріалами з
ознаками замовності. Найменш негативно
висвітлювалися Національна поліція (5%
усіх згадок у регіональних медіа про цю
структуру), СБУ (5% негативу) та Патрульна поліція (2%). Взагалі не зафіксовано негативних згадок про прокуратуру і ДБР [9].
Пропаганда жорстокості, сцен насильства,
порнографії. Національна експертна комісія
України з питань захисту суспільної моралі, пропаганду насильства, жорстокості та
порнографії тлумачить як діяльність, спрямовану на розповсюдження демонстрацій
актів насильства, жорстокості або продукції
порнографічного характеру для впливу на
громадську думку, відповідні прояви яких
не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, поширення [10]. Як приклад
пропаганди, можна навести випадок, коли,
за даними Нацради з питань телебачення
та радіомовлення України, у 2016 році у
мовленні супутникового телеканалу ТОВ
«Телемережа «Уніка-TV» (логотип «Планета, стилізована літера П») було зафіксовано
трансляцію передач, які пропагували винятковість, зверхність або неповноцінність
осіб за ознаками їх релігійних переконань,
ідеології, належності до тієї чи іншої нації

або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, та здійснення інших
вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність [8, с. 103].
Висновки
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що
форми криміногенних впливів ЗМІ на свідомість людини чи групи людей ні в якому
разі не слід ототожнювати з видами таких
впливів або підміняти їх останніми.
Форми криміногенних впливів ЗМІ можуть бути репрезентовані:
1) групою форм, що заборонені кримінальним законом та карані чи забезпечені
іншими кримінально-правовими санкціями
не карального характеру, – представлені випадками виконання ЗМІ ролі засобів вчинення окремих кримінальних правопорушень, передбачених Особливою частиною
КК України, а також випадками вчинення
уповноваженими особами юридичних осіб
ЗМІ в інтересах та від імені юридичних осіб
ЗМІ кримінальних правопорушень, передбачених ст. 109, ст. ст. 110, 301, 301-1, 301-2,
343, 345, 376, 377, 436, 437, 447 КК України,
або випадками вчинення уповноваженими
особами юридичних осіб ЗМІ від імені юридичної особи ЗМІ кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-2 КК України;
2) групою форм, заборонених законом,
але не караних чи не забезпечених іншими
кримінально-правовими санкціями. До них
належать: а) фальсифікація (спотворення)
суспільно важливих відомостей; б) поширення неперевірених даних у вигляді достовірних повідомлень; в) дискредитація окремих осіб та організацій; г) інформування про
методи та способи вчинення кримінальних
правопорушень, зокрема поширення відомостей про способи, методи розробки, виготовлення та використання вибухових пристроїв або речовин, наркотичних засобів,
психотропних речовин та їх прекурсорів;
3) групою форм, що порушують професійні та етичні норми. Ця група може бути
представлена такими способами впливів,
як: а) використання ненормативної лексики; б) створення конфліктних ситуацій; в)
романтизація злочинності та кримінальних
правопорушень, а також героїзація осіб,
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які вчинили кримінальні правопорушення
(створення і розвиток кримінальної субкультури); г) реклама алкогольної або тютюнової продукції та грального бізнесу; ґ) формування негативної думки про державні, у
тому числі правоохоронні органи, суди та їх
службових осіб; д) пропаганда жорстокості,
сцен насильства, порнографії.
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FORMS OF CRIMINOGENIC
INFLUENCES OF MASS MEDIA:
THEORETICAL ASPECT
Based on the analysis of various doctrinal criminological positions and existing case law, taking into
account such criteria as “abuse of freedom of speech”,
various forms of criminogenic influences of the media on the consciousness of an individual or group of
people are identified and based on their own generalized conclusions.
It is noted that the forms of criminogenic influences of the media on the consciousness of a person or
group of people should in no way be identified with
the types of such influences or replace them with the
latter.
Forms of criminogenic influences of the media
can be represented: 1) a group of forms prohibited
by criminal law and punished or secured by other
non-punitive criminal law sanctions - represented by
cases of media performance of certain criminal offenses under the Special Part of the Criminal Code
of Ukraine, as well as cases of authorized media legal
entities in interests and on behalf of legal entities of
the media of criminal offenses under Art. 109, art.
Art. 110, 301, 301-1, 301-2, 343, 345, 376, 377,
436, 437, 447 of the Criminal Code of Ukraine, or
cases of commission by authorized persons of legal

entities of the media on behalf of the legal entity of
the media of a criminal offense under Art. 258-2 of
the Criminal Code of Ukraine; 2) a group of forms
prohibited by law, but not punished or not secured by
other criminal sanctions. These include: a) falsification (distortion) of socially important information; b)
dissemination of unverified data in the form of reliable messages; c) discrediting individuals and organizations; d) informing about methods and ways of
committing criminal offenses, in particular dissemination of information about ways, methods of development, manufacture and use of explosive devices or
substances, narcotic drugs, psychotropic substances
and their precursors; 3) a group of forms that violate
professional and ethical standards. This group can
be represented by such methods of influence as: a) the
use of profanity; b) the creation of conflict situations;
c) romanticization of crime and criminal offenses, as
well as glorification of persons who have committed
criminal offenses (creation and development of criminal subculture); d) advertising of alcohol or tobacco
products and gambling business; e) formation of a
negative opinion about state, including law enforcement agencies, courts and their officials; e) propaganda of cruelty, scenes of violence, pornography.
Key words: form, criminogenic influence, jeans,
propaganda, manipulation.
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У статті проведений аналіз статті 306
КПК України. Досліджено порядок розгляду
слідчим суддею скарг учасників кримінального провадження на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Акцентовано увагу на тому, що відразу ж після
призначення скарги до розгляду слідчий
суддя повинен повідомити особу, яка подала
скаргу, її захисника, представника про день
та час її розгляду. При визначенні часу надіслання їм виклику необхідно керуватися
ч. 8 ст. 135 КПК. Розкрито, що відповідно до ч. 7 ст. 304 КПК повернення скарги
не позбавляє права повторного звернення
до слідчого судді в порядку, передбаченому
КПК України.
Проаналізовано судову практику, яка
свідчить про непоодинокі випадки порушення вимог ч.2 чт. 304 КПК України. Основними причинами цього є: особа, яка подала скаргу, не з’являється в судове засідання,
незважаючи на її повідомлення у порядку,
передбаченому Ст. 135 КПК; при розгляді скарги на рішення про закриття кримінального провадження запитувані слідчим
суддею матеріали досудового розслідування
не надаються в межах 5-денного строку. У
більшості випадків ці матеріали надходять
через 7- 10 днів після здійснення запиту,
внаслідок чого скарга розглядається із порушенням строку, встановленого законом.
Констатовано, у разі самостійного скасування слідчим чи прокурором вказаних
рішень, припинення оскаржуваної дії чи
бездіяльності, слідчий суддя відповідно до ч.
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

2 ст. 305 КПК має прийняти рішення про
закриття провадження за скаргою.
Ключові слова: слідчий суддя, скарга, рішення, бездіяльність, прокурор, кримінальне провадження.
Постановка проблеми
У юридичній літературі відмічається,
що порівняно «з іншими процедурами судовий порядок розгляду скарг забезпечує
більшу об’єктивність, ширші можливості
для заінтересованих осіб у відстоюванні
своїх інтересів, більшу авторитетність та
обов’язковість прийнятого за результатами
розгляду скарги рішення» [1, с. 95].
Порядок розгляду слідчим суддею скарг
учасників кримінального провадження на
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи
прокурора регламентований ст. 306 КПК.
У ній містяться такі положення: скарги розглядаються слідчим суддею місцевого суду
згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст. 318-380 КПК, з урахуванням положень глави 26 цього Кодексу
(ч. 1); скарги розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження
відповідної скарги, крім скарг на рішення
про закриття кримінального провадження,
які розглядаються не пізніше п’яти днів з
моменту надходження скарги (ч. 2); розгляд
скарг здійснюється за обов’язкової участі
особи, яка подала скаргу, чи її захисника,
представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржу148
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ється. Відсутність слідчого чи прокурора не
є перешкодою для розгляду скарги (ч. 3).
Зі змісту ч. 1 ст. 306 КПК випливає, що на
правила розгляду слідчим суддею скарги
на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та
прокурора поширюються загальні положення про судовий розгляд. Винятками є положення щодо: строку розгляду: розгляд скарги відбувається протягом сімдесяти двох
годин (п’яти днів на рішення про закриття
кримінального провадження) з моменту її
надходження, судовий розгляд – протягом
розумного строку; участі прокурора у судовому засіданні: вона необов’язкова під час
розгляду скарги, а під час судового розгляду
прокурор зобов’язаний брати участь; відкладення судового засідання: при розгляді
скарги воно є неможливим, а під час судового розгляду відбувається його відкладення
та призначається нова дата розгляду.
Ступінь дослідженості теми
Різні аспекти порядку реалізації слідчим суддею наданих йому повноважень
розглядали О.В. Білоус, Д.М. Валігура, С.В. Єськов, С.В. Завада, Т.Г. Ільєва,
Н.С. Карпов, О.Б. Комарницька, О.М. Коріняк, Є.Д. Лук’янчиков, М.М. Ольховська, В.О. Попелюшко, О.І. Полюхович,
В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, Р.І. Тракало, Л.Д. Удалова, О.Г. Яновська та ін.
Метою цього дослідження є вивчення
особливостей порядоку розгляду слідчим
суддею скарг учасників кримінального провадження на рішення, дії чи бездіяльність
слідчого чи прокурора.
Виклад основного матеріалу
КПК не вимагає, щоб слідчий суддя постановив ухвалу про призначення скарги
до розгляду. Про це йдеться у п. 7 Інформаційного листа ВССУ від 9 листопада 2012 р.
№ 1640/0/4-12 [2, с. 112-118]. Вказано, якщо
скарга відповідає вимогам закону, слідчий
суддя відкриває провадження та постановляє ухвалу про призначення скарги до розгляду. На наш погляд, таким положенням
потрібно доповнити ст. 306 КПК.
Відразу ж після призначення скарги до
розгляду слідчий суддя повинен повідоми-

ти особу, яка подала скаргу, її захисника,
представника про день та час її розгляду.
При визначенні часу надіслання їм виклику необхідно керуватися ч. 8 ст. 135 КПК.
У разі розгляду скарги достатньо, щоб слідчий суддя протягом двадцяти чотирьох
годин після її отримання призначив засідання та надіслав виклик учасникам кримінального провадження. Складність питань
про закриття кримінального провадження
зумовила збільшення строку підготовки
слідчого судді до розгляду відповідної скарги до п’яти днів (ч. 2 ст. 306 КПК). Тому
у цьому випадку, як відмічає О.А. Банчук,
слідчий суддя зобов’язаний протягом сорока восьми годин після отримання скарги
призначити засідання та надіслати виклик
учасникам. Адже у ч. 8 ст. 135 КПК вказано, що особа повинна отримати виклик не
пізніше ніж за три дні до дня прибуття [3, с.
579]. У випадку, якщо скарга не відповідає
вимогам закону, слідчий суддя має постановити ухвалу про її повернення. Згідно з ч.
2 ст. 304 КПК, скарга повертається, якщо:
скаргу подала особа, яка не має права її подавати; скарга не підлягає розгляду в цьому суді; скарга подана після закінчення
строку, передбаченого ч. 1 цієї статті, і особа, яка її подала, не порушує питання про
поновлення цього строку або слідчий суддя
за заявою особи не знайде підстав для його
поновлення. У цих випадках слідчий суддя
зобов’язаний невідкладно надіслати особі,
яка подала таку скаргу, копію ухвали про
її повернення разом зі скаргою та всіма доданими до неї матеріалами.
Відповідно до ч. 7 ст. 304 КПК, повернення скарги не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом. Однак є
один виняток. У п. 6 Інформаційного листа
ВССУ від 9 листопада 2012 р. № 1640/0/412 роз’яснено, що це правило не стосується
випадків повторного подання скарги, яку
було повернуто у зв’язку із пропущенням
встановленого процесуального строку [2,
с. 112-118]. Також слідчий суддя може постановити ухвалу про відмову у відкритті
провадження. Відповідно до ч. 4 ст. 304
КПК, це рішення приймається лише у
разі, якщо скарга подана на рішення, дію
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чи бездіяльність слідчого, прокурора, що
не підлягають оскарженню. Зі змісту ст. ст.
342-346 КПК, до яких відсилає ч. 1 ст. 306
цього Кодексу, можна дійти висновку, що
підготовча частина судового розгляду скарги складається із таких дій: у призначений
для розгляду скарги час слідчий суддя відкриває судове засідання та оголошує, яка
скарга буде розглядатися; секретар судового засідання доповідає слідчому судді про
явку учасників судового засідання; слідчий
суддя оголошує своє прізвище, а також
прізвище прокурора, захисника, представника, секретаря судового засідання; слідчий суддя роз’яснює особі, яка подала скаргу, право відводу; якщо заявлено відвід, він
вирішується у порядку, встановленому ст.
81 КПК; після виконання вказаних дій судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’ятку
про їхні права та обов’язки. Після закінчення підготовчих дій слідчий суддя оголошує
про початок судового розгляду.
У юридичній літературі є дискусійним
питання про те, які процесуальні дії вправі проводити слідчий суддя на цьому етапі судовоконтрольного провадження. Так,
І.В. Гловюк відмічає, що, розглядаючи
скаргу, слідчий суддя має право проводити допити, досліджувати речові докази, документи, звуко- і відеозаписи, отримувати
консультації та роз’яснення спеціаліста. Не
можуть бути застосовані такі засоби дослідження доказів, як проведення експертизи, пред’явлення для впізнання, огляд на
місці, доручення про проведення слідчих
(розшукових) дій, хоча ст. 306 КПК і не передбачає обмежень щодо цих засобів [4, с.
594].
Д.Є. Крикливець стверджує, що під
«час розгляду скарг слідчим суддею проводяться: допити свідків; допити потерпілих; допити малолітніх або неповнолітніх
свідків чи потерпілих; пред’явлення для
впізнання, якщо особа в межах відповідного кримінального провадження ще не
впізнавала особу чи річ, а скарга, що розглядається слідчим суддею, не пов’язана із
незадоволенням слідчим, прокурором клопотання про проведення пред’явлення для
впізнання особи чи речі; допити експертів
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

в суді з метою роз’яснення попередньо даних та наявних у матеріалах кримінального провадження висновків, що має значення для вирішення скарги слідчим суддею;
дослідження речових доказів, включаючи
можливість ставити запитання з приводу
речових доказів свідкам, експертам, спеціалістам, які їх оглядали; дослідження документів; дослідження звуко- і відеозаписів;
консультації та роз’яснення спеціаліста на
місці.
Учасники судового розгляду скарг також мають право заявляти слідчому судді
клопотання, у тому числі і з метою сприяння їм у залученні до судового розгляду нових доказів, подання яких ці учасники самостійно забезпечити не можуть» [5, с. 1112].
О.Г. Шило та А.Р. Туманянц зазначають, що після оголошення особою, яка подала скаргу, її змісту, «слідчий суддя заслуховує пояснення цієї особи, прокурора, а
також допитує інших осіб, які з’явилися за
викликом до судового засідання. При розгляді скарги слідчий суддя досліджує надані сторонами матеріали» [6, с. 512].
С.О. Пшенічко вважає, що законодавцем обмежені можливості слідчого судді
щодо дослідження доказів під час розгляду
скарги. Він висловив пропозицію доповнити ст. 306 КПК положенням, «що слідчий
суддя з метою перевірки доводів скаржника (його захисника, представника) або наданих заперечень вправі за клопотанням
сторін або за власної ініціативи заслухати
будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення скарги.
Саме таке вирішення цієї проблеми
сприятиме реалізації ст. 94 КПК, що вимагає від слідчого судді оцінювати докази
за своїм внутрішнім переконанням, яке
ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин
кримінального провадження, керуючись
законом, кожний доказ – з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття
відповідного процесуального рішення» [7,
с. 449]. Науковець відмічає, що, за загаль-
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ним правилом, активність слідчого судді у
встановленні законності та обґрунтованості повинна обмежуватися доводами та вимогами скарги. Однак виняток може бути
встановлено для випадків, коли слідчий
суддя при розгляді скарги виявляє істотні
порушення вимог КПК, тобто ті порушення, які перешкодили чи могли перешкодити ухвалити законне та обґрунтоване рішення [8, с. 745].
На погляд Л.Д. Удалової, Д.О. Савицького, В.В. Рожнової, Т.Г. Ільєвої, необхідність у закріпленні у ст. 306 КПК вказаного
положення не викликає ніяких сумнівів,
зважаючи на регламентацію питання про
прийняття слідчим суддею рішення про
застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя має
право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою
заслухати будь-якого свідка чи дослідити
будь-які матеріали, що мають значення для
вирішення питання (ч. 4 ст. 151, ч. 3 ст.
156, ч. 4 ст. 172, ч. 4 ст. 193 КПК) [9, с. 147].
Наша точка зору з цього питання є іншою.
Не слід перетворювати судовий розгляд
скарги у повноцінне судове слідство. Слідчий суддя не вправі допитувати свідків,
проводити інші процесуальні дії щодо перевірки доказів, які зібрані під час проведення досудового розслідування. У судовому засіданні він має лише дослідити надані
матеріали кримінального провадження, на
підставі яких слідчим, прокурором було
прийняте відповідне рішення, вчинена дія
чи бездіяльність, заслухати пояснення особи, яка подала скаргу, її захисника чи представника. Також необхідно заслухати думку
прокурора щодо правомірності діяльності
слідчого. Якщо оскаржуються рішення, дія
чи бездіяльність прокурора, слідчий суддя
має заслухати його пояснення.
Як уже зазначалось, строки розгляду
скарг слідчим суддею визначені у ч. 2 ст.
304 КПК. Аналіз судової практики свідчить,
що непоодинокими є випадки порушення
вимог цієї норми. Основні причини цього
викладені в узагальненні судової практики
оскарження рішень, дій чи бездіяльності під
час досудового розслідування. Одна із них
полягає у тому, що особа, яка подала скаргу,

