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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ Â ÓÊÐÀ¯Í²: 
Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÏÎË²ÒÈ×ÍÎÃÎ 
² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÊÎÌÏÐÎÌ²ÑÓ

Нині в Україні триває динамічний кон-
ституційний процес. У перебігу пошуку па-
радигми й оптимальної моделі політичного 
устрою активно беруть участь політики і на-
уковці, які, виходячи зі своєї компетенції, 
пропонують власний опис та пояснення про-
цесів суспільно політичної трансформації в 
сучасній Україні. Місце і роль Конституції в 
процесах розуміння політичного життя кож-
на політична сила, з одного боку, і кожна нау-
кова школа – з іншого, визначають по своєму, 
але всі сходяться на думці щодо необхідності 
вдосконалення Основного закону нашої дер-
жави. Дискусії щодо цих питань ускладню-
ються також тим, що Конституція в широко-
му розумінні виступає у вигляді трьох різних 
категорій. По перше, Конституція є норма-
тивною моделлю політичного устрою держа-
ви. По друге, вона фіксує правила, за якими 
функціонують суспільно політичні інститути. 
І, нарешті, вона є правовим документом, на 
основі якого будується нормативна складова 
всієї політико правової системи. Всі ці три ви-
міри Конституції необхідно враховувати під 

час політологічного аналізу наявних чи необ-
хідних змін. 
Зміни до Конституції, ухвалені 2004 

року, розглядалися як інструмент досягнен-
ня компромісу, що і було досить ефективно 
реалізовано. Такий крок також став засобом 
розв’язання назрілого політичного конфлік-
ту, наслідки якого могли бути загрозливими. 
Але політична система України продовжу-
вала динамічно розвиватися, і згодом дедалі 
частіше почали виникати суперечності, що, 
як виявилося, були закладені в змінах до 
Конституції, ухвалених 2004 року. 
До того ж існує нагальна потреба нашої 

держави у концептуальному осмисленні кон-
ституційного процесу саме з політологічної 
точки зору. Такий підхід акцентує увагу на 
розумінні Конституції як стратегії розвитку 
політичної системи. Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій в цьому напрямі свідчить 
про те, що зазначений підхід майже повністю 
відсутній в українській політичній думці. Зро-
зуміло, проблемою конституційного процесу 
цікавляться, перш за все, правознавці. Але 
ґрунтовні дослідження в цій сфері вченими 
юристами, на думку, одного з дослідників цієї 
теми В. Шаповала [1], є незатребуваними – ані 
політиками, ані громадськістю. Тим не мен-
ше, питання конституційного процесу при-
вернули увагу політологів, особливо в кон-
тексті обговорення конституційного процесу. 
Окремі феномени і категорії конституційного 
процесу стають предметами досить ґрунтов-
них політологічних досліджень. Зокрема, це 
стосується питань місцевого самоврядування, 

В статті проаналізовано концепцію 
«трьох легітимацій» Конституції. Ця кон-
цепція полягає в тому, що для успішного 
утвердження конституції чи конституцій-
них змін, процес внесення змін повинен отри-
мати легітимацію в трьох сферах: правовій, 
політичній і соціальній. 
Ключові слова: конституціоналізм; конститу-

ційний процес, політичний ризик, політичний комп-
роміс, політична кон’юнктура.

 ÒÎÌÅÍÊÎ Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ - äîêòîð ïîë³òè÷íèõ íàóê, óêðà¿íñüêèé 
ïîë³òèê òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷
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діяльності політичних партій, функціонуван-
ня окремих державних і політичних інститу-
тів, етнонаціональної і мовної політики тощо. 
Однак системного політологічного підходу, 
який міг би теоретично осягнути засади, стан 
і перспективи розвитку конституційного про-
цесу в межах трансформації політичної систе-
ми України, сьогодні в українській політич-
ній науці немає. 
Тим більше, немає політологічних до-

сліджень, предметом яких є інструментальні 
можливості Конституції у вирішенні суспіль-
но політичних протиріч і конфліктів. Серед 
вітчизняних науковців, які у своїх досліджен-
нях звертаються до конституційного процесу, 
заслуговують на увагу роботи Є. Головахи, С. 
Головатого, В. Головченка, В. Кампо, В. Ша-
повала, Ю. Шемшученка, А. Крусян, І. Слов-
ської, І. Куненко тощо. Близькою до позиції 
автора в частині концептуалізації конститу-
ційного процесу, є також позиція російського 
політолога М. Ільїна [2], який започаткував 
відповідний напрям в російській політичній 
науці. Виходячи з наявних наукових розро-
бок, предмета статті і нагальної потреби його 
вивчення, основними завданнями запропо-
нованого аналізу можна визначити вивчення 
параметрів і можливостей використання кон-
ституційного процесу як інструменту подо-
лання кризових явищ в сучасній українській 
політиці, запобігання політичних конфліктів, 
засобу зниження ризиків, пов’язаних з дина-
мікою політичної системи України. 
Внесення змін до чинної Конституції по-

винно вирішувати принаймні дві головні 
проблеми сьогодення. По перше, віднайти 
шляхи подолання і ліквідувати кризу влади 
в Україні, яка спричинена, зокрема, право-
вими прогалинами у чинному законодавстві. 
По друге, новий варіант Конституції повинен 
також виключити можливість концентрації 
влади в Україні в руках однієї особи. А для 
цього необхідно чітко розмежувати повнова-
ження Кабінету Міністрів та Президента, сис-
теми виконавчої влади, оптимізувати виборчу 
систему та посилити повноваження місцево-
го самоврядування. За цим виникає цілком 
прагматичне питання – ефективності консти-
туційного процесу, критерії якої визначають-
ся, у першу чергу, статусом самої Конститу-
ції. Мається на увазі такий конституційний 

процес, який дозволить задіяти та підвищи-
ти статус Конституції в цілому як фундамен-
тального нормативно правового акту. Пер-
шочерговою передумовою цього є відмова 
основних політичних сил від розгляду ними 
змін до Конституції лише за кон’юнктурними 
можливостями, тобто як певної політичної 
технології, покликаної зміцнити їхні позиції 
в межах нинішньої політичної ситуації. Але 
нині можемо спостерігати саме такі тенденції, 
що найбільш яскраво характеризує наявні 
пропозиції змін до Основного закону. Врешті 
решт, питання змін до Основного закону пе-
реноситься у площину забезпечення місії по-
літичного лідера. 
Таким чином, ми знов можемо набли-

зитися до деструктивного політичного про-
тистояння, породженого нечіткістю і не-
визначеністю основних понять і категорій 
попередньої редакції Конституції. Але ми 
вже можемо враховувати власний досвід під 
час розробки нової редакції Основного за-
кону. Отже, нова Конституція має чіткіше 
розмежувати повноваження і компетенцію 
гілок влади, а також визначити їхній обсяг – 
у першу чергу, для Президента України, що 
було порушено змінами до Конституції 2004 
р. У такий спосіб можливе визначення шля-
ху виходу з перманентної політичної кризи, 
у якій Україна опинилася в останні роки. 
Слід зауважити, що лише визначення загаль-
них засад і принципів розробки та ухвален-
ня змін до Конституції не може дозволити 
швидко вийти з політичної кризи. Це по-
трібно сприймати тільки як закладення під-
валин для подолання численних політичних 
конфліктів сучасної української політики. На 
думку автора, під час пошуку шляхів вирі-
шення політичних конфліктів за допомогою 
змін до Конституції корисно залучити катего-
рію «легітимність». У контексті дослідження 
легітимність розуміється в широкому сенсі 
– як визнання, пояснення, обґрунтування та 
сприйняття правомірності необхідних змін. 
Отже, для успішного схвалення конституцій-
них змін процес прийняття нового Основно-
го закону має набути легітимності у правовій, 
політичній та суспільній площинах. 
Правова легітимність передбачає, що 

нова Конституція повинна прийматися за 
умови повного дотримання чинної нині юри-
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дичної процедури внесення змін і доповнень 
до Основного закону. Ухвалення Конституції 
шляхом скликання не передбачених проце-
дурою установчих органів, чи спроба при-
йняти новий варіант Конституції на рефе-
рендумі в обхід парламенту містять загрозу 
втрати Конституцією України такої легітим-
ності. Недотримання принципу правової 
легітимності при ухваленні змін до Консти-
туції може призвести до дестабілізації систе-
ми державної влади та підрив її авторитету. 
Водночас, у нинішній редакції Конституції 
фактично відсутні норми про механізм при-
йняття нового Основного закону [3]. Право-
ва невизначеність залишається і в рішенні 
Конституційного Суду від 16.04.2008 № 6 рп, 
де відповідальність у визначенні процедури 
перекладається на Верховну Раду. З іншого 
боку, в перспективі це залишає законодавцям 
простір для пошуку компромісів при при-
йнятті нової редакції Конституції. 
Таким чином актуалізується питання ін-

шої площини легітимності – політичної. По-
літична легітимність полягає в тому, що змі-
ни до Основного Закону, враховуючи правові 
вимоги (внесення змін до Конституції може 
відбуватися лише за рішенням конституцій-
ної більшості парламенту), повинні вноситися 
за умови досягнення консенсусу між основни-
ми політичними силами стосовно змісту цих 
змін. В цьому розрізі дуже важливим є понят-
тя відповідальності політичної еліти. Сьогод-
ні здебільшого маємо констатувати, що пред-
ставники політичної еліти, як і бізнес еліти, і 
бюрократії, не зацікавлені в якісних змінах до 
Основного закону [4]. Коли ж представники 
еліт знайдуть можливості для пошуку комп-
ромісів, погодяться на відкриті і прозорі до-
мовленості, це вже само по собі буде значним 
кроком на шляху для розв’язання конфлікту 
і, отже, буде необхідною умовою легітимації 
процесу змін до Конституції. 
Нарешті, суспільна легітимність означає, 

насамперед, відмову від внесення до тексту 
Конституції ідей, які однозначно не сприй-
маються суспільством. Визначальна роль тут 
лежить на партіях та політиках, які мають 
врахувати суспільні очікування при фор-
мулюванні змін до Конституції та залучити 
широке коло фахівців. Процесові внесення 
змін до Основного Закону може передувати 

фахове вивчення громадської думки. Але го-
ловне – це широке обговорення пропонова-
них змін у наукових і експертних колах. Для 
цього необхідно налагодити ефективний діа-
лог влади (політичних суб’єктів) і експертної 
громадськості. За такого підходу будуть за-
требувані ідеї і дослідження провідних вче-
них і наукових колективів України, що поси-
лить практичну цінність наукової діяльності, 
з одного боку, а також дасть змогу професій-
но наповнити й оцінити проекти змін. Крім 
того, широка громадськість має визначитися 
з своїм баченням змін до Конституції і мати 
змогу висловити свою думку щодо тих, що 
пропонуються політичними силами. А цьому 
має передувати інформаційна робота, яка до-
зволить населенню обирати свідомо. Водно-
час, яскравою є тенденція, коли збільшується 
кількість людей, які не визначилися. Тобто 
люди дедалі більше не розуміють, що їм про-
понують політики. А така ситуація потенцій-
но створює умови для різних маніпуляцій. 
Отже, прийняття нової Конституції України 
має розпочинатися з пошуку основними по-
літичними силами консенсусу навколо тих 
пропозицій, які не викликають застережень 
і можуть знайти підтримку у провідних полі-
тичних суб’єктів. 
Так чи інакше, головним питанням зали-

шається реалізація механізму збалансування 
повноважень, який закладається і регулюєть-
ся, перш за все, нормами Конституції. Напри-
клад, дострокові вибори, як засіб розв’язання 
конфлікту без вирішення питання впорядку-
вання системи влади і відповідальності, є ма-
лоперспективними. Такі заходи не вирішу-
ють конфліктні питання, а лише переносять 
їх на інші терміни. Але подібне перенесення 
має тільки короткострокові позитиви, тоді як 
з часом наявний конфлікт може загостритися. 
Більше того, треба враховувати, що існуюча 
політичні криза породжує проблеми в інших 
суспільних системах – економічній, адміні-
стративній, соціальній тощо. 
Якщо розуміти вибори як механізм ро-

тації кадрів або ідей, то вони можливі лише 
як інструмент реалізації ухвалених змін до 
Конституції (як інституціональних правил). 
Звідси зрозуміло, що спочатку потрібно роз-
робити й ухвалити зміни до Основного зако-
ну, а вже потім його норми реалізовувати за 
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допомогою виборів. Це дасть змогу оновити 
існуючі політичні інститути, підпорядкував-
ши їх вже зміненим конституційним пара-
метрам. Системна криза, в якій опинилася 
Україна останнім часом, має вирішуватися 
саме системними методами, які полягають у 
визначенні стратегічних пріоритетів і буду-
ються на чітких і зрозумілих категоріях та 
правилах в межах чітко окреслених повно-
важень і відповідальності гілок влади. Таким 
чином, головний висновок запропонованого 
аналізу полягає в тому, що в зв’язку з систем-
ними кризовими явищами в українській полі-
тиці останнього часу, ми маємо говорити про 
зміни до Конституції як один з багатьох шля-
хів мінімізації втрат від наявних політичних 
конфліктів в Україні. 
За нинішніх умов зміни до Конституції 

виступають здебільшого не як державна стра-
тегія, а як інструмент розв’язання політичних 
конфліктів. Маємо констатувати, що конфлік-
тний потенціал вже був закладений у чинній 
Конституції. Це – багато невизначених або 
нечітких формулювань, зокрема, стосовно 
парламентської коаліції, внесення кандидату-
ри прем’єр міністра, процедури формування 
уряду з посадами, які призначаються за кво-
тою Президента, та багато іншого. Нині ми 
стикнулися з тим, що чимало достатньо про-
гресивних ідей, вміщених в чинній редакції 
Конституції, впираються в проблему їхньої 
реалізації. Фактично була знайдена відповідь 
на запитання «що», але й досі залишається 
без відповіді запитання «як». Ситуація, що 
склалася, ще раз акцентує увагу політиків і 
державних діячів на тому, що науку не можна 
відсторонювати від політичних процесів. Іс-
нуючі гострі політичні конфлікти в Україні по-

требують механізму розв’язання, ґрунтовний 
опис і пояснення якому має дати політична і 
юридична наука. Саме зміни до Конституції, 
за належного наукового обґрунтування, нині 
можуть стати ефективним інструментом по-
долання кризових явищ і вирішення потен-
ційно небезпечних політичних конфліктів. 
Вирішивши питання повноважень і збалан-
сованості влади, політики і науковці зможуть 
забезпечити українську демократію сильни-
ми інститутами конституційної держави, що 
дозволить реалізувати стабільний розвиток 
суспільно політичної системи нашої держави. 
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SUMMARY 
The paper presents the concept of «three 

legitimacies» of Constitution. It consists of the fact 
that for the successful approval of the constitution 
or constitutional amendments, the process of the 
new Basic Law passage must gain legitimacy in the 
legal, political and social fi elds.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÑÒÀÍÎÂÈÙÅ 
ªÂÐÅÉÑÜÊÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ 
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ²ÌÏÅÐ²¯ Â 
ÏÅÐ²ÎÄ ÖÀÐÞÂÀÍÍß 

ÌÈÊÎËÈ ² 1825-1855 ÐÎÊÈ

Незважаючи на зростання в останні роки 
обсягу новітньої історичної літератури, ба-
гато питань історії єврейських громадських 
об’єднань України, як і проблема їх участі 
у національно-культурному будівництві та 
збереженні національної ідентичності укра-
їнського єврейства в імперський період, 
так і не знайшло належного висвітлення в 
історіографії. Практично повна залежність 
радянської історіографії від компартійних 
інструкцій зумовила вульгаризоване зо-
браження історії єврейських громадських 
об’єднань. Ідеологічні установки, замовчу-
вання та перекручування історичних подій 
щодо вивчення історії єврейської громад-
ської ініціативи обмежували дослідницькі 
можливості. Причиною нерозробленості 

багатьох сюжетів досліджуваної тематики є 
не лише обмеженість джерельної бази й іде-
ологічні межі, а й, значною мірою, недостат-
ня методологічна озброєність радянських 
істориків у вирішенні багаточисельних та 
масштабних завдань, які виникли в процесі 
дослідження. Їх вирішення пов’язане з не-
обхідністю системного вивчення чисельних 
джерел імперського та радянського періоду 
історії українського єврейства, одночасної 
обробки різних джерел інформації, матері-
алів обласних і загальнодержавних архівів 
України. 
Переважна більшість праць 1990-х рр. 

носила описовий характер і виконувала за-
вдання найскорішого заповнення лагун в 
історії етнічних меншин. Пошуком нових 
методологічних підходів до вивчення істо-
рії українського єврейства можна вважати 
роботи О. Філановського, Т.М. Шершуна, 
А.В. Гедьо, Ю.Р. Остроушко, О. Безарова, 
В.В. Щукіна. До праць, у яких досліджу-
ється російська імперська правова та соці-
ально-економічна політика стосовно євреїв 
імперії, слід віднести ґрунтовні монографії 
Ф.Я. Ступака, Ю.І. Гузенка, В.О. Яшина [4; 
12; 13]. Отже, метою нашої статті є аналіз 
російського законодавства щодо євреїв у пе-
ріод царювання імператора Миколи І.

У період царювання імператора Миколи І 
посилюється антисемітська політика цар-
ського уряду. 1827 р. Микола І підписує за-
кон про дозвіл євреям приймати лютеран-

В статье анализируется процесс фор-
мирования законодательства Российской 
империи касательно еврейской общины в пе-
риод царствования Николая І. Определено 
основные направления правового влияния на 
основные сферы жизни еврейского этноса. 
Отмечено, что российское имперское законо-
дательство касательно еврейского населения 
украинских земель имело остро выраженный 
антисемитский характер и дискриминиро-
вало украинское еврейство в политической, 
социально-экономической и культурно-религи-
озной сферах.
Ключові слова: євреї, Російська імперія, законо-

давство.
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ське та римо-католицьке віросповідання, 
при цьому обряд хрещення мав відбуватися 
публічно і виключно в неділю. Згідно з зако-
ном, євреї, що перейшли до християнства, 
називались вихрестами або «хрещеними єв-
реями» [8].
Того ж року, указом від 26 серпня «Про 

залучення євреїв до відбування рекрутської 
повинності в натурі, з відміною грошового 
з них збору, замість відбування даної пови-
нності» [9] та «Уставом рекрутської пови-
нності і військової служби євреїв» на євре-
їв було накладено рекрутську повинність 
у більш жорстокій формі, аніж по відно-
шенню до християнського населення. По-
винність передбачала щорічний набір 10 
рекрутів з 1000 євреїв (у православних 7 з 
1000 через рік). Окремі пільги надавались 
рабинам, землеробам-колоністам, робітни-
кам, майстеровим людям та учням загаль-
них світських шкіл. Рекрутським наборам 
підлягали чоловіки віком від 12 до 25 років. 
Неповнолітні призовники записувались до 
батальйонів кантоністів. За втечу призовни-
ка, за податкові недоїмки євреїв обкладали 
додатковою рекрутською повинністю, з роз-
рахунку за одного втікача – два призовни-
ка та один рекрут за 2 тис. крб. недоїмки [4, 
с.65].
Запровадження рекрутської повиннос-

ті було негативно сприйнято євреями Ро-
сійської імперії. Багато єврейських общин 
наклали на себе обмеження і в молитвах 
просили Всевишнього заступитися за них і 
відмінити накладене на них покарання [6, 
с.41].
Дореволюційний єврейський історик 

Ю. Гессен так висловився про запроваджен-
ня рекрутчини стосовно євреїв: «Військова 
служба розглядалась стосовно євреїв не як 
звичайна державна повинність, а як еко-
номічний і свого роду виправний захід, як 
засіб стримування приросту єврейського на-
селення, при цьому достатньо прозоро ви-
словлювалась надія, що частина рекрутів у 
силу певних обставин перейде у християн-
ство» [3, с.32-33].
У 1832 р. було надано право надавати 

євреям чини унтер-офіцерів, а ще через чо-
тири роки євреїв стали нагороджувати ордена-
ми за подвиги під час воєнних дій. А з 1841 р. 

набір євреїв у рекрути збільшився у п’ять 
разів. Це призвело до того, що в кантоніс-
ти записували навіть восьмирічних дітей [5, 
с.49]. Загалом, запровадження царським ре-
жимом щодо євреїв рекрутської повинності 
стало засобом русифікації та асиміляції єв-
реїв Правобережної України, одним із бага-
тьох проявів колоніальної політики імперії.
Першим законодавчим актом у ХІХ ст. 

стосовно євреїв, який був послідовно втіле-
ний у життя, стало Положення про євреїв 
від 31 травня 1835 р. Положення було час-
тиною урядової програми поступової асимі-
ляції євреїв шляхом реформування освіти, 
ліквідації єврейського релігійного самовря-
дування, підпорядкування євреїв міст і міс-
течок міському управлінню, встановлення 
заборон на носіння традиційного одягу, за-
провадження російськомовного офіційного ді-
ловодства та поділу єврейського населення на 
економічно «корисних» та «некорисних». Від-
повідно до «Положення про євреїв» 1835 р., 
євреї отримали право постійно проживати 
у 15 губерніях Російської імперії, які вхо-
дили до смуги осілості, зокрема, в Гроднен-
ській, Віленській, Волинській, Подільській, 
Мінській, Катеринославській губерніях, 
Бессарабській, Білостоцькій областях, Ки-
ївській губернії (крім Києва), Херсонській 
(крім Миколаєва), Чернігівській та Полтав-
ській губерніях (крім територій казенних і 
козацьких поселень) [11]. Перебування єв-
реїв поза межею осілості дозволялось лише 
у випадках отримання і вступу у володіння 
спадщиною, для вирішення торгівельних 
справ [2, с.309]. Положення було доповнено 
пунктами «Закону про стани» 1857 р. щодо 
перебування євреїв як у смузі осілості, так і 
за її межами [5, с.47].
У Положенні 1835 р. окремими пункта-

ми фіксувався обов’язок збереження отри-
маних спадкових прізвищ та заборона їх 
змінювати. Шляхом підвищення шлюбного 
віку для єврейських чоловіків до 18 років та 
жінок до 16 років та притягнення осіб, які 
допустили ранній шлюб до кримінальної 
відповідальності, встановлювалась заборо-
на на ранні шлюби між євреями. Крім того, 
Положення забороняло євреям наймати до-
машню прислугу та робітників з місцевого 
православного населення [2, с.310-311].
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Положення 1835 р. передбачало переве-
дення всіх офіційних паперів, які подавали-
ся євреями до урядових, поліційних та судо-
вих органів, на російську мову. Дана норма 
започатковувала поступову русифікацію єв-
рейського населення імперії.
Окремо регламентувалась економічна 

діяльність єврейського купецтва, власників 
шинків, ґуралень та осіб, які прагнули за-
йматися землеробством. Згідно з Положен-
ням 1835 р. євреї, які переходили до занять 
землеробством, звільнялись від багатьох по-
датків. Казенні землі для них відводились 
як у межах смуги осілості, так і в південно-
українських губерніях. Євреям дозволялось 
брати в оренду та купувати млини, постоя-
лі двори і т. ін. У 1844 р. було затверджено 
окреме положення «Про євреїв-землеробів» 
[10].

26 грудня 1844 р. уряд видав «Положен-
ня щодо євреїв-землеробів», яке, до речі, 
діяло аж до 1917 р. Відповідно до нього 
євреям дозволялося переходити у хлібороб-
ський стан, їм надавався наділ із фонду дер-
жавних земель (5-8 гектарів), який не мож-
на було продавати і здавати в оренду. Також 
вони отримували право купувати додатково 
ділянки землі. Крім того, євреї-землероби 
користувалися відтепер різними пільгами, 
зокрема звільнялися від рекрутської пови-
нності [10].
Закон від 26 грудня 1846 р. скасував 

необхідну умову для створення єврейської 
колонії – наявність не менше 25 єврейських 
родин. Було дозволено оселятись компак-
тно і засновувати поселення будь-якій за 
величиною групі сімей. У перші три роки 
новоселам дозволялось залучати до роботи 
місцевих селян із метою навчання від них 
землеробства. Норма подушного наділу 
зросла з 5 до 10 десятин, допомога на пере-
селення збільшувалася до 175 крб. на роди-
ну, але вона виплачувалась із суми короб-
кового збору. Євреї, які виявили бажання 
займатись хліборобством, звільнялись від 
податків на 10 років та рекрутської пови-
нності на 25 років [1, с.156]. 
У березні 1847 р. було видано нові пра-

вила щодо сільськогосподарського поселен-
ня євреїв. Норми подушного наділу було 
збільшено до 12 - 20 десятин. Пункт про 

обов’язкову віддаленість єврейських коло-
ній від селянських осель був відмінений. З 
1848 р. було скасовано обов’язкове надання 
євреями, які переселялись до Новоросій-
ського краю, опису майна, а також відмінено 
обов’язкову купівлю худоби за свої кошти. 
Це сприяло збільшенню кількості євреїв, 
бажаючих стати хліборобами на півдні Укра-
їни. В 1849 р. були прийняті нові закони про 
зайнятість євреїв сільськогосподарським ви-
робництвом. Цими документами були визна-
чені пільги для них: звільнення від податків 
та рекрутської повинності від 25 до 50 років, 
створення спеціальних ощадних і допомого-
вих кас для євреїв-поселенців [1, с. 157].
Закріпивши Положенням 1835 р. смугу 

осілості та ввівши інші обмеження щодо еко-
номічної діяльності євреїв, царський уряд 
«Положенням про підпорядкування Євреїв 
в містах і повітах загальному управлінню, 
із знищенням Єврейських кагалів» 1844 р. 
розпочав боротьбу з єврейським релігійним 
самоуправлінням. Положенням 1844 р. зни-
щувались кагали, а їх справи передавались 
у відання міських дум. У додаток до цього 
1850 р. євреям збуло заборонено носити 
традиційний одяг.
Отже, в першій половині ХІХ ст. росій-

ські імператори розпочали поступову аси-
міляційну політику щодо єврейського на-
селення імперії, що знайшло відображення 
в законодавчих актах. Починаючи з часів 
Катерини ІІ, уряд обмежує економічну ді-
яльність євреїв, їх права на проживання та 
торгівлю у сільській місцевості. Олександр І 
та Микола І посилюють культурний та ре-
лігійний тиск на євреїв Російської імперії. 
Загалом, на середину ХІХ ст. в імперському 
законодавстві існувало дев’ять груп обме-
жень, що стосувалися життя євреїв. Зокре-
ма, норми, які обмежували особисті права 
євреїв, норми, які регламентували релігійне 
життя та віросповідання, норми, які обме-
жували майнові права, норми, які вста-
новлювали рекрутчину та заборони щодо 
військової служби, норми щодо окремих 
покарань євреїв та встановлення окремих 
податкових зборів, обмеження щодо за-
йнятості, веденні промислової та торгівель-
ної діяльності, обмеження щодо державної 
служби, обмеження щодо отримання єврей-
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ськими дітьми релігійної освіти. Загалом, 
оформлення смуги осілості перетворює єв-
реїв на ізольовану групу, яка проживає за 
власними релігійними законами і прагне 
зберегти свою власну ідентичність.
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізується процес формуван-

ня законодавства Російської імперії стосовно єв-
рейської громади у період царювання Миколи І. 
Визначено основні напрями правого впливу на 
основні сфери життя єврейського етносу. На-
голошено на тому, що російське імперське за-
конодавство стосовно єврейського населення 
українських земель мало яскраво виражений 
антисемітський характер і дискримінувало 
українське єврейство у політичній, соціально-
економічній та культурно-релігійній сферах.

SUMMARY 
In the article the process of forming of 

legislation of the Russian empire is analyzed 
concerning Jewish community in the period of reign 
of Nikolay of І. Basic directions of legal infl uence 
are certain on the basic spheres of life of the Jewish 
ethnos. It is marked that the Russian imperial 
legislation concerning the Jewish population of 
Ukrainian earth had the sharply expressed anti-
semitic character and discriminated Ukrainian 
Jewishness in political, socio-economic and in a 
civilized manner-religious spheres.
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ÏÎÍßÒÈß, ÒÅÐÌÈÍ, ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ: 
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Постановка проблемы
Уровень развития терминологической 

системы права зависит от накопленного 
государством и нацией опыта правового 
регулирования общественных отношений, 
законотворчества и правоприменения, глу-
бины научного изучения правовых явлений 
и категорий, мер по упорядочению, систе-
матизации и описания терминологической 
системы права.
Терминологическая система права вы-

ступает своеобразным центром, объединя-
ющим все структурные элементы и стили-
стические срезы юридического языка. Из 
общего юридического массива выкристал-
лизовываются наиболее удачные и точные 
термины, обозначающие важнейшие юри-
дические понятия, которые приобретают 
статус нормативно-правовых, а затем ис-
пользуются во всех сферах юридической де-
ятельности, во всех видах нормативно-пра-
вовых актов. Основу терминологической 
системы права образуют научные термины, 
которые изменяются и развиваются с разви-
тием юридической науки [10, с. 244].

Состояние исследования
Вопросы теории и практики термино-

логической системы права исследуют зару-
бежные и украинские ученые, в частности 
Л. Апт, Д. Лоттэ, А. Суперанская, Д. Чухви-
чев, И. Шутак, Т. Подорожна, Н. Артыкуца, 
И. Онищук, С. Вискушенко. Анализируя 
проблему понимания и применения юри-
дических терминов в нормативно-правовых 
актах, сравним слова «понятие» «термин» 
и «определение». Это актуально провести 
такой анализ, поскольку наблюдается тен-
денция к отождествлению слов «термин» 
и «понятие», что является примером упро-
щенного подхода к рассмотрению этого 
вопроса. Ведь, системность и внутренняя 
согласованность – важные черты юридиче-
ской терминологии, составляет сложную си-
стему.

Цель научной статьи
Выяснение сущности исходных элемен-

тов юридической техники: понятие, термин 
и определение, сквозь философско-лингви-
стическую призму, а также формирование 
их определений.

Изложение основных положений
По формулировке В. Артеменко, поня-

тие – это краткое название явления. Опреде-
ление – совокупность признаков и свойств, 
составляющих такое явление. Синонимом 
слова «понятие» является слово «термин», 
а синонимом «определение» – «дефиниция» 
(например, «соглашение» – это понятие, а 

В научной статье исследуются основные 
научные подходы к пониманию слов «поня-
тие», «термин», «определение». Раскрываются 
содержательные характеристики «юриди-
ческого понятия», «юридического термина», 
«определение юридического термина».
Ключевые слова: понятие, термин, определение, 

юридическое понятие, юридический термин, юриди-
ческая техника.
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«действия граждан и организаций, направ-
ленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав или обя-
занностей » – это определение сделки).
С указанными положениями относи-

тельно рассмотрения «понятия» и «опреде-
ление» в качестве синонимов трудно согла-
ситься, и в качестве аргумента приводим 
следующее положение. В статье Философ-
ского энциклопедического словаря слово 
«понятие» определено как: 

1) способ понимания и абстрактного 
представления результатов познания опре-
деленной предметной области через осозна-
ние существенных характеристик ее объек-
тов;

2) форма мышления, которая характери-
зуется отражением закономерных отноше-
ний и свойств объектов в виде мысли об их 
общие и специфические признаки [8, с. 497].
Также указано, что понятия противо-

речивы по своей природе и являются аб-
страктными. Поскольку понятия абстракт-
ные, создается видимость ухода мышления 
в понятии от действительности. На самом 
деле понятия отражают сущность, углубля-
ют знания человека об окружающей дей-
ствительности. Содержание понятия ме-
няется в процессе развития наук. С точки 
зрения диалектической логики, понятие яв-
ляется формой абстрактного сочетания еди-
ничного, особенного и общего в познании и 
аккумулирует опыт многократного повторе-
ния общих отношений действительности в 
сознании человека [8, с. 498].
На основании изложенного приходим 

к выводу, что юридические понятия – это 
абстрактные категории, которые отражают 
конкретные, специфические и общие при-
знаки государственно-правовых явлений. 
Юридические понятия являются формой 
конкретного мышления, укладываются в 
логически оформленную систему обобща-
ющих идей о государственно-правовых                                                                                                                          
явлениях, отраженных в их конкретных 
признаках.
В отличие от юридического понятия, 

юридический термин (от лат. terminus – пре-
дел, граница) – слово или словосочетание, 
выражающее понятие с правовой сферы 
общественной жизни и имеет определение 

(дефиницию) в юридической литературе 
(нормативно-правовых актах, юридических 
словарях, научно-правовых трудах).
Следует указать, что юридический тер-

мин соотносится с правовым понятием как 
первоэлементом правового знания и служит 
его знаковой (языковой) моделью, представ-
ленной в звуковой и буквенной формах. По-
нятие, его внутреннее содержание, объем 
и структура является логико-смысловой ос-
новой для построения терминологического 
значения в виде дефиниции, которая обоб-
щает существенные признаки и взаимосвя-
зи правового явления.
Среди признаков терминов ученые-фи-

лологи выделяют следующие:
1) термин выступает в форме слова или 

словосочетания;
2) профессионализм употребления тер-

мина, то есть термин существует в составе 
определенной терминосферы, относится к 
соответствующей отрасли знания и профес-
сиональной деятельности;

3) способность термина выражать специ-
альные понятия;

4) указание на системность термина, то есть 
способность объединяться в системы в соот-
ветствии с классификациями понятий и уста-
новление отношений между ними [2, с. 129]. 
Как видим, четко определена специальная 
доминанту термина, а именно, способность 
выражать специальные понятия.
Итак, в научных доработках филологов 

подаются многочисленные вариации доми-
нантных свойств термина, которым он дол-
жен соответствовать. К наиболее приемле-
мым отнесены следующие критерии:

1) системность;
2) однозначность в пределах одной тер-

миносферы; 
3) наличие дефиниции;
4) точность;
5) стилистическая нейтральность [2, 

с. 129].
Подытожив сказанное, укажем опреде-

ление, которое предлагается филологами: 
термин – слово или словосочетание опреде-
ленного профессионального языка, которое 
возникло в результате профессиональной 
когниции и коммуникации, выражает спе-
циальное понятие соответствующей профес-
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сиональной сферы знаний или человеческой 
деятельности и имеет дефиницию, которая 
раскрывает признаки понятия, соотноси-
мые с конкретной отраслью. При таком под-
ходе термин рассматривается как носитель 
профессиональной информации (структур 
знания), главной задачей которого являет-
ся обеспечение эффективности профессио-
нально-научного общения. За Философским 
энциклопедическим словарем, термин – это 
слово или словосочетание, обозначающее 
понятие, используемое в определенной об-
ласти знания с максимально точным смыс-
ловым определением.
Если спроектировать предложенные 

определения на юридическую сферу, то 
юридический термин можно определить 
как слово или словосочетание, выражаю-
щее специальное понятие государственно-
правовой сферы человеческой деятельности 
и имеет дефиницию, которая раскрывает 
основные признаки понятия, которое оно 
обозначает.
Юридический (правовой) термин – это 

слово (или словосочетание), что унифициро-
вано используется в сфере правовых отно-
шений и с заданной суровой содержатель-
ной определенностью, однозначностью, 
функциональной устойчивостью определя-
ет понятие [7, с. 137].
Необходимо обратить внимание на раз-

ницу между термином и определением: тер-
мины должны использоваться в неизмен-
ном виде, а определение (термина) такой 
задачи не имеет [3, с. 23-24]. Термин обыч-
но выполняет две функции – номинативную 
(т.е. называет понятия) и гносеологическую 
(т.е. выражает содержание понятия). Каж-
дый научно-технический срок должен быть 
точным, кратким и удобным для его исполь-
зования в качестве составляющей нового 
термина [3, с. 38].
А. Скакун дает определения юридиче-

ской (нормотворческой) терминологии как 
системы юридических терминов и словес-
ных обозначений понятий, применяемых 
при изложении содержания закона, иных 
нормативных актов или нормативных до-
говоров. Основывается на соблюдении нор-
мосоздателями совокупности требований 
к используемым терминам: однозначность 

(употребление терминов в определенном 
законе в одном и том же смысле), общеис-
пользованости (употребление терминов 
известных, устоявшихся, а не созданных 
законодателем для определенного закона, 
в случае употребления термина впервые – 
обязательное его объяснения), стабильность 
(не изменение с принятием новых законов, 
а устойчивость терминов), доступность (тер-
минологическая простота и соответствие 
содержания норм права), определенность 
(четкость терминов, отвергает различную 
трактовку мысли законодателя), согласо-
ванность (скоординированность различных 
терминов) [6 , с. 357].
Определение юридического термина 

устанавливает следующие требования: со-
ответствие содержания юридического тер-
мина правовому понятию, однозначность 
юридического термина, функциональная 
устойчивость.