не з’являється в судове засідання, незважаючи на її повідомлення у порядку, передбаченому ст. 135 КПК. Оскільки її участь у судовому засіданні є обов’язковою, у слідчого
судді немає підстав розглядати таку скаргу.
Її розгляд відкладається, наслідком чого є
порушення строку, передбаченого ч. 2 ст.
306 КПК. Не дотримується визначений ч. 2
ст. 306 КПК строк і через те, що при розгляді скарги на рішення про закриття кримінального провадження запитувані слідчим
суддею матеріали досудового розслідування
не надаються в межах 5-денного строку. У
більшості випадків ці матеріали надходять
через 7- 10 днів після здійснення запиту,
внаслідок чого скарга розглядається із порушенням строку, встановленого законом [10].
Іноді неможливо розглянути у п’ятиденний
строк скаргу на постанову слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження через те, що слідчому судді необхідно дослідити декілька томів матеріалів провадження. Уявляється, що у таких випадках
скарга має розглядатися у строк до десяти
днів. З цього питання слід змінити редакцію
ч. 2 ст. 306 КПК.
Уже відмічалось, що відповідно до ч.
3 ст. 306 КПК розгляд скарг на рішення,
дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора
має здійснюватися за обов’язкової участі
особи, яка подала скаргу. Разом з тим законодавець не встановлює, як повинен діяти
слідчий суддя, якщо ця особа не з’явилась
у судове засідання. На це звертають увагу
окремі науковці та пропонують врегулювати це питання. Так, М.М. Ольховська вважає доцільним доповнити ч. 3 ст. 306 КПК
положенням, «що скаржник має право подати слідчому судді письмову заяву про судовий розгляд поданої скарги без його особистої участі та участі його захисника» [11,
с. 196]. Д.В. Шилова відмічає, що у випадку
нез’явлення в судове засідання особи, яка
подала скаргу, «слід встановити правило,
згідно з яким слідчий суддя зобов’язаний
повторно викликати скаржника в межах
строку розгляду скарги, а після його спливу
закрити провадження у зв’язку з неявкою
останнього або розглянути її по суті, якщо
від цієї особи надійшла заява про розгляд
скарги за її відсутності» [12, с. 11].
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Відмічається, що «правильним було
б передбачити в законі норму про те, що
слідчий суддя, за відсутності в судовому
засіданні особи, яка подала скаргу, вправі
повторно викликати її у межах строку розгляду скарги, а після його сплину: закрити провадження у зв’язку з неявкою особи,
яка подала скаргу, незалежно від підстав
неявки, якщо про них був повідомлений
слідчий суддя, або розглянути скаргу по
суті, якщо скаржник просив розглянути
скаргу без його участі» [13, с. 99]. З цією
пропозицією погоджуються Л.Д. Удалова,Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва [9, с. 142]. Нами вона також поділяється.
Якщо законодавець її реалізує, то не будуть
порушуватися строки розгляду слідчим
суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора через те, що
особа, яка подала скаргу, не з’явилась в судове засідання. На практиці не буде таких
випадків, коли окремі слідчі судді, за наявності заяви особи розглянути скаргу без її
участі, розглядають її по суті, чим забезпечують дотримання вимоги ч. 2 ст. 306 КПК
про строк судового розгляду. Крім вищенаведеного положення, у першому реченні ч.
3 ст. 306 КПК зазначено, що розгляд скарг
здійснюється за обов’язкової участі слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Про їх обов’язок
брати участь у розгляді скарг йдеться і у п.
11.1 наказу Генерального прокурора України
від 19 грудня 2012 р. № 4 гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному
провадженні» [14, с. 221-233]. Однак у другому реченні ч. 3 ст. 306 КПК вказано, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги. Структурне
протиріччя цієї норми є очевидним і його
необхідно усунути. За результатами розгляду скарги слідчий суддя постановляє
ухвалу. ВССУ роз’яснив у п. 12 Інформаційного листа від 9 листопада 2012 р.№ 1640/0/4-12, що ця ухвала має постановлятися у нарадчій кімнаті та викладатися
окремим процесуальним документом із дотриманням вимог ст. 372 КПК [2, с. 112-118].
На наш погляд, таким положенням слід доповнити ст. 307 КПК. Згідно з ч. 2 ст. 307
КПК, ухвала слідчого судді може бути про:
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов’язання припинити дію;-3) зобов’язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Ухвалу про скасування рішення слідчого чи прокурора
(щодо зупинення досудового розслідування, закриття кримінального провадження,
відмови у визнанні потерпілим, застосування заходів безпеки, відмови в задоволенні
клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, зміни порядку досудового
розслідування) слідчий суддя постановляє
у тому випадку, якщо, розглядаючи скаргу,
він дійшов висновку про незаконність його
прийняття.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про
зобов’язання припинити дію у випадках,
коли під час розгляду скарги встановлено наявність порушень закону у діях слідчого та прокурора [4, с. 595]. Як відмічає
О.Г. Яновська, слідчий суддя одночасно із
визнанням рішення, дії чи бездіяльності
слідчого, прокурора незаконним або необгрунтованим може зазначити в ухвалі про
те, що він зобов’язує посадову особу усунути допущене порушення, визначивши, яку
саме дію необхідно припинити [15, с. 655].
Слідчий суддя постановляє ухвалу про
зобов’язання вчинити певну дію у випадку, коли встановлено наявність обов’язку
слідчого, прокурора вчинити цю дію у встановлений строк та факт їх бездіяльності,
що полягає у невчиненні цієї дії у визначений строк. Наприклад, слідчий суддя може
зобов’язати слідчого, прокурора вчинити
такі дії: внести відомості про кримінальне
правопорушення до ЄРДР; повернути тимчасово вилучене майно; розглянути та вирішити клопотання; повернути тимчасово
вилучені документи; скасувати арешт майна [4, с. 595-596].
Крім рішень, визначених у ч. 2 ст. 307
КПК, слідчий суддя може прийняти ще
одне рішення. Приймається воно у тому
випадку, коли під час судового провадження за скаргою слідчий, прокурор відповідно до ч. 2 ст. 305 КПК самостійно скасує
рішення, передбачені п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 1 ст.
303 цього Кодексу, припинить дію чи бездіяльність, які оскаржуються. Слідчий, прокурор може скасувати рішення, припинити
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дію чи бездіяльність, коли оскаржується
його: бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово
вилученого майна згідно з вимогами ст. 169
КПК, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк;
рішення про зупинення досудового розслідування; рішення про відмову у визнанні
потерпілим; рішення, дії чи бездіяльність
при застосуванні заходів безпеки. Також
прокурор може скасувати рішення слідчого
про закриття кримінального провадження.
У разі самостійного скасування слідчим
чи прокурором вказаних рішень, припинення оскаржуваної дії чи бездіяльності,
слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 305
КПК має прийняти рішення про закриття провадження за скаргою. Дослідивши
порядок розгляду слідчим суддею скарг
учасників кримінального провадження на
рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слід звернути увагу на те, що окремі науковці критично оцінюють правило ч.
1 ст. 306 КПК.
Так, С.О. Пшенічко вважає спірним
формулювання ст. 306 КПК, яка передбачає, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з
правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст. 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень глави 26 КПК, «адже не
всі правила судового розгляду можуть бути
застосовані до розгляду скарги слідчим суддею» [16, с. 12].
О.Г.Русанова стверджує, що процедура
розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора «має відрізнятися від механізму, передбаченого ст.ст.
318-380 КПК, притаманного порядку розгляду справи по суті, … і включати строк
розгляду скарги слідчим суддею, час і місце розгляду скарги, список осіб, явка яких
у судове засідання є обов’язковою; дії, які
необхідно вчинити сторонам для забезпечення розгляду скарги; строк подання слідчому судді матеріалів кримінального про-

вадження тощо» [17, с. 27]. Л.Д. Удалова,
Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва
відмічають, що правила судового розгляду,
що передбачені ст.ст. 318-380 КПК, застосовуються при здійсненні правосуддя, коли
суд вирішує питання про винуватість чи
невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчим суддею під час розгляду скарг
вирішується інше питання – про законність чи незаконність рішення, дії чи бездіяльності слідчого, прокурора, а тому при їх
розгляді недоцільно застосовувати складну
процедуру судового провадження.
У ст. 306 КПК слід передбачити спеціальний порядок розгляду скарг [9, с. 140141]. В.В. Добрянський зазначає, що деякі
із правил судового розгляду, які передбачені ст.ст. 318-380 КПК, досить незручно
застосовувати під час розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність
слідчого, прокурора. Науковець вважає,
що слід окремо врегулювати у ч. 1 ст. 306
цього Кодексу порядок розгляду цих скарг,
та пропонує доповнити цю норму такими
положеннями: скарга подається особою,
зазначеною у ч. 1 ст. 303 КПК, до місцевого суду за місцем провадження досудового
розслідування; про відкриття провадження
за скаргою або про відмову у цьому слідчий
суддя протягом доби з дня надходження
скарги постановляє ухвалу, копія якої надсилається особі, що її подала, слідчому, прокурору; в ухвалі про відкриття провадження вказується час і місце розгляду скарги,
список осіб, які викликаються у судове засідання, строк подання слідчим, прокурором
слідчому судді матеріалів кримінального
провадження; при розгляді скарги слідчий
суддя має дослідити надані матеріали, заслухати пояснення викликаних осіб та думку прокурора щодо законності прийнятого
рішення, виконаної дії [18, с. 31-32]. Уявляється, що ст. 306 КПК буде переобтяжена,
якщо реалізувати пропозицію вказаних науковців передбачити у ній спеціальний порядок розгляду слідчим суддею скарг учасників кримінального провадження на всі
рішення, дії чи бездіяльність слідчого або
прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 цього
Кодексу.
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Висновки
На нашу думку, регулювання цього
питання має бути іншим. Главу 26 КПК
доцільно доповнити статтями, які мають
визначати особливості судового розгляду скарг на те чи інше рішення слідчого,
прокурора, дію чи бездіяльність. Саме такою була нормативна регламентація під
час дії КПК 1960 р. У главі 22 цього Кодексу «Оскарження дій слідчого і прокурора»
містилися статті, які визначали порядок
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SUMMARY
The article analyzes Article 306 of the CPC
of Ukraine. The procedure for consideration by the
investigating judge of complaints of participants
in criminal proceedings against decisions, actions
or inaction of the investigator or prosecutor has
been studied. Emphasis is placed on the fact that
immediately after the complaint is assigned for
consideration, the investigating judge must inform
the person who filed the complaint, his defense
counsel, representative about the day and time of its
consideration. In determining the time of sending
them a call must be guided by Part 8 of Art. 135
of the CPC. It is revealed that in accordance with
Part 7 of Art. 304 of the CPC, the return of the
complaint does not deprive the right to re-appeal to
the investigating judge in the manner prescribed by
the CPC of Ukraine.
The case law is analyzed, which shows that there
are many cases of violation of the requirements of
Part 2 of Art. 304 of the Criminal Procedure Code
of Ukraine. The main reasons for this are: the person
who filed the complaint does not appear in court,
despite his notification in the manner prescribed by
Art. 135 of the CPC; when considering a complaint
against the decision to close the criminal proceedings,
the materials of the pre-trial investigation requested
by the investigating judge shall not be provided
within 5 days. In most cases, these materials are
received 7-10 days after the request, as a result of
which the complaint is considered in violation of the
deadline set by law.
It was stated that in case of independent
cancellation of the said decisions by the investigator
or prosecutor, termination of the contested action or
inaction, the investigating judge in accordance with
Part 2 of Art. 305 of the CPC must decide to close
the complaint.
Keywords: investigating judge, complaint,
decision, inaction, prosecutor, criminal proceedings.
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У статті проведено аналіз способів вчинення протиправних дій за статтею 246
Кримінального кодексу України (порубка,
перевезення, зберігання, збут), які проявляються в активних цілеспрямованих діях,
що включають підготовку (вибір часу, місця незаконної порубки, а також визначення
дерев для порубки; підшукання та підготовка знарядь та засобів, підбір та перевезення
співучасників; вирішення питання про подальшу реалізацію незаконно добутої деревини, а також отримання (підроблення) документів на її перевезення та легалізацію),
вчинення (дії з безпосереднього вчинення
обумовлюються особливостями технологічного циклу лісозаготівлі та складаються із
послідовного ланцюга взаємопов’язаних незаконних процесів, що включають лісосічні
та транспортні роботи), основним з яких
є повне відділення ствола від кореня, без
будь-яких дозвільних документів, а також
дії спрямовані на приховування його слідів
(підкуп або залякування працівників лісових господарств; підкуп працівників правоохоронних та митних органів; виготовлення або отримання фіктивних документів
для проведення порубки, транспортування
та подальша легалізація незаконно добутої
деревини тощо). Проведений аналіз матеріалів кримінальних проваджень засвідчив
«сезонність» таких дій, що супроводжується явним зростанням кількості вчинених
кримінальних правопорушень у зимові місяці, у районі населених пунктів (сіл, селищ)
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

на відстані від його межі або найближчої
адреси.
Ключові слова: ліс, розслідування, кримінальне правопорушення, порубка, перевезення, зберігання, збут, спосіб, обстановка.
Вступ
Ліси відіграють вагому роль як у формуванні вуглецевого балансу атмосфери,
так і в збереженні біорізнамоніття. Відповідно до ст. 13 Конституції України, лісові
ресурси, які знаходяться в межах території України, її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони,
є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу
права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Основним
законом. У той же час, згідно зі ст. 16 Конституції України обов’язком держави є забезпечення екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на території
України, а згідно зі ст. 50 кожен має право
на безпечне для життя і здоров’я довкілля
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди [1]. Тому всі ліси
на території України, незалежно від того,
на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та
незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави [2].
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Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми
Окремі питання проблем охорони лісів
були реалізовані в роботах О. М. Будяченко, С. Б. Гавриша, О. О. Дудорова, О. В. Заічка, Т. В. Корнякової, В. К. Матвійчука,
Р. О. Мовчана, Ю. В. Орлова, Є. О. Письменського, В. М. Присяжного, О. В. Скворцової,
О. В. Ткаченка, Ю. А. Турлової, А. М. Шульги. Окремі криміналістичні основи методики розслідування незаконної порубки лісу
досліджували М. О. Духно, С. О. Книженко, А. О. Новицький, О. М. Пилипенко,
О. В. Одерій, Р. Р. Романенко. Вагомий внесок згаданих учених у розроблення предмету дослідження є безперечним, однак аналіз
слідчої практики показує, що криміналістичні рекомендації не охоплюють повного комплексу питань щодо способів та обстановки
вчинення протиправних дій передбачених
ст. 246 Кримінального кодексу (далі – КК)
України, а іноді просто не встановлюються
фахівцями-практиками при розслідуванні.
Виклад основного матеріалу
Спосіб вчинення кримінальних правопорушень у криміналістиці завжди був
об’єктом детальної уваги вчених, оскільки
він виступає своєрідним «ключем» до виявлення кримінальних правопорушень, відображає характерні риси діяльності особи, є
визначальною ланкою в розробці окремих
методик і в деяких випадках уможливлює
розмежування їх окремих видів, нерідко ставить перед криміналістикою нові завдання
тощо. Вивчення способу вчинення конкретного кримінального протиправного посягання є надзвичайно важливим ще й тому,
що при постановленні вироку суд індивідуалізує покарання, враховуючи спосіб учинення кримінального правопорушення, який
характеризує подію протиправного посягання [3, с. 51].
Традиційно спосіб учинення кримінальних правопорушень у криміналістичній літературі тлумачать як «образ дій злочинця, що
виражається в певній, взаємозалежній системі операцій і прийомів підготовки, здійснення та приховування злочину» [4, с. 22].
Р. С. Бєлкін спосіб учинення вважає: «…системою дій з підготовки, учинення та прихо-