Юридические термины выполняют две ос-
новные функции: назывную (номинативную) 
и гносеологическую (изображение содер-
жания понятия). На такую двойственность 
природы сроков указывают Н. Васильева,-
Н. Подольская, А. Суперанська, различая 
план содержания термина и план его выра-
жения.
Юридические термины обычно разде-

ляют на общеупотребительные (имеется в 
праве такое же значение, как и в быту), спе-
циально-неюридические и специально-юри-
дические (применяются в праве в специфи-
ческом смысле).
Под общеупотребительными термина-

ми, как правило, понимают слова, исполь-
зуемые в быту. Под чисто юридическими 
понимают термины, которые применяются 
только в праве. Под специальными терми-
нами – термины, используемые в других от-
раслях знаний (не в области права).
Немецкие ученые В. Гедеман, О. Гир-

ке, Г. Доле, Г. Киндерман считают, что без 
специальной терминологии невозможно со-
вместить краткость и ясность нормативно-
правовых актов по их точности и полноте. 
Профессионализация языка важна для объ-
единения в тексте нормативно-правового 
акта точности, ясности и полноты предписа-
ний, исключая стихийные толкования и ис-
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кажения в процессе правоприменительной 
практики [9, c. 177].
Иногда отдельно выделяют иноязычные 

термины, поскольку целесообразность их 
применения в законодательстве требует до-
полнительных уточнений.
Сроки общего применения в законода-

тельстве можно использовать только там, 
где их значение очевидно и однозначно и не 
допускает неясности и сомнений. Неюриди-
ческие термины общего применения, как 
правило, используются в их собственном и 
прямом смыслах. Поэтому они не нуждают-
ся в определениях, за исключением случа-
ев, когда в них вкладывается иной смысл.
Специальные термины следует исполь-

зовать только в случае, если акт имеет от-
носительно узкую сферу регулирования, и, 
как правило, они должны быть разъяснены 
в самом нормативно-правовом акте. Специ-
альные термины используются в норматив-
но-правовых актах только в том смысле, в 
котором они употребляются в этой специ-
альной сфере.
Не рекомендуется заменять специаль-

ные правовые термины словесными опре-
делениями, поскольку это значительно 
затрудняет понимание текста нормативно-
правовых актов. Вполне оправданным, на-
пример, является использование специаль-
ной терминологии в нормативно-правовых 
актах, регулирующей финансовые и кре-
дитно-денежные отношения. Специальные 
юридические термины (правоспособность, 
дееспособность, истец) используются за-
конодателем и, как правило, имеют четко 
определенный смысл и объем.
Юридические термины должны соответ-

ствовать требованиям языковой правильно-
сти и краткости.
В случае сосуществования нескольких 

названий одного юридического понятия 
предпочтение следует отдавать наиболее 
внедренному юридическому термину, кото-
рый является наиболее признанным в зако-
нодательной сфере и правовой науке. Такие 
юридические термины являются наиболее 
распространенными в правоведении и са-
мый традиционный в использовании специ-
алистами.
Термин является членом лексической 

системы литературного языка, именно по-
этому он должен соответствовать нормам 
литературного языка. К сожалению, со-
временная юридическая терминология не 
полностью им соответствует. Причины такого 
несоблюдения могут быть разными: недоста-
точное владение нормами литературного язы-
ка; незнание или неграмотное использование 
приемов юридической техники; неустойчи-
вость определенных языковых норм; влия-
ние языковой политики и тому подобное.
Законодатель, который создает и совер-

шенствует систему понятий определенной 
области законодательства, учитывает и си-
стему логических конструкций, составля-
ющие которых должны называться, и име-
ющийся состав лексических единиц языка, 
учитывая все возможности ее организации. 
Дефиниция, заимствована учеными из ло-
гики, выполняет при этом важные функ-
ции, поскольку не только является состав-
ной частью языка законодательства, но и 
фиксирует состояние знаний на определен-
ном этапе развития науки и практики. Ее 
качество непосредственно зависит от учета 
законодателем вариантов решения логико-
семантических и методологических задач 
теории определений.
Дефиниция – краткое логическое опре-

деление, содержащее существенные при-
знаки определяемого понятия.
Нужно различать определения:
• законодательные (основанные на за-

конодательных или нормативно-правовых 
документах)

• вытекающие из судебной практики 
(то есть с судебных решений);

• доктринальные (предлагаемые авто-
ром или школой права).
Законодательные определения являют-

ся не только инструментами правотворче-
ской техники, но и (в большинстве случаев) 
самостоятельными правилам, нарушение 
которых для субъекта права может повлечь 
нежелательные последствия. Этот факт име-
ет особое значение в уголовном праве.
Разработка юридических определений 

проходит с большим трудом. Юридическое 
определение должно объединить в общей и 
развернутой формуле все особенности юри-
дического понятия.
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Определение должно наполнить термин 
конкретным юридическим содержанием, 
отвергая любую двусмысленность. Отсюда 
следует, что юридические дефиниции долж-
ны:

• изображать только существенные 
признаки явлений; эти признаки должны 
иметь правовое значение;

• быть полными и изображать явле-
ния;

• быть адекватными, то есть иметь 
объем, совпадает с определенным поняти-
ем;

• не содержать противоречивых суж-
дений;

• не содержать терминов, употребля-
емых в определенном понятии (чтобы не 
было тавтологии).
В теории нет единого подхода к дефини-

ции терминов в нормативно-правовых ак-
тах. В частности, Д. Керимов считает, что в 
таком виде нормативно-правового акта, как 
закон, касающийся всего общества или зна-
чительной его части, нужно подавать опре-
деления каждого юридического термина. 
Сам по себе такой подход понятен, но его 
вряд ли можно реализовать. Ведь определе-
ние каждого юридического термина в нор-
мативно-правовом акте сделает его громозд-
ким [4, с. 26].
Избыточное количество определений 

делает норму права негибкой, что может 
оказать негативное влияние. Поэтому, по 
мнению ученых, дефиниции нужно предо-
ставлять только отдельным юридическим 
терминам, в частности тем, которые имеют 
решающее значение для правового регули-
рования, а также понятиям, не имеющим 
общераспространенного использования, 
которые принимаются в более узком или су-
щественно отличном смысле, по сравнению 
с общепринятым.
Л. Апт сформулировал законодательную 

дефиницию как краткое определение како-
го-либо понятия, адекватно раскрывает со-
держание понятия, которое называет его 
родовые и (или) видовые признаки, а так-
же содержит его характеристики в сжатой и 
обобщенной форме [1].
Законодательные дефиниции – это 

выходные (основополагающие), само-

стоятельные и специфические государ-
ственно-властные предписания, которые 
являются короткими определениями по-
нятий, используемых в законодательстве. По 
своей природе, содержанию и формам выра-
жения, значением в правовом воздействии 
на общественные отношения законодатель-
ные дефиниции существенно отличаются от 
доктринальных и практически-прикладных 
юридических понятий. Эти разногласия от-
четливо проявляются в их функциях [5, с. 31].
В систему мероприятий, направленных 

на повышение эффективности использова-
ния законодательных дефиниций, можно 
отнести: создание механизма выявления си-
туаций, в которых целесообразно создавать 
законодательные дефиниции; унификацию 
системы технико-юридических формул реа-
лизации законодательных дефиниций и их 
закрепление в различных видах источни-
ков права; подготовку методики определе-
ния оптимального объема дефинитивного 
материала и в тексте отдельного источника 
права, и в законодательстве в целом; систе-
матизацию дефинитивного материала, со-
держащегося в законодательстве; создание 
специального Свода законодательных дефи-
ниций, разумную конкретизацию в действу-
ющей системе права.
Из приведенного можно сделать вывод, 

что юридическая терминология вместе с 
технико-юридическими правилами постро-
ения и формулировки норм права являются 
специфическими средствами выражения со-
держания нормативно-правового акта.
Законодательная дефиниция – много-

мерное в гносеологическом и прикладном 
смысле явление современного украинского 
законодательства. Это не только база для 
восприятия текущих правовых установле-
ний, источник общепризнанного унифи-
цированного социального регулирования. 
Во многом это уникальный фактор раз-
вития законодательства, способен оказать 
положительное влияние на процесс упо-
рядочения общественных отношений, и 
кардинально снизить неэффективность за-
конодательства. Дефиниция должна стать 
главным проводником идеи «просто о 
сложном».
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Выводы
Совокупность приведенных положений 

позволяет утверждать, что для обеспече-
ния юридической безопасности понятием 
дается определение (дефиниция), что слу-
жит моделью и позволяет сравнивать с ее 
содержанием конкретные ситуации, возни-
кающие в реальной жизни. Определение 
выражает материальное содержание поня-
тия и формальное содержание термина, ко-
торым обозначается понятие. Дефиниции 
должны быть четкими и конкретными. Все 
признаки понятия не обязательно должны 
входить в его определение, однако дефини-
ция должна отражать основные элементы и 
связи между ними, которые характеризуют 
определенное понятие.
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SUMMARY 
The article investigates the basic scientifi c 

approaches to understanding the word «concept», 
«time», «determination». Revealed substantial 
characteristics of the «legal concept of legal terms», 
«legal defi nition of the term».
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ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÀË²ÇÌÓ

Актуальність теми дослідження
Американський правовий реалізм ви-

ник наприкінці ХІХ століття у США як 
протидія формалізму. Його представники 
намагалися донести, що для розуміння сут-
ності права необхідно звернутися до реаль-
них судових процесів, а не обмежуватися 
лише теоріями та законодавством. Вони 
стверджували, що те, як саме судді вирішу-
ють справи та приймають рішення, не від-
повідає тому, як це описано у юридичній 
літературі. Представники американського 
правового реалізму вважали, що законо-
давство завжди неповне та містить момент 
невизначеності, що судові справи не мо-
жуть розглядатися, а рішення прийматися, 
лише як процес застосування правил. 
Американські правові реалісти зазнача-

ли, що при вирішенні справ судді в осно-
вному використовують «факт-впливу», а 
не «норму-впливу». Як суддя відповідає 
фактам конкретної справи, визначається 
різноманітними психологічними та соціо-

логічними факторами, одночасно свідо-
мими та несвідомими. Остаточне рішення 
є «продуктом» не зовсім закону (який, як 
правило, передбачає більш ніж один спра-
ведливий результат), а впливом різноманіт-
них психосоціальних факторів (починаючи 
від політичної ідеології до особистості суд-
ді). Серед факторів, які впливають на при-
йняття судового рішення в американсько-
му правовому реалізмі підставним бачиться 
виділити: індивідуальність судді, інтуїцію 
(передчуття) судді та особливості процесу 
судового угляду.

Мета статті є визначення та аналіз 
впливу індивідуальності судді на прийнят-
тя судового рішення в американському 
правовому реалізмі, опираючись на погля-
ди представників даної школи. До пред-
ставників філософії американського право-
вого реалізму слід віднести: О. Холмса, К. 
Ллевелліна, Дж. Френка, Г. Оліфанта та 
інших.

Виклад основного матеріалу
З точки зору американських правових 

реалістів, вагомий вплив на судове рішення 
мають, окрім правових норм, позаправові 
фактори. Серед цих факторів велике зна-
чення має індивідуальність судді. Один із 
провідних представників американського 
правового реалізму Джером Френк писав, 
якщо право складається з рішень суддів і 
ці рішення базуються на суддівських при-
пущеннях, то спосіб, у який суддя отримує 

В статье раскрывается идея американ-
ских правовых реалистов, путем обращения 
к реальным судебным процессам. Анализируя 
труды представителей американского право-
вого реализма, их взгляды и практическую 
деятельность, автор определяет влияние ин-
дивидуальности судьи на принятие судебных 
решений.

Ключові слова: американський правовий реалізм, 
судові рішення, суддівські припущення, судовий угляд, 
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свої припущення, є ключем до судових про-
цесів. Будь-які результати суддівських при-
пущень створюють право. Фактори впливу 
на суддю є чисельними та заплутаними, що 
особливо часто залежать від індивідуаль-
них особливостей судді, чиї висновки та су-
дові рішення повинні бути роз’яснені. 
Суддя може відчувати як симпатію, так 

і антипатію щодо осіб свідків, юристів і ре-
шти учасників судового процесу. Власне 
минуле судді може викликати позитивну чи 
негативну реакцію на жінок-блондинок, на 
чоловіків з бородою, на мешканців півдня, 
на італійців, на англійців, на слюсарів, на 
міністрів, на випускників коледжу або ж на 
члена демократичної партії. Невиразна ви-
мова, кашель чи міміка можуть відродити 
або болісні, або ж приємні спогади у судді, 
в той час як він слухає свідка з такою вимо-
вою чи кашлем, чи мімікою, чи подальший 
спогад про те, що сказав свідок, чи викли-
кає це сумнів, чи, навпаки розвіює його. 
Все це може вплинути на попередній роз-
гляд справи суддею [2, 115].
На думку Дж. Френка, у судовому про-

цесі свідки є прямими та чесними, проте, 
їхні переконання, відповідно, можуть бути, 
у більшій чи меншій мірі, викривленими 
їхніми прихильностями чи упередження-
ми до протилежної сторони у процесі. За-
свідчені факти, від яких свідок виводить 
свій висновок, можуть створити дуже різ-
номанітні враження у голові учасників су-
дового процесу. І суди попереджають, що 
– «свідок може мати сильні упередження до 
того, що він сприймає як справедливість 
справи, тому із повною невинуватістю він 
має можливість «пригадати» свідчення про 
обставини, які ніколи не відбувалися, чи 
забути важливі обставини, які відбувалися 
завдяки симпатії до хорошої людини, якій 
загрожує покарання.» [2, 116].
За словами Дж. Френка, суди поміча-

ли, що покази свідка не просто механічне 
повторення минулих подій, але і те, що 
покази часто тягнуть за собою помилкові 
висновки. Іншими словами, свідок, який 
свідчить про речі, які бачив, чув чи від-
чував, неминуче робить висновки чи при-
пущення про те, чи він дійсно бачив, чув 
чи відчував. Численні дослідження, про-

ведені судом, посилюють переконання, що 
без будь-яких неналежних мотивів, свідки, 
формуючи такі припущення чи висновки, 
можуть перекручувати об’єктивні факти. 
Таким чином, однією із найважливі-

ших функцій судді першої інстанції є ви-
значення важливості та корисності показів 
свідків, беручи до уваги їх поведінку. Судді 
звертали увагу на такі факти, як тон голосу, 
яким свідок дає свідчення, нерішучість чи 
готовність, з якою він відповідає на постав-
лені запитання, таємні чи виразні погляди 
свідка, його манера триматися, його вра-
жаючі свідчення, його жестикуляція, його 
ентузіазм, його витримка, його вираження, 
його занудність, його знизування плечи-
ма, його холоднокровність чи нерішучість, 
його відвертість чи удавана легковажність. 
Це тому, що ці обставини можуть доводи-
ти певні факти по справі. Вищі суди часто 
заявляють, що вони вагаються «ламати» рі-
шення судді першої інстанції по справі, де 
основою доказів були усні покази свідків, 
і що такий висновок не може нічого поро-
джувати, окрім «холодних» слів свідка [2, 
117-118]
Якщо у свідків допускаються «прова-

ли» в пам’яті чи «багата» уява щодо рекон-
струкції подій, у такий спосіб суддя має 
дефектне сприйняття свідчень. Тому за-
довго до того ,як він дійшов до висновку 
у справі, де повинен вирішити, що є пра-
вильним чи неправильним, справедливим 
чи несправедливим з посиланням на факти 
у справі та загалом, суддя першої інстанції 
зобов’язаний створити безліч альтернатив-
них висновків чи припущень на підставі 
показів свідків. 
Своєрідні риси характеру, нахили, упе-

редженість та звички окремого судді у фі-
лософії американського правового реалізму 
називають суддівською індивідуальністю. 
На думку Д.Френка, індивідуальність судді 
є центральним фактором у правотворчості, 
тому закон може змінюватися залежно від 
індивідуальності судді у справі. При цьо-
му Д.Френк підкреслював, що існують ви-
падки застосування махінацій суддями, які 
приховують судову невідповідність [2, 120]. 
Дж. Френк наводив статистику щодо 

аналогічних рішень, прийнятих різними 
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суддями. Були зроблені дослідження поста-
нов, рішень, тисяч незначних криміналь-
них справ, винесених різними суддями 
Суду міського магістрату у Нью-Йорку про-
тягом 1914-1916 років з чітко сформованим 
наміром знайти, які межі «індивідуального 
співвідношення» вступають у здійснення 
правосуддя. Було виявлено, що висновки 
магістратів суттєво відрізнялися за анало-
гічними категоріями справ. 
Отже, з 546 осіб, обвинувачених у пе-

ребуванні у стані алкогольного сп’яніння, 
один суддя звільняє лише одного та знахо-
дить (близько 97%) інших винуватих, тоді 
як в той час інший суддя, де 673 особи, об-
винувачені за аналогічною справою, зна-
ходить 531 (чи 79%) невинуватих. У спра-
вах за звинувачення у дрібному хуліганстві 
(порушенні громадського порядку, проти-
законній поведінці) один суддя звільняє 
лише 18% обвинувачених, натомість інший 
– звільняє 54% обвинувачених. Напри-
клад, один обвинувачений постає перед 
магістратом Сімонс та має лише два шан-
си з десяти відбутися від покарання, про-
те, якщо б він постав перед суддею Волш, 
у нього було б більше п’яти шансів з деся-
ти відбутися від покарання. У справах про 
жебракування відсоток звільнених колива-
ється від 4,5 % до 79 %. Коли доходить до 
міри покарання, існують різні коливання. 
Один суддя призначає покарання у вигляді 
штрафу 84% осіб, яких він визнав винними, 
а також призначив умовне покарання 7 % 
обвинувачених, у той час як один з його ко-
лег призначив покарання у вигляді штрафу 
34 % обвинувачених, а умовне покарання 
59 % обвинувачених. 
З огляду на таку статистику американ-

ський юрист Чарльз Хайнс, який дослі-
джував особисті, політичні та економічні 
фактори впливу при вирішенні суддями 
справ, зробив висновок, що чинниками, які 
можуть впливати на висновки суду, є: освіт-
ній рівень судді; його суспільне становище; 
професійний та життєвий досвід; політична 
належність та переконання; інтелектуальні 
здібності та особливості характеру [2, 123].
Свою професійну діяльність судді США 

розпочинають як юристи без будь-якої спе-
ціалізованої підготовки, оскільки такої ви-

моги для судової кар’єри немає. Проте, у 
процесі своєї діяльності, йдучи до вищих 
лав судів, вони можуть за власним бажан-
ням, проходити спеціалізовані курси, об-
мінюватися міжнародним досвідом, що 
дає змогу судді при розгляді конкретної 
справи більш обгрунтованіше викласти 
свої міркування при формуванні рішення. 
Здійснюючи правосуддя, судді не прагнуть 
здійснювати управління недосконалим 
суспільством, а навпаки, керуючись своїм 
внутрішнім переконанням, мотивами, до-
свідом, передчуттями, нормами права зали-
шаються вірними представниками судової 
системи. Вирішуючи політичні питання, 
судді використовують ті ж самі правові чи 
позаправові інструменти, що і для будь-
якого іншого юридичного питання. Саме 
тому суспільство США вважає суд устано-
вою, вартою особливої поваги. 
Професійний досвід судді дозволяє 

йому глибше зануритися у суть конкретної 
справи. Оскільки, маючи за спиною до-
свід роботи в інших державних або при-
ватних структурах, багаж знань, навичок, 
практики у тій чи іншій галузі права, суд-
дя може краще зрозуміти як сильні, так і 
слабкі сторони учасників судового про-
цесу, що безперечно вплине на обгрунту-
вання висновку по справі. Не менш важ-
ливим фактором, який може вплинути на 
формування суддею висновку у справі, є 
його особистий досвід. Адже якщо суддя 
виріс в бідності, то при вирішенні справи 
він може як співчутливо ставитися до не-
заможних людей – учасників процесу, так 
і навпаки, вважати, що його власне вміння 
подолати бідність показує, що незаможні 
люди повинні нести відповідальність за 
власне становище.
Варто звернути увагу і на політичну на-

лежність та переконання американських 
суддів. Оскільки вони призначаються шля-
хом політичної процедури, то саме тому по-
літичні погляди судді теж мають вплив на 
формування висновку у справі. Наприклад, 
якщо суддю призначив президент, який 
був представником консервативної партії, 
то і винесення рішення суддею буде з на-
хилом у консервативну сторону, і навпа-
ки, якщо суддю призначив президент від 
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ліберальної партії, то і рішення буде у лі-
беральну сторону [5, 18]. Звичайно, такий 
приклад стосується не всіх американських 
суддів.
За словами Анатоля Франца: «Усі, хто 

обманює сам себе у думках, що вони втілю-
ють далеко не свої власні риси характеру у 
своїй роботі, є жертвами обману найбільш 
помилкових ілюзій. Правда в тому, що ми 
ніколи не зможемо вийти за межі себе. Ми 
замкнені у нашій власній індивідуальності, 
наче у вічній в’язниці. Найкращим для нас, 
на мою думку, – це визнати цей жахливий 
стан з хорошою чеснотою та визнати, що 
ми картаємо себе весь час, коли ми були не 
в силах змовчати» [2, 124]. Ніхто не може 
знати заздалегідь, що суддя повірить у фак-
ти справи та візьме їх до уваги. Рішення 
судді визначається інтуїцією та протягом 
тривалого часу результат базується на його 
реакції щодо свідчень. 
Лідером руху американських правових 

реалістів був Карл Ллевелін. Знаменитий 
вислів останнього «Те, що роблять ці поса-
дові особи, при вирішенні справи, і є саме 
право» був звернений до суддів, шерифів, 
адвокатів, клерків. Він вважав, що для того, 
щоб зрозуміти, що судді знаходяться під 
впливом багатьох факторів, які не мають 
нічого спільного з правом, необхідно ви-
вчати правові рішення.
К. Ллевеллін сформував групу факторів, 

які здійснюють значний вплив на вине-
сення суддею рішення у справі. До першої 
групи він відносив фактори, які у судовому 
процесі відрізняють одну людину від іншої. 
Другу групу склали фактори, які характе-
ризують людські та професійні якості судді. 
Третю групу – фактори, які пов’язані з тим, 
що судді керуються правовими традиція-
ми та умовами теперішнього часу, які уже 
склалися в суспільстві. Ллевеллін ствер-
джував, що суди можуть як розширювати, 
так і звужувати правові норми при їх засто-
суванні [3, 187].
На думку К. Ллевелліна, у центрі уваги 

повинна бути «практика, а не норма права; 
спосіб дії, а не словесна формула» [4, 149]. 
Він підтримував як свободу суддівського 
угляду, так і її обмеження, коли правиль-
но трактовані норми та прецеденти визна-

чають напрямок правової діяльності. Такі 
обмеження полягають у обов’язку судді 
дотримуватися встановлених процедур, за-
стосовувати визначені методи тлумачення 
права, виносити добре обдумані рішення, 
відчуття необхідності досягати справед-
ливості, бути принциповим, незалежним 
та чесним тощо [6, 276]. Судді часто фор-
мулюють рішення на початку і лише по-
тім підбирають для його правової основи 
формальні аргументи. Тому головним за-
вданням юриспруденції, на його думку, є 
не просто розгляд способів прийняття рі-
шень по справах, а створення ефективних, 
справедливих, однакових для всіх, абстра-
гуючих від особистості норм, як одного з 
елементів права. 
Один з відомих реалістів Олівер Холмс 

зазначав, що правова реальність розкрива-
ється не у логіці, а у досвіді, який форму-
ється під впливом моральних норм, полі-
тичних чинників, а не під дією правил [7, 
68]. О. Холмс вважав, що кожна правова 
норма повинна мати чітке політико-право-
ве обгрунтування. Якщо таке обгрунтуван-
ня поступово стає застарілим, то відсутні 
підстави впиратися на таку правову норму. 
Юристи повинні знайти нове рішення, яке 
буде відповідати сучасному розумінню по-
літики права. Холмс зазначав, що основою 
всіх судових рішень безпосередньо чи опо-
середковано є міркування політики права. 
Він закликав до визнання реальності того, 
що суди беруть участь у правотворчості та 
здійснюють її із врахуванням аналізу полі-
тики права.

Висновки
Таким чином, індивідуальність судді 

має велике значення при прийнятті судо-
вого рішення у філософіїї американського 
правового реалізму. Досліджуючи всі об-
ставини конкретної справи та приймаючи 
рішення, суддя підсвідомо чи свідомо вра-
ховує позаправові фактори, які формують 
його індивідуальність, зокрема: минуле 
судді (його правовий та політичний досвід), 
риси характеру, нахили, звички, індивіду-
альні здібності, освітній рівень судді, його 
заможність та суспільне становище, полі-
тичну належність та переконання.
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Поряд з цим, вплив індивідуальності 
суді та визначена ступінь свободи судового 
угляду не означає, що суддя уповноваже-
ний вирішувати справи за своєю примхою. 
На думку представників філософії амери-
канського правового реалізму, зазвичай 
суддя повинен обирати те рішення, яке 
може бути підкріплене формальними ар-
гументами. Формальні аргументи повинні 
підкріплювати судові рішення, і ними об-
межується судовий угляд. Якщо ж усі фор-
мальні аргументи будуть вказувати на один 
і той самий результат, суддя буде вимуше-
ний прийняти саме таке рішення.

Література
1. A Companion to Philosophy of Law 

and Legal Theory /edited by Dennis Patterson. 
Blackwell Companions to Philosophy, 1996.

2. Frank J. Law and the modern mind 

(1930). – New Brunswick: Copyright by 
Transaction Publishers, 2009. 

3. Адыгезалова Г. Э. Карл Никерсон 
Ллевеллин//Правоведение. – 2009. – № 2.

4. Адыгезалова Г. Э. Социологическая 
юриспруденция США в ХХ веке. Формиро-
вание доктрины развитие и совершенство-
вание правопорядка. – Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр-
Пресс», 2012.

5. Верховный суд США: равное пра-
восудие по закону/ Распространено Бюро 
международных информационных про-
грамм Государственного департамента 
США. Веб-сайт: http://www.america.gov/ru.

6. Карапетов А.Г. Борьба за признание 
судебного правотворчества в европейском 
и американском праве. – Москва: Статут, 
2011. 

7. Мельник М.О. Американська та 
скандинавська школи правового реалізму: 
порівняльний аспект//Наукові записки На-
УКМА. Юридичні науки. – 2013.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкривається філософія при-

йняття судового рішення в американському 
правовому реалізмі, шляхом звернення до ре-
альних судових процесів. Аналізуючи праці 
представників американського правового ре-
алізму, їх погляди та практичну діяльність, 
автор визначає вплив індивідуальності судді на 
прийняття судових рішень.

SUMMARY 
In the article the idea of American legal realists, 

by reference to the actual litigations. Analyzing the 
labor representatives of the American legal realism, 
their beliefs and practice, the author defi nes the 
identity of a judge to infl uence court decisions.



Àêòóàëüíî

24ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

ÄÅÎÍÒÈ×ÍÀ ËÎÃ²ÊÀ 
Â ÏÐÀÂÎÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍ²

Статья посвящена понятию деонтичес-
кой логики, а также тому, каким образом ее 
средствами можно объяснить процесс приме-
нения правовых норм. Автор доказывает, что 
деонтическая логика является лучшим спосо-
бом описания нормативных высказываний и 
выводов из них по сравнению с традиционной 
логикой. Приводятся парадоксы деонтической 
логики и обосновывается их положительный 
эвристический эффект для развития логики 
права.

Ключові слова: деонтична логіка, правозастосу-
вання, парадокс.
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ÓÄÊ 340.12

Вступ
Юридична аргументація є одним з най-

більш стрімких і динамічних напрямків 
наукових досліджень у сфері загальноте-
оретичної юриспруденції. Цій проблема-
тиці присвячені численні роботи україн-
ських, російських і зарубіжних науковців, 
зокрема О.П. Алексєєва [1], І.О. Герасі-
мова [2], А.А. Івіна [3], О.Е. Конверсько-
го [4], В.І. Курбатова [5], О.М. Лисанюк 
[6], А.І. Мигунова [7], М.В. Михалкіна [8], 
В.Д. Титова [9, 10, 11], А.В. Тягла [12], 
І.В. Хоменко [13], О.Ю. Щербини [14] та д. 
ін. [15]. Однак при певному нарощуванні 
протягом останніх років уваги до проблем 
юридичної аргументації було б навряд чи 
справедливо говорити, що ця увага з боку 
вітчизняної наукової юридичної спільноти 
є достатньою.

Мета статті
Пропонована стаття присвячена досі 

слабо відомій вітчизняному читачу рубриці 
теорії юридичної аргументації – деонтичній 
логіці. При цьому ми схарактеризуємо одну 
з найбільш відомих тут проблем – парадок-
си деонтологічної логіки. У першій частині 
статті ми схарактеризуємо поняття деонто-
логічної логіки, у другій – розкриємо її па-
радокси та спробуємо продемонструвати їх 
практичні імплікації для вітчизняного пра-
возастосування. Наприкінці статті ми наве-
демо деякі узагальнення щодо означених у 
статті проблем.

І. Поняття деонтологічної логіки
Деонтична логіка становить собою роз-

діл логіки, присвячений структурі норма-
тивних висловлювань. Деонтична логіка є 
водночас розділом модальної логіки, котра 
досліджує логічні зв’язки у висловлюван-
нях, що мають у своєму складі модальний опе-
ратор, як-от «завжди», «інколи», «треба» чи 
«заборонено». Як зазначає О.М. Лисанюк, 
історично деонтична логіка мала своїми ви-
токами традицію логіки Лейбніца та Бента-
ма [16].
Лейбніц розглядав деонтичну логіку за 

аналогією з алетичною логікою (логікою іс-
тинних висловлювань). У висловлюваннях 
з алетичною модальністю використовується 
відповідно алетичний модальний оператор 
«необхідно» чи, наприклад, «випадково», 
«можливо», «неможливо». Скажімо, вислов-
лювання «Сьогодні сонячно» є алетичним 
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висловлюванням і може бути за певних умов 
оцінене як істинне або хибне. Модель Лейб-
ніца передбачає, що постулати, за посеред-
ництва яких ми можемо проводити алетичні 
висновків, можуть бути так само застосовані 
для виведення деонтичних.

 «Якщо деякий стан справ необхідний 
–  А, це слід розуміти в тому сенсі, що, по-
перше, вираз А істинний і стан справ А дій-
сно має місце, і, по-друге, є підстави вважа-
ти, що виникнення стану справ А є законо-
мірним. Тим самим вираження  А вказує на 
якийсь закономірний стійкий зв’язок, і тому 
якщо настання А необхідне, то неможливо, 
щоб відбулося зворотне йому –  А. Таким чи-
ном, відношення між необхідним статусом 
деякого стану справ і фактом наявності та-
кого положення характеризується формаль-
но-логічною властивістю рефлексивності, і 
якщо має місце  А, то є також і А» [16]. Однак 
що робити, коли йдеться не про виражен-
ня стійкого зв’язку, а про дозвіл чи заборо-
ну дій суб’єктів? Тут за традицією Лейбніца 
можна стверджувати, що між алетичними та 
деонтичними судженнями існує аналогія че-
рез те, що відношення між дійсним станом 
справ, на яке проектується алетичне вислов-
лювання, є таким самим, як відношення між 
вимогою та її виконанням. Однак проблема-
тичним тут є те, що деонтичні семантики, 
котрі отримують по аналогії з алетичними, 
вміщують суперечності і парадокси. Адже 
оцінюючи істинність твердження, ми оці-
нюємо його на відповідність певному стану 
справ у світі: Твердження «Сьогодні соняч-
но» істинно тоді і лише тоді, якщо сьогодні 
сонячно. Однак при перевірці деонтинчих 
тверджень нетвердження порівнюється з 
фактом, а певний факт (подія) із норматив-
ним твердженням.
У традиції ж Бентама алетичні модаль-

ності не можуть бути просто механічно за-
мінені деонтичними, а повинні розумітися 
без звернення до принаймні повної аналогії 
з алетичними модальностями.
Однак ці та інші системи, в яких про-

понувалося описати деонтичні висловлю-
вання, на думку Є. Стельмаха та Б. Броже-
ка, можуть бути схарактеризовані лише як 
синтаксичні: «ситуація змінилася з появою 
семантики можливих світів» [17, 31]. Річ у 

тому, що саме таким чином стало можли-
во пояснити логічну природу обов’язку й 
зобов’язання. Що ж таке семантика можли-
вих світів? Є. Стельмах та Б. Брожек пояс-
нюють це наступним чином.
Так, у 2002 році Бразилія виграла ку-

бок світу з футболу. Але ж ми легко можемо 
уявити собі, що Бразилія програла у фіна-
лі. Але оскільки Бразилія виграла, то світ, 
в якому вона програла, не може вважати-
ся актуальним світом, втім, цей світ таки є 
можливим. Він є можливим у тому смислі, 
що можливий логічно, а за влучним вислов-
люванням Л. Вітгенштейна, що можливо у 
логіці, можливо у світі. Світи можуть бути, 
таким чином, можливими відносно і абсо-
лютно: «Бразилія-переможець чемпіонату 
світу з футболу в 1998 році – це можливість 
в абсолютному смислі (логічна можливість). 
Однак на сьогодні це неможливо «віднос-
но» (відносно нашого актуального світу – прим. 
моя, Г.М.), адже в 1998 році перемогу на 
чемпіонаті світу з футболу здобула інша ко-
манда. Однак до початку чемпіонату світу 
1998 року, ця можливість перемоги збірної 
Бразилії з футболу була і абсолютною (логіч-
ною) і «відносною»» [17, 29]. Ці ідеї є осно-
вою стандартної деонтичної логіки.

ІІ. Парадокси деонтологічної логіки
Першим і одним з найбільш надокучли-

вих для деонтичної логіки є парадокс супер-
ечності обов’язку (contrary-to-duty). Цей па-
радокс має стосунок до тих випадків, коли 
виконання норми потребує порушення ін-
шої. Одним із парадоксів такого ґатунку є 
парадокс Чізхолма [18]:

(1) певний чоловік зобов’язаний допо-
магати своїм сусідам;

(2) якщо він їм допоможе, то повинен їм 
про це повідомити;

(3) якщо він сусідам не допомагає, то не 
повинен казати, що допоміг їм;

(4) чоловік не допомагає своїм сусідам.
І хоча положення 1 і 3 між собою несу-

місні, самі ці твердження виглядають досить 
звичайно й інтуїтивно, в них не вбачається 
суперечність, однак, коли ми це все форма-
лізуємо, то неодмінно одержимо формулу:

(1) Op;
(2) O(p → q);
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(3) ¬p → O ¬ q;
(4) ¬p.
Як бачимо, зазначена формалізація є 

суперечливою, бо, якщо з речень 1 і 2 ви-
пливає Oq, то з речень 3 і 4 випливає p. 
Це призводить, на думку Є. Стельмаха та 
Б. Брожека, до несумнісності інтуїтивного 
розуміння речень та їх формалізованого ро-
зуміння. Однак саме ці парадокси і станов-
лять головний фактор розвитку для систем 
деонтичної логіки, адже річ завжди у тому, 
щоб в межах певної системи було можливим 
здійснити несуперечливу формалізацію ви-
разів, з яких можна робити послідовні логіч-
ні висновки.

ІІІ. Засоби деонтичної логіки в право-
вому обгрунтуванні

Тепер звернімося до практичних імп-
лікацій означених логічних формул. Так, 
згідно з частиною 1 статті 115 Криміналь-
ного Кодексу України (КК) «Вбивство, тоб-
то умисне протиправне заподіяння смерті 
іншій людині, карається позбавленням волі 
на строк від семи до п’ятнадцяти років» [19]. 
Хоч, здавалося б, тут не міститься жодної 
норми, ми можемо інтуїтивно переформу-
лювати це положення наступним чином: 
«Необхідно, щоб кожен, хто умисно запо-
діє смерть іншій людині, був засуджений на 
строк від семи до п’ятнадцяти років»:

O (∀x(заподіє (x) → засудити (x)))
Однак з цього положення також випли-

ває, що:∀x (заподіє (х) → О (засудити (x)))
І хоч таке переформулювання є очевид-

ним, зовсім неочевидним, але логічно необ-
хідним є також наступне переформулюван-
ня:

O (∀x(⌐заподіяти (х))
Тобто, хоча буквальний зміст норми 

можна виразити формулою O (∀x(заподіє (x) 
→ засудити (x))), з цього повинно випливати, 
що O (∀x(⌐заподіяти (х)), оскільки тверджен-
ня O (∀x(заподіяти (х)) несумісне з тверджен-
ням O (∀x(заподіє (x) → засудити (x))).

Деякі висновки
Як бачимо, деонтологічна логіка володіє 

набагато кращими інструментами для фор-
малізації правил поведінки, ніж класична 

логіка, адже саме через переформулюван-
ня деонтинчих висловлювань вдається до-
сягнути виведення норм із норм, що дуже 
важливо для правозастосування і становить 
один із провідних його інструментів.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена поняттю деонтичної 

логіки, а також тому, яким чином її засобами 
можна пояснити процес застосування право-
вих норм. Автор доводить, що деонтична логі-
ка є кращим способом описання нормативних 
висловлювань і висновків з них у порівнянні з 
традиційною логікою. Наводяться парадокси 
деонтичної логіки та обгрунтовується їх по-
зитивний евристичний ефект для розвитку 
логіки права.

SUMMARY 
The article is devoted to the concept deontic logic, 

as well as to how it can be useful for explanation 
of the process of applying the law. The author 
argues that deontic logic is the best way to describe 
normative statements and conclusions compared 
with traditional logic. Author reveals paradoxes of 
deontic logic and justifi es their positive effect on the 
development of the logic of law.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ 
ÏÐÎÖÅÑÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

 ÁÀÍÄÓÐÊÀ Àííà Ñåðã³¿âíà - êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, äîöåíò 
Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

В статье рассматриваются конститу-
ционные основы избирательного процесса в 
Украине, анализируются различные позиции 
ученых относительно понятий «принцип» и 
«основы», указывается на пробелы в отече-
ственном избирательном законодательстве 
и предлагаются пути их устранения.
Ключові слова: засади, виборчий процес, ви-

борець, принципи, Конституція, виборчий округ, 
суспільство.

Загальновідомо, що принцип (від лат. 
principum – «основа, начало») – це керівна 
ідея, основне правило поведінки. У логіч-
ному розумінні принцип – основоположне 
поняття, основа системи, що є узагальнен-
ням і поширенням якогось положення на 
всі явища тієї галузі, з якої даний принцип 
абстрагований. Під принципом дії, що по-
іншому називається максимою, розуміється, 
наприклад, етична норма, яка характеризує 
відносини людей у суспільстві [2, с. 363 ].
Виходячи із правової природи консти-

туції, особливе значення має саме консти-
туційне закріплення засад виборчого про-
цесу. Ще у ХІХ столітті німецький філософ                 
Ф. Лассаль писав, що конституція, маючи 
силу закону, тим самим повинна бути за-
коном, і в той же час вона має бути більше 
аніж закон, більш святою, стійкою і незмін-
ною, ніж закон [3, с. 540]. Конституційне 
закріплення виборчих принципів створює 
орієнтири для вироблення виборчого за-
конодавства, фактично виступає гарантією 
стабільності конституційного ладу.
У нормативно-правових актах та у на-

уковій літературі, присвяченій проблемам 
виборчого законодавства, авторами вико-
ристовуються поняття «принципи виборчо-
го права» та «принципи виборчого проце-
су», «засади виборчого процесу», «засади ви-
борчого права», часто надаючи їм різне зна-
чення. Так, у ч.1, ст. 1 Закону України «Про 
вибори народних депутатів» законодавець 
вживає поняття «засади виборів» і визначає 
їх як загальне, рівне і пряме виборче право 

У сучасний період реформування сус-
пільно-політичного життя України особли-
вої актуальності набуває проблема пошуку 
оптимальних шляхів реалізації принципів 
демократії. У правовому відношенні це, на-
самперед, виражається у формуванні нових 
підходів до правового регулювання вибор-
чого процесу. 
В основі виборчого процесу покладені 

певні засадничі вихідні ідеї та вимоги, що є 
основою здійснення кожної виборчої проце-
дури та визначаються як його принципи. Про 
важливість певних засад, що лежать в основі 
будь-якої діяльності, вказував ще П. Прудон, 
зазначаючи, що принципи взагалі є душею 
історії. Будь-який принцип має свою ідею, 
отже, свій принцип і свій закон; будь-яке яви-
ще відповідає якійсь ідеї; ніщо не відбуваєть-
ся у світі, не виражаючи якоїсь ідеї, – усе це 
є аксіомою новітньої філософії. На принципах 
ґрунтується все життя народів і все моральне 
значення їхнього побуту; через певні принци-
пи здійснюються державні перевороти, вми-
рають і відроджуються спільноти… [1, с. 5].
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шляхом таємного голосування [4]. У теорії 
конституційного права вказані засади ото-
тожнюються із поняттям «принципи». Тому, 
як справедливо зазначає О. Марцеляк, існує 
потреба в уточненні правової природи вка-
заних понять [5, с. 365].
У вітчизняній юридичній літературі ма-

ють місце різноманітні підходи до розуміння 
принципів виборів (виборчого права). Най-
більш поширеним є визначення принципів 
виборчого права як основоположних керів-
них ідей (засад), що лежать в основі право-
вої регламентації конституційного інститу-
ту виборів [6, с. 209]. Як бачимо, поняття 
«принципи» і «засади» ототожнюються.
Деякі автори сутність принципів ви-

борчого права пов’язують із демократією. 
Зокрема, М. Бучин використовує поняття 
«демократичні принципи виборів» і визна-
чає їх як засади, на основі яких здійснюєть-
ся виборчий процес і відповідно до змісту 
яких вибори є реальним волевиявленням 
[7, с. 37]. Схожої думки дотримується й -
Л. Козодой, зазначаючи, що під принци-
пами, варто розуміти основні ідеї, які відо-
бражають демократичну природу виборчих 
прав, гарантій, процедур, які забезпечують 
законодавчо визначене, чітко збалансоване 
нефальсифіковане проведення виборів різ-
ного рівня, реалізацію та захист виборчих 
прав громадян та інших суб’єктів виборчого 
процесу [8, с. 108].
Б. Сташків визначає принципи вибор-

чого права як обов’язкові вимоги та умови, 
без дотримання яких будь-які вибори не мо-
жуть бути легітимними [9, с. 353].
На ототожнення понять «принципи» та 

«засади» вказує і М. Ставнійчук, відзначаю-
чи, що основні принципи виборів – це за-
сади, на основі яких здійснюються вибори 
і відповідно до змісту яких вибори можна 
вважати реальним волевиявленням наро-
ду, формою народовладдя [10, с. 315]. Схожі 
думки висловлює О. Ковальчук, наголошу-
ючи на тому, що законодавцю варто уника-
ти окремого вживання термінів «принципи» 
та «засади», об’єднавши їх одним поняттям 
«засади виборчого процесу» [11, с. 4].
На думку О. Марцеляка, сутність прин-

ципів виборчого права доцільніше визна-
чати через категорію «ідея», тим самим під-

креслюючи їх свідомий та вольовий аспек-
ти. Виходячи з вищевказаного, принципи 
виборчого права –керівні ідеї, що лежать в 
основі формування представницьких орга-
нів, виражають сутність виборчого права і 
визначають його зміст та забезпечують ре-
альний характер волевиявлення народу і 
легітимність виборних органів публічної 
влади [12, с. 28].
Т. Астахова формулює поняття прин-

ципів виборчого права як основоположних 
ідей, стійких керівних витоків, які адекват-
но відображають демократично-правові цін-
ності, сприйняті суспільством на певному 
етапі його розвитку, відображають природу 
сучасного вітчизняного конституціоналізму, 
та, відповідно, відображають сутність ви-
борів, як передбаченої Конституцією пріо-
ритетної форми безпосередньої демократії, 
служать для створення внутрішньо узго-
дженої системи виборчого законодавства з 
метою реалізації і гарантування виборчих 
прав громадян України та забезпечення ор-
ганізації і проведення всіх видів виборів у 
державі [13, с. 32].
Ставлення автора даної статті до вище-

названих проблем базується на наступних 
позиціях: традиційно у конституційному пра-
ві поняття виборче право вживається у двох 
значеннях: а) об’єктивне виборче право – це 
система правових норм, що регулюють сус-
пільні відносини, пов’язані з виборами орга-
нів публічної влади та б) суб’єктивне виборче 
право – гарантована громадянину державою 
можливість брати участь у виборах органів 
публічної влади. Це комплекс конкретних 
прав особи, серед яких виділяють:активне ви-
борче право (загальне виборче право), тобто 
право обирати;пасивне виборче право, тобто 
право обиратися у виборні органи держави 
або місцевого самоврядування. Виходячи з 
цього, принципи виборчого права України – 
це основні засади, керівні положення, що ви-
значають сутність і зміст реалізації та гаран-
тування виборчих прав громадян України і 
забезпечують передбачений Конституцією 
та законами України порядок організації і 
проведення всіх виборів у державі. Поняття 
виборчий процес розглядається як певна ді-
яльність органів і громадян, спрямована на 
підготовку і проведення виборів, та як систе-
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ма правових норм, що регулюють цю діяль-
ність. Відповідно принципи виборчого про-
цесу – це певні засади, вихідні вимоги та ідеї, 
покладені в основу кожної виборчої процеду-
ри. Як бачимо, вказані поняття пов’язані між 
собою та доповнюють одне одного. Тому, не 
ототожнюючи поняття «принципи виборчо-
го права» та «принципи виборчого процесу», 
варто розглядати їх у тісному взаємозв’язку і 
взаємообумовленості.
Як бачимо, вказане визначення також 

підтверджує взаємозв’язок поняття «прин-
ципи виборчого права» та «принципи ви-
борчого процесу». А також думку про те, 
що будь-які принципи не є догмами, вони 
коригуються, розвиваються, як і право в ці-
лому. Поступове еволюційне перетворення 
принципів є об’єктивною необхідністю [14, 
с. 59].
Принципи виборчого права і виборчо-

го процесу можна кваліфікувати за різни-
ми критеріями. Так, М. Бучин поділяє їх 
на базові і додаткові. На його думку, базо-
ві стосуються участі виборців у виборчому 
процесі, мають універсальний характер, є 
загальновизнаними у світі; на них ґрунту-
ється інститут виборів як демократичний ін-
ститут (вільні, рівні, загальні, прямі вибори 
шляхом таємного голосування). Додаткові 
принципи характеризують особливості са-
мого виборчого процесу, вони не мають уні-
версального характеру і можуть мати певні 
особливості залежно від виду виборів (прин-
цип гласних виборів, принцип свободи агі-
тації, принцип рівності суб’єктів виборчого 
процесу) [7, с. 37].
Ю. Ключковський дотримується схожої 

точки зору і систему принципів виборчого 
права поділяє на дві групи: принципи, що 
стосуються голосування (таємне, особисте, 
однократне, факультативне) та принципи, 
що стосуються виборів в цілому (загальні, 
прямі, рівні, вільні, чесні вибори) [15, с. 43].
Л. Козодой поділяє принципи виборчо-

го права за підставою їх цільового призна-
чення в механізмі правового регулювання 
виборчих відносин на принципи організації 
та проведення виборів, які утворюють кон-
цептуальні засади правового забезпечення 
виборчих відносин; принципи участі грома-
дян у виборах [16, с. 11].

Дещо з інших позицій класифікує прин-
ципи виборчого права 
Т. Герасименко, поклавши в основу кла-

сифікації елемент волі, на цій підставі роз-
межовує принципи на такі, що протистоять 
зовнішньому, «штучному» викривленні волі 
народу на виборах (загальні, рівні, прямі ви-
бори), і такі, що перешкоджають внутріш-
ньому, природному перекручуванні волі на-
роду (вільні вибори та таємне голосування) 
[17, с. 24-25].
О. Марцеляк принципи виборчого пра-

ва класифікує за юридичною силою право-
вих актів, у яких вони закріплені: прин-
ципи, закріплені в міжнародно-правових 
документах, принципи, закріплені на рівні 
конституції, принципи, закріплені на рівні 
виборчих законів [5, с. 370].
Не ставлячи за мету детально дослідити 

класифікацію принципів виборчого права, 
доцільно погодитись з думкою тих вчених, 
які поділяють їх на так звані конституційні 
(базові), які визначають основні засади ви-
борів, як демократичного конституційно-
правового інституту, та принципи, що ви-
значають суть виборчого процесу, та закрі-
плені на рівні окремих виборчих законів. 
Конституційні у свою чергу, варто поділити 
на загальні конституційні та конституційні 
принципи виборів.
Аналізуючи конституційні засади вибор-

чого права і виборчого процесу, варто по-
годитися з думкою Т. Астахової про те, що 
з онтологічних позицій принципи виборів 
пов’язані з основоположними ідеями, заса-
дами, що отримали загальне визнання у сві-
товій та національній конституційній прак-
тиці, та у правовідносинах, тобто з консти-
туційними принципами [13, с. 32]. Мова йде 
про такі загальні конституційні принципи 
як народовладдя (ст. 5), принцип визнання 
людини найвищою соціальною цінністю (ч 
1., ст. 3), утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини державою (ч.2 ст. 3), відпові-
дальності держави перед людиною за свою 
діяльність (ч. 2 ст. 3), принцип верховенства 
права, вищої юридичної сили Конституції і 
прямої дії її норм (ст. 8) тощо [18].
Вказані конституційні принципи обу-

мовлюють юридичні засоби і механізми, що 
використовуються з метою здійснення ви-
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борів, що максимально повно відображали 
та репрезентували волю народу як владного 
суверена, та дають змогу забезпечити інші 
конституційні принципи виборів, такі як 
вільні і загальні, рівні і прямі вибори, що 
здійснюються шляхом таємного голосуван-
ня.
У зв`язку з цим варто зупинитися на 

аналізі окремих із них та характеристиці їх 
ролі у процесі функціонування конституцій-
но-правового інституту виборів. 
У ст. 19 Конституції України закріплено 

принцип законності, згідно з яким органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Саме в цьому принципі 
втілюється забезпечення неухильного дотри-
мання прав та свобод людини та громадяни-
на. Названий принцип гарантується Консти-
туцією України, ч. 2 ст. 6 якої прямо вказує, 
що органи законодавчої, виконавчої та судо-
вої влади здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України. 
Невід’ємним від принципу законності є 

надто важливий і обов’язковий конституцій-
ний принцип верховенства права, що вима-
гає підпорядкування діяльності державних 
інститутів потребам реалізації прав людини, 
забезпечення їх пріоритетності перед усіма 
іншими цінностями демократичної держави 
[19, с. 7]. 
Принцип верховенства права, який, від-

повідно до ст. 8 Конституції України, має 
бути визначальним для функціонування як 
держави в цілому, так і кожної ланки дер-
жавного механізму. Принцип верховенства 
вимагає підпорядкування діяльності дер-
жавних інститутів потребам реалізації прав 
людини, забезпечення їх пріоритетності пе-
ред усіма іншими цінностями демократич-
ної держави Але слід погодитися з тими на-
уковцями, які зазначають, що принцип вер-
ховенства права визнається радше ідеалом, 
до здійснення якого має прагнути кожна 
держава, що намагається стати правовою, та 
й усі колективні суб’єкти соціуму, які праг-
нуть правового суспільства [20, с. 22]. 
З теорії права відомо, що право є систе-

мою загальнообов’язкових соціальних норм, 

установлених та санкціонованих державою, 
а відображаються ці правила у відповідних 
правових нормах, що регулюють різного 
роду правові відносини та основні права 
громадян, які закріплюються, гарантуються 
та охороняються державою. Це означає, що 
поняття «право» є значно ширшим порівня-
но з поняттям «закон», і саме право висту-
пає основою для формування нормативно-
правових актів. Виходячи з цього, принцип 
верховенства права має бути закладений 
практично в усіх законах, які, у свою чергу, 
спрямовуються на захист прав і свобод грома-
дян, у тому числі й у виборчому законодавстві. 
Характеризуючи соціальну спрямованість 
принципу верховенства права М. Козюбра 
зазначає, що основне призначення цього 
принципу полягає в забезпеченні свободи 
та прав людини, причому насамперед у її 
відносинах з державною владою та держав-
ними органами [21, с. 7]. 
Подібний висновок сформований і в 

рішенні Конституційного Суду України у 
справі за конституційним поданням Верхо-
вного Суду України щодо конституційнос-
ті положень ст. 69 Кримінального кодексу 
України, в якому зазначено, що верховен-
ство права є пануванням права у суспільстві 
і вимагає від держави його втілення у пра-
вотворчу та правозастосовчу діяльність, зо-
крема в закони, які за своїм змістом мають 
бути проникнуті, передусім, ідеями соціаль-
ної справедливості, свободи, рівності тощо. 
Одним із проявів верховенства права є те, 
що право не обмежується лише законодав-
ством, а включає й інші соціальні регуля-
тори, зокрема норми моралі, традиції, зви-
чаї тощо, які легімітовані суспільством і зу-
мовлені історично досягнутим культурним 
рівнем суспільства. Всі ці елементи права 
об’єднуються якістю, що відповідає ідеоло-
гії справедливості, ідеї права, яка значною 
мірою знайшла відображення в Конститу-
ції. Таке розуміння права не дає підстав для 
його ототожнення із законом, який іноді 
може бути не правовим, у тому числі обме-
жувати свободу та рівність особи. [22, п. 4,1]. 
Основою безпосередньої демократії є 

принцип суверенітету народу. З’єднуючою 
ланкою між представницькою і безпосеред-
ньою демократією є саме вибори, що перед-
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бачають делегування народного суверені-
тету представницькому органу, тим самим 
надаючи народу унікальну можливість конт-
ролю за діяльністю органів влади включаю-
чи їх повну заміну.
Відповідно до Конституції Україна є де-

мократичною та правовою державою (ст. 1). 
Проявом демократичності держави є закрі-
плення у ст. 5 Конституції України принци-
пу народовладдя, як системи форм безпо-
середнього вільного волевиявлення народу 
– носія суверенітету та єдиного джерела вла-
ди в Україні. Відповідно до ст. 69 Консти-
туції України народовладдя здійснюється 
через вибори, референдуми та інші форми 
безпосередньої демократії. Крім того, ч. 1 
ст. 38 Конституції України закріплює право 
громадян брати участь в управлінні держав-
ними справами, у всеукраїнському та місце-
вому референдумах, вільно обирати і бути 
обраними до органів державної влади та 
місцевого самоврядування [18]. 
У ст. 71 розділу ІІІ Конституції України 

закріплено конституційні принципи віль-
них, загальних, рівних і прямих виборів, що 
проходять шляхом таємного голосування. 
З позицій конституційних засад виборчого 
процесу вони заслуговують на більш ґрун-
товний аналіз. Принцип вільності виборів 
гарантує виборцям свободу формування 
та виявлення їх волі. Громадянам України 
мають забезпечуватися умови для вільного 
формування своєї волі та її вільного вияв-
лення при голосуванні. Принцип рівних ви-
борів, на думку М. Ставнійчук, передбачає, 
що у процесі їх організації і проведення по-
вністю виключається будь-який примус щодо 
участі або неучасті як у виборах в цілому, так 
і у процедурі голосування, а також виключа-
ється тиск на виборця при визначенні ним 
як голосувати на виборах [23, с. 91]. 
На думку датських політологів Й. Еклік-

та та П. Саеннсона, коли говорять про віль-
ні вибори, то мають на увазі «протилежні 
тим, які відбуваються в умовах примусу. 
Свобода означає право і можливість обира-
ти вподобану річ, а не іншу. Примус означає 
формальну чи реальну відсутність такого ви-
бору. Справедливість передбачає неуперед-
женість. Протилежністю справедливості є 
нерівне ставлення до рівних, за якого деякі 

люди чи групи отримують завеликі пере-
ваги. Отже, справедливість передбачає ре-
гулярність застосування правил та їх раціо-
нальність, рівномірніший розподіл ресурсів 
серед сторін змагання» [24, с. 136]. 
Критеріям вільності та свободи мають 

відповідати всі стадії виборчого процесу. 
Вільними визнаються вибори, що характе-
ризуються відсутністю тиску та залякування 
виборців щодо їх бажання брати або не бра-
ти участі у виборах та щодо вибору канди-
датів при голосуванні. З одного боку, даний 
принцип повинен гарантувати виборцеві 
свободу здійснення волі на виборах. Однак, 
з іншого, свобода стосується й процесу фор-
мування волі виборця. Важливою гарантією 
проведення вільних виборів є незалежність 
судової влади, здатність влади захистити ви-
борчі права громадян. Тим часом законний 
інтерес політичних партій і кандидатів по-
лягає в тому, щоб схилити громадян по мож-
ливості на свій бік. В умовах тривалої перед-
виборної боротьби виборці перебувають під 
постійним впливом з боку конкурентних 
політичних груп, які намагаються вплинути 
на волевиявлення громадян на виборах. З 
урахуванням цієї обставини необхідно роз-
різняти законний і незаконний вплив на ви-
борців.
Згідно з заявою 1994 р. Міжпарламент-

ського союзу один із критеріїв вільних ви-
борів – встановлення нейтрального, неупе-
редженого та збалансованого механізму ор-
ганізації і проведення виборів. До дня голо-
сування вільний характер виборів означає 
свободу пересування; свободу слова; свобо-
ду мітингів і зборів; свободу асоціацій; сво-
боду від страху в зв’язку з участю у виборах 
і виборчій кампанії; відсутність перепон у 
відстоюванні позицій партій чи незалежних 
кандидатів; рівне і загальне виборче право. 
Після дня голосування вільні вибори перед-
бачають наявність законних можливостей 
для оскарження їх підсумків. При встанов-
ленні результатів вільних виборів не вра-
ховується, яка частка виборців взяла участь 
у голосуванні, а отже, вибори вважаються 
такими, що відбулися, якщо проголосував 
хоча б один виборець. Відтак, легітимність 
народного волевиявлення не залежить від 
кількості виборців, які взяли участь у голо-
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суванні. Принцип вільних виборів заборо-
няє будь-яке переслідування за ухилення 
від участі в голосуванні, якими б причинами 
воно не було викликане [25]. 
Як бачимо, з принципом вільних вибо-

рів пов’язане таке явище як абсентеїзм – 
байдуже ставлення громадян до реалізації 
своїх політичних прав і обов’язків, що про-
являється у формі ухиляння від участі у го-
лосуванні [26, с. 5]. Абсентеїзм дослідники 
пояснюють декількома причинами: вплив 
загальної ситуації в державі (соціальна, полі-
тична, економічна) та специфіка конкретної 
виборчої кампанії, коли саме через неї ви-
борцям вона нецікава. Не менш важливими 
є такі фактори, як низький рівень політич-
ної культури, усвідомлення власного полі-
тичного безсилля, високий рівень недовіри 
виборців до політичних інститутів тощо. На 
жаль, такі явища мали місце в процесі ви-
борчої кампанії 2015 року щодо обрання де-
путатів місцевих рад. 
Досить часто абсентеїзм приводить до 

того, що представницький орган влади оби-
рається незначною частиною громадян, а 
отже, виникає сумнів щодо його легітимнос-
ті. Тому законодавство деяких країн перед-
бачає обов’язковий вотум участі громадян 
у виборах та певні санкції за невиконання 
цього обов’язку, тому що участь у виборах, 
виходячи з цього, варто оцінювати не лише 
як право, а й обов’язок, що порушує прин-
цип вільних виборів. Варто погодитися з 
думкою В. Кравченка, що у такій ситуації 
пасивність не зникає, а лише маскується: 
примус призводить до того, що пасивний 
виборець стає здобиччю політичної демаго-
гії або ж голосує навмання, без свідомого ви-
бору [27, с. 153]. Такі підходи є досить сум-
нівним механізмом підвищення активності 
громадян на виборах, а принцип вільності 
одним із тих беззаперечних принципів, що 
визначають демократичні засади виборчого 
процесу.
В Україні вказаний принцип досить час-

то порушувався в минулому шляхом засто-
сування адміністративного ресурсу, у тому 
числі впливу на виборчий процес через су-
дові рішення, створення нерівних умов для 
суб’єктів виборчого процесу та виборців 
шляхом сумнівних законодавчих змін, пе-

решкод у здійсненні права на проведення 
вільних виборів, у тому числі шляхом неза-
довільної організації виборчого процесу та 
втручання правоохоронних органів тощо.
Не менш важливе значення має й прин-

цип рівного виборчого права, який вважа-
ють проявом більш загального конститу-
ційного принципу рівності конституційних 
прав і свобод громадян (ст. 24). Суть прин-
ципу рівного виборчого права полягає в 
тому, що виборці повинні мати рівні мож-
ливості впливу на результати виборів. По-
рушенням рівності є так званий плюраль-
ний вотум, що передбачає надання певній 
частині виборців більше голосів, чим решті 
виборчого корпусу. Принцип рівності одна-
ково розповсюджується як на активне, так і 
на пасивне виборче право громадян, так і на 
механізм його реалізації [7, с. 38].
Стосовно сутності принципу рівного ви-

борчого права Конституційний Суд України 
у рішенні від 24 квітня 2012 року зазначав: 
«Конституційний принцип рівного вибор-
чого права зобов’язує державу створити рів-
ні умови для реалізації як активного, так і 
пасивного виборчого права на всіх стадіях 
виборчого процесу, а також рівні можливос-
ті для їх захисту в порядку, передбаченому 
закону» [28, п. 4].
Досить часто на практиці принцип рів-

них виборів порушується через застосуван-
ня так званої виборчої геометрії – форму-
вання владою виборчих округів у такий спо-
сіб, щоб забезпечити своїй політичній силі 
краще представництво в парламенті. Як 
уже зазначалося вище, саме така ситуація 
спостерігалась на виборах народних депута-
тів України 2012 року. В ідеалі законодав-
ство країни має обов’язково містити норми, 
спрямовані на недопущення виборчої гео-
метрії, що уже чітко простежується у Законі 
«Про вибори народних депутатів» редакції 
2015 року.
Не менш важливе значення має один із 

фундаментальних принципів конституцій-
ного права, принцип загальних виборів, від-
повідно до якого активне і пасивне виборче 
право визначається за всіма особами, які від-
повідають певним ознакам, встановленим 
законодавством. По суті вказаний принцип 
означає залучення до виборів максимально 
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великої кількості виборців. Відповідно до 
положень ст. 24 Конституції України вибор-
че законодавство забороняє будь-які приві-
леї чи обмеження виборчих прав окремих 
груп громадян. Окремі обмеження вибор-
чих прав відповідно до ст. 64 Конституції 
можуть допускатися лише в умовах надзви-
чайного та воєнного стану [18]. 

 Конституція України у ст. 71 встано-
вила принцип прямих виборів, що перед-
бачає формування органів державної влади 
і місцевого самоврядування безпосередньо 
виборцями. По суті між виборцями і кан-
дидатом на виборну посаду немає ніяких 
проміжних інстанцій, які опосередковують 
волевиявлення виборців. Зміст вказаного 
принципу конкретизовано у вітчизняному 
виборчому законодавстві. На сьогодні оче-
видним є те, що реалізація принципу пря-
мих виборів в умовах застосування змішаної 
виборчої системи, коли виборець голосував 
не тільки безпосередньо за кандидата, але й 
за виборчий список кандидатів на практиці 
себе не виправдав. 
Як бачимо, вказана проблема стосуєть-

ся так званих закритих партійних списків. 
Фактично, на думку, І. Панкевича, виборець 
лише чинить вплив на подолання відповід-
ною політичною партією прохідного бар’єра 
та на кількість отриманих цією партією ман-
датів, але не за персональний склад кандида-
тів. Як свідчить досвід виборів, досить часто 
за партійними списками проходять ті канди-
дати, які б не отримали місць в парламенті за 
мажоритарною системою [33, с. 172]. Вітчиз-
няні виборчі кампанії також давали мож-
ливість спостерігати ситуацію, коли до пар-
тійних списків були включені досить відомі 
олігархи, інтереси бізнесу яких не зовсім 
співпадали навіть з ідеологією або ж з інте-
ресами тієї чи іншої партії. Часто простежу-
валась тенденція, коли депутати від різних 
політичних партій голосували в унісон зі сво-
їми ідеологічними суперниками, які де-факто 
є бізнес-партнерами (коаліція 2006 р.: Партія 
регіонів, Комуністична партія, Соціалістична 
партія; 2007 р.: Партія регіонів, Комуністич-
на партія, Блок Литвина).
Виходом із цієї ситуації могло б бути 

застосування польського досвіду системи 
преференційного голосування, за яким ви-

борець самостійно встановлює порядок роз-
міщення кандидатів у виборчому списку, на 
відміну від того, який визначила політична 
партія. Це також могло б зменшити автори-
тарний вплив політичних лідерів на форму-
вання виборчих списків.
Забезпечуючи право прямого голосу-

вання, українське законодавство особливо-
го значення надає персональному голосу-
ванню виборця, що забезпечує самостійне 
прийняття виборцем рішення щодо власно-
го голосу, а також дає змогу зменшити мож-
ливість маніпулювання виборчими бюлете-
нями у процесі підрахунку голосів. Нині у 
низці країн досить широко використовуєть-
ся кореспонденційне голосування як форма 
особистого голосування. Мова йде про елек-
тронну пошту та інші комунікативні техно-
логії. Для України це питання хоча й не-
далекого, але майбутнього, як з огляду тех-
нічних особливостей, так і рівня розвитку 
правової культури та демократії в цілому. 
Хоча вказаний досвід Україна має поступо-
во запозичувати. Можливо було б встанови-
ти певний перелік підстав чи категорій осіб, 
які могли б голосувати в такий спосіб. Це 
б позитивно вплинуло на загальний рівень 
розвитку демократії, зменшило б виборчий 
абсентеїзм тощо 
Із принципом прямих виборів досить 

тісно пов’язаний принцип таємного голо-
сування. Таємне голосування виступає як 
самостійний принцип і одночасно є засобом 
реалізації принципу прямих виборів. Суть 
принципу полягає у забороні зовнішнього 
нагляду і контролю за волевиявленням ви-
борців. Вказаний принцип також передба-
чає заборону у будь-якому разі вимагати від 
виборця інформації про те, як він голосував, 
за винятком випадків, коли сам виборець 
готовий про це повідомити.
Для дотримання принципу таємного го-

лосування вітчизняним законодавством пе-
редбачено низку процедур, що забезпечать 
його реалізацію: тільки особисте голосуван-
ня, наявність спеціальних умов для про-
ведення голосування (кабіна для таємного 
голосування), заборона відео та будь-якої 
іншої фіксації процедури голосування чи 
результатів голосування, встановлення за-
конодавством відповідальності за порушен-
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ня процедури таємного голосування тощо.
Останнім часом рівень порушення прин-

ципу таємності голосування в ході виборів 
суттєво знизився. Та все ж проблема його 
забезпечення залишається актуальною. Це і 
проблема стандартів виборчих дільниць, які 
мають забезпечити таємність. Також збері-
гається можливість фальсифікації виборів 
на так званому базовому рівні. Особливо 
під час місцевих виборів у малих населених 
пунктах, де виборець досить часто залеж-
ний від осіб, які є працедавцями на вказа-
ній території. Володіючи реальними важе-
лями впливу, вони часто примушують ви-
борців голосувати за тих кандидатур, яких 
підтримують самі. Дискусійним є питання 
щодо встановлення для виборців заборони 
користуватися мобільним телефоном, фото-  
відеоапаратурою в кабінці для голосуван-
ня. Доцільність запровадження вказаної 
вимоги пояснюється тим, що для виборця 
таємне голосування – це не лише право, а 
й обов’язок. Тим більше дуже часто вибо-
рець, сфотографувавши бюлетень, таким 
чином «звітує» перед особами, які його під-
купили. З іншого боку, не можна категорич-
но стверджувати, що таємне голосування є 
обов’язком виборця. Зазвичай цей принцип 
тлумачиться як обов’язок держави забез-
печити виборцеві таємницю голосування. 
Вітчизняне законодавство тлумачить цей 
принцип більше як право, а не обов’язок. 
Залишається невиробленим механізм реа-
гування виборчої комісії, спостерігачів, які 
фіксують факт користування виборцем, на 
приклад, мобільним телефоном. Місцеві ви-
бори 2015 року загострили вказану пробле-
му та необхідність її законодавчого урегулю-
вання. Так, спостерігачі ОПОРИ принаймні 
на 14 виборчих комісіях Харкова зафіксува-
ли поодинокі факти порушення принципу 
таємниці голосування, протидії волевияв-
ленню виборця з фізичними вадами, проце-
дурні порушення у роботі членів комісії під 
час процедури голосування, а також підвозу 
виборців та агітації на виборчій дільниці. 
Зокрема, зафіксовано декілька фактів по-
рушення принципу таємниці голосування, 
що передбачено у статті 7 Закону України 
«Про місцеві вибори», де вказується, що го-
лосування на місцевих виборах є таємним: 

контроль за волевиявленням виборців забо-
роняється. Фотографування, відеофіксація в 
будь-який спосіб результатів волевиявлення 
виборців у кабіні для таємного голосування, 
а також демонстрація виборцем результатів 
волевиявлення у приміщенні для голосуван-
ня забороняються і є порушенням таємниці 
голосування. Проте, на виборчій дільниці 
№631652 (Харків, пров. Повстання; 12/20) 
спостерігачі ОПОРИ стали свідками того, 
як виборець здійснював фотографування 
бюлетенів. Порушника затримали при ви-
ході працівники поліції, однак не виявили 
протиправних фотоматеріалів [30]. 
Проаналізовані вище конституційні 

принципи виборчого права відтворені у від-
повідному виборчому законодавстві, корес-
пондуються як система принципів виборів 
народних депутатів, Президента України, 
як конституційні засади виборчого процесу, 
а саме: законність та заборона втручання у 
виборчий процес, політичний плюралізм та 
багатопартійність, публічність і відкритість, 
свобода передвиборчої агітації та рівний до-
ступ усіх кандидатів до засобів масової ін-
формації, неупередженість органів влади до 
всіх суб’єктів виборчого процесу тощо.
Важливе значення має забезпечення 

реалізації вказаних конституційних прин-
ципів. Мова йде не лише про гарантії судо-
вого захисту права громадян обирати і бути 
обраними. Необхідно, щоб до гарантій за-
безпечення вказаних принципів входили 
економічні, соціальні, культурні, юридичні 
гарантії. Не менш важливе значення має 
підвищення ролі політико-правової культу-
ри громадян та формування правової свідо-
мості. Це потребує широкої систематичної 
просвітницької роботи, відповідного інфор-
маційного забезпечення, зменшення відста-
ні між публічною владою і населенням.
Сучасний період розбудови держави пе-

редбачає необхідність високого рівня кон-
ституційної правосвідомості як у пересічних 
громадян, так і представників влади, полі-
тичної еліти. Як ніколи актуальною зали-
шається проблема неприпустимості дефор-
мації конституційно-правової свідомості та 
конституційних цінностей. Це має стати за-
порукою не лише нормативного закріплен-
ня принципів виборів, але й підґрунтям їх 
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дійсності та реалізації в політико-правові 
реалії суспільного життя.
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SUMMARY 
Constitutional bases of the election procedure 

in Ukraine are considered in the article; different 
points of view of scholars in regard to the concepts 
“principle” and “bases” are analyzed; the author 
notes on the problems in the domestic election 
legislation and offers the ways to eliminate them.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються конституцій-

ні засади виборчого процесу в Україні, ана-
лізуються різні позиції вчених щодо понять 
«принципи» і «засади», вказується на прога-
лини у вітчизняному виборчому законодав-
стві та пропонуються шляхи їх усунення.
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ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ-
ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×ÍÎÃÎ ÂÈÕÎÂÀÍÍß

Український народ набуває національної 
самобутності, його консолідація відбувається 
навколо захисту незалежності, територіаль-
ної цілісності України, формування суспіль-
них ціннісних орієнтацій, побудови спільно-
го майбутнього. 
Пряма загроза втрати державного суве-

ренітету та незалежності, сепаратистський 
рух на сході України, захоплення Криму, 
створення екстремістських і терористичних 
організацій в окремих регіонах держави 
обумовлюють необхідність координаційної 
перебудови національно-патріотичного ви-
ховання населення, особливо молоді. 
Низка злочинних проявів, спрямованих 

проти недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації, охоро-
ни державної таємниці, кількість яких у 2014 
році зросла в 2,6 разів проти 2013 року (370 
до 959) [3] показує недоліки національно-па-
тріотичного виховання, які мають місце у сві-
домості значної кількості громадян України. 