вування злочину, що детерміновані умовами
зовнішнього середовища і психофізіологічними властивостями особистості, які можуть
бути пов’язані з вибірковим використанням
відповідних знарядь або засобів чи умов
місця і часу та об’єднаних спільним злочинним умислом» [5, с. 359]. У цьому контексті
В. В. Лисенко стверджує, що спосіб учинення злочину є сукупністю мотивованих, цілеспрямованих і необхідних дій, обумовлених
обстановкою та засобами вчинення злочину
та виконуваних винуватим для досягнення
поставлених завдань [6, с. 8].
Аналіз ст. 246 КК України [7] показує, що
кримінальне правопорушення, передбачене
цією кримінально-правовою нормою, може
здійснюватися у двох альтернативних формах:
1) діянням у виді незаконної порубки
дерев і чагарників; наслідками у виді заподіяної істотної шкоди, спричинення тяжких
наслідків; причинним зв’язком між діянням
і наслідком та місцем вчинення кримінального правопорушення у виді лісів, захисних
та інших лісових насаджень;
2) діянням у виді незаконної порубки дерев і чагарників та місцем вчинення злочину
у виді заповідників або територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, або інших особливо охоронюваних лісів [8].
Вивчення матеріалів кримінальних проваджень за ст. 246 КК України та підтримка
О. М. Будяченка дозволили надати наукове
визначення таких способів, як:
а) незаконна порубка лісу – це суспільно
небезпечні діяння, вчинене із заподіянням
шкоди охоронюваним законом суспільним
відносинам щодо раціонального використання лісового фонду, дерев, чагарників, які
не відділені від пня та є сироростучими (живими) і ростуть у лісах, захисних та інших
лісових насадженнях, у заповідниках або на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
Первинним документом (спеціальним
дозволом), що засвідчує законність порубки,
є лісорубний квиток (ордер, лісовий квиток). Форма спеціальних дозволів та порядок їхньої видачі затверджуються Кабінетом
Міністрів України (ст. 69 Лісового кодексу
України) [9]. Бланки виготовляються Держ-
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комлісгоспом у порядку, встановленому Мінфіном, і є документами строгої звітності.
Так, вироком Юр’ївського районного
суду Дніпропетровської області від 09 квітня
2020 року громадянин Особа 1 був визнаний
винним у скоєнні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 246 КК України. Згідно з обставинами справи, 24 листопада 2019 року у громадянина Особа 1 виник умисел на вчинення
злочину проти довкілля, а саме незаконну
порубку дерев у лісовому захисному насадженні лінійного типу в полезахисній лісовій смузі, розташованій поблизу с. Роз’їзд
Жемчужне Юр’ївського району Дніпропетровської області без спеціального дозволу
у вигляді лісорубного квитка або лісового
квитка, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у
виді заподіяння шкоди довкіллю та бажаючи
їх настання, застосовуючи заздалегідь приготовлене знаряддя бензопилу марки «Кентавр» моделі БП – НОМЕР_3 здійснив незаконну порубку (шляхом спилювання) дерев
породи «Дуб», у кількості чотирьох дерев на
корені, відокремивши дерева від їх коренів,
чим заподіяв істотну шкоду у сфері охорони
навколишнього природного середовища на
загальну суму 41685,41 гривень [10].
Або, наприклад, Ківерцівський районний суд Волинської області визнав винним
ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК України, призначивши
покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Згідно з інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень
21.10.2019 року близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_1, перебуваючи у 77 кварталі 3 виділу
Мощаницького лісництва, який відноситься
до першої категорії лісів, що знаходиться
на території природно-заповідного фонду, а
саме «НПП Цуманська Пуща», де незаконно, не маючи спеціального дозволу, ордера
чи лісорубного квитка, зрізав шість дерев
породи ялина сухостійна діаметром пнів 40
см, 52 см, 44 см, 32 см, 34 см, 32 см. Після
чого, ОСОБА_1, переїхавши до 77 кварталу
1 виділу Мощаницького лісництва, який відноситься до першої категорії лісів, що знаходиться на території природно-заповідного
фонду, а саме «НПП Цуманська Пуща», де
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

незаконно, не маючи спеціального дозволу,
ордера чи лісорубного квитка, зрізав два дерева породи вільха сироростуча діаметром
пнів 42 см, 32 см., чим заподіяв державному
підприємству «Цуманське ЛГ» матеріальну
шкоду, розмір якої відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 541 від
24.07.2013 року «Про затвердження такс для
обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» становить 19 551 грн. [17].
Підготовка до вчинення незаконної порубки лісу полягає у:
- виборі часу, місця незаконної порубки,
а також визначенні дерев для порубки;
- підшукуванні та підготовці знарядь та
засобів, зокрема бензомоторних та ручних
пил, сокир, спеціалізованого та іншого автотранспорту для трелювання, перевезення та
навантаження незаконно добутої деревини
(44 %), а також перевезення співучасників
злочину (3 %). Практика свідчить, що механізований інструмент (бензопили) та автотранспорт злочинцями орендується на платній або безоплатній основі;
- підборі співучасників кримінального
правопорушення. Складність ланцюга операцій, з яких складається незаконна порубка лісу (звалювання, трелювання, навантаження та перевезення деревини), фактично
унеможливлює вчинення цього злочину одноосібно. Вказане обумовлює необхідність
залучення до такої діяльності різного роду
співучасників. Критеріями їх відбору виступають: надійність та працьовитість; відносно
близьке проживання від місця здійснення
незаконної порубки, знання навколишньої
місцевості та доріг; володіння налагодженими каналами збуту незаконно добутої деревини; знайомство з працівниками лісового
господарства, митниці та правоохоронних
органів тощо;
- вирішенні питання про подальшу реалізацію незаконно добутої деревини, а
також отримання (підроблення) документів на її перевезення та легалізацію (6,5 %).
Розв’язуючи питання щодо збуту деревини
злочинці обирають одну або декілька поширених схем: самостійний збут на внутрішньому або закордонному ринку, використання
для цього посередників. Залежно від обра-
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ної схеми, злочинці готують (виготовляють,
отримують) відповідний пакет документів,
які, насамперед, забезпечать її перевезення
та подальшу легалізацію. Для цього активно
використовуються засоби комп’ютерної техніки, справжні чи підроблені печатки тощо
[2; 18; 19; 20–22].
Способи вчинення незаконної порубки –
це активні дії, спрямовані на повне відокремлення стовбуру дерева від кореневої системи.
Вони можуть бути різноманітними – спилювання (89 %), зрубування (8 %), корчування
або викопування (1 %) (з подальшим розпилом або розрубуванням дерева) тощо, а їх обрання злочинцями визначається, виходячи
з наявного злочинного досвіду, професійних
навичок, породи деревини, обстановки, яка
склалась на місці рубки, наявних знарядь та
засобів для вчинення злочину тощо [18, с. 54].
Способи вчинення незаконної порубки
обумовлюються особливостями технологічного циклу лісозаготівлі та складаються
із послідовного ланцюга взаємопов’язаних
процесів, що включають:
1) лісосічні роботи: вибір конкретних
дерев для порубки. Безпосередньо перед
звалюванням дерева звальщик оцінює його
діаметр і нахил стовбура, форму крони, наявність крупних сухих гілок та гнилі, силу та
напрямок вітру, а також потрібний напрямок звалювання;
– звалювання дерев. Це основна складна технологічна операція під час незаконної порубки, яка, переважно, здійснюється
шляхом відокремлення стовбурної частини
дерева від кореневої системи. Внаслідок звалювання над рівнем землі залишається пень.
Нерідко також внаслідок непрофесіоналізму
вальщика пошкоджуються розташовані поряд дерева;
– очищення дерев від гілок та кряжування стовбурів на сортименти (98 %). Після
звалювання дерев проводиться зрубування,
спилювання або відламування гілок і вершин від стовбура (конкретний спосіб залежить від їх товщини та довжини). Внаслідок
цієї операції злочинці отримують очищений
та готовий до кряжування або транспортування стовбур.
2) транспортні роботи: трелювання деревини до місця завантаження, тобто пере-

міщення стовбурів або сортиментів, здійснюється за допомогою трелювального засобу,
вибір якого залежить від рельєфу місцевості,
природних умов, об’єму стовбуру тощо та
може здійснюватися кіньми або тракторами.
Останні можуть бути обладнані гідрозахватами. Стовбури або сортименти трелюють
напівволоком (у напівнавантаженому або напівпідвішеному стані) у невеликих об’ємах,
що супроводжується волочінням однієї частини деревини по ґрунту, до місця їх завантаження на гужовий або автомобільний
транспорт (характерним є утворення також
слідів волочіння за якими можна визначити
місце безпосередньої порубки та розташування автотранспорту злочинців); завантаження та вивезення деревини. Навантаження сортиментів на транспорт, який їх буде
в подальшому перевозити, проводиться
вручну, автомобільними або тракторними
кранами, а також самонавантажувальним лісовозним транспортом. Вибір способу навантаження залежить від наявного у злочинців
об’єму деревини, рельєфу місцевості, ґрунтових умов тощо [18].
Після навантаження деревина вивозиться
до місць її подальшого зберігання, переробки або збуту, зокрема: домогосподарств злочинців та інших осіб (при побутовій порубці),
промислових складів (при комерційній порубці задля формування великих партій з метою вивезення за кордон), пилорам та ін.
б) незаконне перевезення лісу – це будьякі дії з переміщення дерев і чагарників, у
тому числі і піал (рослин з тонким гнучким
стеблом, які не здатні без опори зберігати
вертикальне положення) будь-яким транспортом (потяг, літак, морське-річкове судно, автомобіль, гужовий транспорт, трактор,
тощо) з одного місця в інше по всій території України. Використання будь-якого виду
транспорту є обов’язковою ознакою незаконного перевезення лісу. Спосіб транспортування зазначених предметів, відстань, на
яку вони перевозиться не мають значення.
Не є незаконним перевезенням дерев, чагарників, піал їх перенесення (переміщення) з одного місця в інше без використання
транспортних засобів. Такі дії мають кваліфікуватись як зберігання зазначених предметів.
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Тут слушно додати, що діяння, пов’язані
з незаконним перевезенням лісу, тісно
пов’язані і мають велику схожість з діями передбаченими в ст. 201-1 КК України (Переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від
митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев,
лісоматеріалів необроблених, а також інших
лісоматеріалів, заборонених до вивозу за
межі митної території України);
в) незаконне зберігання лісу – це вчинення будь-яких умисних дій, пов’язаних
із фактичним володінням деревами, чагарниками, піалами, причому відповідальність
настає незалежно від тривалості (часовий
проміжок), способів (таємно чи відкрито) і
місця (приміщення, сховища, причепи великогабаритних транспортних засобів, тощо)
зберігання. Поміщення у будь-яке вибране
особою і відоме їй місце. Зберігання визнається незаконним і в тому випадку, коли у
фактичного чи юридичного власника (мова
йде про підприємства, установи, організації
всіх форм власності) відсутні будь-які документи, що могли б підтвердити легальність
добутої деревини чи право власності на неї;
г) збут лісу – є будь-яке його умисне відчуження вчинене всупереч нормативним
вимогам: використання дерев, чагарників та
піал як засобів платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, передача в борг і в рахунок
боргу, програш в азартних іграх тощо. Причому поняття збут стосується як юридичних,
так і фізичних осіб або держави [23, с. 11].
Способи приховування незаконної порубки лісу спрямовані на приховування,
знищення, маскування та фальсифікацію
інформації (чи її носіїв) про незаконну порубку лісу, зокрема: підкуп або залякування
працівників лісового господарства з метою
недопущення перешкоджання злочинній
діяльності, задля складання останніми фіктивних документів про нібито легальне
походження незаконно добутої деревини,
дозволів на проведення порубки, що забезпечать можливість її вивезення за кордон, а
також з метою використання майданчиків,
розміщених біля під’їзних залізничних колій
задля перевантаження лісу на залізничний
транспорт; підкуп працівників правоохоÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

ронних та митних органів задля безпечного
транспортування деревини та її вивезення
за кордон; виготовлення або отримання фіктивних документів для проведення порубки,
транспортування та подальшої легалізації
незаконно добутої деревини; незалучення
до етапу завантаження та перевезення незаконно добутої деревини осіб, які безпосередньо здійснювали незаконну порубку; маскування пеньків, залишених після порубки,
мохом, листям, гілками дерев; швидка реалізація або видозмінення незаконно добутої
деревини; підпал ділянки, де здійснювалася
незаконна порубка.
Враховуючи великі об’єми незаконних
порубок, задля їх приховання, порубки проводяться у більш віддалених (аніж при побутовій порубці) районах, на підступах до яких
є можливість розмістити спостерігачів задля
завчасного повідомлення про наближення
до місця порубки працівників лісової охорони чи правоохоронних органів, сторонніх
осіб чи автотранспорту. Для вчинення порубки хаотично обираються невеликі ділянки, які вирізняються стиглістю, щільністю та
однорідністю необхідного для порубки деревостану.
Таким чином, слідчому варто враховувати незаконність операцій з лісом у разі: 1) без
спеціального на те дозволу, який посвідчується відповідним документом (лісорубним
або лісовим квитком), виданим уповноваженим органом (особою); 2) за дозволом, виданим із порушенням чинного законодавства;
3) за наявності дозволу, але з недотриманням передбачених у ньому умов стосовно
місця, способу і строків порубки, кількості і
порід дерев та чагарників (порубка не на тій
ділянці, що виділена, до початку чи після закінчення установлених у дозволі строків, вирубування цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що
мають виняткове значення для збереження
біорізноманіття, тощо); 4) за наявності дозволу на проведення суцільної санітарної
рубки, але без дотримання обмежень, встановлених щодо площі, строків, технологій
проведення робіт [8, с. 69–70; 9–13].
Як зазначає В. В. Тищенко, знання обстановки кримінального правопорушення
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дозволяє слідчому будувати версії щодо злочинця, механізму злочину, цілей і мотивів
злочину. Також обстановку злочину тісно
пов’язує з усіма компонентами злочинної
діяльності і пропонує у структуру обстановки злочину включити наступні елементи:
часову характеристику розвитку події злочину; просторову характеристику на всіх її
етапах; матеріальну обстановку місця підготовки, вчинення і приховування злочину
(якщо вони не збігалися, не відбувалися в
одному і тому ж місці); погодні й інші природно-кліматичні умови; поведінку учасників події; соціально-побутові і психологічні
відносини між учасниками події; умови загального характеру, на фоні яких протікала
злочинна подія (суспільні заходи, святкова
подія тощо); обставини, що сприяють чи перешкоджають підготовці, здійсненню і приховуванню злочину [24, с. 69–70].
Однак, не всі елементи обстановки вчинення кримінального правопорушення будуть мати однакове значення при розслідуванні, деякі з них взагалі не будуть містити
ніякої інформації. Зокрема, незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збуту лісу вчиняється у 58 % з жовтня по
грудень, під час так званих «тихих» періодів, коли ліси не можна чіпати, щоб птахи й
інші дикі тварини розмножувалися, так звана «санітарна вирубка», яка необхідна в тих
випадках, коли йдеться про зупинку хвороб
й шкідників, таких як європейських короїд.
Але часто важко визначити, скільки дерев
насправді потрібно зрубати і чи це відбувається під пильним контролем. Такі незаконні дії активізуються навесні й на початку літа.
При вирішенні питання про місце вчинення незаконної порубки або незаконного
перевезення, зберігання, збуту лісу необхідно відзначити, що іноді складно через
недостатньо чіткого викладу закону зрозуміти відмінність між місцем і предметом
кримінального правопорушення. І предмет,
і місце в кримінальному законодавстві описуються одними і тими ж словами. Так, у ст.
246 КК України слово «ліс» вказує і на місце,
у якому вчиняються кримінальні правопорушення, і на предмет як сукупність дерев
та чагарників, на який направлено злочинне
зазіхання. Виходячи з того, що місце вчи-

нення кримінального правопорушення – це
та територія, на якій відбувається злочинне
діяння, можна зробити висновок, що стосовно дій, передбачених ст. 246 КК України,
місцем вчинення незаконно зрубаних дерев
або чагарників є заповідники або території
та об’єкти природо-заповідного фонду, а також інші особливо охоронювані ліси, де здійснюється саме незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут таких
предметів, як дерева, чагарники [7].
Висновки
Підготовка до вчинення дій, передбачених ст. 246 КК України, включає вибір часу,
місця незаконної порубки, а також визначення дерев для порубки; підшукання та
підготовка знарядь та засобів, підбір та перевезення співучасників; вирішення питання
про подальшу реалізацію незаконно добутої
деревини, а також отримання (підроблення)
документів на її перевезення та легалізацію.
Безпосередні дії з вчинення включають:а) порубку – це суспільно небезпечні діяння, вчинені із заподіянням шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам
щодо раціонального використання лісового
фонду, дерев, чагарників, які не відділені
від пня та є сироростучими (живими) і ростуть у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях
та об’єктах природно-заповідного фонду;б) перевезення– це будь-які дії з переміщення дерев і чагарників, у тому числі і піал (рослин з тонким гнучким стеблом, які не здатні
без опори зберігати вертикальне положення) будь-яким транспортом з одного місця
в інше по всій території України; в) зберігання – це вчинення будь-яких умисних дій,
пов’язаних із фактичним володінням деревами, чагарниками, піалами, причому відповідальність настає незалежно від тривалості
(часовий проміжок), способів (таємно чи відкрито) і місця (приміщення, сховища, причепи великогабаритних транспортних засобів, тощо) зберігання; г) збут – це будь-яке
його умисне відчуження, вчинене всупереч
нормативним вимогам: використання дерев,
чагарників та піал як засобів платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, передача в
борг тощо) включає: вибір часу, місця, а та-
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кож визначення дерев для порубки; підшукування та підготовка знарядь і засобів; підбір співучасників; вирішення питання щодо
подальшої реалізації добутої деревини, а
також отримання (підроблення) документів
на її перевезення та легалізацію. Дії з безпосереднього вчинення обумовлюються особливостями технологічного циклу лісозаготівлі та складаються із послідовного ланцюга взаємопов’язаних незаконних процесів,
що включають: лісосічні (вибір конкретних
дерев для порубки, їх звалювання, а також
очищення стовбурів дерев від гілок та кряжування на сортименти) та транспортні роботи (трелювання деревини до місця завантаження, завантаження та вивезення деревини). До способів приховування віднесено
підкуп або залякування працівників лісових
господарств; підкуп працівників правоохоронних та митних органів; виготовлення або
отримання фіктивних документів для проведення порубки, транспортування та подальша легалізація незаконно добутої деревини;
етапування протиправних дій (незалучення
до наступного етапу попередніх виконавців);
маскування пеньків, залишених після порубки; швидка реалізація або видозмінення незаконно добутої деревини; підпал ділянки,
де здійснювалася незаконна порубка.
Проведений аналіз матеріалів кримінальних проваджень засвідчив «сезонність»
таких дій, що супроводжується явним зростанням кількості вчинених кримінальних
правопорушень у зимові місяці, у районі населених пунктів (сіл, селищ) на відстані від
його межі або найближчої адреси.
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SUMMARY
The article analyzes the ways of committing
illegal acts under Article 246 of the Criminal Code
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У статті розглянуто порядок здійснення фінансового контролю, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції»,
в умовах воєнного стану, а також визначені
проблемні питання, які виникають під час
вказаної процедури. Акцентовано увагу на такому факті, що на цей час порядок подання
декларації, повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок в умовах воєнного стану врегульовані лише роз’ясненнями
Національного агентства з питань запобігання корупції, які не мають законодавчої
сили. Автор запропонував проєкт зміни та
доповнення до Закону України «Про запобігання корупції», які повинні врегулювати особливості здійснення фінансового контролю в
умовах воєнного стану.
Ключові слова: електронне декларування,
воєнний стан, порушення вимог фінансового
контролю, запобігання корупції, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Постановка проблеми
Питання протидії корупції є важливим
аспектом реформування України та адаптації вітчизняного законодавства до стандартів розвинутих демократичних країн світу.
На жаль, корупція в Україні – це наслідок
загальних політичних, соціальних і економічних проблем нашої країни, що цілком
притаманне державі, яка перебуває на етапі
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