Вказана тенденція залишається актуальною 
і в 2015 року, впродовж якого (січень – жов-
тень ) злочини у сфері охорони державної та-
ємниці, недоторканості державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації знову 
зросли до 2913 [2].
Показовою є також динаміка злочинів 

проти основ національної безпеки Украї-
ни, яких вчинено 498, у т.ч. державна зра-
да – 79 (+31,7 %), перешкоджання законній 
діяльності Збройних Сил України та інших 
військових формувань – 112 (+8,6 разів), по-
сягання на територіальну цілісність Украї-
ни – 208. І попри те, що кількість окремих 
злочинів проти основ національної безпеки 
України впродовж поточного року скороти-
лась, зокрема дії, що спрямовані на насиль-
ницьку зміну чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади з 89 до 
47 (-47,2 %) та диверсії з 51 до 39 (- 31,7%), 
актуальність національно-патріотичного ви-
ховання не зменшується, оскільки подібних 
злочинів, які вчинені громадянами України, 
не повинно бути зовсім. 
Високий рівень загальної криміногенної 

злочинності (на 10 тис. населення 109,5 зло-
чинів) та тяжких кримінальних правопору-
шень (на 10 тис. – 306 злочинів), негативні 
антисоціальні явища, такі як – алкоголізм, 
бешкетування, неповага до правил громад-
ської поведінки також свідчать про недоліки 
морально-правового виховання, яке є складо-
вою національно-патріотичного виховання. 

Особливо небезпечними є злочини проти 
громадської безпеки, яких у 2014 році в Укра-

В статье рассматриваются мероприя-
тия по национально-патриотическому воспи-
танию, предлагаются пути решения проблем, 
что имеют место в воспитательной работе 
с населением, и анализируются задачи орга-
нов государственной исполнительной власти, 
местного самоуправления, объединений граж-
дан по активизации национально-патриоти-
ческого воспитания.

Ключові слова: національно-патріотичне вихо-
вання, ідеологія, молодь, права і свободи, українська 
держава, свідомість, патріотизм.
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їні вчинено 11497, а за січень – жовтень 2015 р. 
– 10452, серед яких терористичних актів 
1189, створення терористичної групи чи те-
рористичної організації 907 (зростання в 2,% 
разів), фінансування тероризму 146 (+3,2 %), 
незаконне поводження зі зброєю або вибухо-
вими речовинами 6538, бандитизм – 17, ряд 
інших особливо тяжких злочинів [2]. 
Унаслідок тривалого нехтування та не-

врегульованості питань щодо національно-
патріотичного виховання в українському 
просторі, сьогодні спостерігається низка не-
гативних явищ, які створюють реальні й по-
тенційні загрози національній безпеці у во-
єнній, гуманітарній, соціальній, економічній, 
внутрішньополітичній та інших сферах. На-
явні проблеми мають комплексний характер 
і не можуть бути розв’язані на рівні окремих 
державних органів або адміністративно-те-
риторіальних одиниць. їх усунення потребує 
збалансованої політики та поєднання діяль-
ності держави й громадянського суспільства. 
Подальше нехтування проблемами лише 
сприятиме засиллю антиукраїнської пропа-
ганди, продукуванню світоглядно-ціннісної 
дезорієнтації, диспропорціям мовної ситу-
ації, поширенню сепаратистських настроїв, 
місцевих ідентичностей, що в нинішніх умо-
вах є суттєвим викликом та може призвести 
до непоправних наслідків.
Тому перед Українською державою сьо-

годні стоїть завдання швидкого і якісного 
відродження національно-патріотичного ви-
ховання, що є частиною національної безпе-
ки і обороноздатності держави, інструментом 
утвердження громадянської єдності на осно-
ві національно-патріотичних та демократич-
них цінностей.
Органам державної виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, громадським ор-
ганізаціям патріотичного спрямування необ-
хідно невідкладно і на належно якісному рів-
ні створити загальнодержавну комплексну 
систему національно-патріотичного вихо-
вання на основі формування й утвердження 
принципів пошани до національних симво-
лів, любові і гордості за власну державу, її 
історію, мову, культуру, науку, освіту, спорт, 
усвідомлення громадянського обов’язку та 
зміцнення якостей патріота України, неза-
лежно від політичних поглядів, етнічного по-

ходження, релігійної свідомості, соціального 
стану. Діяльність кожного члена українсько-
го суспільства має бути спрямована на розви-
ток успішної країни, забезпечення власного 
благополуччя в ній. У свою чергу, українська 
держава, в особі її владних інститутів, має за-
безпечити повне й неухильне додержання 
законів, верховенства права, захист прав і 
свобод людини і громадянина, що гаранто-
вані Конституцією України. 
Національно-патріотичне виховання має 

грунтуватись на основі таких принципів: 
- національної самобутності українського 

народу;
- знанні та усвідомленні героїчної бороть-

би українського народу за територіальну ці-
лісність та незалежність;

- поваги та виконання законів Україн-
ської держави;

- пріоритеті прав та свобод людини і гро-
мадянина;

- знанні і використанні української мови;
- орієнтації дітей та молоді на служіння 

Україні. 
Активізація національно-патріотичного 

виховання має здійснюватись шляхом: 
- розроблення нових, внесення змін до 

чинних нормативно-правових актів із пи-
тань національно-патріотичного виховання;

-  розробку нормативно-правового меха-
нізму взаємодії всіх суб’єктів національно-па-
тріотичного виховання;

- визначення місця, ролі, соціально-пра-
вового статусу, завдань та функцій кожного 
органу і організації як складових елементів 
єдиної системи національно-патріотичного 
виховання і урахуванням їх специфіки;

- визначення єдиного державною коор-
динаційного центру для забезпечення ефек-
тивного здійснення та реалізації процесів, 
заходів у національно-патріотичному вихо-
ванні із залученням представників відповід-
них міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, громадських організацій, засо-
бів масової інформації;

- удосконалення механізму державного 
фінансування програм і заходів національно-
патріотичного спрямування;

- пошуку та формування рішень та 
впровадження взаємовигідних механізмів 
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економічного стимулювання суб’єктів під-
приємницької діяльності, які здійснюють 
підтримку програм і заходів із національно-
патріотичного виховання;

- розробка стандартів процесів, показни-
ків та критеріїв оцінки вимірювання резуль-
татів національно-патріотичного виховання.
Діяльність органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоврядування та громад-
ських організацій у сфері національно- патрі-
отичного виховання має бути спрямована на:

- координацію діяльності органів виконав-
чої влади всіх рівнів, органів місцевого само-
врядування, навчальних і культурно-просвіт-
ницьких закладів, громадських організацій;

- забезпечення проведення заходів наці-
онально-патріотичного спрямування, у тому 
числі приурочених державним святам;

- удосконалення системи підготовки та 
перепідготовки кадрів, що займаються пи-
таннями національно-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді;

- сприяння роботі установ національно-
патріотичного спрямування та іншим органі-
заціям, які здійснюють заходи з національно-
патріотичного виховання;

- всебічне сприяння розвитку діяльності 
традиційних українських молодіжних орга-
нізацій, які заборонялись і переслідувались 
окупаційними та радянським режимами, пе-
редусім українського пластового (скаутсько-
го) руху, що зберігся в українських громадах 
діаспори та відновив свою діяльність в Укра-
їні із здобуттям незалежності;

- сприяння розробленню та реалізації 
планів дій та програм із національно-патрі-
отичного виховання місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування разом із інститутами грома-
дянського суспільства;

- моніторинг діяльності в напрямі наці-
онально-патріотичного виховання органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування та громадських організацій, які заді-
яні у цій сфері;

- сприяння залученню національно-па-
тріотичної активної молоді до діяльності ор-
ганів державної влади та органів місцевого 
самоврядування;

- сприяння соціальній реабілітації та 
адаптації учасників антитерористичної опе-

рації, всебічному долученню їх до процесів 
національно-патріотичного виховання;

- впровадження інноваційних підходів та 
технологій, що сприяють формуванню висо-
кої національно-патріотичної свідомості.
Сферу національно-патріотичного вихо-

вання необхідно забезпечити інформацій-
ним супроводженням, а саме через: 

- створення системи заходів із організацій-
ної та фінансової підтримки засобів масової 
інформації, що беруть участь у поширеннні 
та популяризації засад— національно-патрі-
отичного виховання;

- формування державного замовлення на 
виробництво продукції відповідної спрямо-
ваності організаціями культури, мистецтва 
та засобами масової інформації;

- організації в теле-, радіопрограм і в пре-
сі постійно діючих рубрик, що популяризу-
ють українську історію, мову та культуру, 
досвід роботи з національно-патріотичного 
виховання різних соціальних інституцій; 

- поглиблення, співпраці з представника-
ми української діаспори у сфері національно-
патріотичного виховання, зокрема щодо збе-
реження і популяризації традиційних форм 
у формуванні української ідентичності, що 
збереглися в діаспорі в часи бездержавності 
України та актуальні сьогодні;

- посилення протидії викривленню та 
фальсифікації історії України, що передбачає 
розширення фактографічної бази історичних 
подій, публікацію нових архівних докумен-
тів, військово-історичної літератури, мемуа-
рів і довідкових посібників, серій книг патрі-
отичної спрямованості та організацію заходів 
по фіксації усної історії України;

- попередження проявів дискредитації, 
профанації національно- патріотичних засад, 
ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості 
в засобах масової інформації, творах науки, 
літератури і мистецтва;

- сприяння висвітленню позитивного 
вкладу представників етнокультурних мен-
ших України та громадян інших країн у 
боротьбу за державну незалежність і тери-
торіальну цілісність України, процес держа-
вотворення, українську наукову, духовно-
культурну спадщину;

- сприяння розвитку творчого потенціалу 
журналістів, письменників, кінематографіс-
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тів та представників інших мистецьких спе-
ціальностей у сфері національно-патріотич-
ного виховання.
Формування науково-теоретичних і мето-

дичних засад національно-патріотичного ви-
ховання має здійснюватись через:

- підвищення професійної кваліфікації та 
науково-методичне забезпечення державних 
службовців, посадових осіб місцевого само-
врядування, педагогів, вихователів, психо-
логів, соціальних працівників та активістів 
громадянського суспільства з урахуванням 
завдань національно-патріотичного вихован-
ня;

- сприяння проведенню та організації 
науково-методичних конференцій, семіна-
рів, нарад, засідань методичних об’єднань, 
круглих столів, тренінгів, підготовці та ви-
данні наукових праць, науково-методичних, 
навчальних посібників і рекомендацій із пи-
тань національно-патріотичного виховання;

- налагодження контактів із міжнарод-
ними організаціями, проведення спільних 
міжнародних заходів та проектів із проблем 
національно- патріотичного виховання і гро-
мадянської освіти;

- включення проблематики національно-
патріотичного виховання до дослідницьких 
програм та планів наукових і навчальних за-
кладів;

- сприяння всебічному впровадженню 
законів України «Про правовий статус та 
вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті», «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Укра-
їні та заборону пропаганди їхньої символі-
ки»;

- підготовка та видання наукових праць, 
науково-методичних, навчальних посібників 
і рекомендацій для практичної роботи в сфе-
рі національно-патріотичного виховання;

- вивчення та узагальнення світового до-
свіду національно-патріотичного виховання 
особистості і громадянської освіти, адаптація 
і поширення успішних практик в Україні.
Національно-патріотичне виховання не-

обхідно здійснювати при:
- залученні громадських організацій, ін-

ших громадських ініціатив та громадських 
активістів, використання їх досвіду і потен-

ціалу в процесі національно-патріотичного 
виховання, згідно з принципами та пріори-
тетними напрямами, визначеними у цій Кон-
цепції;

- сприянні, діяльності громадських ор-
ганізацій та реалізації заходів і програм, 
спрямованих на національно-патріотичне 
виховання, діяльність яких відповідає цій 
Концесії;

- організаційній та фінансовій підтримці 
на конкурсній основі заходів і програм гро-
мадських організацій національно-патріо-
тичного спрямування;

- сприянні роботі молодіжних центрів, 
клубів у сфері національно- патріотичного 
виховання;

- посиленні громадського контролю за ді-
яльністю органів виконавчої влади у сфері 
національно-патріотичного виховання;

- сприянні пошануванню громадськими 
ініціативами борців за державну незалеж-
ність і територіальну цілісність України, а та-
кож поіменному пошануванню пам’яті жертв 
окупаційних режимів, особливо жертв голо-
доморів в Україні; 

- широкому залученні дитячих, молодіж-
них та інших громадських ініціатив до ство-
рення в музеях експозицій, присвячених 
боротьбі за незалежність та територіальну 
цілісність України;

- залученні, до процесів національно-па-
тріотичного виховання учасників антитеро-
ристичної операції;

- сприянню розвитку системи допризо-
вної підготовки та військово- патріотичного 
виховання на основі традицій національно-
визвольних змагань українців, захисту неза-
лежності та територіальної цілісності Украї-
ни, Євроатлантичної інтеграції. 
Концепція цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на 
2016 – 2020 роки рекомендує й інші норма-
тивно-правові та ідеологічно-виховні заходи 
з національного патріотичного виховання 
населення України [6]. 
Особливу роль у національно-патріотич-

ному вихованні має зіграти виконання опції 
Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України» на 2016 – 2020 роки [5], 
яка базується на необхідності повноцінного 
розвитку та самореалізації молоді, що є одні-
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єю із суспільних цінностей, а соціальна під-
тримка молоді є одним з основних пріорите-
тів державної політики. 
Виконання вказаних заходів з посилен-

ня національно-патріотичного виховання [1] 
дозволить створити ефективну систему наці-
онально-патріотичного виховання та забез-
печить:

- системні та узгоджені дії органів дер-
жавної влади та органів місцевого само-
врядування, спрямовані на відродження та 
впровадження національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді;

- формування та утвердження української 
громадянської ідентичності, патріотизму та 
національно-патріотичної свідомості насе-
лення України шляхом налагодження сис-
темної освітньої, виховної, інформаційної 
роботи, проведення заходів у регіонах краї-
ни за участі організацій, установ національ-
но-патріотичного спрямування, громадських 
активістів, волонтерів;

- розвиток інститутів громадянського сус-
пільства національно- патріотичного спря-
мування, підвищення соціальної і грома-
дянської активності дітей та молоді через їх 
участь у процесах державотворення та усві-
домлення власної відповідальності за май-
бутнє України;

- усвідомлення особистої відповідальності 
громадянами України за дотримання вимог 
Конституції та законів України, у тому чис-
лі щодо військового обов’язку, посилення 
спроможності протистояти зовнішнім і вну-
трішнім загрозам та викликам; недопущення 
правопорушень та порушень норм суспіль-
ної моралі;

- соціально-економічне, духовне та куль-
турне зростання держави, підвищення її на-
ціональної безпеки та обороноздатності, кон-
солідацію українського суспільства навколо 
державотворчих процесів;

- відродження та формування спільної іс-
торичної пам’яті, досягнення компліментар-
ності поглядів на минуле різними соціальни-
ми, регіональними та етнічними групами;

- збільшення на 20 відсотків чисельності 
молоді, залученої до процесу національно-
патріотичного виховання;

- підготовку виховників системи націо-
нально-патріотичного виховання; 

- створення щорічної моніторингової сис-
теми показників, які використовуються для 
визначення соціальної ефективності націо-
нально-патріотичного виховання.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються заходи з націо-

нально-патріотичного виховання, пропону-
ються шляхи розв’язання проблем, що мають 
місце у виховній роботі з населенням та аналі-
зуються завдання органів державної виконав-
чої влади, місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян з активізації національно-патріо-
тичного виховання.
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Постановка проблеми
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України анонсував набір до кіберполіції, 
яка повинна замінити нині діючі підрозді-
ли боротьби з кіберзлочинністю, що функ-
ціонують у складі однойменного Управлін-
ня МВС України. Створення цього органу є 
складовим елементом розбудови вітчизняної 
системи кібербезпеки (див, наприклад, [1], 
[2]), яка покликана убезпечити національ-
ний інформаційний простір від протиправ-
них посягань. Якісна структурна розбудова 

кіберполіції є неможливою без застосування 
комплексу управлінських дій як щодо са-
мих її працівників, так і інших суб’єктів ад-
міністративних правовідносин у кіберсфері. 
Вказані дії повинні бути реалізовані у певній 
формі, наслідком чого має стати досягнення 
проміжних цілей створення дієздатного пра-
воохоронного органу європейського зразка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з даної теми
Адміністративно-правові форми вивчалися 

широким колом науковців, серед яких потріб-
но виділити К. К. Афанасьєва, Є. О. Безсмерт-
ного, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченко, Р. А. Ка-
люжного, В. В. Копєйчикова, А. Ф. Мельника, 
А. О. Селіванова, О. Г. Фролова, В. В. Цвєткова 
та інших. Більш детально форми адміністратив-
но-правової протидії кіберзлочинності в Укра-
їні досліджувалися у працях О. М. Бандурки, 
С. М. Гусарова, М. Ю. Літвінова, О. В. Манжая, 
О. М. Музичука, Ю. М. Онищенка, О. В. Орло-
ва, В. Г. Хахановського та багатьох інших ав-
торів. Проте вказані дослідження не повною 
мірою враховують дійсний стан суспільства та 
умови реформування системи протидії кіберз-
лочинності в Україні.
Дана стаття має на меті проаналізувати 

поняття та види форм адміністративно-пра-
вової протидії кіберзлочинності в Україні на 
сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу
Для надання визначення форми адмі-

ністративно-правової протидії кіберзло-

Статья посвящена анализу содержания по-
нятия и видов форм административно-право-
вого противодействия киберпреступности в 
Украине. Акцентировано внимание на важ-
ности исследования форм административно-
правового противодействия киберпреступности 
в условиях построения киберполиции Украины. 
Проанализированы разные точки зрения отно-
сительно понятия «административно-право-
вая форма». Предложено авторское определение 
форм административно-правового противодей-
ствия киберпреступности как внешне выражен-
ных действий уполномоченных государством 
субъектов по снижению уровня киберпреступно-
сти в Украине и мире. Проанализированы виды 
форм административно-правового противодей-
ствия киберпреступности, приведены примеры. 
Рассмотрены отдельные пути реформирования 
действующей системы кибербезопасности.
Ключові слова: протидія кіберзлочинності, пра-

воохоронні органи, адміністративно-правові форми, 
поняття, види.

 ÌÀÐÊÎÂ Â’ÿ÷åñëàâ Âàëåð³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñ.í.ñ, 
íà÷àëüíèê ôàêóëüòåòó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äëÿ ï³äðîçä³ë³â áîðîòüáè ç 
ê³áåðçëî÷èíí³ñòþ òà òîðã³âëåþ ëþäüìè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.1 + 004



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

44ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

чинності потрібно спочатку з’ясувати, що ж 
розуміється під базовим терміном – «адміні-
стративно-правова форма». На сьогодніш-
ній день не існує єдиного розуміння змісту 
цієї дефініції. Наприклад, В. О. Шамрай і 
В. К. Шкарупа вважають, що вказана форма 
представляє зовні виражену дію виконав-
чого органу (посадової особи), здійснену в 
межах його компетенції з метою досягнення 
поставлених перед ним цілей, яка викли-
кає певні наслідки [3, с. 112]. Ю. П. Битяк та 
В. В. Зуй стверджують, що це зовнішнє ви-
раження конкретних дій державного орга-
ну, його структурних підрозділів та посадо-
вих осіб (службовців), що використовуються 
в процесі державної виконавчої діяльності і 
спрямовані на реалізацію функцій управлін-
ня [4, с. 91].
Інтерпретуючи розуміння форми, нада-

не Л. І. Пашковською, можна побачити, що 
вона як і попередні автори акцентує увагу на 
зовнішньому вияві конкретних дій, що здій-
снюються органами державної влади для ре-
алізації поставлених перед ними завдань [5, 
с. 8]. Є. О. Безсмертний більш глибоко ана-
лізує мету виражених у певній формі адміні-
стративно-правових дій та вважає, що фор-
ма діяльності суб’єктів державної влади – це 
спосіб зовнішнього оформлення адміністра-
тивно-правових норм, яке засвідчує їхню 
державну загальнообов’язковість, тобто це 
спосіб вираження і закріплення державної 
волі з метою забезпечення суб’єктами дер-
жавної влади прав і свобод людини та грома-
дянина, нормального функціонування гро-
мадянського суспільства і держави [6, с. 121].
Т. М. Тимчишин, у своєму визначен-

ні, торкаючись питання протидії правопо-
рушенням, пише, що під формою протидії 
цьому явищу слід розуміти дії органів вико-
навчої влади і виконавчо-розпорядчих орга-
нів місцевого самоврядування, їх системних 
утворень і посадових осіб, громадських фор-
мувань з охорони громадського порядку з ви-
дання адміністративно-правових актів і укла-
дення адміністративно-правових договорів, 
а також інші дії вказаних органів і посадових 
осіб, що призводять до адміністративно-пра-
вових наслідків, у яких проявляються функ-
ції і методи протидії правопорушенням [7, с. 
169].

Базуючись на даних тлумаченнях форми, 
можна виділити їх головні ознаки: зовнішнє 
вираження; наявність суб’єкту владних по-
вноважень; орієнтація на досягнення кон-
кретної мети; настання певних наслідків.
М. В. Колеснікова дає дещо схожу класи-

фікацію та вважає головними ознаками форм 
державного управління 1) наявний спосіб 
зовнішнього вираження змісту форми; 2) 
об’єднує у себе групи споріднених за харак-
тером однакових чи схожих у своєму зовніш-
ньому виразу дій; 3) служить меті досягнення 
найбільш ефективного виконання поставле-
них для вирішення задач [8, с. 51].
З урахуванням наведеного під формою 

адміністративно-правової протидії кіберзло-
чинності пропонуємо розуміти зовні вира-
жені дії уповноважених державою суб’єктів 
щодо зменшення рівня кіберзлочинності в 
Україні та світі.
Тепер, коли надано визначення відпо-

відної форми, потрібно визначити їх види у 
контексті протидії кіберзлочинності в Укра-
їні. Для цього на початковому етапі варто 
розглянути класичні види адміністративно-
правових форм та співвіднести їх з практич-
ною діяльністю уповноважених державою 
суб’єктів протидії кіберзлочинності.
К. К. Афанасьєв стверджує, що найбільш 

вживаною є класифікація форм державного 
управління, яка структурно складається із 
чотирьох видів: видання нормативних актів 
управління; видання індивідуальних (ненор-
мативних, адміністративних) актів управлін-
ня; проведення організаційних заходів; здій-
снення матеріально-технічних операцій [9, 
с. 7-8].
Усі адміністративно-правові форми про-

тидії кіберзлочинності з боку державних ор-
ганів можна також умовно розділити на дві 
великих групи – правові та організаційні. 
При цьому, справедливою є думка А. С. Гука, 
про те що і перша, і друга форми пов’язані 
з реалізацією державно-владних повнова-
жень. Але в першому випадку спостеріга-
ється більш повна юридична регламентація 
(нерідко вона набуває значення юридичного 
факту), скрупульозний підбір методів реаліза-
ції приписів актів управління, передбачаєть-
ся юридична відповідальність за порушення 
(невиконання) таких форм. Форми ж другої 
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групи теж пов’язані з компетенцією органу, 
державно-владними повноваженнями його 
представників, проте це повноваження ви-
являє себе не як пряме юридичне веління, а 
опосередковано через позаюридичні засоби, 
і їхні передумови та результати можуть бути 
юридично зафіксовані [10, с. 81].
З урахуванням наведених тверджень, до 

правових форм адміністративно-правової 
протидії кіберзлочинності можна віднести:

– прийняття нормативно-правових актів 
у сфері протидії кіберзлочинності. У цьому 
контексті в якості прикладу можна навести 
законопроект «Про основні засади забез-
печення кібербезпеки України», який на 
сьогодні знаходиться на розгляді Верховної 
Ради України [11]. Також, торкаючись пи-
тання прийняття відповідних нормативно-
правових актів у сфері протидії кіберзлочин-
ності, справедливою видається позиція О. В. 
Манжая, який пропонує по новому підійти 
до питання удосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення у цій сфері. Оскільки 
основні функції щодо боротьби з цими зло-
чинами буде покладено на кіберполіцію 
МВС України, то відповідно саме ця струк-
тура, повсякденно стикаючись із проявами 
кіберзлочинності, виявляється найбільш 
поінформовано про проблеми, які існують 
у нормативно-правовому забезпеченні цієї 
сфери. Отже, саме МВС України має стати 
центром з розробки необхідних пропозицій 
щодо внесення змін та доповнень до чинного 
законодавства та виконувати роль координа-
тора у створенні єдиної загальнодержавної 
системи протидії кіберзлочинності. Така по-
зиція також цілком узгоджується із положен-
нями Кримінального процесуального кодек-
су України від 13.04.2012 [12];

– прийняття індивідуальних актів у сфе-
рі протидії кіберзлочинності. Окрім власне 
нормативно-правових актів, які стосують-
ся конкретних об’єктів та суб’єктів до цієї 
групи форм певною мірою належать й інші 
документи, які хоча формально і не мають 
імперативного характеру, проте фактично 
нерідко виступають саме як обов’язкові до 
виконання вказівки. Це різного виду листи, 
рекомендації, протоколи тощо. У контексті 
досліджуваної проблематики у якості при-
кладу таких документів можна навести про-

токол засідання Кабінету Міністрів України 
від 11.04.2012 № 27 та лист Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації 
України від 21.05.2012 № 16/1/1-1543 стосов-
но підготовки законопроекту щодо вдоско-
налення порядку отримання правоохорон-
ними органами інформації про споживачів 
телекомунікаційних послуг та порядку при-
дбання SIM-карт споживачами;

– укладання адміністративних договорів. 
Однією з форм адміністративно-правової 
протидії кіберзлочинності є адміністратив-
ний договір – добровільна угода двох чи біль-
ше суб’єктів адміністративного права, один з 
яких наділений власними або делегованими 
повноваженнями у сфері державного управ-
ління з приводу вирішення питань виконав-
чого та розпорядчого характеру, укладена у 
формі правового акта, який установлює (при-
пиняє, змінює) їх взаємні права, обов’язки та 
відповідальність [9, с. 10]. Стосовно протидії 
кіберзлочинності одним з прикладів відпо-
відних договорів можна назвати тристорон-
ню угоду між Управлінням боротьби з кі-
берзлочинністю МВС України, Управлінням 
кримінальної міліції у справах дітей МВС 
України та Харківським національним уні-
верситетом внутрішніх справ від 20.11.2013. 
Даний договір належить до так званого виду 
адміністративних договорів про взаємодію і 
співробітництво.
Серед правових форм варто також ви-

ділити правореалізацію, яка з урахуванням 
визначення О. О. Онищука [13, с. 688], про-
являється у втіленні адміністративно-право-
вих норм у сфері протидії кіберзлочинності в 
діяльність суб’єктів права, що забезпечується 
шляхом дотримання заборон, використання 
суб’єктивних прав і виконання юридичних 
обов’язків під час протидії кіберзлочинності.
До організаційних форм протидії кіберз-

лочинності можна віднести проведення на-
рад, круглих столів, семінарів, конференцій, 
тренінгів тощо, за допомогою яких реалізу-
ється метод переконання. Так, нещодавно 
представниками Харківського національно-
го університету внутрішніх справ під егідою 
ОБСЄ було проведено тренінг з виявлення, 
попередження та розслідування злочинів 
торгівлі людьми, вчинених із застосуванням 
інформаційних технологій для оперативних 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

46ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

працівників підрозділів боротьби зі злочина-
ми, пов’язаними з торгівлею людьми, та під-
розділів боротьби з кіберзлочинністю МВС 
України. Це ж саме стосується цілої низки 
нарад, які регулярно проводяться в МВС 
України стосовно розбудови нової кіберпо-
ліції.
Крім наведеного, до організаційних форм 

здійснення такого адміністративно-право-
вого методу як адміністративний нагляд 
можна віднести спостереження, перевірку, 
огляд об’єктів, різного виду профілактичні 
обліки. Специфічними адміністративно-пра-
вовими формами протидії кіберзлочинності 
є перевірка об’єктів інформаційно-телеко-
мунікаційної сфери та моніторинг – спосте-
реження за роботою об’єктів, які надають 
інформаційні послуги, у тому числі провай-
дерів та операторів телекомунікацій. Остан-
ня форма є, наприклад, характерною для 
роботи команди CERT-UA, яка спостерігає 
за дотриманням нормального функціону-
вання державних інформаційно-телекому-
нікаційних систем в українському сегменті 
кіберпростору (інформаційному середовищі 
(просторі), яке виникає (існує) за допомогою 
технічних (комп’ютерних) систем під час вза-
ємодії людей між собою, взаємодії технічних 
(комп’ютерних) систем та управлінні людьми 
цими технічними (комп’ютерними) система-
ми [14, с. 216], [15, с. 141]).
При цьому слід пам’ятати, що межа втор-

гнення держави у діяльність суб’єктів бізне-
су не повинна бути розпливчастою, оскільки 
взаємовідносини рівноправних суб’єктів пе-
редбачають чітку систему правил поведінки 
[16, с. 26]. Вказане твердження є особливо 
актуальним в останній період, коли почасті-
шали перевірки ІТ-сектору з боку правоохо-
ронних органів. При цьому, нерідко неква-
ліфіковані дії працівників вказаних органів 
через незнання особливостей функціонуван-
ня комп’ютерних технологій призводять до 
негативних наслідків як для самих об’єктів 
перевірки, так і для репутації держави, у 
тому числі страждає інвестиційна привабли-
вість країни.
Враховуючи викладене, видається необ-

хідним в обов’язковому порядку всіх пра-
цівників, які приймаються на службу в пра-
воохоронні органи, перевіряти на знання 

ними сучасних інформаційних технологій на 
певному визначеному рівні, достатньому для 
ефективного виконання покладених на них 
функціональних обов’язків.

Висновки
Наведені в даній роботі види адміністра-

тивно-правових форм протидії кіберзлочин-
ності не є вичерпними. Вони залежать від 
специфіки конкретного суб’єкта протидії кі-
берзлочинності – вирішуваних ним завдань, 
відповідних функцій та повноважень. Самі 
ці форми визначаються діючим законодав-
ством, а також об’єктивними обставинами 
дійсності. Їх упорядкування забезпечить 
ефективну організацію заходів реагування 
на негативні інциденти у кіберсфері. Зважа-
ючи на це, потрібно вести постійні наукові 
дослідження, спрямовані на пошук нових та 
удосконалення існуючих форм протидії кі-
берзлочинності. Вказана діяльність має бути 
орієнтована на досягнення головної мети 
розвитку юридичної науки України.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу змісту понят-

тя та видів форм адміністративно-правової 
протидії кіберзлочинності в Україні. Акценто-
вано увагу на важливості дослідження форм ад-
міністративно-правової протидії кіберзлочин-
ності в умовах розбудови кіберполіції України. 
Проаналізовано різні точки зору щодо понят-
тя «адміністративно-правова форма». Запро-
поновано авторське визначення форм адміні-
стративно-правової протидії кіберзлочинності 
як зовні виражених дій уповноважених держа-
вою суб’єктів щодо зменшення рівня кіберзло-
чинності в Україні та світі. Проаналізовано 
види форм адміністративно-правової протидії 
кіберзлочинності (правові:), наведено приклади. 
Розглянуто окремі шляхи реформування діючої 
системи кібербезпеки.

SUMMARY 
The article is dedicated to the analyses of 

the concept content and the form types of the 
administrative and legal cybercrime counteraction 
in Ukraine. The importance of research of 
administrative and legal cybercrime counteraction 
forms under the conditions of cyber police formation in 
Ukraine is emphasized. Different views concerning 
“administrative and legal form” are analysed. 
Its main characteristics are defi ned: external 
character; the presence of the subject of authority; 
target oriented character; certain consequences. 
The author defi nes the forms of the administrative 
and legal cybercrime counteraction as external 
actions of subjects authorized by the State as to the 
reduction of cybercrime rate in Ukraine and in the 
world. He analyses form types of administrative 
and legal cybercrime counteraction: the necessity 
of normative legal acts in the sphere of cybercrime 
counteraction; individual legal acts in the sphere of 
cybercrime counteraction; administrative contracts 
and organizational measures: meetings, workshops, 
seminars, conferences, trainings. The examples are 
given. Specifi c administrative and legal forms are 
the examination of objects in the information and 
telecommunications area and monitoring of the 
work of objects that provide informational services 
including providers and telecommunications 
operators. Different ways of reforming the present 
system of cyber security are considered. The author 
offers to check the skills of all the law enforcement 
applicants concerning their knowledge of modern 
information technologies that will let them fulfi l 
their responsibilities as specifi ed. The conclusion is 
made that the above mentioned forms depend on 
the characteristic features of a certain subject of 
cybercrime counteraction, on the targets he has, his 
functions and the level of his authority. The forms 
are defi ned by the present legislation as well as 
objective circumstances. Their normalization will 
ensure effective organization of response measures 
that are to be taken against negative incidents in 
the cyber area.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÑÒÀÒÓÑÓ ÎÐÃÀÍ²Â ÑÓÄÄ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÓÂÀÍÍß

Постановка проблеми
Однією з важливих гарантій незалеж-

ності суддів виступає їх право вирішувати 
питання внутрішньої організації своєї діяль-
ності через участь у суддівському самовряду-
ванні. Законодавством України передбачено 
декілька організаційних форм в залежності 
від рівня, на якому може здійснюватися суд-
дівське самоврядування. В засіданнях ор-
ганів суддівського самоврядування можуть 
брати участь усі судді відповідного суду, тим 
самим реалізуючи своє право на здійснення 
управління судом, у якому вони працюють, 
та опосередковане управління всією судовою 
системою. 
Таким чином, органи суддівського само-

врядування виступають основним суб’єктом 
управління системою судів. Особливості їх 
правового становища в системі цього управ-
ління обумовлені змістом адміністративно-
правового статусу і визначають специфіку 
структурних елементів останнього. Дослі-
дження структури адміністративно-право-
вого статусу органів суддівського самовря-
дування дозволить виявити недоліки та 

прогалини їх правового становища та запро-
понувати шляхи їх вирішення.

Актуальність теми дослідження підтвер-
джується недостатністю наукових робіт, що 
присвячені визначенню структури адміні-
стративно-правового статусу органів суддів-
ського самоврядування, що у поєднанні з 
необхідністю комплексного наукового аналі-
зу даного питання обумовлює важливість та 
своєчасність даної статті.

Стан дослідження
Окремі питання структури адміністра-

тивно-правового статусу різних державних 
органів досліджували такі вчені, як: О. В. Бі-
лова, М. Й. Вільгушинський, М. І. Карпа, 
Р. О. Куйбіда, Л. М. Москович, І. В. Наза-
ров, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський, 
О. В. Старчук, О. В. Стовба, О. В. Ульянов-
ська та багато інших. Однак, на сьогодніш-
ній день відсутні комплексні дослідження, 
присвячені визначенню структури та змісту 
адміністративно-правового статусу органів 
суддівського самоврядування, що ще раз під-
креслює важливість та актуальність запропо-
нованої теми. 

Мета та завдання дослідження
Метою статті є визначення структури ад-

міністративно-правового статусу органів суд-
дівського самоврядування. Для досягнення 
поставленої мети необхідно виконати такі за-
вдання: визначити поняття та юридичну сут-
ність категорії «суддівське самоврядування»; 

В статье определена юридическая природа 
органов судейского самоуправления, их роль и на-
значение; выяснена структура и усьановлены 
элементы административно-правового стату-
са органов судейского самоуправления; охаракте-
ризованы их полномочия, права и обязанности.
Ключові слова: суди, органи суддівського самовря-

дування, адміністративно-правовий статус, права 
та обов’язки, адміністративні повноваження.
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охарактеризувати структурні елементи адмі-
ністративно-правового статусу органів суд-
дівського самоврядування; запропонувати 
шляхи розвитку адміністративно-правового 
статусу органів суддівського самоврядування 
в Україні.

Виклад основного матеріалу
Для проведення аналізу структури ад-

міністративно-правового статусу органів 
суддівського самоврядування необхідно ви-
значити поняття та юридичну сутність дослі-
джуваної категорії.
У тлумачних словниках термін «само-

врядування» визначається як: 1) форма 
управління, за якого суспільство, певна ор-
ганізація, господарська чи адміністративна 
одиниця тощо має право самостійно вирі-
шувати питання внутрішнього керівництва; 
2) право державної одиниці самостійно ви-
рішувати питання внутрішнього законодав-
ства й управління, а також мати свої урядові 
органи [1, c. 651]. Відповідно, суддівське са-
моврядування у загально-правовому розу-
мінні означає специфічну форму управління 
кожним конкретним судом та всією судовою 
системою, яка характеризується активною та 
безпосередньою участю судів у цьому управ-
лінні.
У науковій літературі простежується де-

яка неоднозначність поглядів щодо питання 
визначення сутності суддівського самовряду-
вання.
На думку М. Й. Вільгушинського, право-

ва природа суддівського самоврядування по-
лягає в діяльності судів загальної юрисдик-
ції у публічно-правових відносинах, які при 
цьому виникають. Ці правовідносини науко-
вець умовно класифікує на: 1) безпосередні 
та опосередковані, дво- та багатосторонні;-
2) первинні та вторинні; 3) «по вертикалі» та 
«по горизонталі» [2, с. 22]. Отже, науковцем 
підкреслюється два важливих аспекти функ-
ціонування органів суддівського самовряду-
вання: по-перше, публічно-правовий харак-
тер їх діяльності; по-друге, різноманітність їх 
організаційних форм.
О. В. Ульяновська визначає суддівське 

самоврядування як особливий вид деле-
гованого державного управління, в якому 
суб’єктами управління постають суддівські 

колективи та їх органи, які наділені повно-
важеннями щодо прийняття управлінських 
рішень з питань організаційного забезпе-
чення судів та діяльності суддів, соціального 
захисту суддів та їхніх сімей, а також інших 
питань, що безпосередньо не пов’язані зі 
здійсненням правосуддя, при цьому управ-
лінський вплив цих рішень поширюється на 
суддівський корпус [3, с. 73]. Науковець об-
ґрунтовано виділяє повноваження органів 
суддівського самоврядування як у внутріш-
ньо-організаційній, так і у зовнішній сфері.
Д. Ю. Шпенов виділяє такі особливості 

суддівського самоврядування: 1) є одночас-
но організаційною гарантією, принципом 
функціонування судової системи та видом 
державного управління; 2) реалізується як 
формально організованими органами суд-
дівського самоврядування (ради суддів), так 
і в неорганізованих формах (збори суддів); 
3) ієрархічність органів суддівського само-
врядування і неорганізованих форм та їх вза-
ємодія; 4) законодавчо закріплений розподіл 
адміністративних повноважень між різними 
органами суддівського самоврядування та 
іншими його формами; 5) поєднання загаль-
нодержавної (централізованої) та локальної 
форм регулювання порядку утворення та 
функціонування органів суддівського само-
врядування; 6) поєднання внутрішньоуправ-
лінських та зовнішньоуправлінських функцій 
при реалізації суддівського самоврядування; 
7) може здійснюватися виключно або дійсни-
ми (робочими) суддями відповідного суду, 
якщо мова йде про суддівське самоврядуван-
ня цього суду, або делегованими суддями на 
міжсудовому або вищому рівнях [4, с. 368].
Таким чином, вступаючи у публічно-пра-

вові відносини, органи суддівського само-
врядування реалізують свій адміністратив-
но-правовий статус, що визначає їх особливе 
правове становище в цих правовідносинах.
У науці адміністративного права адміні-

стративно-правовий статус визначається як 
система обов’язків, прав та повноважень як 
окремих органів державного управління, так 
і відповідних посадових осіб, щодо яких за-
конами або нормативно-правовими актами 
такі обов’язки, права і повноваження визна-
чаються [5, с. 82].
Відтак, у структурі адміністративно-пра-
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вового статусу можна виділити декілька 
структурних елементів, зокрема: права та 
обов’язки, які складають основу повнова-
жень у сфері державного управління; завдан-
ня та мета діяльності (у відношенні до колегі-
ального органу) тощо.
Застосовуючи вищенаведене відносно до 

органів суддівського самоврядування та на 
підставі аналізу ст. ст. 124-132 Закону «Про 
судоустрій і статус суддів» [6], Положення 
про Раду суддів України [7] можна дійти до 
висновку, що структуру адміністративно-
правового статусу органів суддівського само-
врядування становить така система елемен-
тів: 1) організаційно-правова форми, в якій 
реалізується суддівське самоврядування; по-
рядок утворення органів суддівського само-
врядування; 2) мета та завдання діяльності 
органів суддівського самоврядування;-----
3) адміністративні повноваження органів 
суддівського самоврядування; 4) принципи 
та гарантії діяльності органів суддівського са-
моврядування.
Відповідно до ст. 125 Закону «Про судо-

устрій і статус суддів» суддівське самовряду-
вання може здійснюватися в трьох органі-
заційних формах: збори суддів, Рада суддів 
України, з’їзд суддів України [6]. При цьому 
необхідно відмітити, що новою редакцією За-
кону було суттєво скорочено систему органі-
заційних форм суддівського самоврядування, 
оскільки ст. 114 Закону «Про судоустрій і ста-
тус суддів» попередньої редакції було перед-
бачено п’ять організаційних форм, до яких, 
крім названих, відносились конференції суд-
дів відповідних судів та збори суддів місцево-
го суду, апеляційного суду, вищого спеціалі-
зованого суду, Верховного Суду України [8]. 
Скорочення організаційних форм, на нашу 
думку, сприяло їх упорядкуванню, оскільки 
раніше повноваження окремих органів суд-
дівського самоврядування перетинались та 
не мали чіткого розмежування. 
На сьогодні, суддівське самоврядування 

організоване: 1) на безпосередньому рівні (в 
кожному конкретному суді); 2) на міжсудово-
му рівні (в судах однієї ланки); 3) на вищому 
рівні. 
На безпосередньому рівні суддівське са-

моврядування організоване у формі зборів 
суддів, в яких приймають участь всі судді від-

повідного суду. Правомочними збори суддів 
вважаються за умови присутності на них не 
менше двох третин від кількості працюючих 
в суді суддів (ч. 4 ст. 126 Закону «Про судоу-
стрій і статус суддів»). Ініціаторами скликан-
ня засідання зборів суддів є голова відповід-
ного суду або не менше третини загальної 
кількості суддів. Періодичність скликання 
– не рідше одного разу на три місяці (ч. 3-4 
ст. 126).
Для участі у зборах суддів на міжсудово-

му рівні збори суддів кожного суду шляхом 
таємного голосування висувають делегатів за 
принципом: один делегат від десяти суддів 
(ч. 6 ст. 126). Отже, зберігаючи пропорцій-
ність делегатів від кожного суду в залежності 
від їх кількості, законодавець прагнув враху-
вати право кожного судді на участь у суддів-
ському самоврядуванні. 
Вищими органами суддівського самовря-

дування є З’їзд суддів та Рада суддів України. 
Остання відповідно до ст. 131 Закону «Про 
судоустрій і статус суддів» [6] і Положення 
про Раду суддів України [7] діє між з’їздами 
суддів. Новою редакцією Закону «Про судо-
устрій і статус суддів» удосконалено порядок 
обрання делегатів до вищих органів суддів-
ського самоврядування. Якщо раніше вони 
обирались конференцією суддів, то наразі 
збережено принцип безпосередньої участі 
кожного судді в діяльності органів суддів-
ського самоврядування та його право са-
мостійно обирати делегатів до вищих його 
органів. Тобто діючий порядок обрання де-
легатів до вищих органів суддівського само-
врядування, беззаперечно, можна вважати 
більш демократичним. 
Наступним елементом адміністративно-

правового статусу суддівського самовряду-
вання є мета та завдання його здійснення. 
Відповідно до ст. 124 Закону «Про судоустрій 
і статус суддів» метою є самостійне колектив-
не вирішення питань внутрішньої діяльності 
судів. До завдань суддівського самоврядуван-
ня належить вирішення питань щодо: 1) за-
безпечення організаційної єдності функціо-
нування органів судової влади; 2) зміцнення 
незалежності судів, суддів, захист від втру-
чання в їхню діяльність; 3) участі у визначен-
ні потреб кадрового, фінансового, матеріаль-
но-технічного та іншого забезпечення судів 
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та контроль за додержанням установлених 
нормативів такого забезпечення; 4) обрання 
суддів на адміністративні посади в судах у по-
рядку, встановленому цим Законом; 5) при-
значення суддів Конституційного Суду Укра-
їни; 6) призначення суддів до складу Вищої 
ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України в порядку, встановленому за-
коном [6].
Піддаючи критичному аналізу положен-

ня ст. 124 Закону «Про судоустрій і статус 
суддів» щодо визначення мети та завдань 
суддівського самоврядування, слід вказа-
ти на недостатньо коректне формулювання 
мети. Адже органи суддівського самовряду-
вання (особливо на вищому рівні) вирішують 
не тільки питання внутрішньої організації 
роботи судів. Тому необхідно більш чітко 
визначити мету суддівського самоврядуван-
ня, зокрема, виклавши її наступним чином: 
самостійне колективне вирішення питань 
внутрішньої діяльності судів та ефективної 
організації системи судової влади.
Для виконання покладених на суддівське 

самоврядування завдань вони наділені від-
повідними повноваженнями у сфері управ-
ління судами та всією судовою системою. 
Адміністративно-правові повноваження ор-
ганів суддівського самоврядування доцільно 
об’єднати в такі групи:

1) повноваження в сфері організації вну-
трішньої діяльності кожного суду: призна-
чення суддів на адміністративні посади та 
звільнення з них, заслуховування звітів цих 
суддів, контроль за діяльністю Державної су-
дової адміністрації та апаратом судів тощо;

2) повноваження, що стосуються органі-
зації судової влади в цілому або окремих її ас-
пектів: призначення членів Вищої ради юс-
тиції та прийняття рішення про припинення 
їх повноважень відповідно до Конституції і 
законів України; заслуховування інформації 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
про її діяльність, зокрема про дисциплінарну 
практику щодо суддів тощо;

3) повноваження у сфері організації суд-
дівського самоврядування: обрання делега-
тів до вищих органів суддівського самовря-
дування; обрання Ради суддів тощо;

4) науково-концептуальні повноваження: 
розробка та організація виконання заходів 

щодо забезпечення незалежності судів і суд-
дів, поліпшення стану організаційного за-
безпечення діяльності судів; розгляд питань 
правового захисту суддів, соціального захис-
ту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні 
рішення з цих питань тощо.
Незважаючи на досить широке коло по-

вноважень, наданих органам суддівського са-
моврядування, у науковій літературі вислов-
люються пропозиції щодо їх розширення. 
Зокрема, О. В. Білова пропонує надати 

органам суддівського самоврядування по-
вноваження щодо участі у формуванні фінан-
сового забезпечення їх діяльності, залучення 
до підготовки й опрацювання законопроек-
тів стосовно судоустрою, статусу суддів тощо, 
оптимізації діяльності кваліфікаційних комі-
сій і ліквідації Вищої ради юстиції [9, с. 14]. 
М. Й. Вільгушинський вважає, що вищі ор-
гани суддівського самоврядування, зокрема, 
Рада суддів України, повинні бути наділені 
правом законодавчої ініціативи у Верховній 
Раді України, щоб суддівська спільнота пред-
ставляла свої інтереси безпосередньо, а не 
опосередковано [2, с. 24]. Дані пропозиції 
є слушними, однак потребують деякого до-
опрацювання, зокрема, визначення порядку 
та форми здійснення відповідних повнова-
жень. 
Останнім елементом адміністративно-

правового статусу органів суддівського само-
врядування є принципи та гарантії їх діяль-
ності. Даний елемент практично не знайшов 
своєї правової регламентації, у зв’язку з чим 
є найменш врегульованим. Однак, важли-
вість даного елементу не викликає сумніву, 
у зв’язку з чим необхідно на законодавчому 
рівні закріпити гарантії та принципи суддів-
ського самоврядування. 
Так, гарантіями суддівського самовря-

дування є: законодавче визначення орга-
нізаційних форм його здійснення, порядку 
участі суддів у суддівському самоврядуванні 
в різних організаційних формах; фінансу-
вання діяльності органів суддівського само-
врядування за рахунок коштів Державного 
бюджету; право суддів самостійно ініціювати 
проведення засідань зборів суддів тощо.
Суддівське самоврядування засноване на 

принципах: демократичності; безпосеред-
ньої участі кожного судді у вирішенні питань 
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організації роботи судів; пропорційності; ви-
рішенні питань більшістю голосів; ієрархіч-
ності організації суддівського самоврядуван-
ня та розмежування повноважень кожного 
рівня тощо.
Узагальнюючи проведені дослідження 

структурних елементів адміністративно-пра-
вового статусу органів суддівського самовря-
дування, вважаємо, що перспективою по-
дальшого розвитку цього статусу може стати: 
1) уточнення мети здійснення суддівського 
самоврядування з урахуванням повноважень 
органів суддівського самоврядування в цій 
сфері; 2) розширення повноважень органів 
суддівського самоврядування у сфері визна-
чення обсягів фінансування судової влади 
та прийняття законодавчих актів, що стосу-
ються її організації та функціонування; 3) за-
кріплення в Законі «Про судоустрій і статус 
суддів» гарантій та принципів здійснення 
суддівського самоврядування.
Не зважаючи на окремі недоліки та про-

галини в правовому регулюванні окремих 
елементів адміністративно-правового статусу 
органів суддівського самоврядування, які по-
требують подальшого наукового досліджен-
ня, необхідно вказати і на деякі законодавчі 
досягнення в цій сфері. Зокрема, з позитив-
ного боку можна відмітити упорядкування в 
новій редакції Закону «Про судоустрій і ста-
тус суддів» системи організаційних форм суд-
дівського самоврядування, підвищення де-
мократизації порядку обрання делегатів до 
вищих органів суддівського самоврядування 
тощо.
Перспективою подальших наукових до-

сліджень в цій сфері має стати уточнення 
повноважень вищих органів суддівського са-
моврядування щодо участі в законотворчому 
процесі з питань, що стосуються організації 
та функціонування судової системи, а також 
її фінансування. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті визначено юридичну природу ор-

ганів суддівського самоврядування, їх роль та 
призначення; з’ясовано структуру та вста-
новлено елементи адміністративно-правового 
статусу органів суддівського самоврядування; 
охарактеризовано їх повноваження, права та 
обов’язки.

SUMMARY 
In the article the legal nature of the judicial 

authorities, their role and purpose; elucidated the 
structure and elements of the administrative and 
legal status of the respective bodies; described their 
powers, rights and duties.
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Сегодня в Украине происходят доста-
точно динамичные экономические, поли-
тические, социальные, культурные, инфор-
мационные и другие изменения, которые 
довольно сильно влияют на характер обще-
ственных отношений, основным регулято-
ром которых выступает правовая система, 
то есть комплекс взаимосвязанных и согла-
сованных юридических средств регулиро-
вания. Вслед за этими изменениями, пере-
страиваются и все составляющие элементы 

правовой системы, одним из которых явля-
ется правовой режим [1].
Актуальность исследования данной темы 

заключается в том, что в последнее время 
категория «правовой режим» остается одной 
из наиболее применяемых в юридической 
науке, а также довольно часто используемой 
в нормативно – правовых актах. Указанные 
условия свидетельствуют о необходимости 
внедрения обновленных правовых режи-
мов, что связано с реформированием право-
вых институтов, а также необходимости ори-
ентирования на более совершенные методы 
правового регулирования. Реформирование 
или внедрение новых правовых режимов 
связано также с необходимостью изменений 
законодательства и приведения их к нормам 
международных стандартов, совершенство-
ванием системы государственного регулиро-
вания, усилением механизма защиты прав 
граждан и т.д .
В течение длительного срока изучению 

правового режима уделялось достаточно 
много внимания и появлялось все больше 
исследований в данной сфере.
Проблеме правового режима уделяли 

внимание известные ученые теоретики пра-
ва, в частности, С. С. Алексеев, М. И. Байтин, 
Д. М. Бахрах, Б. Я. Бляхман, В. В. Борисов, 
В. М. Горшенев, В. Б. Исаков, А. М. Колодий, 
А. Д. Крупчан, П. В. Косминина, В. В. Май, 
А. В. Малько, М. И. Матузов, Л. А. Моро-
зова, С. П. Погребняк, П. М. Рабинович, 
А. С. Родионов, И. С. Самощенко, Р. Б. Се-
дой, А. Ф. Скакун, Ю. А. Тихомиров, Е. А. Ха-

Предложено к рассмотрению исследование 
по определению места теоретико-правовой кате-
гории правовой режим в теории права. Указаны 
точки соприкосновения административно-пра-
вового и правового режимов. Аргументирована 
позиция об идентичности государственного, 
политического и административно-правового 
режимов. Рассмотрена связь между конститу-
ционным режимом и административно-право-
вым режимом.
Обозначено, что правовой режим являет-

ся проявлением законности на высшем уровне, 
поскольку призван регулировать различные со-
циальные процессы, и обеспечивает норматив-
но - правовое регулирование в различных сферах 
общественных отношений.
Рассмотрена проблема создания, примене-

ния и функционирования административно-
правового режима для регулирования соответ-
ствующих общественных отношений.

Ключевые слова: административно-правовой ре-
жим, правовой режим, государственный режим, ин-
ститут права, метод правового регулирования.
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ритонов, Е. Ф. Шамсумова и другие авторы. 
Отдельные аспекты проблематики право-
вого режима проанализированы в работах 
украинских ученых, в частности, в работах 
Ю. Е. Атаманова, С. В. Бобровника, И. В. Жи-
линковой, Н. С. Кузнецовой, В. В. Лемака, 
В. Я. Настюк , С. М. Олейникова, Н. М. Они-
щенко, Н. Пархоменко, А. С. Спасского, 
Л. В. Таран, Л. В. Томаш, Я. М. Шевченко, 
Ю. С. Шемшученко, В. Я. Яроцкого и других.
Исследованию особенностей категории 

правового режима и административно-пра-
вового режима уделяется большое внимание, 
но необходимо отметить, что определение 
категории правового режима и определение 
его места в теории права на сегодняшний 
день остаются малоисследованными. Факти-
чески отсутствуют комплексные монографи-
ческие исследования этого понятия, которые 
бы позволили раскрыть общее определение 
правового режима. Применение категории 
правового режима на практике сталкивается 
с проблемой: отсутствием системы правового 
регулирования в государстве, важность реа-
гирования на общественные отношения, воз-
никающие и измененные в уже введенных.
Целью данной статьи является разработ-

ка научных выводов и подходов к исследова-
нию категории административно-правового 
и правового режимов и определение их ме-
ста и сущности в теории права.
Объектом исследования является обще-

ственные отношения, которые связаны с 
функционированием правового режима в 
разных сферах правового регулирования.
Предметом исследования является опре-

деление самой категории правового режима, 
его значение и место в теории права, а так-
же соотношение понятия правого и админи-
стративно-правового режимов.
Пожалуй, в настоящее время, законо-

дательством ни одного государства не уста-
новлено единого и совершенного подхода 
к регулированию всех групп общественных 
отношений, которые постоянно возникают и 
изменяются, особенно в тех государствах, где 
нормы права прошли испытания и примене-
ния и стали традициями.
Украина переживает довольно суще-

ственные изменения в экономических, по-
литических, культурных и других процессах, 

вследствие чего испытывают изменения и 
общественные отношения. В таком случае, 
существование и функционирования стра-
ны зависит от быстрых и решительных дей-
ствий государственного аппарата, которые 
должны менять не сами нормы и правила, а 
менять конкретные направления регулиро-
вания, нормативно – правовых актов и тому 
подобное.
Наиболее эффективным элементом юри-

дической формы для современного украин-
ского законодательства является правовой 
режим. Он реализуется путем установления 
особого комплексного регулирования опре-
деленных общественных отношений, кото-
рые требуют незамедлительной координа-
ции экономических процессов, защиты прав 
граждан и др. Именно правовой режим в 
этом случае выступает особым комплексным 
регулятором общественных отношений. Как 
правило, режим регулирует отношения, 
которые трудно «втиснуть» в отдельную от-
расль права, и, чаще всего, имеет межотрас-
левой характер регулирования и объединяет 
разные правовые методы регулирования [2].
Обращая внимание на содержание тер-

мина «правовой режим», необходимо оста-
новиться на определении Алексеева С.С., 
поскольку он является одним из основных 
теоретиков правовых режимов. С.С. Алек-
сеев под правовым режимом понимает по-
рядок регулирования, который выражается 
в комплексе правовых средств, характери-
зующих особое сочетание разрешений, что 
взаимодействуют между собой, запретов, 
а также позитивных обязательств, и созда-
ют особую направленность регулирования. 
Правовой режим рассматривается С.С. Алек-
сеевым «как своего рода укрупненный блок 
в совместном арсенале правового инструмен-
тария, определенный комплекс правовых 
средств, соединяет в единую конструкцию». 
И с этой точки зрения эффективного исполь-
зования правовых средств при решении тех 
или иных специальных задач в значитель-
ной мере заключается в том, чтобы выбрать 
оптимальный для решения соответствующей 
задачи правовой режим, искусно отработать 
его в соответствии со спецификой этой за-
дачи и содержанием общественных отноше-
ний, регулируемых [4, с. 243]
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Как отмечала И.А. Соколова, при опреде-
лении термина «режим» мнения ученых рас-
ходятся, поскольку одни ученые понимают 
метод или способ, или их совокупность, вто-
рые – систему общеобязательных принципов 
или правил, третьи – совокупность правовых 
норм, четвертые – точно или строго уста-
новленный распорядок, пятые – систему 
средств, шестые – определенный комплекс 
признаков и т.д. [5, с.10].
Понятие правового режима является од-

ним из признаков власти, устройства и т.д., 
т.е. пересекается с определением термина 
власти. Поэтому, он является органической 
частью государственных и политических ре-
жимов, которые превращаются в юридиче-
скую форму, практически устанавливаются и 
реально осуществляются именно с помощью 
правовых режимов [5, с.10].
Можно отметить, что правовой режим 

входит в систему правового регулирования 
тем, что одним из основных его признаков 
является уровень комфорта либо некомфор-
та для интересов субъектов права. Но не-
обходимо отметить, что категорию «право-
вой режим» нельзя сравнивать с понятием 
«механизм правового регулирования», по-
скольку механизм правового регулирова-
ния, в который входит порядок, по кото-
рому реализуется сам правовой режим, и 
выступает основной характеристикой всех 
его элементов.
Правовой режим является проявлением 

законности на высшем уровне, поскольку 
призван регулировать различные социаль-
ные процессы, и обеспечивает нормативно 
– правовое регулирование в различных сфе-
рах общественных отношений.
Категория правового режима на дан-

ный момент занимает особое место в системе 
правового регулирования общественных от-
ношений. Правовой режим рассматривает-
ся как теоретиками, так и практиками, как 
правовая категория. Весьма актуальной в 
современной науке является проблема соз-
дания, применения и функционирования 
правовых режимов для регулирования об-
щественных отношений и на это существуют 
определенные причины. Во-первых, суще-
ствует необходимость создания режимных 
правил деятельности, поскольку создаются 

объекты, территории, которые не могут без 
них обойтись тем, что создают условия их 
постоянной деятельности. Во-вторых, осо-
бые правовые режимы являются адекватной 
административной формой деятельности в 
нестандартных условиях, дают возможность, 
с одной стороны, применять чрезвычайные 
меры, а с другой, гарантировать их соответ-
ствие конституционному статусу. В-третьих, 
режимы позволяют объединять и распре-
делить правовые меры в зависимости от ха-
рактера общественных отношений, регули-
руемых цели и задачи, которые стоят перед 
применителем норм, органично объединяют 
с другими политическими, экономическими, 
информационными мероприятиями и т.д. 
[2]. Выделение отдельных признаков и их 
практический анализ может способствовать 
повышению эффективности правового регу-
лирования.
При определении основных признаков 

правового режима существуют определен-
ные проблемы, главной из которых являет-
ся то, что использование данного термина 
имеет место в различных отраслях права: в 
административном, финансовом, семейном, 
земельном и т.п., – в каждой из которых пра-
вовой режим понимается довольно неодно-
значно, содержит разное содержание в своем 
определении.
Из вышеуказанного видим, что катего-

рия правовой режим определяется нали-
чием определенной структуры. Многими 
исследователями предлагается такая струк-
тура правового режима, которая во многих 
аспектах совпадает с элементами механизма 
правового регулирования. Так, Л.В. Томаш 
отметил, что структура правового режима со-
держит: нормы права, юридические факты, 
правоотношения, акты реализации прав и 
обязанностей, правоприменения, субъекты 
права, их правовые статусы, обьекты права, 
методы взаимосвязи конкретних видов субъ-
ектов с объектами, систему гарантий (прежде 
всего юридическую ответственность за нару-
шение режима) [6].
Ученый Б. Я. Бляхман выделяет следу-

ющие составляющие элементы структуры 
правового режима нормы права, норматив-
но-правовые акты, юридические факты, пра-
вовые отношения, акты реализации, толко-
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вания и применения норм права, правовую 
культуру и т.д. [7 ].
Указанные элементы подтверждают не-

обходимость существования правового ре-
жима в разных сферах правовой жизни об-
щества. На сегодня достаточно актуальным 
вопрос распределения правового режима на 
уровни, поскольку это позволяет определить 
его содержание для правовой науки и зако-
нодательного процесса.
Ученый Исаков В.Б. определяет право-

вой режим через понятие социального ре-
жима, закрепленный правовыми нормами 
и обеспеченый совокупностью юридических 
средств и предлагает выделять его структу-
ру, что состоит из трех элементов, а именно: 
объект – носитель режима, среда, содержа-
ние .
В указанном контексте первым элемен-

том является носитель режима, то есть объ-
ект, которым могут быть разные социальные 
единицы – субъекты права, социальные ин-
ституты, социальные процессы, предметы, 
территории, само законодательство и тому 
подобное. Задача социального режима лежит 
именно в том, чтобы обеспечить оптималь-
ное функционирования объекта – носителя 
режима в системе общественных отношений. 
Вторым элементом социального режима 

является среда, в которой существует объ-
ект – носитель режима и по которому он 
устанавливается, поскольку социальный ре-
жим зависит в равной мере и от внутренних 
свойств носителя, и от обстановки, в которой 
он функционирует. При этом объект может 
быть включен в несколько систем отноше-
ний, в каждой из которых у него складывает-
ся свой режим.
Третьим, самым сложным для характе-

ристики, элементом режима является содер-
жание. Однако в содержании режима можно 
выделить две группы параметров: первая – 
характеризует предпосылки функциониро-
вания, то есть те условия, которые создают 
среду для носителя режима; вторая – отража-
ет меру требований носителя режима, меру 
его активности, уровень ответственности за 
осуществление своих функций [7].
Исаков В.Б. приводит к выводу, что струк-

тура правового режима сводится к средствам 
правового регулирования, а именно: норма 

права, юридический факт, правоотношения, 
акты реализации права.
Из вышеизложенного можно обобщить, 

что категорию «правовой режим» можно 
определить как порядок правового регули-
рования, который внедряется с помощью 
сочетания средств необходимых для его осу-
ществления и методов правового регулиро-
вания.
М.И. Матузов отмечает, что правовой ре-

жим – это особый порядок правового регу-
лирования, выражающийся в определенном 
сочетании юридических средств и, который 
создает социальное состояние и конкретную 
степень благополучия либо неблагополучия 
для удовлетворения интересов субъектов 
права [8].
Реформирование или внедрение но-

вых правовых режимов связано с необхо-
димостью изменений законодательства и 
приведения их к нормам международных 
стандартов, совершенствованием системы 
государственного регулирования, усилени-
ем механизма защиты прав граждан. Таким 
образом, развитие и совершенствования 
правовых режимов укрепляют стабильность 
и правопорядок в обществе, направлены на 
защиту прав и интересов государства и граж-
дан.
Многие ученые отмечают, что правовой 

режим – это часть государственного и полити-
ческого режимов. Если государственный ре-
жим определяется как совокупность методов 
власти, то политический режим – как функ-
циональную сторону политической системы 
общества. Политический и государственный 
режимы, выражая содержательную сторону 
принятия и выполнения управленческих ре-
шений, предоставляют политической жизни 
определенную направленность и непосред-
ственно влияют на общие признаки, прин-
ципы и параметры формирования правовых 
режимов.
С другой стороны, именно с помощью 

правовых режимов утверждаются и реаль-
но осуществляются политические и госу-
дарственные режимы. При этом, правовые 
режимы, как правило, непосредственно 
отражают важные элементы правовой по-
литики государства. При этом правовой ре-
жим – это неотъемлемое качество власти, ее 
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устройства, функционирования, социальной 
направленности [8].
Правовой режим можно рассматривать 

как один из элементов правовых инструмен-
тов, объединяющий в целую структуру ком-
плекс правовых средств.
Основной целью правовых режимов яв-

ляется нормативное урегулирование опре-
деленной сферы общественных отношений. 
Но для правильного установления полити-
ческого режима необходимое постепенное 
осуществление действий. Допустив в этом 
ошибку, можно спровоцировать наруше-
ние порядка применения режима. Неточно 
определенный режим не сможет обеспечить 
функционирование юридических методов на 
необходимом уровне.
Важно обратить внимание на разделение 

правовых режимов. Так, В.В. Сухонос раз-
деляет правовые режимы на отраслевые и 
внутриотраслевые (институционные) право-
вые режимы, которые имеют свои разновид-
ности в зависимости от отраслей права. Они 
могут быть поделены на: конституционные, 
административные, земельные (по предме-
ту правового регулирования), на валютные, 
таможенные (в зависимости от содержания 
правового регулирования), на режим бежен-
цев, вынужденных переселенцев, лиц без 
гражданства (в зависимости от субъектов, в 
отношении которых устанавливается право-
вой режим) и т.д. [9].
Мы же полагаем, что указанные В.В. Су-

хоносом режимы земельные валютные, та-
моженные, режим беженцев, вынужденных 
переселенцев, лиц без гражданства являют-
ся административными режимами, посколь-
ку указанные комплексные елементы зако-
нодательства в соприкосновении находятся 
именно в точке административного регули-
рования. Содержание же административно-
правовых режимов определяется совокуп-
ностью правил, урегулированных нормами 
административного права.
Отмечается, что отраслевые режимы об-

условленные предметом правового регули-
рования и отличаются спецификой приемов 
регулирования, действием собственных от-
раслевых принципов, характером возникно-
вения, формирования и реализации отрас-
левых прав и свобод, спецификой санкций, 

институциональной признаку – наличию 
области законодательства во главе с кодифи-
цированным актом [1]. Отраслевой режим 
выражается в особом характере правовых 
связей во всей структуре правовых отноше-
ний.
Мы поддерживаем точку зрения, что 

именно правовой режим стоит рядом с мето-
дом правового регулирования и также кри-
терием разделения системы права на отрас-
ли права. 
Отрасль права регулирует широкую 

сферу общественных отношений, однако в 
каждой конкретной сфере регулирования 
(институте) действует свой правовой режим. 
При установке режима института определя-
ющим фактором уже будет не метод право-
вого регулирования, а объект, на который 
он направлен. Внутриотраслевые правовые 
режимы в целом совпадают с отраслевым. 
Однако формула институционального ре-
жима несколько другая. В ней соотношение 
способов реализации права отличается от от-
раслевого, что приводит возможность суще-
ствования в пределах одной области более 
льготных или более ограничительных пра-
вовых режимов.
Из вышеприведенного можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день существу-
ет много подходов к определению понятия 
правового режима, актуальной много деся-
тилетий остается позиция Алексеева С.С., 
который считаел, что правовой режим – это 
порядок регулирования, который выража-
ется в комплексе правовых средств, харак-
теризующих особое сочетание разрешений, 
что взаимодействуют между собой, запретов, 
а также позитивных обязательств, и создают 
особую направленность регулирования.
Как отмечала И.А. Соколова, юриди-

ческий подход к пониманию содержания 
правового режима отражает специфику ре-
гулятивного воздействия на социальные от-
ношения, которой подлежат правовые ре-
гламентации, прежде всего, устанавливая с 
помощью различных юридических средств 
особый порядок законодательного регули-
рования определенного вида деятельности 
субъектов права. Особенность правового ре-
жима как разновидность социального заклю-
чается в том, что он основан на праве – созда-
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SUMMARY 
It is proposed to consider the study to determine 

the place of the theoretical and legal category of 
legal regime in the theory of law. Shown in common 
administrative law and legal regimes. Reasoned 
position of the identity of the state, political, 
administrative and legal regimes. The relationship 
between the constitutional regime and legal and 
administrative regimes.