реформування. Тому застосування ефективних превентивних механізмів запобігання
корупції, зокрема фінансового контролю, є
однією із найважливіших проблем, які намагається розв’язати сучасна Українська
держава на шляху до забезпечення прогресивних європейських стандартів прав і свобод людини та громадянина.
Відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» [1] в Україні запроваджено фінансовий контроль, який передбачає низку заходів, зокрема, подання
шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань
запобігання корупції (далі – НАЗК) різних
форм декларацій особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі – декларація).
Також чинне антикорупційне законодавство передбачає інші додаткові заході фінансового контролю, а саме: а) необхідність
письмового повідомлення НАЗК суб’єктом
декларування про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунку в установі
банку-нерезидента у десятиденний строк з
моменту відкриття такого рахунку; б) у разі
суттєвих змін у майновому стані, а саме:
отримання доходу, придбання майна або
здійснення видатку на суму, яка перевищує
50 прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня відповідного
року, суб’єкт декларування у десятиденний
строк зобов’язаний повідомити про це
НАЗК [2; 3; 4].
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Поряд з цим, військова агресія з боку
російської федерації проти України, яка відбулася 24 лютого 2022 року, внесла відповідні зміни у деклараційну кампанію, зокрема
у реалізацію заходів фінансового контролю,
що потребує надання певних роз’яснень з
цього приводу та обумовлює актуальність
вказаної статті.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання щодо порядку подання декларацій та реалізації інших заходів фінансового контролю неодноразово були об’єктом
досліджень у сучасній юридичній науці. А
такі правники, як Ю. П. Битяк, К. Л. Бугайчук, В. М. Гаращук, А. В. Гуржій, В. І. Ковальчук, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко,
Ю. С. Назар, І. Д. Пастух, Н. І. Романів,
В. В. Середа, О. Г. Стрельченко, А. В. Тітко,
Н. С. Федорук, К. Д. Янішевський та інші
присвятили цьому питанню низку результатів свої досліджень. Разом з тим важливо констатувати, що на сьогодні питання
щодо особливостей здійснення фінансового
контролю в умовах воєнного стану не було
предметом дослідження.
Метою статті є визначення особливості
здійснення фінансового контролю, який передбачений Законом України «Про запобігання корупції» [5], в умовах воєнного стану.
Виклад основного змісту
Нові виклики, які стали перед Україною
у зв’язку з військовою агресією російської
федерації та запровадження воєнного стану, змусило НАЗК запровадити певні обмеження з метою захисту інформації про осіб,
які подають декларації та повідомлення про
суттєві зміни майнового стані й інформацію
про відкриття валютного рахунку в установі
банку-нерезидента.
Вказані вимоги були реалізовані відповідно до Указу Президента України від
24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [4], затвердженим Законом України «Про затвердження
Указу Президента України «Про введення
воєнного стану в Україні», яким були запро-

ваджені заходи правового режиму воєнного
стану в Україні.
Одним з перших нормативно-правових
актів, який роз’яснював порядок подання декларацій під час воєнного стану, було
роз’яснення НАЗК від 01 березня 2022 р.
№ 3 щодо подання декларації «кандидата
на посаду» та проведення спеціальної перевірки [6], у якому зазначалося, що особа, яка
претендує на зайняття посади, зазначеної у
п. 1, п.п. «а» п. 1, ч. 1 ст. 3 Закону, а саме:
Президент України, Голова Верховної Ради
України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший
віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єрміністри України, міністри, інші керівники
центральних органів виконавчої влади, які
не входять до складу Кабінету Міністрів
України, та їх заступники, Голова Служби
безпеки України, Генеральний прокурор,
Голова Національного банку України, його
перший заступник та заступник, Голова та
інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної
мови, Голова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, можуть подати
декларацію «кандидата на посаду» після
припинення воєнного стану. Проте правовий вплив вказаного роз’яснення не стосувався інших видів декларацій та інших заходів фінансового контролю.
Проте лише Законом України від 03
березня 2022 р. № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших
документів у період дії воєнного стану або
стану війни» [7] було визначено терміни подання для фізичних осіб будь-яких документів, подання яких вимагається відповідно
до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, а саме:
протягом трьох місяців після припинення
чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи
обов’язку подати документи.
Також вказаним Законом скасовується
адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності:

165

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

– у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після
його завершення для всіх категорій осіб;
– протягом одного місяця після трьох місяців з дня завершення дії воєнного стану
або стану війни для осіб, які у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових
діях, не мають фізичної можливості подати
такі документи.
Важливим моментом цього Закону став
пункт 4) статті 1, який регламентує позицію
держави в частині відмови від здійснення
будь-яких перевірок щодо своєчасності та
повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами у період дії воєнного стану або
стану війни.
Ураховуючи положення Законом України від 03 березня 2022 р. № 2115-ІХ «Про
захист інтересів суб’єктів подання звітності
та інших документів у період дії воєнного
стану або стану війни» [7], 07 березня 2022
року НАЗК підготувало роз’яснення щодо
застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах
воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані,
повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) [8].
Відповідно до вказаних вище роз’яснень
НАЗК звертає свою увагу на терміни подачі
декларацій, які були визнані наступними:
– декларація щорічна за 2021 рік та декларація після звільнення за 2021 рік подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин
відповідного числа третього місяця від такого дня. Така декларація охоплює звітний
рік (період з 01 січня до 31 грудня 2021 року
включно) та містить інформацію станом на
31 грудня звітного року;
– декларація при звільненні, якщо звільнення відбулось під час дії воєнного стану,
подається у період з 00 годин 00 хвилин
дня, наступного за днем припинення чи
скасування воєнного стану, до 00 годин 00
хвилин відповідного числа третього місяця
від такого дня. Така декларація подається
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на
останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення
такої діяльності;
– декларація кандидата на посаду, якщо
особу призначено на вакантну посаду державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного
стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи
скасування воєнного стану, до 00 годин 00
хвилин відповідного числа третього місяця
від такого дня. Така декларація подається
для забезпечення проведення спеціальної
перевірки відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції».
У зв’язку з викладеним підлягає уточненню початок перебігу строку, з якого починається подання декларації чи іншої інформації, а також строк, коли закінчується
термін її подання. Так, відповідно до ст. 253
та 254 ЦК України [9] перебіг строку починається з наступного дня після відповідної
календарної дати або настання події, з якою
пов’язано його початок. Строк, визначений
місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий
місяць, у якому немає відповідного числа,
строк спливає в останній день цього місяця. Наприклад, якщо воєнний стан скасовано 23 серпня 2022 року, відповідно відлік
строку для подання декларації (з будь-якою
позначкою) за 2021 рік розпочинається з
першої хвилини 24 серпня 2022 року та має
бути подана до 00 год. 00 хвилин 24 листопада 2022 року.
Військова агресія з боку російської федерації спонукала лише протягом 3-х місяців виїзду за кордон понад 6 млн громадян
України, і відповідно, значна кількість таких
осіб, які є суб’єктами декларування, відкрили валютні рахунки в іноземних країнах з
метою отримання соціальних та інших видів
виплат вд іноземних держав [10]. Таким чином, для значної кількості осіб виникло питання щодо необхідності повідомлення про
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відкриття валютного рахунку ним або членом його сім’ї в установі банку-нерезиденті.
НАЗК у своїх роз’ясненнях від 07 березня 2022 року № 4 [8] визначило порядок та терміни повідомлення суб’єктами
декларування НАЗК у разі відкриття ними
або членом його сім’ї валютного рахунку в
установі банку-нерезиденті, якщо відкриття
такого рахунку відбулося під час воєнного
стану. Так, якщо за загальною процедурою
(до введення воєнного стану) повідомлення суб’єкт декларування про відкриття валютного рахунку ним чи членом його сім’ї
в установі банку-нерезиденті подавав протягом 10 днів з дня відкриття такого рахунку,
то в умовах воєнного стану суб’єкт декларування подає таке повідомлення у період з
00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем
припинення чи скасування воєнного стану,
до 00 годин 00 хвилин відповідного числа
третього місяця від такого дня. При цьому
тут є свої особливості. Зокрема, якщо суб’єкт
декларування / член його сім’ї відкрив:
– валютний рахунок в установі банку-нерезидента вже після припинення чи скасування воєнного стану, повідомлення про
вказаний факт надається у строк, визначений у ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» [1] та у порядку, передбаченому роз’ясненням НАЗК від 23 липня 2021
р. № 451/21 «Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання
корупції про відкриття валютного рахунка
в установі банку-нерезидента» [11];
– декілька валютних рахунків під час дії
воєнного стану в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування подає одне
повідомлення про відкриття валютного
рахунку із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження
установи банку-нерезидента у період з 00
годин 00 хвилин дня, наступного за днем
припинення чи скасування воєнного стану,
до 00 годин 00 хвилин відповідного числа
третього місяця від такого дня;
– валютні рахунки під час дії воєнного
стану в різних установах банку-нерезидента, суб’єкт декларування подає окремі повідомлення про відкриття валютного рахунку
в установі банку-нерезиденті стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нере-

зидента у період з 00 годин 00 хвилин дня,
наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від
такого дня.
Що стосується строків подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані,
якщо такий обов’язок виник під час дії воєнного стану, тобто отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на
суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, суб’єкт декларування повинен у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за
днем припинення чи скасування воєнного
стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного
числа третього місяця від такого дня подати повідомлення у визначений НАЗК шляхом та у порядку [10]. При цьому за кожним
фактом отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку суб’єктом декларування на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, після припинення чи скасування воєнного стану, повідомлення про
суттєві зміни в майновому стані, подається
окреме повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані.
Одне повідомлення про суттєві зміни
в майновому стані подається у разі, якщо
здійснено разовий видаток на суму, який
перевищує 50 прожиткових мінімумів,
пов’язаний із набуттям права на майно. У
такому повідомленні у відповідних розділах
зазначаються відомості щодо придбаного
майна та здійсненого видатку [11].
Реалізуючи положення Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання
звітності та інших документів у період дії
воєнного стану або стану війни» [8], НАЗК
у своїх роз’ясненнях [7] також акцентував
увагу на звільненні від адміністративної та/
або кримінальної відповідальності. Вказані
норми застосовуються у разі неподання чи
несвоєчасне подання декларації, повідомлень про суттєві зміни майнового стану чи
про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента особам, які у зв’язку з
безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях не мають фізичної можливості протягом трьох місяців після припинення чи
скасування воєнного стану або стану війни,
не змогли подати такі документи, при цьо-
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му, такі особи повинні їх подати протягом
одного місяця з дня закінчення наслідків,
які унеможливлювали їх подання. Тобто декларанти подають декларацію, повідомлення про суттєві зміни майнового стану чи
про відкриття валютного рахунку в установі
банку-нерезидента у період з 00 годин 00
хвилин дня, наступного за днем закінчення
наслідків, які унеможливлювали їх подання,
до 00 годин 00 хвилин відповідного числа
наступного місяця.
Ведення бойових дій під час збройної
агресії російської федерації для значної кількості громадян України обернулася трагедією, викликаною пошкодження та знищення
майна як суб’єкта декларування, членів його
сім’ї, а також інших осіб, де він є співвласником майна. Саме тому у роз’ясненнях НАЗК
від 07 березня 2022 р. № 4 цим подіям було
присвячено низку положень, які стосуються
порядку їх відображення у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі – Реєстр декларацій).
Зазначимо, що однією з підстав припинення права власності на майно є його
знищення (ст. 346 ЦК України) [10]. У разі
знищення об’єкта нерухомості відомості
про такий об’єкт підлягають відображенню
у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації до моменту виключення відомостей про
такий об’єкт з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно.
Знищені транспортні засоби знімаються
з обліку відповідно до п. 45 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття
з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
07 вересня 1998 р. № 1388 [13; 14].
До зняття з обліку знищеного транспортного засобу відомості про нього відображаються у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.
У разі знищення об’єкта незавершеного будівництва або цінного рухомого майна
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(крім транспортних засобів) відомості про
таке майно не підлягають декларуванню.
У разі припинення права власності на
майно у результаті його руйнування (знищення) повідомлення про суттєві зміни не
подається.
Що стосується декларування близьких
осіб, які загинули під час збройної агресії
російської федерації, у роз’ясненнях НАЗК,
що були видані у березні 2022 року, вказані
положення не знайшли свого відображення. Хоча необхідність у таких роз’ясненнях
є потреба, так як це положення застосовується під час подання декларації перед
звільненням.
Вважаємо, що у такому випадку, а саме
декларування близьких осіб, які загинули
під час збройної агресії російської федерації, необхідно користуватися роз’ясненнями
НАЗК від 29 грудня 2021 р. № 11 [15] щодо
застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання
декларації, повідомлення про суттєві зміни
в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку). Зокрема, відомості про померлу особу не підлягають відображенню у розділі 2.2 «Інформація про
членів сім’ї суб’єкта декларування» декларації, в тому числі за умови, якщо така особа
сукупно не менше 183 днів протягом року
спільно проживала, була пов’язана спільним
побутом, мала взаємні права та обов’язки із
суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні
права та обов’язки яких не мають характеру сімейних). Об’єкти декларування, які на
будь-якому речовому праві належали померлій особі, не підлягають відображенню у
декларації, крім випадків:
– набуття суб’єктом декларування або
членом його сім’ї (тобто родичами померлої
особи) права власності на такі об’єкти в порядку спадкування [16; 17];
– володіння, користування суб’єктом
декларування та/або членом його сім’ї
об’єктами, які належали померлій особі, не
менше половини днів протягом звітного періоду [18; 19].
Не зважаючи на запровадженні відтермінування подання декларації, водночас
НАЗК надає суб’єктам декларування мож-
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ливість подавати декларації навіть під час
війни [20]. Якщо суб’єкт декларування має
на руках усю необхідну інформацію для заповнення відповідної декларації, а також
бажає її подати, то це можливо зробити через персональний кабінет у Реєстрі декларацій. Особливістю подання у такому випадку
є те, що НАЗК обмежило доступ до публічної частини Реєстру декларацій та пошуку
декларацій посадовців, щоб не наражати на
небезпеку публічних службовців на окупованих територіях України. Не зважаючи на
те, що суб’єкту декларування надходить на
його електронну пошту повідомлення про
подання ним декларації, він не може перевірити наявність її в Реєстрі декларацій, то
ще раз проконтролювати правильність її заповнення та повного відображення всієї інформації. Проте суб’єкт декларування може
отримати доступ до всіх поданих раніше
документів після входу до персонального
кабінету, де будуть відображатися всі подані ним раніше документи із персональними
даними, які у відкритій частині Реєстру декларацій були приховані.
Не зважаючи на змістовні роз’яснення
НАЗК стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, вони не мають
законодавчої сили. Як наслідок до Закону
України «Про запобігання корупції» необхідно внести зміни та доповнення, які повинні врегулювати порядок подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок в умовах воєнного стану. Автор статті розробив відповідні
пропозиції до Закону України «Про запобігання корупції», якими пропонується його
доповнити новою статтею 523 наступного
змісту:
«Стаття 523. Особливості здійснення фінансового контролю в умовах воєнного стану.
1. Установити, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, кінцевий строк для
подання яких припадає на період дії воєнного
стану, суб’єкти декларування зобов’язані подати протягом трьох місяців після припинення
чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану
в Україні», затвердженим Законом України від
24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022
року № 2102-IX.
2. Установити, що суб’єкт декларування,
який відповідно до частини четвертої статті
52 цього Закону зобов’язаний подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані,
підстави для подання якого виникли у період
дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», зобов’язаний подати таке
повідомлення протягом трьох місяців після
його припинення чи скасування.
3. Установити, що суб’єкт декларування,
який відповідно до частини першої статті 52
цього Закону зобов’язаний подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі
банку-нерезидента, підстави для подання якого
виникли у період дії воєнного стану, введеного
Указом Президента України від 24 лютого 2022
року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні», затвердженим Законом України «Про
затвердження Указу Президента України «Про
введення воєнного стану в Україні», зобов’язаний
подати таке повідомлення протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного
стану».
4. Установити, що на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24
лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом
України «Про затвердження Указу Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні», Національне агентство зупиняє здійснення
заходів контролю та перевірки декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторингу
способу життя суб’єктів декларування (крім
контролю, який здійснюється автоматизовано
під час заповнення та подання декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування)».
Підводячи висновки щодо особливостей
здійснення фінансового контролю, визначе-
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ного Законом України «Про запобігання корупції», в умовах воєнного стану зазначимо,
що не зважаючи на надані НАЗК ґрунтовні
роз’яснення щодо подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок в умовах воєнного стану,
вказані норми не мають законодавчої сили.
Тому на сьогодні виникла нагальна потреба щодо внесення аналогічних роз’яснень у
Закон України «Про запобігання корупції»,
проєкт змін та доповнень до якого розробив
автор статті.
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У статті розглядається становлення та
визначення сутності сфери права інтелектуальної власності та результат творчої
діяльності, що виникає внаслідок його створення. Відповідно до Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної
власності,Всесвітньої конвенції про авторське
право 1952 року, ст. 418 Цивільного кодексу
України та інших нормативних актів законодавства країни.
Наведено результати аналізу сучасних підходів та нормативних документів до оцінки
на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інших об’єктів права інтелектуальної власності.
У процесі дослідження виявлено, що в цей
час проблема захисту права інтелектуальної
власності залишається актуальною в Україні
з огляду на значну кількість правопорушень у
цій сфері, а достовірність результатів досягається шляхом використання сучасних методів обробки статистичної інформації.
Ключові слова: інтелектуальна власність,
авторське право, інноваційна діяльність, теоретичне дослідження.