It indicates that the legal status is an expression 
of the rule of law at the highest level, as intended 
to regulate various social processes, and provides a 
normative - legal regulation in various spheres of 
public relations.

The problem of creation, implementation and 
functioning of the administrative and legal regime 
to regulate the corresponding social relations.

ется, закрепляется, регулируется правовыми 
нормами. Особую роль в правовом режиме 
играет законность, которая опосредует все 
его уровне. Широкое использование данного 
понятия обусловлено тем, что оно позволя-
ет рассматривать правовую форму в тесной 
связи с содержанием отношений, которые 
регулируются правом [5, 15]. Необходимо 
отметить, мысли ученых относительно опре-
деления этого понятия расходятся, но основ-
ной особенностью является то, что в каком 
– либо случае правовой режим прекращает-
ся, меняется, внедряется только правом. Он 
существует только в правовой системе, без 
которой его существование невозможно.
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Вступ
У процесі соціалізації за допомогою різ-

них засобів традиційної народної культури 
кожна людина засвоює певну систему цін-
ностей, соціальний досвід, бачення світу 
своїм народом і реалізує його у житті. Цим 
підтримується етнічність окремого співто-
вариства або народу. Значення нематері-
альної культурної спадщини полягає у під-
тримці та розвитку етнічної самосвідомості 
й етнічної культури в цілому. Вона підтри-
мує життєздатність етносу та формує його 
систему цінностей, моральні й естетичні іде-
али, норми і зразки поведінки. На терито-
рії України проживає понад 150 етносів, що 
належать до мовних груп, різних релігійних 
конфесій, національностей, які проживають 
в різних регіонах і мають своєрідний уклад 
життєдіяльності. Особливістю сучасного 
суспільного життя країни є те, що поряд з 
корінними народами в країні проживать і 
некорінні, а тому важливо підтримувати й 

розвивати нематеріальну культурну спад-
щину всіх народів України, сприяючи куль-
тивуванню моральних цінностей, розвитку 
взаєморозуміння між народами, підвищен-
ню загального рівня культури.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 
проблеми і на які спирається автор, виді-
лення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується 

стаття
Правові аспекти щодо нематеріальної 

культурної спадщини України не досліджу-
валися.

Ціль статті (постановка завдання)
Дослідити нормативно-правову основу 

щодо нематеріальної культурної спадщини 
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тики нематеріальної культурної спадщини 
України; окреслити права носіїв цієї спад-
щини; класифікувати її об’єкти (прояви) з 
огляду на вимоги Конвенції ЮНЕСКО про 
охорону нематеріальної культурної спадщи-
ни (2003 р.).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отрима-

них наукових результатів
За Конвенцією ЮНЕСКО про охоро-

ну нематеріальної культурної спадщини 
(2003 р.) (КпОНКС) [1] до нематеріаль-
ної культурної спадщини належать (НКС): 
звичаї, форми виразу та представлення, 

Исследована нормативно-правовая основа 
для материального культурного наследия Укра-
ины; определены основные характеристики не-
материального культурного наследия Украины; 
очерчены права носителей этого наследия; клас-
сифицировано ее объекты (проявления) с учетом 
требований Конвенции ЮНЕСКО об охране как 
материального культурного наследия (2003 г.).

Ключові слова. Нематеріальна культурна спад-
щина, об’єкти (прояви) нематеріальної культурної 
спадщини, класифікація.

 ÊÓÄÅÐÑÜÊÀ Íàä³ÿ ²âàí³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, ïðîôåñîð 
êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ íàóê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ êåð³âíèõ êàäð³â êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ, ì. Êè¿â
 ÊÓÄÅÐÑÜÊÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - ìàã³ñòð ïðàâà 

ÄÊ 341.24 (477)



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

60ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

які проявляються в усній традиції, тради-
ційній музиці, танцях, театрі, звичаях, об-
рядах, святах, знаннях, що відносяться до 
природи і всесвіту; традиційних ремеслах, 
а також предмети й культурні простори, які 
визнаються частиною культурної спадщи-
ни, передаються із покоління в покоління, 
постійно відтворюються, формують почуття 
самобутності й наступності, а також узго-
джуються з міжнародно-правовими актами 
з прав людини (ст. 2). Унормування питань 
щодо нематеріальної спадщини не знайшло 
належного відображення у модельних за-
конах, прийнятих Міжпарламентською 
асамблеєю держав-учасниць СНД, хоча ці 
всі держави приєдналися до КпОНКС. Так, 
модельний закон «Про об’єкти культурної 
спадщини» (2000 р.) не містить навіть по-
няття нематеріальної культурної спадщи-
ни, а у модельному законі «Про культуру» 
(2004 р.) зазначено, що до культурних цін-
ностей належать об’єкти як духовної, так і 
матеріальної культури; до об’єктів духовної 
культури віднесено «моральні та естетич-
ні ідеали, норми і зразки поведінки, мови, 
діалекти й говори, національні традиції та 
звичаї, історичні топоніми, фольклор, твори 
літератури, мистецтва і народної художньої 
творчості тощо». Цей перелік не є закри-
тим, що наділяє державу можливістю до-
лучити до нього ті об’єкти, які вона вважає 
за необхідні та вжити всіх заходів щодо їх 
збереження, навіть якщо його немає в пе-
реліку. Такий підхід слушний і має бути 
застосованим при розробці національного 
пам’яткоохоронного законодавства, зокре-
ма при законодавчому унормуванні класи-
фікації об’єктів (проявів) національної нема-
теріальної культурної спадщини.
Особливість НКС полягає в тому, що 

вона передається живими людьми і сприй-
мається живою аудиторією, завжди має за-
лишатися живою у контексті сучасності, збе-
рігати свій творчий характер. Ця спадщина 
постійно відтворюється спільнотами, група-
ми, а у деяких випадках окремими особами 
як частина їхньої культурної спадщини під 
впливом їхнього середовища, їх взаємодії з 
природою та їхньої історії, формуючи у них 
почуття самобутності й наступності, сприя-
ючи повазі до культурного різноманіття й 

творчості людини. Тобто об’єкти (прояви) 
нематеріальної культурної спадщини є «жи-
вою культурою», а саме обряди, традиції, 
танці, ін. підтримуються даним співтовари-
ством, відправляються певні культи тощо. 
Тому слід зазначити: життєздатність об’єктів 
(проявів) НКС – це стан їх функціонування, 
що визначається наявними умовами їх роз-
витку та потенціалом для здійснення їх без-
перервної передачі від покоління до поко-
ління. Також необхідно ввести коефіцієнт 
життєздатності об’єктів (проявів) НКС, що 
має вимірятися у відсотках. Так, об’єкт (про-
яв) НКС, що використовується й нині май-
же без змін матиме кж=100%, а той об’єкт 
(прояв), від якого залишилася тільки назва, 
- кж=0%. Цей коефіцієнт визначатиме ще й 
ступінь втрати об’єкту (прояву) НКС, а та-
кож необхідність вжиття певних заходів для 
його збереження.
Виокремлюються такі основні характе-

ристики НКС: a) анонімний характер похо-
дження творчості, популяризації та вдоско-
налення якого постійно сприяють спільноти 
на основі традиційних моделей; б) передача 
в основному усним шляхом, неформально, 
відповідно до традиції; в) поділ за терито-
ріальним, етнічним, релігійним, віковими, 
статевими та соціопрофесійними критері-
ями; г) сприйняття об’єктів (проявів) не-
матеріальної культурної спадщини як дуже 
важливих й органічно пов’язаних з групами 
та/або спільнотами, в яких вони створені, 
зберігаються і передаються; ґ) реалізація, 
виконання, актуалізація та/або створення 
об’єктів (проявів) нематеріальної культурної 
спадщини в групах та/або співтовариствах з 
дотриманням традиційних форм, моделей, 
змісту і технік.
Носіями НКС можуть бути спільноти, 

зокрема корінні спільноти, групи і, в де-
яких випадках, окремі фізичні особи, що 
володіють унікальною здатністю створюва-
ти, зберігати, відтворювати й передавати 
іншим поколінням об’єкти (прояви) НКС в 
незмінних традиційних формах і незмінни-
ми традиційними засобами, які збагачують 
культурне розмаїття та сприяють розвитку 
творчих здібностей людини. Носії НКС мо-
жуть об’єднуватися як у групи, так і у спів-
товариства, що складаються з груп та/або 
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окремих носіїв, за інтересами (напрямами, 
територіям, проявам тощо). Всі громадя-
ни України наділені правом користування 
нематеріальною культурною спадщиною 
й доступу до неї (ст. 11, 12, 54 Конституції 
України [2]). Носії НКС повинні мати такі 
законодавчо закріплені права: а) виявляти 
свою культурну ідентичність за допомогою 
об’єктів (проявів) НКС; б) брати участь в 
інвентаризації, охороні та популяризації 
об’єктів (проявів) НКС; в) застосовувати 
законодавчі норми у відносинах із всіма 
суб’єктами, зацікавленими у вивченні, збе-
реженні, популяризації та передачі об’єктів 
(проявів) НКС; г) розробляти і використову-
вати символи і знаки місцевого культурної 
спадщини, зареєстровані відповідно до за-
конодавства, з метою залучення до неї біль-
шої уваги з боку громадськості.
За ЗУ «Про охорону культурної спадщи-

ни» (ст. 1) культурною спадщиною є сукуп-
ність успадкованих людством від попередніх 
поколінь об’єктів культурної спадщини, зо-
крема й об’єктів (проявів) НКС [3]. Зако-
нодавчо необхідно закріпити такі понят-
тя: національна нематеріальна культурна 
спадщина це сукупність об’єктів (проявів) 
дійсної духовної традиційної культури влас-
тивих етнічній, соціальній чи конфесійній 
групі українського суспільства, що мають 
цінність з естетичної, соціально-культурної, 
історичної та інших точок зору, значимі для 
збереження і розвитку національно-куль-
турної самобутності українського народу, 
які визнані спільнотами, групами і, в деяких 
випадках, окремими особами як частина 
їхньої культурної спадщини, передаються 
із покоління в покоління у мовній, літера-
турній, музичній, хореографічній або теа-
тральній формах; об’єктами (проявами) на-
ціональної НКС є звичаї, форми показу та 
виразу, знання й навички, пов’язані з ними 
інструменти, предмети, артефакти та куль-
турні простори, а також комплекс практик, 
життєвих уявлень, виразів, знань і навичок, 
що виокремлюються як цілісна система тра-
диційних культурних проявів, продуктів ін-
телектуальної діяльності, суспільного досві-
ду та духовних практик багатьох поколінь, 
які функціонують у формі (вигляді) мови, 
світоглядних уявлень, виразів, народних 

знань і навичок, усталених норм поведін-
ки, у сукупності технології з інструментами, 
предметами, специфічним одягом, аксесуа-
рами, артефактами, обрядами, звичаями й 
різними видами та жанрами народного мис-
тецтва, традиційної кухні, народних худож-
ніх промислів, традиційних ремесел, ін., які 
визнані спільнотами, групами і, в де-яких 
випадках, окремими особами як частина 
їхньої культурної спадщини, що мають цін-
ність з естетичної, соціально-культурної, іс-
торичної та інших точок зору, значимі для 
збереження і розвитку національно-куль-
турної самобутності українського народу та 
внесені до Переліку об’єктів нематеріальної 
культур-ної спадщини України.
Класифікувати об’єкти (прояви) націо-

нальної нематеріальної культурної спадщи-
ни з огляду на положення КпОНКС можна 
таким чином:

1. Усні традиції і форми виразу. До ви-
находу писемності саме в усній формі збе-
рігалися та передавалися від покоління до 
покоління соціальний досвід, знання про 
минуле, перші художні твори. Усні тради-
ції практично є передачею інформації щодо 
набору уявлень, звичаїв, навичок і звичок, 
практичної діяльності, норм поведінки, по-
глядів, смаків між поколіннями усно, по 
пам’яті з відповідними способами варію-
вання, що залишають простір імпровізації. 
Вони передбачають певну манеру виконан-
ня (співочу, сказительну). До них відносять-
ся:

1) усний фольклор, включаючи билини, 
епоси, легенди, оповіді, казки, історичні 
перекази, героїчні сказання, історичні піс-
ні, чумацькі пісні, билини, духовні вірші, 
ритуальну й неритуальну поетичну лірику, 
привітання, заговори, загадки, прислів’я, 
приказки, ін. За Рекомендаціями ЮНЕСКО 
про збереження фольклору (1989 р.) фоль-
клором є сукупність заснованих на традиці-
ях культурної спільноти творінь, виражених 
групою індивідуумів і визнаних як відобра-
ження сподівань співтовариства, його куль-
турної та соціальної самобутності, а його 
форми включають, зокрема, мову, літерату-
ру, музику, танці, ігри, міфологію, обряди, 
звичаї, ремесла, архітектуру та інші види 
художньої творчості. При цьому фольклорні 
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зразки та цінності передаються усно, шля-
хом імітації або іншими способами. Укра-
їнський фольклор як визначальна складо-
ва традиційної народної культури є носієм 
мови й світогляду, універсальним засобом 
виразу ментальності українців і важливим 
чинником формування національної само-
свідомості, формування духовного світу осо-
бистості, її морально-естетичного розвитку, 
психологічної самодостатності й комфорту. 
Такими є, зокрема, героїчні сказання, епос, 
билини (старини), чумацькі пісні, ін.

2) усна традиція, життєвий уклад та істо-
рія українського народу, відображені у літе-
ратурних творах минувшини, в тому числі у 
роботах видатних авторів (приміром, твори 
Т. Шевченка, І. Котляревського, Є. Гребінки, 
ін..), закріплені у відповідих правових актах, 
зокрема Конституції Пилипа Орлика (1710 р.), 
Конституції УСРР (1919 р.), Конституціях 
УРСР (1929 р., 1937 р., 1978 р.), ін., висвіт-
лені у кінострічках, телевізійних програмах, 
відповідно їх тексти, сценарії тощо. 

3) мова як носій нематеріальної куль-
турної спадщини. Українська мова є мовою 
найбільшого корінного етносу України і 
невід’ємною ознакою його ідентичності, но-
сієм нематеріальної культурної спадщини 
українського народу. В ній закодована вся 
історія народу, багатовіковий досвід, здо-
бутки культури, духовна самобутність. Нині 
у фазі згасання знаходяться мови малих на-
родів караїмів та кримчаків АР Крим, гага-
узька, представників якої можна зустріти на 
Одещині. Ці мови зникають разом зі своїми 
народами.

4) інші об’єкти (прояви) за цим напря-
мом.

2. Виконавські мистецтва, у тому числі 
акторська гра, музикування, спів, танці, ін. 
Це особлива сфера художньо-творчої діяль-
ності, у якій матеріалізуються твори пер-
винної творчості, записані певною системою 
знаків і призначені для перекладу в той або 
інший конкретний матеріал. До них відно-
ситься творчість: акторів і режисерів, що 
втілюється на сцені, естраді, цирковій арені, 
радіо, кіно-, телебаченні; твори письменни-
ків, драматургів; читців, які перекладають  
живою мовою літературні тексти; музикан-
тів - співаків, інструменталістів, диригентів, 

які озвучують твори композиторів; танцю-
ристів, які втілюють задуми хореографів, 
композиторів, лібретистів. До них відно-
сяться:

1) традиції і прояви музичного мисте-
цтва (вокал, інструментальні, танцювальні 
та інші мелодії). Ці прояви є мистецтвом ор-
ганізації музичних звуків, передовсім у часо-
вій (ритм) звуковисотній і тембровій шкалі, 
характерній для спільнот чи груп в Украї-
ні. Український народ створив різноманітні 
за змістом і формою пісні: сольні й хорові, 
акaпельні та з інструментальним супрово-
дом, ін. Партія акомпанементу базувалась 
на мелодико-гармонічній основі виконува-
ної пісні, а гра на інструменті тлумачилась 
як допомога співцеві. Приміром, дума або 
багатоголоса пісня.

2) творчість, представлена у синкретич-
ній вербально-музичній формі (пісні з об-
рядового календарного циклу, колискові, 
плачі, голосіння, думи, ритуальні весільні 
пісні, пісні під інструментальний акомпане-
мент, пісні без інструментального акомпане-
менту, народні романси, народні релігійні 
пісні, частівки, заклинання та інші пісні), 
яка є глибоким виявом психології народу, 
відображенням його побуту. Прикладом 
такої є один з видів календарно-звичаєвої 
обрядовості – веснянки (в Галичині - гаїв-
ки, гагілки, на Поліссі - маївки, магівки, на 
Волині – рогульки) або різдвяні колядки. 
Інший приклад, голосіння – безпосереднє 
вираження туги з приводу втрати близької 
людини.

3) традиції і прояви хореографічного 
мистецтва або хореографічної практики 
(танці, танцювальний простір). У танцях ві-
дображалися природні явища («Метелиця», 
«Зіронька»), повадки птахів і тварин («Гу-
сак», «Рибка»), різного роду заняття людей 
(«Швець», «Коваль»), величний героїчний 
характер народу («Гопак»).

4) мистецтво музикантів-інструменталіс-
тів, митців, засобом виразу яких є синкре-
тична мова (словесна, музична, драматична). 
Приміром, гра троїстих музик, бандуристів, 
лірників, кобзарів, ін.

5) мистецтво театру, інтермедії, ін. Од-
нією з ранніх форм українського музичного 
театру був народний пересувний ляльковий 
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театр – вертеп. Перші зразки драми при-
людно виголошувалися учнями київських 
Братської та Лаврської шкіл, а також осе-
редками розвитку релігійної драми були 
Львівська братська школа та Острозька ака-
демія (ХVI - ХVIІ ст.).

6) народні дитячі ігри, народні спортив-
ні ігри, ін. Обрядові дійства наших предків 
стали основою народних молодіжних та ди-
тячих забав (ігор), що мали оздоровче, освіт-
нє, виховне значення. Будь-які зібрання до-
рослих і дітей супроводжувались ігровою 
діяльністю, найбільш поширеними різнови-
дами якої були біг, скачки, стрільба з лука, 
кулачні бої, метання спису, а жінки та діти 
водили хороводи. 

7) інші об’єкти (прояви) за цим напря-
мом.

3. Звичаї, обряди, свята, що є фактично 
реалізацією традицій у найважливіших мо-
ментах життя людини або навколишнього 
природи, у яких сконцентровано суму знань 
народу і суспільну мораль. До них відно-
сяться:

1) звичаї – це соціальні норми, правила 
поведінки людей, що склалися у процесі 
співжиття людей у результаті фактичного 
його застосування впродовж тривалого часу. 
Наприклад, за звичай до Святої Вечері на 
Різдво приступали, коли на небі з’являлася 
перша зірка. Або інший звичай - називати 
онуків іменами дідів та бабусь, пращурів.

2) обряди, церемонії, урочисті події, яр-
марочна культура, традиційні святкування, 
національні свята, ін., які розповідають про 
історію, про культурні та ментальні осо-
бливості народу, зокрема, трудові свята й 
обряди, які неодмінно супроводжували по-
чаток оранки, сівби, вигін худоби на пасо-
вище, закінчення жнив тощо. Приміром, 
Свято першої борозни, Проводи на поло-
нину (полонинський хід), ін. Обов’язковими 
компонентами календарних свят українців 
були обрядовий стіл, господарська і сімейна 
магія, вшанування предків, передбачення 
майбутнього, ритуальні обходи й поздоров-
лення, рядження та маскування, драма-
тичні сценки, розваги, спортивні змагання 
тощо. Традиційне святкування неодмінно 
пов’язано з ярмарковою культурою, яка 
засновувалася на використанні художніх 

прийомів, характерних для її традиційних 
форм (вуличний ляльковий театр, вистави, 
вертепи, балагани, ін.), які наповнені при-
думаним, поставленим й імпровізаційним, 
яскравою видовищністю та залученістю пу-
бліки в дію. Прикладом є один з найвідомі-
ших ярмарків в Україні, що відбувається у-
с. Великі Сорочинці Миргородського райо-
ну на Полтавщині, – Національний Соро-
чинський ярмарок.

3) національні традиції, традиційні куль-
турні інститути (поради шанованих людей і 
старійшин, дівочі посиденьки тощо). Націо-
нальні традиції зберігаються в українських 
державних символах, зокрема, Державному 
Прапорі України, що є стягом із двох рівно-
великих горизонтальних смуг синього і жов-
того кольорів, Великому Державному Гербі 
України, який встановлюється з урахуван-
ням малого Державного Герба України та 
герба Війська Запорізько-го законом. Голо-
вним елементом великого Державного Гер-
ба України є Знак Княжої Держави Воло-
димира Великого (малий Державний Герб 
України). (ст. 20 Конституції України). При-
кладом традиційного культурного інституту 
є віче (вічові збори).

4) інші об’єкти (прояви) за цим напря-
мом.

4. Традиційні знання та звичаї, що сто-
суються природи та всесвіту, у тому числі 
знання і практики, пов’язані з людиною, 
календарем, прикметами про погоду, жит-
тям рослин і тварин, космосом, зокрема ці-
лительські практики, нетрадиційні медичні 
препарати, методи лікування, бойові мисте-
цтва, інші об’єкти (прояви), що відповідають 
цьому напряму, прояву національної НКС. 
Наприклад, на теренах України прадавні 
землероби, як і мисливці, зображали богинь 
родючості голими з особливими символіч-
ними знаками, що відображали глобальний 
міфологічний погляд на відношення неба 
до землі, яке спри-чиняє всезагальну світо-
ву родючість; одним з найвідоміших видів 
традиційного українського бойового мисте-
цтва був бойовий гопак. Відомою є й народ-
на (нетрадиційна) медицина, проте вимоги 
щодо визначення об’єктів НКС у медичній 
сфері та охорони їх проявів чинним законо-
давством України не обумовлені.
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5. Знання та навички, пов’язані з тради-
ційними ремеслами (промислами). Техно-
логічні навички в народних ремеслах (про-
мислах) на Україні визначалися спільними 
стильовими особливостями, характерними 
для певного регіону чи осередку і, як прави-
ло, передавалися із покоління в покоління, 
а тому саме в них збережені найдавніші тра-
диції, художні стилі, віками нагромаджений 
ремісничий і художній досвід. До них відно-
сяться:

1) технології вишивки, ткацтва, кили-
марства, кошмоваляння, виготовленя пала-
сів, ін. Українська вишивка є одним із видів 
народного декоративного мистецтва укра-
їнців; орнаментальним або сюжетним зо-
браженням на тканині, шкірі, що виконане 
різними ручними або машинними швами; 
один із найпоширеніших видів ручної пра-
ці українських жінок. В Україні налічуєть-
ся близько 100 видів і технічних прийомів 
вишивання. Ткацькі традиції також були 
розповсюджені на Україні. Всі такі тканини 
мали й певне лікувальне значення, зокрема 
ткані сорочки з кропиви використовувалися 
для запобігання й лікування жіночих хво-
роб, нормалізації стану здоров’я, а ткана по-
стільна білизна з коноплі – для заспокоєння 
та міцного сну. Деякі з технологій ткацтва 
вже втрачені.

2) гончарне мистецтво, ковальське мис-
тецтво, виготовлення ювелірних виробів, 
обробка деревини, вовни, шовку, шкіри, ін. 
Здавна Україна славиться своїми гончар-
ними виробами. Виготовлення гончарних 
виробів передбачає пластичне формування 
гончарного матеріалу за допомогою гончар-
ного круга і спікання нагріванням виробу. 

3) технологія й знання, пов’язані з при-
готуванням національних страв, напоїв 
тощо. Чудова, ситна й колоритна українська 
національна кухня. Найпоши-ренішими її 
стравами вважаються борщ і вареники, а на-
поєм – мед (медовуха). 

4) технології виготовлення одягу, ре-
чей буденних, весільних і жалобних, го-
сподарського інвентарю, знарядь праці, 
пристосувань, що необхідні для створення, 
відтворення, виконання, передачі й вико-
ристання проявів НКС, ін. На Україні скла-
довою традиційного національного одягу 

з давніх часів була вишиванка. Спеціальні 
мотиви вживалися для чоловічих сорочок з 
лляної або конопляної тканини, інші - для 
жіночих й дитячих, різні мотиви для людей 
старших і молодших. Найбільш уживаними 
є чорний та червоний або чорний, червоно-
гарячий та жовтий. Інколи долучають та-
кож зелений й синій.
На теренах нашої країни традиційно ви-

готовлявся серп як національне жниварське 
знаряддя для зрізання злаків і трав. Серп 
є символом землеробства, постійним атри-
бутом Богині родючості. Він складається із 
закругленого металевого леза за формою 
близькою до сегмента із зубчиками у вигляді 
косих трикутників, яке звужується, і корот-
кого дерев’яного руків’я. Найдавніші серпи, 
виготовлені з кременю, добутого в басейні 
верхніх течій Західного Бугу, Стиру та Ікви 
(Львівська обл.), за доби бронзи – ранньо-
залізного віку, відомі як атрибут висоцької 
культури. [4]

5) техніки й знання, пов’язані з тради-
ційною архітектурою та будівницт-вом, 
виготовленням хімічних речовин, що ви-
користовуються в будівельних матеріалах і 
тканинах, виготовленням інших матеріалів, 
використовуваних у традиційних промис-
лах і ремеслах, ін. Наприклад, всесвтньові-
домій петриківський розпис (петриківка) є 
художнім промислом, що традиційно розви-
вався на території сучасної Дніпропетров-
ської області України у вигляді настінного 
живопису, декору предметів побуту (скринь, 
народних інструментів, сівалок, ін.), деко-
ративного розпису по дереву, підлакового 
розпису, надглазурного й подглазурного 
розпису порцеляни, відтворення техноло-
гії розпису скла, розпису виробів з тканин, 
шкіри, а нині сформувався як самостійний 
вид станкової декоративної графіки. Для 
цього декоративно-орнаментального народ-
ного живопису характерним є рослинно-
квітковий орнамент, що продовжує традиції 
українського бароко, різноманітність коло-
ристичних і композиційних рішень, засто-
совуваних матеріалів й технік. Може бути 
виконана кольоровими глинами, рослин-
ними барвниками, аніліновими, олійними, 
акварельними, акриловими фарбами, тем-
пера, гуашшю, з додаванням яєчного жовт-



65

Êóäåðñüêà Í.²., Êóäåðñüêà ².Î. - Íåìàòåð³àëüíà êóëüòóðíà ñïàäùèíà Óêðà¿íè...

ка, молока, спирту, саморобними (особливо 
з котячої шерсті) і фабричними пензликами, 
а також пальцями, піпетками, очеретяними 
паличками , на світлому, кольоровому або 
чорному тлі.

6) технологія виготовлення музичних 
інструментів, ін. В Україні традиційно 
виготовлялися національні духові інстру-
менти сопілка (денцівка, зубівка, флояр), 
трембіта, ріг, сурма, труба, волинка мали 
свої особливості виготовлення. Так, найу-
любленішою була сопілка - інструмент, що 
вирізався із калинової гілки, бузини, лі-
щини, очерету та ін. довжиною 30-40 см із 
просвердлюванням 5-6 дірочок у нижньо-
му кінці. У західних регіонах побутували 
різновиди сопілки - денцівка, дводенцівка, 
флояра, а також трембіта - довга (до 3 м) 
конічна дерев’яна труба без отворів. Діа-
метр її поступово збільшувався від 25 до 60 
см, утворюючи розтруб (голосницю). Така 
конструкція надавала трембі-ті потужно-
го звучання. У козацьких полках бойовий 
запал піднімала сурма – дерев’яна трубка 
із 7-ма дірочками і розтрубом у нижній 
частині. Також у країні виготовлялися 
струнно-щипкові інструменти, найпоши-
реніші з яких бу-ли цимбали. Їх основою є 
резонансна коробка у формі трапеції, над 
верхньою декою якої натягнуто струни. 
На цимбалах грали, ударяючи паличками 
по струнах.

7) матеріальні носії, за допомогою яких 
фіксувалися і передавалися протягом історії 
об’єкти (прояви) НКС, що є матеріальними 
об’єктами або середовищем, призначеними 
для зберігання, а нині й відповідні пристрої 
до комп’ютерних систем, зокрема для вве-
дення-виведення чи обробки інформації в 
аналоговій та/або цифровій формі сигналу. 
Останні поділяються за фізичним принци-
пом на: перфораційні з отворами або вирі-
зами (перфокарта, перфострічка); магнітні 
(магнітна стрічка, магнітні диски); оптичні 
(оптичні диски CD, DVD, Bluray Disc); магні-
тооптичні (магнітооптичний компакт-диск 
(CD-MO); електронні, що використовують 
ефекти напівпровідників (карти пам’яті, 
флеш-пам’ять).

8) інші об’єкти (прояви) за цим напря-
мом.

Зберігаючи до наших днів своє осно-
вне значення, нематеріальна культурна 
спадщина народів України несе в собі най-
важливіші властивості і якості етнічного 
розвитку, що відображає історичний шлях 
українського народу. Шляхом передачі із 
покоління в покоління традиційних знань, 
умінь і навичок закріплюється весь досвід 
практичної діяльності людської спільноти, 
формуються найважливіші етнічні ідеали, 
моральні принципи і моральні установки, 
регулюються норми соціальних відносин (сі-
мейних, трудових, міжпоколінних, вікових, 
ін.), упорядковується взаємозв’язок людини 
з навколишнім світом. НКС не втрачає сво-
єї здатності активно впливати на всі сфери 
нинішнього суспільного життя, вирішувати 
найнагальніші проблеми сучасності.

Висновки
1. Запропоновано такі авторські визна-

чення понять, що потребують законодав-
чого закріплення: життєздатність об’єктів 
(проявів) НКС – це стан їх функціонуван-
ня, що визначається наявними умовами їх 
розвитку та потенціалом для здійснення їх 
безперервної передачі від покоління до по-
коління; національна нематеріальна куль-
турна спадщина – це сукупність об’єктів 
(проявів) дійсної духовної традиційної куль-
тури властивих етнічній, соціальній чи кон-
фесійній групі українського суспільства, що 
мають цінність з естетичної, соціально-куль-
турної, історичної та інших точок зору, зна-
чимі для збереження і розвитку національ-
но-культурної самобутності українського 
народу, які визнані спільнотами, групами 
і, в деяких випадках, окремими особами як 
частина їхньої культурної спадщини, пере-
даються із покоління в покоління у мовній, 
літературній, музичній, хореографічній або 
театральній формах; об’єктами (проявами) 
національної НКС є звичаї, форми показу та 
виразу, знання й навички, пов’язані з ними 
інструменти, предмети, артефакти та куль-
турні простори, а також комплекс практик, 
життєвих уявлень, виразів, знань і навичок, 
що виокремлюються як цілісна система тра-
диційних культурних проявів, продуктів ін-
телектуальної діяльності, суспільного досві-
ду та духовних практик багатьох поколінь, 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

66ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

які функціонують у формі (вигляді) мови, 
світоглядних уявлень, виразів, народних 
знань і навичок, усталених норм поведін-
ки, у сукупності технології з інструментами, 
предметами, специфічної одягом, аксесуара-
ми, артефактами, обрядами, звичаями й різ-
ними видами та жанрами народного мисте-
цтва, традиційної кухні, народних художніх 
промислів, традиційних ремесел, ін., які ви-
знані спільнотами, групами і, в деяких ви-
падках, окремими особами як частина їхньої 
культурної спадщини, що мають цінність з 
естетичної, соціально-культурної, історич-
ної та інших точок зору, значимі для збере-
ження і розвитку національно-культурної 
самобутності українського народу та внесені 
до Переліку об’єктів нематеріальної куль-
турної спадщини України.

2. Запропоновано введення коефіцієнту 
життєздатності об’єктів (проявів) НКС, що 
має вимірятися у відсотках.

3. Визначено основні характеристики 
НКС: a) анонімний характер походження 
творчості, популяризації та вдосконален-
ня якого постійно сприяють спільноти на 
основі традиційних моделей; б) передача 
в основному усним шляхом, неформально, 
відповідно до традиції; в) поділ за терито-
ріальним, етнічним, релігійним, віковими, 
статевими та соціопрофесійними критері-
ями; г) сприйняття об’єктів (проявів) не-
матеріальної культурної спадщини як дуже 
важливих й органічно пов’язаних з групами 
та/або спільнотами, в яких вони створені, 
зберігаються і передаються; ґ) реалізація, 
виконання, актуалізація та/або створення 
об’єктів (проявів) нематеріальної культурної 
спадщини в групах та/або співтовариствах з 
дотриманням традиційних форм, моделей, 
змісту і технік.

4. Запропоновано таку класифікацію 
об’єктів (проявів) НКС:

1. Усні традиції і форми виразу, до них 
відносяться: 1) усний фольклор, включаючи 
билини, епоси, легенди, оповіді, казки, істо-
ричні перекази, героїчні сказання, історичні 
пісні, чумацькі пісні, билини, духовні вірші, 
ритуальну й неритуальну поетичну лірику, 
привітання, заговори, загадки, прислів’я, 
приказки, ін.; 2) усна традиція, життєвий 
уклад та історія українського народу, ві-

дображені у літературних творах минувши-
ни; 3) мова як носій нематеріальної культур-
ної спадщини; 4) інші об’єкти (прояви) за 
цим напрямом.

2. Виконавські мистецтва, у тому числі 
акторська гра, музикування, спів, танці, ін., 
до яких відносяться: 1) традиції і прояви му-
зичного мистецтва (вокал, інструментальні, 
танцювальні та інші мелодії); 2) творчість, 
представлена у синкретичній вербально-
музичній формі (пісні з обрядового кален-
дарного циклу, колискові, плачі, голосін-
ня, думи, ритуальні весільні пісні, пісні під 
інструментальний акомпанемент, пісні без 
інструментального акомпанементу, народні 
романси, народні релігійні пісні, частівки, 
заклинання та інші пісні); 3) традиції і про-
яви хореографічного мистецтва або хорео-
графічної практики (танці, танцювальний 
простір); 4) мистецтво музикантів-інстру-
менталістів, митців, ін.; 5) мистецтво театру, 
інтермедії, ін.; 6) народні дитячі ігри, народ-
ні спортивні ігри, ін.; 7) інші об’єкти (про-
яви) за цим напрямом.