потенціалу держави, розвитку міжнародної
торгівлі, залученню іноземних інвестицій,
у тому числі у вигляді сучасних технологій
та входження України як рівноправного
партнера у міжнародному співтоваристві.
Цю статтю присвячено аналізу впливу
сфери права інтелектуальної власності та
результатів теоретичних досліджень вирішенню важливого питання встановлення
необхідних норм правового забезпечення
об’єктів інтелектуальної власності, що прямо пов’язано з розвитком суспільства, його
економічними та науковими здобутками.
Актуальність цього дослідження полягає в необхідності поліпшення чинників
досягнення значних конкурентних переваг
України у світовому ринку інтелектуальної
власності та системі правового регулювання правовідносин у межах особливостях
забезпечення прав творчої діяльності людини.
Метою статті є обґрунтування та аналіз
становлення сфери права інтелектуальної
власності відповідно до теоретичних досліджень та нормативної бази України.

Обґрунтування актуальності
теми дослідження
Розвиток України як незалежної держави залежить від ефективного функціонування норм законодавства про інтелектуальну
власність. Вдосконалення сучасної системи
інтелектуальної правової охорони сприяє
розвитку національної економіки, збереженню та збагаченню науково-технічного

Основний зміст дослідження
Визначення «інтелектуальної власності»
є право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт
права інтелектуальної власності, наведено
у статті 418 Цивільного кодексу України
та іншими законами. Поняття права інтелектуальної власності об’єднує наступні дві
групи прав. Особисті немайнові права інте-
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лектуальної власності, за якими закріплено
основоположні принципи права на визнання людини творцем (автором, виконавцем,
винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності, права перешкоджати
будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права
інтелектуальної власності та інші особисті
немайнові права інтелектуальної власності,
встановлені законом. А також майнові права інтелектуальної власності, сутність яких
полягає в праві на використання об’єкта
права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об’єкта
права інтелектуальної власності, виключне
право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної
власності, у тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать літературні та художні твори, комп’ютерні програми; фонограми, відеограми, передачі
(програми) організацій мовлення; наукові
відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії)
інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення; комерційні таємниці.
Це поняття в об’єктивному розумінні
трактується сукупністю правових норм, які
закріплюють порядок формування, гарантії набуття, здійснення та захисту права
інтелектуальної власності є невід’ємними
атрибутами державності будь-якої розвинутої країни в умовах сьогодення.
Об’єктивне право інтелектуальної власності характеризується наступними ознаками, а саме: воно є системою правових норм;
норми цього права регулюють однорідні
суспільні відносини; суспільні відносини,
що регулюються згаданими правовими
нормами, виникають внаслідок створення,
використання, охорони та захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності.
Враховуючи зазначені ознаки, право інте-

лектуальної власності в об’єктивному значенні слід розглядати як систему правових
норм, які регулюють суспільні відносини у
сфері створення, використання, охорони та
захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності [1].
Розгляд
«інтелектуального
права»
як суб’єктивного права окреслюється
суб’єктами права інтелектуальної власності як творець об’єкта права інтелектуальної
власності (автор, винахідник тощо), тобто
фізична особа та інші особи, яким належать
особисті немайнові та (або) майнові права
на об’єкти права інтелектуальної власності
відповідно до чинного законодавства або
договору.
Для подальшого розвитку України як
демократичної держави важливим є створення відповідної нормативної бази, яка
б стимулювала творчу діяльність, підприємницьку діяльність і чесну конкуренцію,
що є істотним кроком до становлення та
розвитку права інтелектуальної власності як важливого компонента в потребі законодавства для захисту інтелектуальної
власності. Прагнення країни законодавчо закріпити немайнові та майнові права
творців на їхні твори та право суспільства
на доступ до цих творів, а також бажання
заохочувати творчість, розповсюдження та
застосування творчих доробків та пропагувати вільну торгівлю в інтересах економічного і соціального розвитку.
Зокрема, історичні джерела свідчать
про те, що на території України в різні часи
діяло законодавство тих держав, до складу
яких вона входила в силу певних соціально-економічних та історичних процесів:
Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Австро-Угорської імперії, Російської імперії тощо. При цьому, певні правові традиції і норми звичаєвого права, що
існували на теренах України, певним чином використані й у нормативно-правових
актах зазначених державних утворень. Наприклад, Литовський Статут у трьох його
редакціях був збіркою правових норм не
лише литовського, а й українського та білоруського народів. При цьому, багато його
норм були запозичені з «Руської правди»
часів Київської Русі. Правові звичаї продо-
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вжували існувати в Україні навіть у той час,
коли вона входила до складу Російської імперії. Проте внаслідок самодержавної політики царської Росії основним джерелом усіх
галузей права в Україні в першій половині
XIX ст. став «Звід законів Російської імперії» в редакції 1842 р., десятий том якого
містив норми цивільного права. Але жодної
норми щодо інтелектуальної власності цей
нормативно-правовий акт не містив. Перші
згадки та спроби нормативного регулювання суспільних відносин з інтелектуальної
власності в Росії, до складу якої входила
й Україна, мали місця на початку XIX ст.
Вони були обумовлені процесами промислової революції, які відбувалися на той час
у світі і які були тісно пов’язані з результатами творчої діяльності людини у промисловій сфері. Так, з метою захисту права
на винаходи, промислові зразки та інші результати технічної творчості царським урядом Росії видано маніфест «Про привілеї на
різні винаходи і відкриття в художніх промислах» від 17.06.1812 р., яким встановлено загальні правила по видачі привілеїв на
винаходи в царській Росії. За цим законом
видача привілеїв носила факультативний
характер, і держава не зобов’язана була надавати привілей при наявності в пропозиції певних ознак [2].
Під сферою інтелектуальної власності
розуміється середовище внутрішньої єдності, у якому здійснюється сукупність різних видів творчої, інтелектуальної діяльності людини, що охоплюють різні сфери
економічного та соціального життя, у результаті чого створюються об’єкти інтелектуальної власності, права які охороняються
за чинним законодавством і за своєю природою є нематеріальними.
Розроблення Національної стратегії
розвитку сфери інтелектуальної власності
є логічним продовженням процесу удосконалення сфери інтелектуальної власності в
Україні, що відбувається в межах реалізації Концепції розвитку державної системи
правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 роки, та зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на
використання інтелектуальної власності в
якості стратегічного ресурсу в системі форÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

мування національного багатства та підвищення конкурентоспроможності економіки
нашої країни, прискорення інноваційного
розвитку та інтеграції України в міжнародний економічний простір.
Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності конкретизує
основні шляхи реалізації концептуальних
ідей і поглядів на розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні, визначених
Програмою економічних реформ на 20102014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки,
Програмою розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, Стратегією розвитку інформаційного суспільства в
Україні, Стратегією національної безпеки
України, Концепцією Загальнодержавної
цільової економічної програми розвитку
промисловості на період до 2020 року [3].
Проблема захисту права інтелектуальної власності залишається актуальною в
Україні з огляду на значну кількість правопорушень у цій сфері.
Зростання ролі й значення інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності
зумовлює необхідність посилення ефективності їх правової охорони та захисту. Захист
прав і законних інтересів суб’єктів інтелектуальної власності реалізується через механізм захисту, що є системою форм, способів
і засобів діяльності відповідних юрисдикційних органів і зацікавлених осіб, спрямованою на захист прав і інтересів суб’єктів
інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 431 Цивільного кодексу України, порушення права інтелектуальної власності, у т.ч. невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою
відповідальність, встановлену Цивільним
кодексом, іншим законодавчими актами
чи договором. Правова охорона результату
інтелектуальної, творчої діяльності надається за умови його відповідності вимогам
закону. Будь-який твір літератури, науки
і мистецтва, суміжні права підпадають під
охорону права, якщо вони відповідають вимогам закону. Науково-технічним результатам інтелектуальної творчої діяльності
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правова охорона надається лише на підставі відповідної кваліфікації спеціальним
державним органом управління і видачі
правоохоронного документа. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності обмежується лише територією України. Охорона прав на зазначені об’єкти на
території інших держав здійснюється лише
на підставі відповідних міжнародних конвенцій і договорів. [4]
Органи державної влади зобов’язані
захищати від зловживань використання
інформації, що становить комерційну таємницю і потребує значних зусиль у створенні, це право надається їм для отримання
передбаченого законом дозволу на діяльність, пов’язану з фармацевтичною, сільськогосподарською та хімічною продукцією, що містить нові хімічні сполуки. Ця
інформація також охороняється органами
державної влади від розголошення, крім
випадків, коли розголошення є необхідним
для захисту громадськості або не вжито заходів щодо її захисту від недобросовісного
комерційного використання (ч. 1 ст. 507
ЦК України).
Згідно з дослідженням Семенової В. Г.,
сьогодні відсутній єдиний підхід щодо сутності категорії «інтелектуальна власність».
У науковій літературі поширені підходи до
визначення зазначеної категорії, які розглядають інтелектуальну власність з позицій права власності, з суто юридичної
точки зору, з соціально-філософської точки
зору. Відповідно до статті автор погоджується з думкою науковців, які вважають, що
всі трактування інтелектуальної власності в
межах юридичного (правового) або економічного підходу значно обмежують зміст
цієї категорії та підтримуємо доцільність
комплексного підходу для визначення поняття «інтелектуальна власність», заснованого на поєднанні юридичної та економічної складової. Що є відображенням відношення інтелектуальної власності щодо
створення, реалізації та комерціалізації
творчих результатів. [5]
На думку В. Д. Дюндіна, у сучасному
етапі економічного розвитку відбувається,
з одного боку, формування груп незалежних працівників інтелектуальної праці і

менеджерів, що відіграють роль власників
умов праці, та з іншого – власників компаній з інтелектуальною власністю. Але тільки власники інтелектуального капіталу виявляються сьогодні реальними розпорядниками процесу відтворення такого капіталу. Для одержання максимального ефекту
в процесі розвитку необхідне досягнення
раціонального поєднання функціонально-ресурсного й функціонально-результативного рівнів, що забезпечує подальший
розвиток інтелектуального капіталу. На
встановлення такого співвідношення впливають багато специфічних характеристик
діяльності суб’єкта господарювання (сфера діяльності, частка ринку, рівень конкурентоспроможності продукції, організаційна структура, обсяг залученого капіталу й
інші) [6].
Інтелектуальна власність та
її розвиток є основою інноваційного розвитку в цілому, без якого неможливий розвиток різних сфер економіки країни. Значний
вплив на розвиток цієї сфери справляє правовий та юридичний захист, який у різних
країнах знаходиться на різному рівні. Протягом тривалого часу правове регулювання
відносин, що виникають у зв’язку з використовуванням інтелектуальних цінностей,
вважалося цілком і повністю завданням національних держав, які тим самим заохочували творчість і сприяли вільній ефективній торгівлі результатами інтелектуальної
праці з метою економічного та соціального
розвитку, подає у своїх статтях М. С. Карпенко [7].
Отже, на погляд автора, інтелектуальна
власність відображає відносини правового
(юридичного) та економічного характеру
щодо створення, використання результатів
творчої діяльності та її правової охорони.
Таким чином, захист інтелектуальної власності прямо пов’язаний з розвитком суспільства, його економічними та науковими
здобутками та потребує встановлення необхідних норм правового забезпечення, що
дозволить ефективно впроваджувати процес створення інтелектуальної продукції та
процесів відтворення інтелектуального капіталу, що стане інноваційною діяльністю
підприємств та має вирішальне значення в
будь-якій сфері діяльності людини.
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УДК 330.342.
ANALYSIS OF THE GENESIS OF THE
FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY
LAW IN THEORETICAL RESEARCH
The article considers the formation and definition of the essence of the sphere of intellectual property law and the result of creative activity that arises as
a result of its creation. In accordance with the Convention Establishing the World Intellectual Property
Organization, the World Copyright Convention of
1952, article 418of the Civil Code of Ukraine and
other regulations of the country’s legislation.
The results of the analysis of existing approaches
and normative documents to the assessment of the
result of intellectual, creative activity or other objects
of intellectual property rights are given.
The study revealed that currently the problem
of protection of intellectual property rights remains
relevant in Ukraine given the significant number of
offenses in this area, and the reliability of the results
is achieved through the use of modern methods of
statistical information processing.
Key words: intellectual property, copyright, innovation activity, theoretical research.
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Актуальність теми дослідження обґрунтовується різким збільшенням кількості мігрантів в останні два роки в Європейський Cоюз, країни якого не були
готові до прийняття великої кількості
людей. Основну частину мігрантів складають вихідці з країн, де відбулася, так
звана «арабська весна». Міграційна криза
провокує безліч особистих, соціальних,
економічних і політичних проблем у країнах Європейського Союзу. Тому механізми подолання міграційного кризи гостро
стоять на більшості зустрічей лідерів країн
ЄС. Але для ефективного виходу з кризи
необхідно розібратися в причинах і умовах цієї кризи.
Мета дослідження – визначити вплив
подій «арабської весни» на міграційний
криза в Європейському Союзі.
Джерельну базу нашого дослідження
склали роботи авторів, чиї публікації присвячені темі «Арабської весни», а також специфіці міграційного кризи в країнах Європейського Союзу. Серед них роботи Жумали Расула [1], Лаумулина Мурата [2] і Долгова Бориса [3], у яких аналізуються причини та передумови революційних подій
у країнах Близького Сходу, які прийнято
називати терміном «Арабська весна», а так
само робота Іспайовий Алії [4], у якій автор
аналізує підсумки цих революцій, Бобохонов Раїмбек визначає місце ісламу після
«Арабської весни» [5].
Аналізу міграційного кризи в Європі
присвячені роботи Кравченко Людмили

[6] Каргалової Марини, Катерини Єгорової [7], Ві - 16 IX Міжнародна студентська
конференція, р. Алмати талія Карюкова [8],
Левинського Дениса, Малаєва Михайла,
Федотової Олени [9].
Крім того, нами була використана Аналітична доповідь [10], про причини міграційної кризи, з якими зіткнулися країни
Європи в 2014-2016 роках, її вплив на соціально-економічну ситуацію в Євросоюзі.
Дослідження проводилося в рамках
концепції континентальної інтеграції Андре Маршаля, який вважав, що інтеграція
визначається через поняття «Солідарного
простору», солідарність якого відчувається
і усвідомлюється всіма елементами цілого [11, с. 97]. Таким чином, ми виходимо з
того, що в рамках Європейського Союзу існує єдиний інтеграційний простір, в основі
якого лежать спільні цінності, сформовані
на принципі солідарності. Ця теорія є актуальною для нашого дослідження, оскільки
країни – члени Європейського Союзу узгоджують свою зовнішню політику один з одним, а також виробляють і координують
спільну політику щодо мігрантів.
Сценарій арабської весни на прикладі
Сирії і Тунісу.
Наскільки позитивними були наслідки
«арабської весни»? Були вирішені основні
проблеми населення? Для того щоб відповісти на ці питання, проаналізуємо ситуацію напередодні революцій 2011 р. в Тунісі, Сирії і по завершенні революції.
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Туніс – ця перша країна, яка була охоплена революційним рухом. Туніс до початку революції – світська країна, з високим
рівнем освіти, з гендерною рівністю. Лаумулин Мурат у своїй роботі ««Арабська весна» 2011 року: соціально-політичні зміни
на Арабському Сході і їх міжнародні наслідки» зазначає, що «економіка цієї країни непогано розвивалася і була націлена на співпрацю з Євросоюзом. Туніс не був однією
з бідних держав Північної Африки. Більше
того, до недавнього часу ця країна була визнаним лідером за темпами модернізації в
ісламському світі. ВВП на душу населення
був одним з найвищих серед арабських
країн. Завдяки стабільності в країні і схожості з європейською культурою, Туніс до
недавнього часу вважався раєм для туристів» [2, с. 23].
Однак, незважаючи на позитивні чинники в розвитку країни, існували невирішені проблеми. Лаумулин Мурат у названій вище роботі зазначає, що «Бен Алі за 23
роки авторитарного правління не зміг впоратися з безробіттям. У 2008-2009 роках
проблема з безробіттям посилилася сильніше за фінансово-економічної кризи, а також
через обмеження на імміграцію тунісців у
країни Європи. За роки правління Бен Алі
покращилася економічна інфраструктура,
завдяки цим удосконаленням стали доступнішими охорона здоров’я та освіта» [2, с.
24]. Наслідком цих змін стало поява нових
груп населення, які не отримали ніяких
переваг. Наприклад, вища освіта не була
гарантом успішного працевлаштування, та
й загалом, лише в деяких випадках допомагало знайти хоч яку-небудь роботу, тому
багатьом дипломованим фахівцям доводилося просто виживати.
Явний і відвертий розквіт корупції
– ще одна відмінна риса правління Бен
Алі. Сім’я другої дружини президента – династія Трабелси – захопила найвигідніші
частки у банківському секторі, сфері нерухомості, торгівлі, туристичному бізнесі та
інших галузях.
Самогубство торговця фруктами стало
останньою краплею, яка переповнила чашу
терпіння. Мухаммед Буазізі – безробітний
випускник університету – спробував зароÍàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