3. Звичаї, обряди, свята, до яких відно-
сяться: 1) звичаї; 2) обряди, церемонії, уро-
чисті події, ярмарочна культура, традиційні 
святкування, національні свята, ін.; 3) націо-
нальні традиції, традиційні культурні інсти-
тути (поради шанованих людей і старійшин, 
дівочі посиденьки тощо); 4) інші об’єкти 
(прояви) за цим напрямом.

4. Традиційні знання та звичаї, що стосу-
ються природи та всесвіту.

5. Знання та навички, пов’язані з тради-
ційними ремеслами (промислами), до яких 
відносяться: 1) технології вишивки, ткацтва, 
килимарства, кошмоваляння, виготовлення 
паласів, ін.; 2) гончарне мистецтво, коваль-
ське мистецтво, виготовлення ювелірних 
виробів, обробка деревини, вовни, шовку, 
шкіри, ін.; 3) технологія й знання, пов’язані 
з приготуванням національних страв, на-
поїв тощо; 4) технології виготовлення одя-
гу, речей буденних, весільних і жалобних, 
господарського інвентарю, знарядь праці, 
пристосувань, що необхідні для створення, 
відтворення, виконання, передачі й вико-
ристання проявів НКС, ін.; 5) техніки й зна-
ння, пов’язані з традиційною архітектурою 
та будівництвом, виготовленням хімічних 
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речовин, що використовуються в будівель-
них матеріалах і тканинах, виготовленням 
інших матеріалів, використовуваних у тра-
диційних промислах і ремеслах, ін.; 6) техно-
логія виготовлення музичних ін-струментів, 
ін.; 7) матеріальні носії, за допомогою яких 
фіксувалися і передавалися протягом історії 
об’єкти (прояви) НКС; 8) інші об’єкти (про-
яви) за цим напрямом.

5. Зроблено висновок, що перелік 
об’єктів (проявів) НКС у класифікації має 
бути відкритим, що надасть можливістю до-
лучати до нього нововиявлені об’єкти (про-
яви) НКС.

6. Запропоновано законодавче закрі-
плення таких прав за носіями НКС: а) ви-
являти свою культурну ідентичність за до-
помогою об’єктів (проявів) НКС; б) брати 
участь в інвентаризації, охороні та популя-
ризації об’єктів (проявів) НКС; в) застосо-
вувати законодавчі норми у відносинах із 
всіма суб’єктами, зацікавленими у вивчен-
ні, збереженні, популяризації та передачі 
об’єктів (проявів) НКС; г) розробляти і ви-

користовувати символи і знаки місцевого 
культурної спадщини, зареєстровані відпо-
відно до законодавства, з метою залучення 
до неї більшої уваги з боку громадськості. 
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SUMMARY 
Investigated legal basis on material cultural 

heritage of Ukraine; the main character-istics of the 
Intangible Cultural Heritage of Ukraine; outlines 
the rights of speakers of that heritage; classi-ed its 
objects (signs) in view of the requirements of the 
Conven-tion on the protection of non-material 
cultural heritage (2003).

АНОТАЦІЯ 
Досліджено нормативно-правову осно-

ву щодо нематеріальної культурної спадщини 
України; визначено основні характеристики 
нематеріальної культурної спадщини України; 
окреслено права носіїв цієї спадщини; класифі-
ковано її об’єкти (прояви) з огляду на вимоги 
Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріаль-
ної культурної спадщини (2003 р.).



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

68ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

ÏÎÍßÒÒß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ 
ÇÀÃÀËÜÍÎÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 

Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÞ ÑÈÑÒÅÌÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Постановка проблеми
Досліджуючи суть управління фінансо-

вою системою України слід зауважити, що 
важлива роль при цьому належить саме 
суб’єктам загальнодержавного рівня. За-
значені суб’єкти є загальнодержавними, 
оскільки їх діяльність пов’язана не тіль-
ки із здійсненням управління фінансовою 
системою, а й має вплив майже на всі сто-
рони суспільного життя. Як цілком слуш-
но зауважують у науково-правових колах, 
здійснюючи діяльність з багатьох напря-
мів, такі органи реалізують у тому числі й 
фінансову, що не є для них основною або 
єдиною. Саме через їх багатоспрямованість 
важливе значення має визначення адміні-
стративно-правового статусу зазначених 
суб’єктів, у тому числі, і в сфері управління 
фінансовою системою України. 

Стан дослідження
Теоретичні аспекти щодо тлумачен-

ня поняття адміністративно-правового 
статусу суб’єктів державного управління 
розглядалась у наукових дослідженнях 
В. Авер’янова, О. Бандурки, Д. Бахрака, 
Ю. Битяка, І. Бородіна, І. Голосніченка, 
Є. Додіна, Л. Коваля, А. Комзюка, В. Мано-
хіна, І. Пахомова, Г. Петрова, Ю. Тихоми-
рова, В. Цвєткова, Ю. Шемшученка та ін-
ших. Проте більш детального дослідження 
потребує визначення адміністративно-пра-
вового статусу загальнодержавних суб’єктів 
управління фінансовою системою України.

Тому метою статі є: узагальнення теоре-
тичних підходів щодо визначення поняття 
адміністративно-правового статусу загаль-
нодержавних суб’єктів управління фінан-
совою системою України.

Виклад основного матеріалу
Вирішити поставлене вище наукове за-

вдання здається можливим шляхом визна-
чення адміністративно-правового статусу 
загальнодержавних суб’єктів управління 
фінансовою системою. Як справедливо із 
приводу вищенаведеного наголошує автор-
ський колектив підручнику “Адміністратив-
не право. Загальна частина. Академічний 
курс”, що основне завдання призначення 
категорії “адміністративно-правовий ста-
тус” полягає в деталізації особливих ознак 
суб’єктів права та правовідносин. Учені 
наголошують, що у визначені будь-якого 

В статье с учетом научных взглядов уче-
ных проанализированы подходы к толкованию 
таких понятий, как «статус», «право» и «ад-
министративно-правовой статус». Определены 
важные составляющие элементы администра-
тивно-правового статуса. С учетом анализа 
норм национального законодательства сфор-
мулировано авторское понятие «администра-
тивно-правового статуса общегосударственных 
субъектов управления финансовой системой 
Украины».

Ключові слова: статус, право, адміністративно-
правовий статус, суб’єкт, правовий статус, загаль-
нодержавний суб’єкт управління.
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суб’єкта акцентується увага саме на його 
ролі та місці в системі права (правовід-
носин) та на те, чим він відрізняється від 
інших суб’єктів [1, с. 141]. Отже, необхід-
ним є визначення сутності такого поняття 
як “адміністративно-правовий статус”. Як 
слідує з аналізу вищенаведеного поняття, 
його складовими виступають такі категорії 
як “адміністративно-правовий” і “статус”. 
Так, словосполучення “адміністративно-
правовий” є складовою, що характеризує 
досліджуване явища. У свою чергу, воно 
складається із сполучення двох слів “адміні-
стративно” й “правовий”. Якщо використо-
вувати семантичний аналіз, то слід зазначи-
ти, що слово “адміністративний” тлумачать 
у кількох значеннях: 1) те, що стосується 
адміністрації – чиновники високого ран-
гу, які перебувають на службі в органах, 
які здійснюють виконавчу владу; керівний 
орган установи, організації, підприємства, 
організації тощо; особи, які керують уста-
новою, підприємством, організацією тощо;-
2) властиво адміністраторові, тобто керів-
нику установи, організації, підприємства 
тощо; 3) організаторський (спрямований 
на організацію чого-небудь) [2, с. 12, 853]. 
Говорячи про таку складову досліджу-

ваного поняття як “правовий” слід зазна-
чити, що воно походить від такого складно-
го та багатоаспектного поняття як “право”. 
Виникнення категорії “право” в науково-
правових колах пов’язують з виникненням 
і розвитком держави. Зокрема, наголошу-
ється на тому, що в родовому суспільстві 
взаємини людей регулювалися головним 
чином звичаями. З утворенням держав ви-
никла необхідність у державно-владному 
регулюванні суспільних відносин за до-
помогою права. Спочатку роль державної 
влади зводилася переважно до санкціону-
вання звичаїв (звичаєве право), надання 
загальнообов’язкового характеру певним 
релігійним нормам тощо. Але поступово 
правотворча діяльність стає монополією 
держави в особі її спеціальних законодав-
чих органів і судів (прецедентне право). 
Держава відіграє особливу конститутивну 
роль щодо права, бо тільки вона здатна за-
безпечити загальнообов’язковість соціаль-
них норм у масштабах усього суспільства. 

Саме в цьому полягає головна відмінність 
права від норм моралі й інших неправових 
норм, які не забезпечуються методами дер-
жавного примусу [3, с. 5]. Про складність 
вищенаведеного поняття свідчить тільки 
його семантичний аналіз. Зокрема, автор-
ський колектив великого тлумачного слов-
ника сучасної української мови зауважує, що 
слово “право” вживається задля позначен-
ня: виборюваного народом справедливого 
соціального ладу та законодавства; законо-
давства; системи встановлених або санкці-
онованих державою загальнообов’язкових 
правил (норм) поведінки, що виражають 
волю панівного класу або всього народу; 
здійснювану державою форму законодав-
ства, що залежна від соціального устрою 
країни; інтересів певної особи, суспільної 
групи тощо, які спираються на закон, ре-
лігійні постулати, давні звичаї тощо; обу-
мовлений постановою держави, установи 
тощо захист інтересів і можливостей особи 
щодо участі в чому-небудь, оскарження чо-
гось і таке інше; обумовлену певними об-
ставинами підстави, здатність, можливість 
робити, чинити що-небудь, користуватись 
чим-небудь [2, с.1101]. Поняттям “право” 
оперують також і в філософських працях 
і розкривають його як один із провідних 
регуляторів людської суспільної життєді-
яльності, неодмінною складовою соціаль-
ного способу людської життєдіяльності й 
особливою сферою професійної діяльності, 
що виникає на ґрунті забезпечення зазна-
ченої складової життєдіяльності [4, с. 163]. 
Досліджуючи поняття “право” з юридичної 
позиції, наведемо його традиційне визна-
чення, що міститься в шеститомній юри-
дичній енциклопедії, – система соціальних 
загальнообов’язкових норм, дотримання та 
виконання яких забезпечується державою 
[3, с. 5]. 
Окрім вищенаведеного, доречно наго-

лосити на тому, що досліджувану катего-
рію в науково-правових колах розглядають 
із урахуванням її поділу на суб’єктивне та 
об’єктивне право. Так, під суб’єктивним 
правом розуміють правові норми та прин-
ципи як певні юридично визнані можли-
вості (свободи) суб’єкта права задоволь-
няти власний інтерес. У даному випадку 
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термін “суб’єктивне” означає, що надани-
ми можливостями (правами та свободами) 
суб’єкт за своїм розсудом може скорис-
татися чи не скористатися, усе залежить 
від його волі (інтересу) й свідомості [5, с. 
235]. Отже, можна дійти до висновку, що 
“право” як складова поняття “адміністра-
тивно-правовий” не використовується в 
його “суб’єктивному” значенні, оскільки 
“суб’єктивне право” вказує на повнова-
ження суб’єктів правовідносин, які закрі-
плені в положеннях нормативно-правових 
актів – праві об’єктивному. Зокрема, під 
об’єктивним правом у науково-правових 
колах розуміють систему діючих у державі 
правових норм і принципів. Вони встанов-
лені (чи визнані) державою як регулятор 
суспільних відносин, забезпечені нею. У да-
ному випадку термін “об’єктивне” означає, 
що вони одержали об’єктивізацію в офіцій-
них державних актах, тому незалежні від 
індивідуального інтересу (волі) та свідомос-
ті суб’єкта права (окрім “автора” цих норм) 
[5, с. 235]. Отже, в досліджуваному випадку 
поняття “право” використовується в його 
об’єктивному значенні й вказує, що статус 
суб’єктів управління фінансовою системою 
визначено в нормах чинного національно-
го законодавства. При цьому така складова 
досліджуваного поняття, як “адміністра-
тивний”, вказує, що вищенаведені норми є 
нормами адміністративного права. 

Останньою складовою досліджувано-
го поняття виступає категорія “статус”. Ав-
торський колектив великого тлумачного 
словника сучасної української мови слово 
“статус” тлумачать як правове становище 
громадян, державних і громадських органів, 
міжнародних організацій тощо; становище 
індивіда або групи осіб щодо інших індиві-
дів або груп у соціальній системі [2, с. 1387]. 
Поняттям “статус” активно оперують філо-
софи, психологи й соціологи. Зокрема, ви-
користовується термін “статус соціальний”, 
під яким у зазначених вище колах розумі-
ють співвідносне положення (позицію) ін-
дивіда або групи в соціальній системі, яке 
визначається по ряду ознак, специфічних 
для даної системи (економічних, професіо-
нальних, етнічних та ін.). Люди, що воло-
діють одним і тим же статусом, виявляють 

ряд схожих особистісних рис, що познача-
ються як “соціальний тип” особистості. За-
лежно від того, чи займає людина дану по-
зицію завдяки спадкоємним ознакам (раса, 
соціальне походження тощо) або завдяки 
власним зусиллям (освіта, заслуги), розріз-
няються відповідно “приписаний” і “набу-
тий” статус. Кожен статус може порівню-
ватися з іншим з тією чи іншою ознакою, 
співвідносними з панівною системою цін-
ностей, набуваючи, таким чином, певний 
соціальний престиж. Західні соціологи, до-
сліджуючи проблему статусу, спираються 
значною мірою на теорію М. Вебера, який, 
протиставляючи свої погляди історичного 
матеріалізму, стверджував, що стратифі-
кація суспільства визначається не тільки 
економічними (доступ до суспільного ба-
гатства) та політичними (влада, право), але 
й соціальними (престиж) показниками. За 
Вебером, статус (він вживав термін “stand”, 
який позначає не тільки положення в сус-
пільстві, а й стан) – це спільність людей, за-
снована на специфічному стилі життя, що 
включає набір звичок, цінностей, вірувань, 
уявлень про честь та інші психологічні 
моменти. Кожному стилю життя відпові-
дає більш-менш висока оцінка (пошана), й 
люди, домагаючись такої оцінки, засвоюють 
певні норми й уявлення. Поняття “статус” 
застосовується також у співвідношенні з по-
няттям “ролі соціальної”. У такому разі ста-
тус позначає сукупність прав та обов’язків, 
а роль – динамічний аспект статусу, тобто 
певну поведінку. У західній соціології та 
соціальної психології це значення статусу 
психологізирується, коли воно зводиться 
до уявлень індивіда про власну позицію 
або уявленням інших про його позицію [6, 
с.626]. 
Наступним доцільно розглянути, яким 

чином науковці тлумачать поняття «адмі-
ністративно-правового статусу». На думку 
деяких науковців, адміністративно-право-
вий статус – це встановлена законом та ін-
шими правовими актами сукупність прав і 
обов’язків, що гарантують участь в управ-
лінні державними справами і задоволення 
публічних та особистих інтересів через ді-
яльність державної влади й органів місце-
вого самоврядування [7, с. 21]. Заслуговує 
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на увагу думка С.Г. Стеценка, котрий ствер-
джує, що адміністративно-правовий статус 
– це сукупність прав, обов’язків та гарантій 
їх реалізації, закріплених у нормах адміні-
стративного права. В основі адміністратив-
но-правового статусу лежить адміністра-
тивна правосуб’єктність. Автор наголошує, 
що кожний суб’єкт адміністративного пра-
ва має свій варіант притаманного йому ад-
міністративно-правового статусу. Чинники, 
що впливають на прояви адміністративної 
дієздатності (вік, стать, стан здоров’я, на-
лежність до певних соціальних груп), та-
кож видозмінюють характеристики адміні-
стративно-правового статусу [8, с.92-93]
Таким чином, адміністративно-право-

вий статус суб’єктів управління фінансовою 
системою являє собою врегульовану норма-
ми адміністративного права, закріплену на 
законодавчому рівні сукупність їх завдань, 
прав та обов’язків (повноважень), функці-
онального призначення, що характеризує 
таких суб’єктів, як таких, що здійснюють 
управління в зазначеній сфері. 
У контексті досліджуваного питання 

варто підкреслити, що важливою складо-
вою адміністративно-правового статусу, в 
тому числі суб’єктів, які здійснюють управ-
ління фінансовою системою, виступає їх 
правосуб’єктність. У науково-правових 
колах зауважують, що правосуб’єктність 
дуже тісно пов’язана з правовим стату-
сом, оскільки вона концентрує в собі ті 
юридично значущі ознаки та характерис-
тики, що перетворюють конкретного ре-
ального суб’єкта на носія певного право-
го статусу. При цьому окрему увагу слід 
звернути на те, що нерідко такі поняття, 
як “правосуб’єктність” і “адміністратив-
но-правовий статус”, сприймаються як 
синоніми, складові частини одне одного, 
як загальне й часткове. Ми погоджуємося 
з думкою, відповідно до якої вищенаве-
дені підходи не можна вважити правиль-
ними, оскільки вони не базуються на по-
зиціях загальної теорії права. Як цілком 
слушно було зауважено, сьогоднішній 
стан розвитку правової науки дозволяє 
впевнено зазначити: адміністративна 
правосуб’єктність – це здатність суб’єкта 
мати та реалізовувати права й виконувати 

обов’язки (можна сказати, що це – право на 
право), а адміністративно-правовий статус 
– це вже реально існуючі права й обов’язки 
[1, с. 143-144]. Отже, розглядати загально-
державних суб’єктів управління фінансо-
вою системою необхідно з урахуванням їх 
адміністративно-правового статусу, який 
вказує на те, що такі суб’єкти є реальними 
учасниками правовідносин і мають право, 
а в деяких випадках і зобов’язані вчиняти 
дії, направлені на здійснення управління 
зазначеною сферою суспільного життя. 

Висновок
Таким чином, під адміністративно-

правовим статусом загальнодержавних 
суб’єктів управління фінансовою системою 
України слід розуміти встановлену нор-
мами адміністративного права сукупність 
повноважень (прав та обов’язків) держав-
них органів, предмету їх відання (завдань 
і функцій), які вони реалізовують як ре-
альні учасники правовідносин, пов’язаних 
із здійсненням мобілізації, розподілу та 
використання централізованих і децен-
тралізованих фондів коштів, а також здій-
сненням контрольної діяльності у сфері 
управління фінансовою системою, за ви-
конання й належну реалізацію яких такі 
органи несуть встановлений чинним наці-
ональним законодавством вид юридичної 
відповідальності.
Шляхом аналізу нормативно-правових 

актів, адміністративно-правовий статус за-
гальнодержавних суб’єктів управління фі-
нансовою системою запропоновано класи-
фікувати наступним чином: 1) вищі органи 
державної влади – Верховна Рада Украї-
ни, Президент України, Кабінет Міністрів 
України; 2) центральні органи виконавчої 
влади: а) для яких діяльність з управління 
фінансовою системою не є профільною: мі-
ністерства, агентства; б) центральні орга-
ни виконавчої влади, для яких діяльність 
із управління фінансовою системою є осно-
вною: Мінфін України, служби й інспекції.
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SUMMARY 
In the article on the basis of scientifi c views 

analyzed approaches to the interpretation of such 
notions as “status”, “right” and “administrative 
and legal status.” Defi ned important components 
of administrative and legal status. Given the 
structural analysis of the legislation formulated 
the concept of the author’s vision of administrative 
and legal status of subjects of national fi nancial 
management system of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті з урахуванням наукових поглядів 

вчених проаналізовані підходи до тлумачення 
таких понять, як «статус», «право» та «ад-
міністративно-правовий статус». Визначено 
важливі складові елементи адміністративно-
правового статусу. З урахуванням аналізу норм 
національного законодавства сформульовано 
авторське визначення поняття адміністра-
тивно-правового статусу загальнодержавних 
суб’єктів управління фінансовою системою 
України.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ: 

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÑÏÅÊÒ

Актуальность темы
Сегодня в Украине можно наблюдать 

практическую реализацию реформ, касаю-
щихся ключевых сфер общественной жиз-
ни. Соответствующие изменения на разных 
организационных уровнях интенсифици-
руются благодаря государственному курсу 
на интеграцию в Европейский Союз (далее 
– ЕС). Желание населения Украины видеть 
свое государство в качестве полноправной 
страны-участницы ЕС подкрепляется пе-
реходом на качественно новые стандарты 
функционирования органов публичного 
управления.
Наиболее значимой, в этом контек-

сте, нами видится «перезагрузка» право-
охранительного блока, в частности, со-
здание Национальной полиции Украины 
(далее – НПУ). Отметим, что именно 
правоохранительные органы олицетворя-

ют собой новые взаимоотношения между 
человеком и государством, являясь теперь 
не карательными, а сервисными по своей 
сути. При этом, в системе таких субъектов, 
одной из наиболее значимых является по-
лиция. Безусловно, качественные измене-
ния невозможны без усовершенствования, 
в первую очередь, административно-пра-
вового статуса, где рядом с отечественными 
инновациями весьма полезным может быть 
зарубежный опыт. Таким образом, иссле-
дование административно-правового ста-
туса НПУ в сравнениями с полицейскими 
органами зарубежных стран-участниц ЕС 
может способствовать улучшению обеспе-
чения прав и свобод граждан, а также дея-
тельности полиции в Украине в целом.

Состояние исследования
Вопросам, связанным с деятельностью 

правоохранительных органов, посвящены 
труды отечественных специалистов в 
отрасли административного права, среди 
которых: В.Б. Аверьянов, А.М. Бандур-
ка, И.П. Голосниченко, Е.В. Куренной, 
Т.П. Минка, А.В. Негодченко, О.Л. Соко-
ленко, С.Г. Стеценко, Н.М. Тищенко и мно-
гие другие. Отдельные аспекты функциони-
рования различных составляющих органов 
внутренних дел широко представлены в 
научных работах как ученых, так и прак-
тиков.
Однако, несмотря на значительное ко-

личество научных трудов, администра-
тивно-правовой статус НПУ представляет 

Статтю присвячено дослідженню адміні-
стративно-правового статусу Національної по-
ліції України. Відмічено визначення поняття 
адміністративно-правового статусу та його 
складові елементи. Акцентовано увагу на пред-
меті відання і завданнях поліції в окремо взятих 
державах-учасницях Європейського Союзу. Зро-
блено висновок про доцільність використання 
зарубіжного досвіду з метою оптимізації осно-
вних завдань і функцій Національної поліції 
України.

Ключевые слова: полиция, административ-
но-правовой статус, задания, предмет ведения, 
зарубежный опыт.
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значительный интерес для дальнейших 
исследований ввиду того, что НПУ явля-
ется новосозданным органом, становление 
которого еще не завершено в полной мере.

Целью статьи является исследование 
административно-правового статуса Наци-
ональной полиции Украины в сравнитель-
но-правовом аспекте.
Достижению поставленной цели буде 

способствовать решение промежуточных 
заданий 1) определение сущности адми-
нистративно-правового статуса НПУ;-
2) рассмотрение основных составляющих 
административно-правового статуса НПУ; 
3) выявление схожих и отличительных 
черт административно-правового статуса 
НПУ и полиции в отдельных зарубежных 
государствах с последующим формирова-
нием выводов и рекомендаций.

Изложение основного 
материала исследования

Переходя к освещению основных поло-
жений, рассмотрим определение сущности 
административно-правового статуса НПУ. 
Следует отметить, что в отечественной 

науке административного права сформи-
ровалась достаточно устойчивая позиция 
касаемо понятия административно-право-
вого статуса, понимаемого как комплекс 
конкретно определенных субъективных 
прав и обязанностей, закрепленных за со-
ответствующим субъектом с помощью норм 
административного права.
С.Л. Курило верно отмечает, что адми-

нистративно-правовой статус является од-
ной из центральных правовых категорий, 
которая имеет большое теоретическое и 
практическое значение, поскольку право-
вой статус есть одним из тех качественных 
показателей, по которым делаются выводы 
про уровень правовой зрелости государ-
ства и общества [1, с.525].
Таким образом, административно-пра-

вовой статус НПУ может быть определен, 
как система взаимосвязанных составляю-
щих, позволяющих определить предмет 
ведения, компетенцию, задания и функции 
полиции (а также ряд других элементов) с 
помощью норм административного права.

Что касается основных составляющих 
административно-правового статуса, то 
в отличие от его определения, позиции 
ученых существенно разнятся. Предметом 
споров тут остается количество элементов, 
охватываемых понятием административ-
но-правового статуса. При этом научные 
расхождения касаются, как правило, 
факультативных, а не ключевых составля-
ющих.
Интересной здесь является позиция 

Балыки А.О., которая в своем диссерта-
ционном исследовании рассматривает ад-
министративно-правовой статус как комп-
лексное явление, состоящее из нескольких 
составляющих. Главным элементом назва-
на компетенция, которая содержит полно-
мочия (права и обязанности) и предметы 
ведения. При этом, дополнительными 
элементами административно-правового 
статуса называются задания, функции, ор-
ганизация и порядок деятельности, ответ-
ственность, взаимодействие [2, с.28].
В свою очередь, нами предлагается 

выделить такие составляющие элементы 
административно-правового статуса НПУ, 
как: а) предмет ведения; 2) задания и функ-
ции; 3) права и обязанности.
При этом в силу невозможности деталь-

но описать все составляющие администра-
тивно-правового статуса НПУ в рамках 
данного исследования, акцент будет сделан 
на предмете ведения и основных заданиях.
Отметим, что административно-

правовой статус НПУ определен ря-
дом нормативно-правовых актов, среди 
которых особо следует выделить Закон 
Украины «О Национальной полиции» от 
2 июля 2015 года [3] и Постановление Ка-
бинета Министров Украины от 28 октября 
2015 года № 877 «Об утверждении Положе-
ния о Национальной полиции» [4].
Подчеркнем, что предмет ведения по-

лиции исходит из определения НПУ, за-
крепленного статьей 1 соответствующего 
Закона, и представляет собой обеспечение 
охраны прав и свобод человека, противо-
действие преступности и поддержание об-
щественной безопасности и порядка [3].
Задания НПУ закреплены статьей 2 

вышеупомянутого Закона, ими являет-



75

Ïðèïóòåíü Ä.Ñ. - Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé ñòàòóñ íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè Óêðàèíû...

ся оказание полицейских услуг в сферах:-
1) обеспечение общественной безопасности 
и порядка; 2) охрана прав и свобод челове-
ка, а также интересов общества и государ-
ства; 3) противодействие преступности;-
4) оказание в границах, определенных за-
коном, услуг по помощи лицам, которые из 
личных, экономических, социальных при-
чин или вследствие чрезвычайных ситуа-
ций нуждаются в такой помощи [3].
Также следует упомянуть основные за-

дания НПУ, изложенные в пункте 3 По-
ложения о Национальной полиции. При-
мечательно что задания в подзаконном 
правовом акте отличаются от изложенных 
в соответствующем Законе. Такими за-
даниями определены: 1) реализация го-
сударственной политики в сферах обес-
печения охраны прав и свобод человека, 
интересов общества и государства, проти-
водействия преступности, поддержание 
общественной безопасности и порядка;-
2) внесение на рассмотрение Министра вну-
тренних дел предложений касаемо обес-
печения формирования государственной 
политики в указанных сферах; 3) оказание 
в границах, определенных законом, услуг 
по помощи лицам, которые из личных, 
экономических, социальных причин или 
вследствие чрезвычайных ситуаций нужда-
ются в такой помощи [4].
Что касается выявления схожих и 

отличительных черт административно-
правового статуса НПУ и соответствую-
щих структур зарубежных государств, то 
учитывая евроинтеграцию Украины, впо-
лне логичным нами видится освещение по-
лиции в государствах-участниках ЕС. Мы 
убеждены, что зарубежный опыт положи-
тельно отразится на усовершенствовании 
работы НПУ и будет способствовать ско-
рейшему вхождению Украины в статус по-
лноправного участника ЕС.
В Республике Польша полиция опред-

елена законом как имеющее униформу 
(обмундированное) и вооруженное форми-
рование, служащее обществу и предназна-
ченное для защиты безопасности людей, 
а также для поддержания безопасности и 
общественного порядка. То есть полиция 
ведает защитой безопасности людей, а так-

же поддерживает общественный порядок и 
безопасность.
К  основным заданиям полиции отнесены: 

1) защита  жизни и здоровья людей, а так-
же собственности от противоправных 
посягательств, нарушающих эти блага;-
2) защита безопасности и общественного 
порядка, включая обеспечение порядка в 
общественных местах, общественном тран-
спорте, дорожном движении и на водах 
общественного использования; 3) иници-
ирование и организация мер для пред-
отвращения совершения преступлений и 
правонарушений, а также криминогенных 
явлений и сотрудничество в этой области 
с государственными органами, органами 
самоуправления и общественными орга-
низациями; 4) выявление преступлений 
и правонарушений, а также преследова-
ние лиц, их совершивших; 5) надзор за 
специализированными вооруженными 
охранными формированиями в объеме, 
указанном в отельных положениях;-               
6) контроль за соблюдением предписаний о 
порядке и административных положениях, 
касающихся общественной деятельности 
или применимых в общественных местах; 
7) сотрудничество с полицией других стран 
и международных организаций, а также 
учреждений и органов Европейского Со-
юза на основе международных соглашений 
и других нормативных актов; 8) сбор, об-
работка и передача информации о престу-
плениях; 9) сохранение данных, содержа-
щих информацию, собранную с помощью 
компетентных органов об отпечатках паль-
цев, неидентифицированных отпечатках 
пальцев с мест преступлений, а также о ре-
зультатах анализа ДНК [5].
Следует отметить конкретизацию 

основных заданий полиции с увеличением 
числа последних, причем среди прочего 
сделан акцент на международном сотруд-
ничестве и сотрудничестве в рамках ЕС.
В Финляндии предметом ведения 

полиции является обеспечение верхо-
венства закона; поддержание обще-
ственного порядка и безопасности; пред-
отвращение, выявление и расследование 
преступлений, а также передача дел в про-
куратуру для рассмотрения обвинений. По-
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лиция работает в сотрудничестве с другими 
государственными и местными органами и 
населением для того, чтобы поддерживать 
безопасность; участвует в международном 
сотрудничестве, относящемся к ее обязан-
ностям [6]. В Акте о полиции значительное 
внимание уделено обеспечению прав и сво-
бод человека, а также принципам деятель-
ности полиции. В то же время основные 
задания корреспондируются с предметом 
ведения и не раскрываются в дальнейшем 
по тексту, тогда как каждая функция, при-
сущая этому органу детально освещена.
Деятельность полиции в Республике 

Хорватия определена соответствующим 
законом. В статье 2 Закона закреплено 
определение полиции, как центральной 
службы Министерства, выполняющей об-
язанности, предусмотренные законом и 
другими нормативными актами.
Полиция защищает фундаментальные 

конституционные права и свободы граж-
дан, а также защищает другие ценности, 
охраняемые Хорватской Конституцией [7].
То есть предметом ведения полиции 

закреплены фундаментальные права и 
свободы, а также прочие, охраняемые Кон-
ституцией ценности.
Задания и функции полиции в 

Республике Хорватия максимально 
конкретизированы и приближены к прак-
тике ее деятельности без наполнения ука-
занного выше Закона теоретическими 
правовыми терминами.
В Литовской Республике законода-

тельством полиция определена как со-
вокупность полицейских органов и 
должностных лиц, обеспечивающих обще-
ственную безопасность и порядок. В свою 
очередь, как учреждение, полиция явля-
ется юридическим лицом, учрежденным в 
порядке, установленном этим и другими 
законами, выполняющим полицейские за-
дачи, возложенные законами и другими 
правовыми документами.
То есть предметом ведения полиции 

является исключительно общественная 
безопасность и порядок, тогда как защи-
та прав и свобод человека расписана далее 
по тексту Закона о полицейской деятель-
ности.

Основными задачами полиции 
определены следующие: 1) защита прав 
и свобод человека; 2) обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности; 3) ока-
зание экстренной помощи лицам, когда 
это необходимо, вследствие их физической 
или психической беспомощности, а также 
лицам, которые пострадали от преступных 
действий, других правонарушений, 
стихийных бедствий или аналогичных ак-
тов; 4) предотвращение преступных деяний 
и других правонарушений; 5) выявление и 
расследование преступлений и других пра-
вонарушений; 6) контроль безопасности 
дорожного движения [8].

Выводы
Проведенный нами анализ админи-

стративно-правового статуса НПУ в срав-
нительно-правовом аспекте с отдельными 
государствами-участниками ЕС (Польша, 
Финляндия, Хорватия, Литва) дает воз-
можность сделать следующее заключе-
ние:

1. Полиция в отдельно взятых госу-
дарствах, как и в Украине, входит в состав 
Министерств внутренних дел в качестве 
отдельного органа (системы органов), ха-
рактеризующейся наличием униформы и 
вооружения;

2. Предмет ведения полиции в целом 
схож, существенно отличается детализация 
его составляющих и акцент на правах и 
свободах человека;

3. Значительное внимание уделяется 
международному сотрудничеству и взаимо-
действию полиции с органами публичной 
администрации и общественностью;

4. Основные задания полиции в сво-
ем большинстве тождественны. Заметны 
отличия в последовательности их размеще-
ния в текстах национальных нормативно-
правовых актов и последующая связь с 
функциями.

5. Рассмотренное зарубежное законода-
тельство о полиции, на достаточном уров-
не, определяет ее административно-право-
вой статус. Отмечена простота изложения 
норм и меньшая детализация на отдельных 
моментах, что упрощает восприятие такого 
законодательства в целом.
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6. Закон «О Национальной полиции» 
является надежным «фундаментом» для 
построения качественно новой формации 
в составе МВД Украины. Однако, мы счи-
таем вполне уместным использование за-
рубежного опыта для усовершенствования 
административно-правового статуса НПУ в 
части оптимизации ее основных заданий и 
функций.
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SUMMARY 
Article is devoted to administrative and legal 

status of the National Police of Ukraine. There is 
noted the defi nition of administrative and legal 
status and its constituent elements. In this article 
administrative and legal status of the National 
Police of Ukraine can be defi ned as a system of 
interconnected components, allowing to defi ne 
the subject of conduct, responsibilities, tasks and 
functions of the police (as well as a some other 
elements) by using administrative law norms.

Is proposed to allocate such constituent 
elements of the administrative and legal status of 
the National Police of Ukraine as: a) the subject of 
conduct; 2) tasks and functions; 3) the rights and 
responsibilities. The National Police of Ukraine 
subject conduct is protection of human rights and 
freedoms, combating crime and ensuring of public 
order and safety. Police activities shall be based on 
the clearly defi ned in law principles.

The attention is focused on the subject of 
conduct and main tasks of the police in some of 
European Union member states. Considered by 
foreign legislation about police at a suffi cient level, 
defi nes it’s administrative and legal status. There 
was a simplicity of presentation standards and less 
detail on certain moments, which simplifi es the 
perception of such legislation as a whole.