бити на життя, торгуючи з візка овочами і
фруктами. Поліція відібрала товар і образила. Його спроби поскаржитися владі не
увінчалися успіхом. Доведений до відчаю,
він вершив самоспалення. Така страшна
смерть підірвала туніське суспільство. Тисячі, а потім десятки тисяч вийшли на вулиці, протестуючи проти нелюдського режиму, гноблення, безробіття, корупції, диктатури президента і його клану.
Іспаєва Алія у своїй роботі «Підсумки
арабської весни» висловлює точку зору:
«Підсумками цієї революції є: повалення
режиму Бен Алі, зміщення туніського керівництва, розпуск правлячої партії, до влади
прийшла опозиція» [4, ст. 188].
Варто відзначити, що революція привела до позитивних зрушень, оскільки були
обрані президент і парламент, у країні
мирно уживаються помірна ісламістська і
світські партії, які готові до діалогу та конструктивної співпраці. У сьогоднішньому
Тунісі є свобода слова, реальна опозиція,
міжпартійна боротьба. Однак міжпартійна боротьба триває. Більше того, соціально-економічне становище населення після
«арабської весни» не покращилося. В окремих центральних і традиційно менш розвинених південних районах Тунісу частка
безробітних сягає третини населення, що
в два рази перевищує середній показник
безробіття по країні. Спостерігається спад
у таких життєво важливих сферах економіки, як туризм і сільське господарство. Саме
тому багато тунісців були розчаровані помірними політичними досягненнями на тлі
погіршення економічної ситуації. Головні
проблеми Тунісу: корупція і безробіття не
були вирішені.
На цьому тлі розвитку подій спостерігається активна міграція в Європу, а інші,
особливо представники сільських регіонів,
влилися в ряди терористичного угруповання «Ісламська держава».
У Сирії до початку революцій у 2011
році також були внутрішні проблеми, але
соціально-економічна ситуація в Сирії відрізняється в кращий бік у порівнянні з Тунісом та Єгиптом, де мала місце системна
криза. У Сирії так само, як і в багатьох країнах Близького Сходу, рівень безробіття був
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досить високий, однак у порівнянні з Тунісом і Єгиптом, рівень безробіття нижчий. У
Сирії до того ж набагато нижча, ніж в Тунісі і особливо в Єгипті, відсоток безробітних дипломованих фахівців. Боргів Борис
у своїй статті «Сирійська криза і «Арабська
весна» зазначає: досить «високий освітній
рівень сирійського суспільства – відсоток
грамотних серед осіб, старших: 15 років,
досягає 86% (для чоловіків) і 73,6% (для
жінок). Тривалість життя складає 70 років. Інфляція коливається в межах 2%» [3].
Таким чином, ситуацію в Сирії не можна визначити як внутрішній соціально-економічний та політичний криза.
У 2000 році в Сирії до влади прийшов
Башар Асад. Громадськість вбачала в ньому потенційного реформатора, але в перші
роки правління життя в країні не змінювалося. У 2005 році Асад пообіцяв провести
довгоочікувані реформи, але в підсумку обмежився звичайними кадровими перетасовками. Ігнорування соціально-економічних проблем населення, жорстка диктатура призвели до того, що в 2011 році хвиля
революцій захлиснула і Сирію. Башар Асад
повторює помилки Мубарака і Бен Алі:1) переоцінка власних сил і лояльності соціуму; 2) придушення перших протестів
силою, не розбираючись в суті проблеми;3) чергові обіцянки проведення реформ і
відставка винних чиновників; 4) підключення армії на придушення страйків. Ці
методи не були ефективні, ситуація продовжувала загострюватися, зіткнення сторін
ставали ще більш запеклими. Расул Жумалы
у своїй роботі «Арабський пасьянс» підкреслює, «поступову зміну гасел повсталих:
якщо до квітня протестуючі вимагали демократичних реформ, посилення боротьби
з корупцією та скасування майже півстолітнього надзвичайного стану, то тепер вони
наполягали на відхід Асада» [1, с. 467].
Расул Жумали у названій вище роботі
говорить про те, що «диктаторський режим
Башара Асада виявився більш стійким, тому
повстання народу проти тирана у випадку з Сирією переросло в затяжну і повномасштабну громадянську війну» [1, с. 463].Як наслідок цього конфлікту можна виді-

лити величезну хвилю мігрантів з Сирії в
Європейський Союз.
Аналізуючи вищенаведені приклади,
стає очевидним, що «арабська весна» не
тільки не сприяла вирішенню соціальноекономічних і політичних проблем у країнах Північної Африки і Ближнього Сходу,
але й погіршила становище населення, порушила стабільність і баланс сил у цьому
регіоні. Наслідок – величезна кількість мігрантів з цього регіону. Люди, які втратили
всяку надію на поліпшення якості життя,
втомлені від війни і невідомості, біжать в
благополучні та стабільні країни Європейського Союзу.
Сутність «Арабської весни» Авторитарний режим в окремих країнах арабського
світу сприяв зосередженню виконавчої,
законодавчої і судової влади у руках диктаторів. Відсутність опозиції – ще одна особливість в окремих країнах арабського світу. Завдяки цьому Бен Алі, Мубарак, Каддафі і інші були впевнені в непорушності
своїх режимів, про свою незамінність.У суспільстві назрівало невдоволення, недовіра до органів влади з кожним днем
зростала. Арабські диктатори не зуміли
вчасно виявити і зупинити катаклізми, які
назрівають у суспільстві. Расул Жумали у
своїй книзі «Арабський пасьянс» зазначає,
що «найбільша омана Мубарака, Бен Алі і
Каддафі та інших арабських диктаторів –
віра в єдність, міць і відданість створеного ними державно-репресивного апарату,
який насправді поступово самознищувався,
без належної довіри і поваги, народу і зарубіжних партнерів» [1, с. 460].
Передумовами революцій в арабських
країнах стали економічні і соціальні проблеми, з якими політична влада була
не здатна впоратися, а в багатьох країнах
навіть не звертала ніякої уваги на проблеми населення і не робила заходи по поліпшенню якості життя населення. Коли
невдоволення досягло граничного рівня,
люди почали протестні рухи з надією на
поліпшення соціально-економічного становища. Корупція, безробіття, злидні, економічна стагнація, соціальне розшарування
– основні причини революції в арабських
країнах. У статті «Арабська весна – причи-
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ни і наслідки для регіону Близький Схід»
зазначається, що «Арабська весна» – це рідкісний і унікальний випадок масової революційної хвилі» [12]. Революція бере свій
початок у Тунісі, а потім поширюється з неймовірною швидкістю на інші арабські країни за принципом доміно. Зрештою, було
порушено більшість країн арабського світу.
Сутністю «арабської весни» є повалення чинної влади і встановлення влади
опозиції.
У країнах, у яких відбулися революції,
були незадоволені чинною владою. Невдоволення чинною владою, є закономірною реакцією на ігнорування соціальноекономічних проблем населення і стагнації. Спостерігалися явні недоліки авторитарних режимів в економічному і соціальному розвитку. Лідери країн Близького
Сходу і Північної Африки забороняли
опозиційні партії, не допускали критики
уряду. Однак держава не може існувати
без опозиції. І в разі придушення опозиції
вони діють нелегально. Діяльність опозиції, як правило, стримує неправомірні дії
державної влади. У результаті революцій
«арабської весни» спостерігається насильницьке зміщення влади опозицією. У всіх
випадках опозиція діяла не самостійно,
а за фінансової та політичної підтримки
ззовні.
Зміщення влади опозицією проходить
по одному і тому ж сценарію. Лідери арабських країн здійснюють одні і ті ж помилки. Але якщо в одних «хвиля демократизації» призвела до зміни політичних режимів, наприклад, Туніс, Єгипет, Лівія, то в
інших досі спостерігається протистояння
чинного й опозиційного режимів. Наприклад, Сирія і Бахрейн.
Країни Європейського Союзу – це не
випадковий вибір Мігранти знають, що
більшість країн Європейського Союзу є
високорозвиненими. Більше того, багато
країн Європейського Союзу дають хороші
посібники на життя. Мігрантам немає сенсу
їхати в інші країни Африки або, наприклад,
Близького Сходу, де в більшості випадків
є ті ж самі невирішені проблеми. Розглянемо, які соціальні посібники дають деякі
країни Європейського Союзу:
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1) У Болгарії після схвалення заяви,
біженці отримують дозвіл на роботу і ті ж
права, що і болгари, за винятком голосування та військової служби. Таким чином,
у Болгарії мігранти отримують можливість
нарешті знайти роботу, що дуже важливо
для них.
2) На Мальті вони отримують житло
протягом 18 місяців (розміщуються в спеціальних центрах) та харчування, крім цього
мігрантам виплачують 130 євро в місяць.
3) У Нідерландах особи, що шукають
притулок, розміщуються у фінансованих
державою центрах прийому. Кожен дорослий отримує тижневик - слушна допомогу
від 20 до 45 євро на продукти харчування
і 13 євро на інші витрати. Мігрантам надається робоче місце в центрі прийому, також
вони можуть працювати за межами центру
24 тижні на рік.
4) Після отримання в Данії статусу біженця мігранти отримують близько половини державного щомісячної допомоги по
безробіттю. До мігрантів можуть приєднатися родичі. Мають право на працевлаштування.
5) Найсприятливішою державою для
проживання є Німеччина. Безкоштовне
харчування у центрах прийому + 143 євро
в місяць, після трьох місяців допомога
збільшується до 216 євро на місяць. Біженці також отримують до 92 євро за дитини в
залежності від віку.
Таким чином, деякі країни Європейського Союзу вирішують, по суті, проблеми
мігрантів, з якими їх уряду впоратися не в
змозі. Більше того, багато країн Європейського Союзу продовжують м’яку політику
стосовно мігрантів. Людмила Кравченко в
статті «Міграційний криза в Європі» зазначає, що «найвищий про - цент схвалення
заявок на отримання статусу біженця звернулися продемонстрували Болгарія (91% за
даними 4-ого кварталу 2015 року), Мальта
(91%), Нідерланди (86%), Данія (77%), Кіпр
(76%) і Німеччина (72%). У Франції та Великобританії ці показники значно нижчі і
становлять відповідно 28% і 37%» [6].
Підводячи підсумки вищесказаного,
стає очевидним, що основними причинами вибору країн Європейського Союзу є
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можливість працевлаштування, отримання
житла і вигідних соціальних допомог, стабільна і мирна ситуація в регіоні; розвинена економіка; можливість легалізуватися,
у деяких країнах таку можливістю мають і
члени сім’ї. Крім цього, існують різні програми для мігрантів; терпимість по відношенню до релігії, повагу до національних
традицій і звичаїв. Тільки в розвинених
країнах Європейського Союзу мігранти мають відмінну можливість вирішити соціальні та економічні проблеми, які лідери країн Північної Африки і Близького Сходу не
можуть вирішити протягом тривалого часу.
Прояв міграційного кризи в Європейському Союзі Кількість людей, мігруючих з
однієї країни в іншу, з кожним днем тільки
збільшується. Виділяють дві групи мігрантів: добровільні і вимушені мігранти. Добровільні мігранти шукають кращі умови
життя, наприклад, більш цікаву роботу
чи вигідні умови для відкриття приватного бізнесу. Вимушені мігранти покидають
батьківщину з причини етнічних, релігійних і військових конфліктів. Тому для вимушених мігрантів переїзд виявляється
хворобливим, внаслідок цього адаптація
супроводжується безліччю економічних,
соціальних і психологічних проблем.
Каргалова і Єгорова в книзі «Соціальний вимір європейської інтеграції» відзначають, що «саме найбільш ущемлені соціальні групи і служать живильним середовищем для екстремізму, етнічних і релігійних
конфліктів, тероризму, наркотрафіку» [7, с.
18].
У Європейському Союзі вимушені мігранти становлять найбільш ущемлену соціальну групу. Соціально-культурні зміни
– це найгостріша проблема для мігрантів.У цьому випадку варто враховувати колосальні відмінності між ісламською та європейською культурами. У Європі поширена
політика мультикультуралізму, яка передбачає визнання культурного різноманіття. Проте в країнах Європейського Союзу
виявлено ряд серйозних недоліків цієї політики. У 2016 році в багатьох країнах Європи були скасовані новорічні феєрверки,
більше того в деяких країнах відмовилися
і від традиційного символу Різдва – ялинки.-

Саме так, на думку Віталія Карюкова, автора статті «Мігранти забороняють Новий рік
в Європі», «проявляються набрали чинності, європейські мультикультуралізм і толерантність» [8].
Ще однією проблемою є соціальна незабезпеченість мігрантів. У багатьох країнах
Європейського Союзу прийняті різні програми із соціального забезпечення мігрантів. Але тут слід враховувати, що мігранти
змушені чекати довгий час для підтвердження свого статусу, а поки вони знаходяться в стадії очікування, не можуть розраховувати на соціальну допомогу держави. Більшість мігрантів крім цього, відчувають великі труднощі з працевлаштуванням. Головна причина – найчастіше незнання мови. Таким чином, багато мігрантів
переступають межу закону, для того щоб
вижити. Це погіршує криміногенну обстановку в регіоні.
До проблем також можна віднести слабо поставлену роботу медичних служб, не
проблема правової інформованості громадян. Усі ці фактори призводять до важкого психологічного стану мігрантів, які виявляються «у пастці» й позбавлені багатьох
прав і привілеїв, якими користуються корінні жителі. Людина в пригніченому психологічному стані вороже настроєна проти
навколишньої культури, – легка приманка
для вербування як терориста. Багато терористів навмисно приїжджають у країни
Європейського Союзу з підробними сирійськими паспортами.
Узагальнюючи вищесказане, стає очевидним, що в Європейському Союзі міграційна криза протікає у важкій формі, провокуючи безліч різних проблем. Головними проблемами є зіткнення цивілізацій,
наростання терористичної загрози.
«Арабська весна» – причина міграційної кризи в Європейському Союзі. Після
революційних подій «Арабської весни» проблеми населення країн Близького Сходу і
Північної Африки посилилися. Головною
метою мігрантів стало поліпшення свого
соціально-економічного становища. Країни Європейського Союзу в соціальному,
економічному, політичному аспектах є найбільш розвиненими, порівняно з країнами
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інших регіонів, до того ж дістатися до них
набагато зручніше і простіше.
Старший науковий співробітник Центру цивілізаційних і регіональних досліджень Інституту Африки РАН, Бобохонов
Раимбек, у своїй статті: «Роль та перспективи радикального ісламу після «Арабської весни»» говорить про те, що «у ході
«арабської весни» на політичній сцені активізувалися переважно ісламісти двох
типів: помірно–радикальні і крайні радикальні. Помірно – радикальні: в Єгипті
і Сирії – «Брати-мусульмани», які в Ємені називаються «Аль-Іслах» («Реформа»),
в Йорданії – «Організація ісламскої дії»
(Муназзама аль-амаль аль-ісламі), в Тунісі – «Ан Нахда»(«Відродження»), у секторі
Газа – ХАМАС і т. д. Помірними «Брати-мусульмани» можуть вважатися порівняно з
більш радикаль- вими салафітами. До арабської весни вага, роль і значення останніх
у політичному житті арабського світу цілеспрямовано знижались правлячими групами. Вкрай – радикальні: «Ат-ТакфирвальХіджра» («Звинувачення в невірстві і хіджра»), «Ісламський джамаат» (Аль-Джамаат
а аль-ісламія»), «Джихад» (Аль-Джихад,
егип. Аль-Гихад), «Ан-Нур»(«Світло») та ін»
[5].
Варто зазначити, що саме після повалення правлячих угруповань у ході подій
«арабської весни» до влади у багатьох країнах прийшли представники релігійних
партій. І їх політика пригнічує будь-які демократичні принципи, замінюючи їх нормами шаріату.
Наприклад, Лівія Каддафі була процвітаючою, світською державою. Жінки
знаходилися на рівних правах з чоловіками. Вони мали право здобувати вищу освіту і працювати. А після повалення режиму
Каддафі жінкам стали насаджувати норми
шаріату, багатьох з них продають як наречених бойовикам ІГІЛ. Ще одним ураженим соціальним шаром є християни. Американський фахівець з вивчення Середнього Сходу Раймонд Ібрагім у своїй статті
«У Лівії після «арабської весни» безжально
вбивають християн» наводить такі дані: «У
лютому 2014 року, коли «Ансараш-Шарія»
запропонували нагороду жителям Бенгазі,
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які допоможуть впіймати і страти місцевих
християн-коптів, «невідомі озброєні люди»
силою вивели зі своїх будинків сімох християн, вивезли їх у пустелю і розстріляли
приблизно в 35 кілометрах від міста».
Висновки. Криза біженців швидко поширилася на європейський континент, і
вона все ще бродить. Враховуючи національні умови та інтереси кожної країни,
європейським країнам усе ще потрібно подолати багато перешкод для досягнення
ефективної співпраці, включаючи розумне
визначення частки біженців, яку повинна
нести кожна країна, та ефективну відповідь
націоналістичним політичним партіям та
рухам, які мають різні думки щодо питання
прийому біженців та імміграції.
Отже, виклик ЄС полягає не просто у
прикордонному контролі, а в тому, що ЄС
повинен мати комплексну імміграційну політику для вирішення змін у безпековій ситуації в Середземномор’ї.
Підводячи підсумки вищесказаного,
стає очевидним, що радикалізована частина ісламського суспільства проводить
антидемократичну політику, у результаті
якої порушуються права і свободи населення країн Близького Сходу та Північної Африки. Країни Європейського Союзу є найбільш демократичними, тому люди мігрують туди від війни, соціально-економічних
проблем і політичної нестабільності. Основні причини міграції саме в Європейський
Союз – близькість, зручність маршрутів пересування і наявність різноманітних програм по прийому і облаштування мігрантів.
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SUMMARY
A huge amount of series of loosely related
group of protests that led to changes in government in countries such as Morocco, Iraq, Algeria,
Libya etc. was called - The Arab Spring. However,
not all of them were considered successful, despite
the popular support. The final task and the main
reason was to increase in democracy and freedom,
the period following the Arab Spring was marked
by increased instability and oppression. Despite
the fact that the Arab Spring Protests were divided
by geographic constraints and differing objectives,
they all began with a single act of defiance.
During the protests in Tunisia ultimately led
to some improvements in the country regarding
human rights, not all nations that had similar uprisings witnesses such changes coming forth by the
spring of 2011.
In Egypt - the early gains made from the ouster of President Hosni Mubarak were reversed following a coup led by defense minister Abdel Fattah el-Sisi who has remained in power since 2013.
In Libya – Colonel Muammar Qaddafi was
overthrown in October 2011 during the worst
face of the civil war. In the ensuing conflict he
was captured and violently executed by opposition
fighters.
In Syria - similarly, the civil war that began
in the aftermath of the Arab Spring lasted for
several years, forcing many to leave the country
to seek refuge in Turkey, Greece and throughout
Western Europe.
In addition, the ongoing civil war in Yemen
can also be traced to the Arab Spring. The country’s infrastructure has suffered significant damage, and the conflict has devolved into tribal warfare.
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У статті розглянуті окремі аспекти діяльності органів публічної адміністрації у
сфері забезпечення податкової безпеки України. Наголошено, що сучасна податкова політика базується на рішучій відмові від фіскальних методів та переході до сервісної складової,
що є запорукою досягнення відповідного рівня
податкової безпеки. Обрано підхід до визначення системи органів публічної адміністрації у
складі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Акцентовано увагу на
тому, що провідними серед органів виконавчої
влади, задіяних у забезпеченні податкової безпеки держави, є Державна податкова служба
України та Державна митна служба України,
які були утворені в результаті реорганізації
Державної фіскальної служби шляхом поділу.
На теперішній час ДПС України та Держмитслужба функціонують та виконують свої
завдання, зокрема і у сфері забезпечення податкової безпеки, у повному обсязі. Також було
створено окремий орган, на який покладений
обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
кримінальних правопорушень, об’єктом яких
є фінансові інтереси держави або місцевого
самоврядування – Бюро економічної безпеки
України. Проте, досі не було внесено змін до
чинного законодавства щодо припинення повноважень Державної фіскальної служби, що
створює колізії під час правозастосування, а
також реалізації зазначеними органами своїх повноважень. У свою чергу органи місцевого
самоврядування в системі органів публічної
адміністрації у сфері забезпечення податкової
безпеки України не мають суттєвого впливу
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

на податкову сферу на рівні регіону, а повноваження органів місцевої влади щодо встановлення місцевих податків і зборів є значно обмежені законодавством. Адже конституційне
і податкове законодавство передбачають здійснення органами місцевого самоврядування
податкових повноважень у вузько визначених
Верховною Радою України межах. Такий підхід негативно впливає на досягнення відповідного рівня податкової безпеки держави в
частині окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Ключові слова: податкова безпека, податкова політика, Державна податкова служба,
податки, митні платежі
Постановка проблеми
Сучасна Україна перебуває на шляху докорінних трансформацій, у тому числі і щодо
підходів до відносин платників податків з
податковими органом, а також з іншими органами публічної адміністрації, що беруть
участь у забезпеченні податкової безпеки.
Цей процес ускладнений війною та спровокованими нею негативними тенденціями
в національній економіці. Відновлення та
розбудова економіки можливі лише за умови таких обсягів матеріальних надходжень,
які забезпечать, так би мовити, включення
всіх економічних важелів. Одним із суттєвих
факторів успішності зазначених процесів є
забезпечення належного рівня податкової
безпеки держави та, як наслідок, її економічної безпеки [1].
Важливим аспектом ефективного забезпечення податкової безпеки України є опти184
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мально побудована та функціонуюча система
органів публічної адміністрації. Адже саме
вони забезпечують визначення конкретних
кроків на шляху досягнення публічного інтересу, зокрема, у сфері забезпечення податкової безпеки держави, впровадження
їх у життя та належного контролю їх реалізації. Важливою умовою зазначеної діяльності є порозуміння між органами публічної влади, що забезпечують податкову безпеку, щодо порядку обрахування та сплати
обов’язкових платежів, а також напрямів та
умов їх використання та інших факторів, що
сприяють досягненню цілі. Це є гарантією
дотримання балансу інтересів платників податків та держави при формуванні та реалізації податкової політики.
Сучасна податкова політика базується
на рішучій відмові від фіскальних методів
та переході до сервісної складової, що є запорукою досягнення відповідного рівня
податкової безпеки. Новий формат роботи з платниками виявляється у тому, що це
шлях діалогу, компромісів, добровільного
дотримання всіма учасниками правил гри та
взятих на себе зобов’язань. Це можливе за
умови раціональної діяльності з боку органів
публічної адміністрації, що своєю діяльністю
беруть участь у забезпеченні податкової безпеки України.
Стан дослідження
Окремі питання, пов’язані з дослідженням діяльності органів публічної адміністрації були висвітлені у працях В.Б. Авер’янова,
Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, О.С. Башняк, А.О. Беспалової, Ю.П. Битяк, С.В. Бризгаліна, Д.В. Вінницького, Л.К. Воронової,
В.М. Гаращук, О.В. Джафарової, С.В. Запольського, Т.О Карабін, В.А Кашин, О.М. Козиріна, А.І. Крисоватого, М.П. Кучерявенко,
С.Г. Пепеляєва, М.О. Перепелиці, В.М. Пушкарьової, М.В. Тарасюка, В.І. Теремецького,
С.О. Шатрави, В.К. Шкарупи, Н.С Хатнюка,
Н.І. Хімічевої, А.Ф. Цимбалюка, С.Д. Ципкіна, Т.Ф. Юткіна та інших. Проте, сучасні
особливості діяльності органів публічної адміністрації у сфері забезпечення податкової
безпеки України висвітлені фрагментарно та
потребують подальшого вивчення.

Метою статті є визначення особливості
діяльності органів публічної адміністрації у
сфері забезпечення податкової безпеки держави в сучасній Україні.
Виклад основних положень
У європейському праві визначення поняття «публічна адміністрація» розглядають у вузькому та широкому сенсах. У вузькому сенсі під «публічною адміністрацією»
розуміються «регіональні органи, місцеві та
інші органи публічної влади», «центральні
уряди» та «публічна служба». Під органами публічної влади при цьому розуміються:
«інституції регіонального, місцевого або
іншого характеру, інші органи, діяльність
яких регулюється нормами публічного права або діями держав-членів; органи, наділені
достатніми суверенними повноваженнями
країни, які з формальної точки зору не є частиною адміністративного апарату держави-члена, але структура та завдання якого
визначені в законі (причому ці завдання належать до сфери функціонування держави)». У
широкому сенсі до «публічної адміністрації»,
крім органів публічної влади, відносять ті органи, які не належать до неї організаційно,
але виконують делеговані нею функції. Водночас, як зазначається у Резолюції щодо
публічної (державної) відповідальності, до
«публічної влади» (або органів публічної влади) належить будь-яка установа публічного
права (держава, регіональні та місцеві органи державної влади, незалежні публічні
підприємства) та будь-які фізичні особи під
час виконання ними повноважень офіційних
органів [2, с. 375].
Проте, у вітчизняній правовій науці авторитетною є думка, що категорія «публічна адміністрація» має два виміри: функціональний і організаційно-структурний. При
функціональному підході – це діяльність відповідних структурних утворень щодо виконання функцій, спрямованих на реалізацію
публічного інтересу, а при організаційноструктурному підході публічна адміністрація
– це сукупність органів, які утворюються для
здійснення (реалізації) публічної влади [3, с.
23; 4; 5]. Тобто відповідно до структурного
підходу публічна адміністрація охоплює сукупність різних організацій, що виконують
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публічні функції (насамперед йдеться про
органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування) [6, с. 66].
Саме такий підхід будемо використовувати у
межах нашого дослідження, адже ми підтримуємо позицію Карабін Т.О., що правильне
розуміння категорії «публічна адміністрація»
розкривається тільки у так званому організаційно-структурному аспекті, як сукупності
органів та посадових осіб, що реалізують публічну владу шляхом виконавчо-розпорядчої діяльності [7, с. 15].
Систему органів публічної адміністрації, у вузькому значенні, формують суб’єкти,
якими є органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування [7, с. 26]. Саме
цей підхід є найбільш прийнятним при дослідженні їх особливостей у сфері забезпечення податкової безпеки держави.
В адміністративно-правовому забезпеченні податкової безпеки України суттєву
роль відіграє Міністерство фінансів України
[8], яке забезпечує формування та реалізацію
єдиної державної податкової політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з
питань сплати єдиного внеску, здійснює нормативно-правове регулювання у податковій
сфері, державної політики у сфері боротьби
з правопорушеннями під час застосування
податкового законодавства. Привертає увагу
низка завдань Міністерства фінансів України, виконання яких безпосередньо впливає
на досягнення відповідного рівня податкової безпеки, а саме: здійснення заходів з
підготовки до імплементації у національне
законодавство рекомендацій Організації
економічного співробітництва та розвитку
у сфері міжнародного оподаткування, а також щодо обміну фінансовою інформацією
в податкових цілях. Для цього міністерство
бере участь у переговорах з делегаціями
Урядів інших держав щодо підготовки проектів міжнародних договорів України про
уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доходи і майно та внесення змін
до діючих міжнародних договорів України
про уникнення подвійного оподаткування та
запобігання податковим ухиленням стосовно
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податків на доходи і майно; забезпечує реалізацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню
бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, Угоди між Урядом
України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону
США «Про податкові вимоги до іноземних
рахунків» (FATCA); бере участь у засіданнях
робочих груп з питань податкової політики
та адміністрування Організації економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Центральним органом виконавчої влади,
який реалізує державну податкову політику,
державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування є Державна податкова служба України (далі – ДПС України).
Відповідно до чинного законодавства ДПС
України здійснює реалізацію державної податкової політики, контроль за надходженням до бюджетів та державних цільових
фондів податків, зборів, платежів та державної політики з адміністрування єдиного
внеску [9]. У межах своїх повноважень ДПС
України:
- здійснює контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску;
- здійснює контроль за правомірністю
бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
- здійснює реєстрацію та веде облік
платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів,
пов’язаних з оподаткуванням, проводить
диференціацію платників податків;
- забезпечує достовірність та повноту ведення обліку платників податків (платників
єдиного внеску), об’єктів оподаткування та
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
- здійснює адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі
проводить відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (платників єдиного внеску);
- контролює своєчасність подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декла-
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рацій, розрахунків та інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску;
- застосовує до платників податків (платників єдиного внеску) передбачені законом
фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог податкового законодавства
чи законодавства з інших питань, контроль
за дотриманням якого покладено на ДПС;
- складає стосовно платників податків фізичних осіб та посадових осіб платників
податків - юридичних осіб протоколи про
адміністративні правопорушення та виносить постанови у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом;
- організовує взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав згідно із законодавством, міжнародними
договорами України, здійснює міжнародне
співробітництво у податковій сфері тощо.
Центральним органом виконавчої влади,
який відіграє не останню роль у сфері адміністративно-правового забезпечення податкової безпеки України, є Державна митна
служба України, яка організовує та здійснює
ведення обліку і адміністрування митних
платежів, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування
та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного
контролю та митного оформлення; проводить відповідно до законодавства документальні перевірки дотримання вимог законодавства з питань митної справи, у тому числі
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати у повному обсязі митних
платежів; здійснює стягнення митних платежів тощо. До митних платежів відносяться
мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції) та податок на додану вартість із
ввезених на митну територію України товарів (продукції).
Відповідно до п. 2 ст. 19 Податкового
кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну

політику, здійснює: організацію та здійснення ведення обліку і адміністрування мита,
акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства
справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або
вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної
митної зони; забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету під
час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з
митного контролю та митного оформлення;
формування та ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів.
Привертає увагу, що Держмитслужба
України в системі органів публічної адміністрації у сфері забезпечення податкової
безпеки України, митні органи здобувають
статус, який за певних умов є аналогічним
податковим органам, а саме: переміщення
товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України,
виникнення при цьому зобов’язання щодо
сплати митних платежів [10, с. 79].
ДПС України та Держмитслужба були
утворені в результаті реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу [11].
У ході зазначеної реорганізації було закріплено, що Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної
податкової політики, державної політики у
сфері державної митної справи, державної
політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби
з правопорушеннями під час застосування
податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного
внеску до завершення здійснення заходів з
утворення Державної податкової служби,
Державної митної служби та центрального
органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання,
виявлення, припинення, розслідування та
розкриття кримінальних правопорушень,
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об’єктом яких є фінансові інтереси держави
або місцевого самоврядування. Саме ефективна протидія економічним правопорушенням сприяє забезпеченню розвитку національної економіки [12].
І хоча на теперішній час ДПС України
та Держмитслужба функціонують та виконують свої завдання у повному обсязі, а також
було створено окремий орган, на який покладений обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування
та розкриття кримінальних правопорушень,
об’єктом яких є фінансові інтереси держави
або місцевого самоврядування, досі не було
внесено змін до чинного законодавства [13]
щодо припинення повноважень Державної
фіскальної служби.
Що стосується місця органів місцевого
самоврядування в системі органів публічної
адміністрації у сфері забезпечення податкової безпеки України, то слід наголосити, що
зазначені органи не мають суттєвого впливу
на податкову сферу на рівні регіону, а повноваження органів місцевої влади щодо встановлення місцевих податків і зборів є значно
обмежені законодавством.
Конституційне і податкове законодавство передбачають здійснення органами
місцевого самоврядування податкових повноважень у вузько визначених Верховною
Радою України межах [14, с. 153]. Відповідно
до положень Податкового кодексу України
органи місцевого самоврядування уповноважені на:
прийняття рішення про встановлення
місцевих податків та зборів та податкових
пільг зі сплати місцевих податків і зборів,
зміну розміру ставок таких податків та зборів, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке
тягне за собою зміну податкових зобов’язань
платників податків;
встановлення ставок місцевих податків
та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом України;
визначення переліку податкових агентів.
Одним із суттєвих недоліків при визначенні ролі органів місцевого самоврядування в досліджуваній системі вбачається відсутність у них доступу до даних про фактичну сплату окремих податків платниками, які
Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2022

перебувають чи здійснюють підприємницьку діяльність на відповідних територіях, а
це, у свою чергу, не сприяє максимальній
мобілізації податків та зборів [15, с. 63], що
порушує належний рівень податкової безпеки на рівні окремої адміністративно-територіальної одиниці.
Висновок
Зважаючи на те, що податкова безпека
досягається шляхом проведення виваженої податкової політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин,
концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, інформаційній
і власне податковій сферах [16, с. 18], роль
органів публічної адміністрації у досліджуваній сфері не викликає сумнівів та потребує
ретельного та виваженого підходу до організації їх діяльності.
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ACTIVITIES OF PUBLIC
ADMINISTRATION BODIES IN THE
FIELD OF TAX SECURITY OF UKRAINE
The article considers some aspects of
the activities of public administration bodies
in the field of tax security of Ukraine. It is
emphasized that the modern tax policy is based
on a decisive abandonment of fiscal methods
and the transition to the service component,
which is the key to achieving an appropriate
level of tax security. An approach to defining
the system of public administration bodies
consisting of executive bodies and local selfgovernment bodies has been chosen. Emphasis
is placed on the fact that the leading among the
executive bodies involved in ensuring the tax
security of the state are the State Tax Service
of Ukraine and the State Customs Service
of Ukraine, which were formed as a result of
the reorganization of the State Fiscal Service
by division. At present, the State Tax Service
of Ukraine and the State Customs Service
function and perform their tasks, including in
the field of tax security, in full. A separate body
has also been set up to ensure the prevention,
detection, cessation, investigation and detection
of criminal offenses against the financial
interests of the state or local government - the
Bureau of Economic Security of Ukraine. On
the contrary, no changes have been made to the
current legislation on the termination of the
powers of the State Fiscal Service, which creates
conflicts during law enforcement, as well as the
exercise of these powers by these bodies. In
turn, local governments in the system of public
administration in the field of tax security of
Ukraine do not have a significant impact on the
tax sphere at the regional level, and the powers
of local authorities to establish local taxes and
fees are significantly limited by law. After all, the
constitutional and tax legislation provides for
the exercise of local self-government tax powers
within the limits narrowly defined by the
Verkhovna Rada of Ukraine. This approach has
a negative impact on achieving the appropriate
level of tax security of the state in terms of
individual administrative-territorial units.
Key words: tax security, tax policy, State Tax
Service, taxes, customs payments
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В статье рассматривается вопрос относительно юридической природы, сущности,
видов, форм и юридических последствий международно-противоправного деяния в современном международном праве. Исследуются доктринальные подходы отечественных
и зарубежных юристов-международников
по признакам (элементам) международного правонарушения и их классификации. Делаются выводы о том, что международное
правонарушение является специфическим
международно-правовым явлением, которое
отличается от уголовного преступления или
административного проступка по своему составу и признакам.
Ключевые слова: международное правонарушение, международная ответственность,
международное преступление, международнопротивоправное деяние, субъект международно-противоправного деяния, преступления против человечества, международные деликты.

У міжнародній правовій доктрині панує
думка, що існує два види міжнародно-протиправних діянь – міжнародні делікти й злочини. В основі такого поділу полягає ступінь
погрози миру та міжнародній безпеці. Вкрай
актуальним є також питання про склад міжнародно-протиправного діяння. Суб’єктивним
елементом складу міжнародно-протиправного діяння виступає поведінка, яка відповідно
до норм міжнародного права, присвоюється
відповідному суб’єкту міжнародного права,
а об’єктивними елементами є протиправний
характер такої поведінки; об’єкт правопорушення; шкода; причинно-наслідковий зв’язок
між протиправною поведінкою та шкодою.
Відзначимо, що включення вини у склад міжнародно-протиправного діяння залишається
дискусійним у міжнародно-правовій доктрині
питанням, але вина за будь-яких умов залишається фактором, який впливає на відповідальність держави.

Постановка проблеми
Як відомо, в міжнародно-правовій науці
й до цього часу ведуться дискусії щодо критеріїв застосування термінів «міжнароднопротиправне діяння» та «міжнародне правопорушення». Деякі вчені застосовують термін
«міжнародне правопорушення», однак у документах Комісії міжнародного права ООН
(далі – Комісія ООН) останніх років застосовується термін «міжнародно-протиправне діяння», який, на наш погляд, найбільш точно
відповідає реаліям сучасного міжнародного
життя.

Метою цієї статті є здійснити ґрунтовний
аналіз поняття, сутності, видів та юридичних
наслідків міжнародно-протиправного діяння,
а також дослідити сучасні тенденції щодо даного інституту, що склались у міжнародному
праві.
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Аналіз досліджень та публікацій
Питанням юридичної природи, змісту
міжнародно-протиправного діяння та інституту міжнародно-правової відповідальності в
цілому присвячені праці таких вітчизняних
та зарубіжн6их вчених, як І.М. Арцибасо-
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ва, Н.А. Зелинської, Г.В. Ігнатенка, С.В. Ісаковича, С.А. Малініна, А.П. Мовчан, Нгуен
Куок Дінь, С.В. Черниченка, А.І. Дмитрієва,
І.П. Бліщенка, В.Ю. Калугіна, І.І. Лукашука,
В.П. Панова, А.Й. Полторак та ін. Окремі аспекти міжнародно-правової регламентації протидії міжнародним злочинам та злочинам міжнародного характеру досілджували такі юристи-міжнародники, як: В.Г. Буткевич, В.Н. Денисов, В.І. Євінтов, О.В. Задорожній, Д.Б. Левін, А.С. Мацко, О.О. Мережко, Ю.О. Решетов,
Л.Д. Тимченко, Г.І. Тункін, Н.А. Ушаков.
Виклад основного матеріалу
Існування міжнародної злочинності не
є специфічною рисою сучасності. Цей феномен виявляв себе за різних часів і є властивим
різним культурам і суспільствам, має всілякі
політичні, економічні, історичні та культурні корені. Сучасна концепція міжнародного
злочину значною мірною базується на положеннях, розроблених ще у XIX ст. Доктрина
й практика класичного міжнародного права
не мали чіткого розподілу міжнародних правопорушень на види або групи залежно від
ступеня суспільної небезпеки або специфіки
об’єкта, хоча деякі передумови диференціації
міжнародних правопорушень уже заставлялися. Так, у Декларації глав союзних держав
від 24 травня 1915 р., прийнятої з ініціативи
Росії у зв’язку з геноцидом вірменів в Османській імперії, це діяння кваліфікувалося як
«злочин проти людства й цивілізації».
Міжнародне правопорушення являє собою складне правове явище, яке являє собою
діяння суб’єкта міжнародних правовідносин,
у якому є ознаки (елементи) складу міжнародного правопорушення. Від того, як сконструйований склад міжнародно-протиправного
діяння, залежить, хто, за що, і на підставі яких
міжнародних норм буде притягнутий до відповідальності [7, с. 128].
Протиправність правопорушення обумовлена наявністю правил поведінки, зафіксованих в міжнародно-правових зобов’язаннях
суб’єктів міжнародного права, і виражається
в порушенні цих зобов’язань й, отже, прав інших осіб. У науці міжнародного права ознаками міжнародного правопорушення вважають
об’єктивні складові елементи, а саме: а) об’єкт
правопорушення; б) протиправну поведінку,

що проявляється в певних діях або утриманні
від дій суб’єкта міжнародного права; в) шкоду
(збиток), заподіяну внаслідок протиправної поведінки; г) причинно-наслідковий зв’язок між
протиправною поведінкою (утриманням від
дій) та збитком (шкодою), який виник; д) вину
правопорушника. Відсутність хоча б однієї
із зазначених ознак ставить питання про наявність правопорушення з боку відповідного
суб’єкта міжнародного права [3, c. 36-38].
Основним елементом міжнародно-протиправного діяння є протиправна поведінка,
тобто протиправні дії або бездіяльність держави, які ведуть до невиконання або неналежного виконання її міжнародних зобов’язань.
Основними формами протиправної поведінки держави є: а) недотримання органами держави її міжнародних зобов’язань, що проявляється в порушенні прав інших держав і міждержавних організацій; б) недотримання органами держави її міжнародних зобов’язань,
яке проявляється в порушенні прав фізичних
і юридичних осіб; в) недотримання органами
держави її міжнародних зобов’язань, що виникає у зв’язку із самочинними діями фізичних і юридичних осіб; г) недотримання органами держави її міжнародних зобов’язань,
що виникає у зв’язку з протиправною діяльністю на її території органів інших держав і
міждержавних організацій. Правопорушення
різні за своєю спрямованістю, за вірогідністю
настання шкідливих наслідків, та їх тяжкості,
мотивів та за характером осіб, які їх скоїли, за
цілями правопорушників й таке інше. Не дивлячись на всі ці відмінності, правопорушення
складають одну групу явищ в соціальних та
правових відносинах, оскільки володіють єдиною суттю й початковими юридичними ознаками [4, с. 32].
Більшість учених, такі, як: В. І. Менжинський, Ю. М. Колосов, П. М. Куріс, В. О. Мазов, Д. Б. Левін, Г. І. Тункін, М. О. Ушаков та
ін. поділяють міжнародно-протиправні діяння держави на злочини та делікти. Водночас
окремі автори були прихильниками більшої
деталізації міжнародних правопорушень.
Так, наприклад, Г. М. Мелков поділяє всі
правопорушення на три групи:
а) міжнародні злочини – це особливо небезпечне міжнародне правопорушення, яке
замахується на життєво важливі інтереси дер-
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жави і нації, яке підриває основи їх існування, грубо нехтує найважливішими основними
принципами міжнародного права, становить
загрозу для міжнародного миру, безпеки і для
всього людства;
б) кримінальні злочини міжнародного
характеру – діяння, що мають міжнародну
суспільну небезпеку, зазіхають на інтереси декількох, багатьох або всіх держав;
в) інші міжнародні правопорушення (міжнародні делікти) – протиправні дії, що завдають шкоди окремій державі або обмеженому
колу суб’єктів міжнародного права [7, с. 23].
А. М. Трайнін, виходячи зі ступеня загрози миру, поділяв міжнародні правопорушення на: агресивні дії (воєнна агресія, погрожування агресією, блокада); ворожі дії (пропаганда агресії, підтримка збройних банд,
невиконання зобов’язань за міжнародними
договорами, укладеними на захист миру, тероризм); неприязні дії, які ще не є ворожими,
але вже не мирні (виготовлення і розповсюдження фальшивих документів іноземної держави, поширення брехливих відомостей про
іншу державу, заподіяння шкоди престижу і
честі іншої держави тощо).
Л. А. Моджорян розрізняє міжнародний
делікт, недружній акт та міжнародний злочин.
Ю. В. Петровський – міжнародний злочин, власне делікт та неприязні дії та ін. [6,
c. 114-119].
В українському виданні «Міжнародне
право» (1971) видатний юрист-міжнародник
І. І. Лукашук запропонував поділяти міжнародно-протиправні діяння за характером наслідків та ступенем небезпечності на три основні види: ординарні міжнародні правопорушення, серйозні міжнародні правопорушення та найтяжчі міжнародні злочини [8]. Така
класифікація згодом була запозичена іншими
вченими (В. А. Василенко, С. В. Ісакович,
М. К. Коростаренко та ін.) й, можна сказати,
стала загальновизнаною в українській науці
міжнародного права.
Як відомо, узагальнена класифікація злочинів проти людства міститься у Статуті
Нюрнберзького міжнародного воєнного трибуналу (ст. 6) і Статуті Токійського міжнародного воєнного трибуналу (ст. 5). У цих документах злочини проти людства поділяються
на три основні групи:
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1) злочини проти миру: планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни або війни на порушення міжнародних договорів, угод чи запевнень; участь у загальному плані або змові, спрямованих на здійснення будь-яких із згаданих вище дій. Окрім названих Статутів, зазначені злочини забороняються також Паризьким пактом 1928 р. (Пакт
Бріана-Келлога), Статутом ООН, резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) від
14 грудня 1974 р. «Визначення поняття агресії», іншими міжнародно-правовими актами;
2) воєнні злочини: порушення законів
та звичаїв війни, зокрема вбивства, знущання, вивезення в рабство чи з іншою метою
цивільного населення окупованої території;
вбивства військовополонених або знущання
над ними; вбивства заручників; пограбування
громадської або приватної власності; безглузде руйнування міст і сіл; руйнування, не виправдані воєнною необхідністю, та інші злочини [5, с. 241].
Конкретна класифікація категорій воєнних злочинів міститься в Гаазьких конвенціях 1907 р. про закони та звичаї війни, Женевському протоколі 1925 р. про заборону
хімічної і бактеріологічної зброї, Женевських
конвенціях 1949 р. про захист жертв війни і
Додаткових протоколах (І, II) до них, Гаазькій конвенції 1954 р. про захист культурних
цінностей під час збройного конфлікту тощо;
3) злочини проти людяності: вбивства,
знищення, перетворення на рабів, заслання
та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного
населення до або під час війни; переслідування з політичних, расових чи релігійних мотивів з метою здійснення або у зв’язку з будьяким злочином незалежно від того, чи були ці
дії порушенням внутрішнього права країни,
де їх було вчинено, чи ні. Найнебезпечнішими злочинами проти людяності є:
а) геноцид – дії, що чиняться з наміром
знищити цілком або частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку через фізичне вбивство членів такої групи, заподіяння їм серйозних тілесних
ушкоджень або спричинення розумового розладу членам цієї групи; навмисне створення
для певної групи таких життєвих умов, які
розраховані на цілковите або часткове фізичне її знищення; заходи, спрямовані на запобі-
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гання дітородінню в середовищі такої групи;
насильна передача дітей з однієї групи в іншу.
Злочином вважаються як геноцид, так і змова з метою підбурення, замаху та співучасті
в ньому незалежно від того, скоєно злочин у
мирний чи воєнний час;
б) злочини колоніалізму: колоніальна
анексія, позбавлення незалежності, збройний
захват тощо;
в) екоцид – злочинний вплив на довкілля, що викликає незворотні зміни, зникнення
фауни і флори, загибель людей;
г) збройні втручання, позбавлення держави незалежності та ін.
Як й будь-яке правило, так і правило «фактичною підставою для міжнародно-правової
відповідальності є міжнародне правопорушення» має свої винятки. Міжнародне право
в окремих випадках допускає міжнародноправову відповідальність, коли держава (або
інший суб’єкт) здійснювала правомірні дії. Як
приклад, часто вказують на можливість огляду
іноземних торговельних кораблів військовими
кораблями (ст. 22 Конвенції про відкрите море
1958 р. і ст. ПО Конвенції ООН з морського
права 1982 р.) у разі достатньої підозри, що
судно веде піратський промисел, несанкціоноване радіомовлення тощо. Коли ж достатня
підозра виявилася безпідставною, то необхідно
відшкодувати судну заподіяні збитки [1, с. 487].
З метою визначення підстав для міжнародної відповідальності за правомірну діяльність науковці пропонують керуватися аналогічними підставами для відповідальності
за міжнародні правопорушення: через встановлення особливостей та зіставлення нормативно-правових і фактичних підстав. Але при
цьому слід мати на увазі, що для відповідальності за правомірну діяльність не є нормативно-правовою підставою наявний звичаєвий
комплекс норм – вона повинна базуватися на
певних договорах, які спеціально закріплюють умови виникнення такої відповідальності
[2, с. 145].
Підставою виникнення відповідальності є
міжнародно-протиправне діяння, яке має відповідати двом вимогам, викладеним у ст. 2:
– бути таким, що приписується державі
за міжнародним правом (тобто, саме держава
повинна бути визнана відповідальною за це
діяння);

– бути порушенням міжнародно-правового зобов’язання цієї держави.
Крім того, слід також проаналізувати основні юридичні наслідки продовжувати виконувати порушене зобов’язання; припинити це
діяння та надати гарантії не повторення його,
якщо вимагають обставини; надати повне відшкодування за спричинену шкоду (матеріальну і моральну).
Слід зазначити, що питання визначення
та класифікації форм ліквідації наслідків вчинення міжнародно-протиправних діянь є досить складним і це пояснюється низкою причин: змішуванням представниками доктрини
різнопланових за своєю природою наслідків
порушення норм міжнародного права й віднесенням їх до форм відповідальності, пануванням у практиці і доктрині репараційної
концепції відповідальності.
На нашу думку, форма ліквідації наслідків
вчинення міжнародно-протиправного діяння
– це структурний елемент обсягу відповідальності у межах певного її виду, водночас це спосіб, за допомогою якого держава-порушниця
здійснює відшкодування потерпілій державі.
Необхідно зауважити також, що обсяг міжнародної відповідальності держав як сукупність
наслідків міжнародно-протиправного діяння
може мати матеріальний або нематеріальний
характер. Така класифікація різних наслідків
називається у міжнародно-правовій доктрині
видами міжнародної відповідальності.
Поділ відповідальності на матеріальну
і нематеріальну (політичну або моральну) є
досить умовним, але практично необхідним.
На підставі аналізу концепцій представників
правової доктрини, міжнародно-правових
документів, судової практики можна дійти
висновку про те, що нематеріальна відповідальність держави не підлягає матеріальному
відшкодуванню. У свою чергу, матеріальна
відповідальність встановлюється в повному
обсязі або в силу взаємної домовленості сторін
в обмеженому обсязі.
Висновки та пропозиції
Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна дійти таких висновків. Міжнародно-протиправне діяння – це є дія або бездіяльність
суб’єкта міжнародного права, в результаті
якої порушуються норми міжнародного пра-
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SUMMARY
The article considers the question about the legal nature, essence, types, forms, and legal consequences of an internationally wrongful act in the
modern international law. Explores the doctrinal
approaches national and foreign international
lawyers on grounds of (elements of) international
offences and their classification. Conclusions are
made about the fact that the international offence
is a specific international legal phenomenon that is
different from a criminal offence or administrative
offence concerning its composition and characteristics.
Keywords: International offenses, international responsibility, international crime, internationally wrongful act, the subject of an internationally
wrongful acts, crimes against humanity, international delicts.
ва та міжнародні зобов’язання цього суб’єкта,
що наносить потерпілому суб’єкту або групі
суб’єктів міжнародного права, або всьому світовому співтовариству в цілому, збитки матеріального або нематеріального характеру.
Будь-яке правопорушення – це вчинок,
тобто дія чи бездіяльність. Дія – акт активного поводження. Бездіяльність визнається
вчинком, якщо за службовим обов’язком або
за ситуацією потрібно було щось зробити, але
зроблено не було. Значимість цієї риси полягає в тому, що в ній сховане загальноприйняте положення «за думки не судять». Так, не
можна вважати правопорушенням не виявлені через вчинки внутрішній напрям думок,
почуття, не тільки позитивні, але й негативні.
Таким чином, міжнародне правопорушення – це є специфічне міжнародно-правове явище, яке відрізняється від кримінального правопорушення чи адміністративного проступку за своїм складом та ознаками.
Зокрема, не завжди в складі міжнародного
правопорушення необхідним є встановлення суб’єктивної сторони, також відмінним є й
суб’єкт міжнародного правопорушення, форми та методи впливу на порушника, норми
права, які підлягають застосуванню.
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