Considerable attention is paid to international 
police cooperation and collaboration with the 
authorities of the public administration, community 
and other institutions.

It was concluded about relevance of using 
foreign experience in order to optimize the main 
tasks and functions of the National Police of 
Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню адмі-

ністративно-правового статусу Національної 
поліції України. Відмічено визначення понят-
тя адміністративно-правового статусу та 
його складові елементи. Акцентовано увагу на 
предметі відання і завданнях поліції в окремо 
взятих державах-учасницях Європейського Со-
юзу. Зроблено висновок про доцільність вико-
ристання зарубіжного досвіду з метою оптимі-
зації основних завдань і функцій Національної 
поліції України.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

78ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ 

Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Нынешние сложности в правопримене-
нии в административно-деликтных отно-
шениях на первый взгляд отступают с теми 
проблемами, которые переживает нынеш-
нее общество Украины. Однако нормальное 
функционирование государства, которое 
декларирует демократические принципы 
управления и претендует на европейское и 
мировое признание такого статуса, требует 
надлежащего уровня организации борьбы с 
противоправными проявлениями. По этой 
причине решения проблем в этой области 
общественных отношений является акту-
альной необходимостью.
Состояние научных разработок право-

вого регулирования деятельности адми-
нистративных комиссий в науке админи-
стративного права, в принципе, является 
глубоким и достигает шестидесятых годов 
прошлого века. Различные аспекты право-
вого регулирования деятельности этих ор-
ганов административной юрисдикции ис-
следовались в трудах административистов 
советской школы правовых наук Д.М. Бах-
раха, И.А. Галагана, А.П. Коренева, Б.М. Ла-
зарева, Л. Розина, Н. Салищева, В.Д. Соро-

кина, М.С. Студеникин, А.Н. Якубы и др. 
Среди отечественных исследователей следу-
ет отметить В.Б. Аверянова, А.Н. Бандурку, 
Ю.П. Битяка, И.П. Голосниченка, А.А. За-
дыхайла, Р.А. Калюжного, А.М. Колодия, 
А.Т. Комзюка, В.С. Копейчикова, А.В. Кузь-
менка, А.И. Мыколенка, А.И. Остапенка, 
В.К. Шкарупу, Ю.С. Шемшученка. Указан-
ные авторы выражают разные взгляды по 
поводу усовершенствования правового ре-
гулирования этих отношений. Но мы пер-
выми попробуем систематизировать именно 
критические взгляды на существующее по-
ложение правового регулирования.
Кодекс Украины об административных 

правонарушениях (КоАП) продолжает оста-
ваться основным актом административно-де-
ликтного законодательства, устанавливающе-
го административную ответственность, при 
этом он не является единственным законом, 
который осуществляет правовое регулиро-
вание деятельности административных ко-
миссий, хотя занятие КоАП особого место в 
системе актов, регулирующих администра-
тивно-деликтную деятельность, есть очевид-
ным. Особенность места этого закона в систе-
ме нормативно-правовых актов, по мнению 
А.И. Мыколенка обуславливается тем, что:

- во-первых, КоАП не только пер-
вый, но и основной кодифицированный акт 
Украины, содержащий нормы об админи-
стративной ответственности;

- во-вторых, этот акт является полным 
по содержанию нормативно-правовым ак-
том, включающим в себя нормы материаль-

В статье осуществлен анализ критических 
научных взглядов на современное состояние 
правового регулирования административных 
комиссий при исполнительных комитетах 
местных советов, а также предложены пути 
его совершенствования.
Ключові слова. адміністративна комісія, адміні-

стративна юрисдикція, правове регулювання.

 ÁÀÉÐÀÊÒÀÐ Âåðà Äìèòðèåâíà - àñïèðàíò êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîãî 
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ного и процессуального характера [1, 17].
При этом специальное правовое регули-

рование деятельности административных 
комиссий, как органа административной 
юрисдикции, осуществляется Кодексом 
только с помощью пяти статей:
ст. 213 – устанавливающий перечень ор-

ганов (должностные лица), уполномочен-
ных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях;
ст. 214 – разделяющее компетенции ор-

ганов, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях;
ст. 215 – что обусловливает порядок об-

разования коллегиальных органов, уполно-
моченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях;
ст. 216 – устанавливает условия право-

мочности заседаний коллегиальных орга-
нов;
ст. 218 – устанавливающий перечень ад-

министративных правонарушений, дела по 
которым рассматриваются административ-
ными комиссиями [2].
При этом законодатель специально не 

определяет, в каких случаях дела долж-
ны решать административные комиссии, 
а в каких – исполнительные комитеты. 
А.В. Кузьменко, Т.А. Гуржий эту проблему 
предлагали решить способом: если админи-
стративная комиссия создана, то она и рас-
сматривает дела, если ее нет, то дела рассма-
тривает орган, который должен ее создать 
[3, с.233-235].
Закон Украины «О местном самоуправ-

лении в Украине» ст. 38 в перечне полно-
мочий по обеспечению законности, право-
порядка, охраны прав, свобод и законных 
интересов граждан отмечает рассмотрение 
дел об административных правонаруше-
ниях, отнесенные законом к их ведению и 
образования административных комиссий. 
Этой нормой законодатель предоставил 
право исполнительным органам местного 
самоуправления создавать административ-
ные комиссии. Однако понятие «исполни-
тельные органы местного самоуправления» 
является широким и охватывает, отделы, 
управления, департаменты, службы и тому 
подобное.
Регулятивные расхождение этого Закона 

является настолько очевидными, что порож-
дает неоднозначную практику определения 
субъектов на создание административных 
комиссий: или советы, как фактически уста-
новленные законом органы местного само-
управления, или исполнительные комите-
ты, которые являются исполнительными ор-
ганами местного самоуправления. По этому 
поводу, именно со ссылкой на Закон Украи-
ны «О местном самоуправлении в Украине» 
Л.И. Живицкая отмечала, что в стране до 
сих пор нет четко урегулированных основа-
ний для работы административных комис-
сий, законодательством определены общие 
принципы такой деятельности [4, с. 99].
Закон Украины «О местных государ-

ственных администрациях» предписанием 
п. 17 ст. 25, определяет рассмотрение дел об 
административных правонарушениях от-
несенных к их компетенции и образования 
административных комиссий к полномо-
чиям местных администраций [5]. Однако 
учитывая ст. 218 КУоАП наличие юридиче-
ских возможностей на такую деятельность в 
местных администраций отсутствует [2]. По 
этому поводу авторы учебного пособия «Ад-
министративная ответственность в Украи-
не» под общей редакцией А.Т. Комзюка еще 
в 2000 году высказывали предложение о не-
обходимости законодательного уточнения 
этой нормы и приведение в надлежащее 
соотношение норм III-го раздела КоАП [6, 
с.56].
Положения об административных ко-

миссиях Украинской ССР утвержденное 
Указом Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР от 9 марта 1988 г. № 5540-
XI [7]. Первое, что бросается в глаза, это 
очевидная устарелость нормативно-право-
вого акта, однако, несмотря на это, он дей-
ствует и вместе с КоАП является базовым 
документом, на основании которого органа-
ми местного самоуправления издаются ло-
кальные положения об административных 
комиссиях.
Проблемность одновременного при-

менения явно устаревшего Положения об 
административных комиссиях Украинской 
ССР, утвержденного Указом Президиума 
Верховного Совета Украинской ССР от 9 
марта 1988 г. №5540-XI и Кодекса Украины 
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об административных правонарушениях, 
является предметом критики А. Мельником, 
который, в частности, отмечает, что «учи-
тывая дату принятия Положения № 5540-
XI, его можно применять на практике не в 
полной мере», однако аналитик не отмечает 
объемы возможного применения этого акта 
[8, с.36].
А.А. Задыхайло указывает на:
- неодинаковую практику формиро-

вания и деятельности административных 
комиссий, которая вызывает обстоятельства 
правовой неопределенности, а это, в свою 
очередь, влияет на качество их работы. При 
этом инициативу по регулированию дея-
тельности административных комиссий вы-
нуждены были взять на себя органы местно-
го самоуправления;

- отсутствие на уровне закона норм 
права, предусматривающих особенности 
образования и организации деятельности 
административных комиссий (например, 
которые решают вопрос минимального и 
максимального количества членов админи-
стративной комиссии; закрепляют перечень 
категорий лиц, которые должны входить в 
состав комиссии; устанавливают четкие тре-
бования относительно того, может входить 
в состав комиссии, а кому это запрещено; 
закрепляли требования относительно кан-
дидатур на должности председателя, заме-
стителя председателя, ответственного се-
кретаря, а также рядовых членов комиссии 
и т.д.) [9, с. 76];
Поэтому, с точки зрения А.А. Задыхай-

ло, совершенствованию правового регули-
рования деятельности административных 
комиссий следует уделять больше внимания, 
поскольку законодательство в этой сфере в 
современных условиях оказалось противоре-
чивым и фрагментарным, а значит таким, что 
требует комплексного усовершенствования.
На решение этого вопроса необходимо 

внести изменений в уже существующие нор-
мативно-правовые акты, как в Положение 
об административных комиссиях Украин-
ской ССР, утвержденное Указом Президиу-
ма Верховного Совета Украинской ССР от 9 
марта 1988 г. №5540-XI, так и в КоАП, кро-
ме того, исследователь считает необходи-
мым принятие  обобщающего Закона Укра-

ины «Об общих принципах организации и 
деятельности административных комиссий» 
[9, с.79].
О недостатках в деятельности адми-

нистративных комиссий, обусловленных 
устаревшим нормативным правовым актом 
и отсутствием законодательства, которое 
предусматривает процедуру создания адми-
нистративных комиссий и четкий механизм 
привлечения лица к административной от-
ветственности, указывает А.И. Мыколенко. 
В частности, по его мнению, это обусловли-
вает «... существование« мертвых норм », то 
есть таких, которые по разным объективным 
и субъективным причинам не реализуются 
на практике». Кроме этого, исследователь 
выделяет процессуальные (процедурные) и 
организационные проблемы, которые воз-
никают в результате применения устарев-
шего акта [10, с. 185-187].
Критические взгляды на устаревшие 

нормы Положения об административных 
комиссиях Украинской ССР высказывает и 
В.С. Бердник. По его мнению, причины не-
качественного правоприменения при про-
изводстве административными комиссиями 
дел об административных правонарушени-
ях заключаются в устарелости Положения и 
отсутствие в КоАП:
а) перечня процессуальных прав и 

обязанностей, которыми наделены предсе-
датель, его заместитель, секретарь и члены 
административной комиссии;
б) порядка рассмотрения жалобы или 

протеста прокурора на постановление ад-
министративной комиссии;
в) правовых последствий ненадлежа-

щего оформления материалов дела субъек-
том административного расследования;
г) правовых последствий невыполне-

ния требований по составлению протокола 
заседания административной комиссии [11 
с.11-12].
Кроме этого, В.С. Бердник и А.И. Мыко-

ленко указывают на полное дублирование 
отдельными предписаниями Положения 
процессуальных норм Кодекса об админи-
стративных правонарушениях [12, с.84].
Критическую позицию по применению 

Положения об административных комис-
сиях Украинской ССР как нормативно-
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правового регулятора юрисдикционной 
деятельности отстаивает Л.И. Живицкая, 
отмечая, что большая часть нормативно-
правовой базы, принята в советскую эпоху, 
действует и сейчас, поэтому она не способна 
урегулировать весь массив общественных 
отношений. Неясности и трудности пони-
мания предмета административного права 
не устранены до сих пор. Это, по мнению 
исследовательницы, вызвано тем, что нор-
мативной базой для административного 
права республик были в Советском Союзе 
кодексы об административных правона-
рушениях. Они постоянно дополнялись 
и обеспечивались общими принципами и 
процессуальными предписаниями, созда-
вая впечатление, что является отправной 
точкой и фундаментом особого админи-
стративного права [13].
Тем не менее, Положение об админи-

стративных комиссиях Украинской ССР, 
утвержденное Указом Президиума Вер-
ховного Совета Украинской ССР от 9 мар-
та 1988 г. № 5540-XI, на сегодняшний день 
является действующим, потому что любыми 
актами Верховной Рады Украины указ не 
отменялся. По этой причине Положение, 
являющиеся составляющим системы нор-
мативно-правовых актов, обеспечивающих 
нормативно-правовое регулирование дея-
тельности административных комиссий, и 
осуществляющее юридическое влияние по 
установлению конкретных прав и обязан-
ностей субъектов административно-деликт-
ных отношений.
Проведенный анализ нормативно-пра-

вовых актов позволяет сделать вывод о на-
личии существенных пробелов в правовом 
регулировании организации деятельности 
административных комиссий, что требует 
немедленной реакции законодателя.
Однако, взгляды на пути решения этих 

проблем в литературе наблюдаются различ-
ные, это:

1) внесение соответствующих измене-
ний в действующие нормативно-правовые 
акты: КоАП, как это предлагается В.С. Бер-
дником [11. с.15], в Закон Украины «О мест-
ном самоуправлении в Украине», как это 
предлагается Л.И. Живицкой [4, с.99];

2) принятие единого Закона Украины 

«Об общих принципах организации и дея-
тельности административных комиссий», в 
котором следует четко определить право-
вую природу административных комиссий, 
а также решить ряд других важных вопро-
сов, связанных с их деятельностью, как это 
предлагается А.А. Задыхайло [9, с.77];

3) создание нового кодифицированного 
нормативно-правового акта, в котором бы 
прописывались и материальные, и процессу-
альные нормы регулирующие администра-
тивно-деликтные отношения – администра-
тивно-процедурного кодекса Украины, как 
это предлагается Л.И. Живицкой [13, с.99].
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SUMMARY 
The article presents the analysis of critical 

scientifi c views on the modern state of legal 
regulation of the activities of administrative 
commissions that are within the local councils 
executive committees.

The work also reveals the “drawbacks” of the 
legislative acts that are to regulate the activities 
of the legal bodies of administrative jurisdiction. 
Most of those legislative acts were adopted during 
the Soviet period including Code of Administrative 
Offenses of Ukraine that still remains the main 
Administrative-Delinquent Act providing 
administrative responsibility. But this is not the 
only Act exercising legal regulation of the activities 
of administrative commissions. There is also Law 
of Ukraine “On Local Government in Ukraine” 
that contains controversial provisions concerning 
the subjects entitled to create administrative 
commissions. Along with that there are provisions 
on Administrative Commissions of Ukrainian 
Soviet Republic adopted by the Decree of the 
Supreme Council Presidium of Ukrainian Soviet 
Republic dated March 9, 1988 № 5540-XI still 
in force, causing a range of collisions with the 
aforementioned Laws.

Divergence in provisions of mentioned Acts 
gives rise to different expertise in organization and 
activities of administrative commissions that results 
in the lack of legal clarity that also infl uences the 
quality of their functioning.

The article proves the necessity to amend the 
legislature regulating the activities of administrative 
commissions, as well as gives a range of different 
scientifi c views thereon:

1) by means of amending current legislative 
acts: Code of Administrative Offenses of Ukraine 
and Law of Ukraine “On Local Government in 
Ukraine”;

2) by adopting cohesive Law of Ukraine 
“On the fundamentals of the organization and 
functioning of administrative commissions” that 
would provide clear legal nature of administrative 
commissions , as well as eliminate a range of 
important problems concerning activities thereof;

3) by creating a new coded legal act specifying 
both material and procedural provisions regulating 
administrative-delinquent relations, i.e. – 
Administrative Procedural Code of Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз критичних нау-

кових поглядів на сучасний стан правового регу-
лювання діяльності адміністративних комісій 
при виконавчих комітетах місцевих рад, а та-
кож запропоновано шляхи його удосконалення.
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В статье рассматривается компетен-
ция и полномочия уголовной полиции в сфере 
противодействия организованной преступ-
ности, анализируются задания структурных 
подразделений уголовной полиции по борьбе с 
отдельными видами преступлений.
Ключові слова: кримінальна поліція, організова-

на злочинність, протидія злочинності, законодав-
ство, завдання, контроль.

2010 р. в Україні було зареєстровано 70 про-
явів терористичного характеру, то у 2015 
вже понад 415, що обумовлює необхідність 
виявлення умов та причин та необхідність 
якісної та швидкої протидії даному явищу.
Не менш гострою проблемою є поши-

рення транснаціональної та транскордонної 
злочинності. Окремі кримінальні угрупо-
вання, що мають тісні регіональні, міжна-
родні зв’язки, перебрали під свій контроль 
ринки збуту наркотиків, їх транзит через 
територію України, торгівлю викраденим 
за кордоном і в країні автотранспортом, а 
також зброєю, жінками і дітьми. Вони конт-
ролюють потоки мігрантів, канали їх пере-
правлення в країни Західної Європи і США, 
значну частину контрабандних операцій.
Організована злочинність має різнома-

нітний характер, вона проникла у всі сфери 
суспільного життя. Організовані злочинні 
угруповання, що мають стійкий криміналь-
ний досвід, протягом тривалого періоду 
здійснюють велику кількість тяжких зло-
чинів, значна частина яких залишається не-
розкритими. Поряд з цим масштаби органі-
зованої злочинності постійно збільшуються, 
що дестабілізує стан правопорядку та еконо-
міки в Україні. 
На подолання організованої злочинності 

у всіх її проявах відповідно до Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію України» [1] 
спрямована діяльність підрозділів кримі-
нальної поліції, а саме: 

1) Департаменту карного розшуку (та 
його обласні управління); 

Враховуючи криміногенну ситуацію в 
державі, правоохоронні органи намагаються 
вишукати найбільш ефективні форми про-
тидії організованій злочинності та корупції, 
які є найбільш небезпечними злочинними 
явищами для демократичного суспільства. 
Протидія організованій злочинності має 
спрямовуватись проти професійної злочин-
ної діяльності та проти чиновників, які заву-
альовували свою злочинну діяльність вико-
ристовуючи прийняття ряду законодавчих 
та підзаконних актів, які дають можливість 
вчиняти злочини, насамперед, корупційну 
діяльність, підмінили поняття корупційних 
дій видимістю службових заходів, маскуван-
ням ігорного бізнесу та багато іншого, що 
дозволяє їм, маючи владні повноваження, 
координувати чи очолювати організовану 
злочинність. 
Упродовж останніх років відмічається 

зростання умисних убивств, зокрема, на за-
мовлення, в більшості випадків жертвами 
яких є бізнесмени та політики. Ще більш 
стрімка динаміка зростання актів тероризму, 
екстремізму, агресивної поведінки. Якщо у 
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2) Департаменту боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми (та його 
обласні управління); 

3) Департаменту захисту економіки (та 
його обласні управління); 

4) Департаменту кіберполіції (та його 
міжрегіональні територіальні органи);

5) Департаменту протидії наркозлочин-
ності (та його міжрегіональні територіальні 
органи).
З огляду на нещодавнє створення вка-

заних підрозділів кримінальної поліції, до-
цільно розглянути специфіку діяльності 
окремих з перелічених департаментів.
Аналіз показує, що на даний час збіль-

шується обсяг наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 
що поставляються в Україну з-за кордону. 
Експансія міжнародного наркобізнесу на 
територію України виявляється в пере-
творенні українського транзитного шляху 
на додатковий простір для торгівлі конт-
рабандними наркотиками. Рівень наркома-
нії в Україні за оцінками експертів найви-
щий в Європі. В Україні проблема протидії 
розповсюдження наркотичних речовин до-
сягла критичної точки. Подальші зволікан-
ня можуть призвести до незворотних про-
цесів. Наркоманія зростає в геометричній 
прогресїї, крім того, збільшується тенденція 
втягнення все більше неповнолітніх осіб, 
що може призвести до відчутних демогра-
фічних втрат. 
Враховуючи наркоситуацію в країні у 

складі Національної поліції України створе-
но Департамент протидії наркозлочинності, 
на який покладено організацію та здійснен-
ня протидії наркозлочинності в Україні. 
Відповідно до наказу Національної поліції 
України від 17.11.2015 № 95 [2] на вказану 
службу покладаються наступні завдання за-
вдання:

- забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів та психотропних речо-
вин, їх аналогів і прекурсорів;

- превенція правопорушень, пов’язаних 
з обігом наркотичних засобів та психотроп-
них речовин, їх аналогів і прекурсорів, 
зменшення наркозалежності серед населен-
ня України.

Департамент протидії наркозлочинності 
відповідно до компетенції в сфері боротьби 
зі злочинністю має права, передбачені Кри-
мінальним процесуальним кодексом Украї-
ни, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, Законами України «Про 
Національну поліцію», «Про оперативно-
розшукову діяльність», «Про організаційно-
правові основи боротьби з організованою 
злочинністю», та іншими актами законодав-
ства України [3-6].
Що стосується прав працівників Депар-

тамент протидії наркозлочинності, то вони 
наділені такими правами, як:

- здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність, спрямовану на протидію злочи-
нам у сфері незаконного обігу наркотичних 
і психотропних речовин, їх аналогів і пре-
курсорів, а також комплексне використання 
джерел оперативної інформації, можливос-
тей оперативних підрозділів та застосування 
оперативно-технічних засобів під час прова-
дження в оперативно-розшукових справах;

- у відповідності до положень ст. 8 Зако-
ну України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» здійснювати оперативно-технічні 
заходи за оперативно-розшуковими справа-
ми, що знаходяться в їх провадженні;

- в установленому порядку запитувати та 
отримувати від посадових осіб центральних 
органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, установ і 
організацій документи, довідки та інші ма-
теріали, необхідні для прийняття рішень з 
питань забезпечення реалізації державної 
політики у сфері протидії незаконному обі-
гу наркотичних і психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів;

- користуватися в установленому зако-
нодавствам порядку базами даних Націо-
нальної поліції України, МВС та інших дер-
жавних органів з питань, що належать до 
компетенції Департаменту [2].
Слід відмітити також, що особливу не-

безпеку для суспільства становлять рівень 
і масштаби криміналізації економічної сфе-
ри України в цілому. Криміналітет прагне 
взяти під свій контроль її найбільш пріори-
тетні напрямки: кредитно-фінансову, зокре-
ма банківську, інвестиційну сфери, систему 
енергозабезпечення, приватизацію, зовніш-



85

Äìèòð³ºâ À.À. - Êîìïåòåíö³ÿ ³ ïîâíîâàæåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿...

ньоекономічну діяльність тощо. Організо-
вані злочинні угруповання наполегливо 
проникають у сферу кредитно-фінансових 
відносин через утворення різноманітних 
комерційних структур, акціонерних това-
риств, банків, страхових компаній, фондів з 
метою легалізації коштів, здобутих злочин-
ним шляхом, здійснення впливу на ключові 
позиції в економіці.
Організована економічна злочинність в 

Україні дедалі більше набуває ознак міжна-
родної і поширює свій вплив на фінансово-
кредитну та банківську системи, сферу зо-
внішньоекономічної діяльності – вивезення 
стратегічної та інших видів сировини, про-
дукції хімічної промисловості, матеріалів, 
“відмивання” грошей та вкладання їх у не-
рухомість, фінансування комерційної діяль-
ності, цінні папери, валюту, коштовності [7, 
с. 9].
Корупція – одна з основних ознак орга-

нізованої злочинності. Вона є невід’ємним 
структуроутворюючим елементом, умовою, 
чинником появи, розвитку і функціонуван-
ня тіньової економіки. Рівень корумпова-
ності економіки в Україні залишається ви-
соким.
Серед осіб, затриманих за одержання не-

правомірної вигоди, стосовно яких відкриті 
кримінальні провадження, – колишні висо-
копосадовці окремих міністерств і відомств, 
місцевих органів державної виконавчої вла-
ди та самоврядування, правоохоронних ор-
ганів, податкової адміністрації, митної служ-
би, судів.
Корупція руйнує економічні підвалини 

стабільності в державі не лише через під-
тримку тіньового сектора. Вона руйнівним 
чином впливає і на легальний сектор еконо-
міки – через економічно необґрунтований, 
довільний протекціонізм, через систему 
незаконних пільг, бюджетних асигнувань 
тощо.
Корупція безжально деформує не тільки 

систему суспільно-економічних та політич-
них відносин, а непоправно шкодить мораль-
ним засадам нації, іміджу нашої держави, її 
владним спроможностям як у національно-
му, так і міжнародному вимірі [7, с. 12].
Викладене свідчить про величезні масш-

таби економічної організованої злочинності, 

якій має протистояти Департамент захисту 
економіки Національної поліції України. 
Відповідно до наказу Національної поліції 
України від 07.11.2015 № 81 «Про затвер-
дження Положення про управління захисту 
економіки Департаменту захисту економі-
ки Національної поліції України» [8] до за-
вдань управління відносяться:

- виявлення, запобігання та припинен-
ня злочинів у сфері економіки, у тому числі 
вчинених суспільно – небезпечними орга-
нізованими групами та злочинними органі-
заціями, які впливають на соціально-еконо-
мічну і криміногенну ситуацію на території 
обслуговування; 

- боротьба з корупцією й хабарництвом у 
сферах, які мають стратегічне значення для 
економіки держави, та серед посадових осіб 
органів державної влади і самоврядування; 
протидія корупційним правопорушенням і 
правопорушенням, пов’язаним з корупцією, 
на території обслуговування;

- установлення причин і умов, які спри-
яють учиненню правопорушень у сфері еко-
номіки, та вжиття заходів щодо їх усунення 
[8].
Також необхідно зупинити увагу на пра-

вах працівників Департаменту захисту еко-
номіки Національної поліції України, а саме 
працівники вказаного підрозділу мають 
право:

- здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність, спрямовану на виявлення та 
припинення злочинів у сфері економіки, а 
також комплексне використання джерел 
оперативної інформації, можливостей опе-
ративних підрозділів та застосування опе-
ративно-технічних засобів під час прова-
дження в оперативно-розшукових справах, 
а також контроль за використанням коштів, 
призначених для проведення цієї роботи;

- здійснювати оперативно-технічні захо-
ди за оперативно-розшуковими справами, 
що знаходяться в їх провадженні;

- складати адміністративні протоколи 
про виявлені факти порушення антикоруп-
ційного законодавства та направляти їх до 
судових органів відповідно до законодав-
ства;

- у встановленому порядку запитувати та 
отримувати від посадових осіб органів дер-
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жавної влади документи, довідкові та інші 
матеріали (у письмовій або усній формі), 
необхідні для прийняття рішень з питань 
забезпечення реалізації державної політики 
у сфері боротьби із економічною злочинніс-
тю;

- користуватися в установленому зако-
нодавством порядку базами даних Націо-
нальної поліції України, МВС та інших дер-
жавних органів з питань, що належать до 
компетенції управління, а також інші права, 
передбачені законодавством [8].
Інформаційні технології викликали 

появу нових умов, які використовуються 
криміналітетом для вчинення злочинів на 
національному, міжнародному і транснаці-
ональному рівнях. Організовані злочинні 
групи повною мірою використовують но-
вітні технології для «відмивання» грошей, 
здобутих злочинним шляхом, несанкціоно-
ваного доступу до інформаційних систем і 
т. ін. За даними Інтерполу, доходи злочин-
ців, пов’язані з незаконним використанням 
новітніх технологій, посідали третє місце в 
світі після доходів від торгівлі наркотиками 
і зброєю, заподіяні державі збитки, вчинені 
кіберзлочинцями, складають мільйони до-
ларів та становлять одну з найбільших за-
гроз національній безпеці України.
Протидія злочинності в сфері масових 

комунікацій і інформаційного простору по-
кладається на Департамент кіберполіції 
Національної поліції України. Основними 
завданнями вказаного підрозділу є участь 
у формуванні та забезпеченні реалізації 
держаної політики щодо протидії кримі-
нальним правопорушенням, механізму 
підготовки, учинення або приховування 
яких передбачає використання електро-
нно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. А також сприяння в по-
рядку, передбаченому чинним законодав-
ством, іншим підрозділам Національної 
поліції України у попередженні, виявленні 
та припиненні кримінальних правопору-
шень.
Працівники Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України мають право:
- здійснювати оперативно-розшукову ді-

яльність, спрямовану на виявлення та при-

пинення злочинів у сфері протидії кіберзло-
чинності, а також комплексне використання 
джерел оперативної інформації, можливос-
тей оперативних підрозділів та застосування 
оперативно-технічних засобів під час прова-
дження в оперативно-розшукових справах, 
за використанням коштів, призначених для 
проведення цієї роботи; 

- здійснювати оперативно-технічні захо-
ди за оперативно-розшуковими справами, 
що знаходяться в їх провадженні;

- у встановленому порядку запитувати та 
отримувати від посадових осіб органів дер-
жавної влади документи, довідкові та інші 
матеріали (у письмовій або усній формі), 
необхідні для прийняття рішень з питань 
забезпечення реалізації державної політики 
у сфері протидії кіберзлочинності;

- користуватися в установленому зако-
нодавством порядку базами даних Націо-
нальної поліції України, МВС та інших дер-
жавних органів з питань, що належать до 
компетенції управління, а також інші права, 
передбачені законодавством [9].
Принагідно відмітимо, що до цього часу 

не затверджено положень про діяльність 
Департаменту карного розшуку та Депар-
тамент боротьби зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми, що забезпечує їх ефек-
тивну протидію організованій злочинності.
Таким чином, підсумовуючи наве-

дене, можемо зробити висновок, що на 
новостворені підрозділи кримінальної 
поліції Національної поліції України, зокрема:-
1) Департамент карного розшуку; 2) Депар-
тамент боротьби зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми; 3) Департамент захис-
ту економіки; 4) Департамент кіберполіції; 
5) Департамент протидії наркозлочинності 
покладені великі обов’язки з протидії орга-
нізованій злочинності у всіх її проявах. По-
ставлені завдання потребують:

- здійснення грамотного та дієвого 
контролю за діяльністю підлеглих керівни-
ками підрозділів кримінальної поліції;

- володіння великим об’ємом знань чин-
ного законодавства та оперативно-розшуко-
вої роботи, значним досвідом оперативної 
роботи, наявності відповідних моральних та 
індивідуальних якостей у оперативних пра-
цівників підрозділів кримінальної поліції;
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- розроблення та впровадження мето-
дичних рекомендацій, типових алгоритмів 
діяльності щодо протидії організованій зло-
чинності;

- постійного підвищення професійного 
та кваліфікаційного рівня молодих праців-
ників кримінальної поліції тощо. 

 
Література

1. Про Національну поліцію України За-
кон України від 02.07.2015 р.: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/580-19.

2. Про затвердження Положення про 
Департамент протидії наркозлочинності 
Національної поліції України: наказ Націо-
нальної поліції України від 17.11.2015 № 95.

3. Кримінальний-процесуальний кодекс 
України: Закон України від 13 квітня 2012 
р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

4. Кодекс України про адміністратив-
ні правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 р.: [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/80731-10.

5. Про оперативно-розшукову діяль-
ність: Закон України від 18.02.1992 р. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

6. Про організаційно-правові основи бо-
ротьби з організованою злочинністю: Закон 
України від 30 червня 1993 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http: // www.gska2.
rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id.

7. Долженков О. Ф. Теоретичні про-
блеми становлення політики протидії ство-
ренню інфраструктури злочинного світу за-
собами оперативно-розшукової діяльності 
органів внутрішніх справ [ Текст ]: дис. … 
д-ра юрид. наук: 21.07.04 «оперативно-роз-
шукова діяльність» / Олександр Федорович 
Долженков. – Х., 2002. – 444 с. 

8. Про затвердження Положення про 
Департамент захисту економіки Департа-
менту захисту економіки Національної по-
ліції України»: наказ Національної поліції 
України від 07.11.2015 № 81.

9. Про затвердження Положення про 
Департамент кіберполіції Національної по-
ліції України: наказ Національної поліції 
України від 10.11.2015 № 85.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються компетенція 

і повноваження кримінальної поліції у сфері 
протидії організованої злочинності, аналізу-
ються завдання структурних підрозділів кри-
мінальної поліції по боротьбі з окремими ви-
дами злочинів.
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В условиях растущего числа совершаемых 
преступлений, все большую актуальность 
приобретает вопрос результативности их 
расследования и скорейшего установления 
лиц, причастных к совершению таких уголов-
ных правонарушений.
К сожалению, при расследовании многих 

преступлений оказывается, что ни на ме-
сте их совершения, ни в любых других местах 
не сохранились предметы, которые могут 
служить доказательствами вины того или 
иного лица. Однако и при таких условиях 
возможны ситуации, когда тот или иной 
свидетель запомнил отдельные моменты, 
запечатлел у себя в памяти некоторые вос-
поминания, используя которые следователь 
имеет возможность установить полную кар-
тину совершения преступления и найти спо-
собы и механизмы не только раскрыть его, 
но и принять меры к недопущению подобных 
уголовных правонарушений в будущем.
По своей сути идентификация по мыс-

ленным образам является попытками сви-
детеля как лица, имеющего сведения об об-
стоятельствах совершения преступления, 
отождествить, сопоставить свои воспо-
минания с теми фактами, которые име-
ет следователь, чтобы доказать отдельные 
фактические обстоятельства уголовного 
правонарушения. Лицо, мысленные образы 
которого отождествляются с определенны-
ми вещами или лицами, во многих случаях 
является единственным возможным путем 
скорейшего раскрытия преступления, после 
совершения которого не остается никаких 

Ключові слова: криміналістична ідентифікація, 
уява, впізнання, тотожність, об’єкт, злочин, розслі-
дування.

материальных носителей, информация из 
которых может точно свидетельствовать о 
вине конкретного лица.
В свою очередь, отсутствие современных 

научных исследований, учитывающих новей-
шие общественные реалии, приводит к фак-
тическому теоретического коллапсу в этой 
области знаний. Таким образом, статья по-
священа отдельным актуальным вопрос про-
ведения идентификации объектов матери-
ального мира по мысленными образами как 
перспективного и прогрессивного вида крими-
налистической идентификации, с помощью 
обоснованного и методологически правильно-
го использования которого следователи будут 
иметь достаточные возможности для рас-
следования преступлений, раскрытие кото-
рых с использованием других криминалисти-
ческих механизмов не имело положительных 
результатов.

Актуальність теми
Не дивлячись на значні соціально-по-

літичні зміни, що відбулися в Україні за 
останні роки, рівень злочинності в нашо-
му суспільстві й досі є високим. За даними 
Державної служби статистики України, у 
2014 році виявлено 529 139 злочинів, у той 
час як у 2010 році цей показник становив 
505 371 злочинів, а у 2012 році – лише 447 
147 [1].
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Як відомо, рівень криміногенної об-
становки значною мірою залежить від 
фактичних результатів діяльності органів 
внутрішніх справ, оскільки й досі найді-
євішим механізмом запобігання вчинення 
злочинам є невідворотність покарання.
Однак чи можуть бути дії слідчих та 

оперативних працівників результатив-
ними, якщо вони не мають достатнього 
обсягу та рівня теоретичних знань з про-
ведення окремих процесуальних дій? Чи 
можуть бути результати роботи вказаних 
осіб позитивними, якщо особи, що вчи-
няють злочини, постійно вдосконалюють 
свої знання, вміння та навички, беручи 
„на озброєння” новітні розробки в галузі 
науки і техніки, що значно полегшують 
їм вчинення протиправних діянь? Звісно, 
відповідь на вказані питання є негатив-
ною. Проте саме ці проблеми й покликана 
вирішувати криміналістика – наука, що до-
сліджує концептуальні питання, пов’язані 
із вчиненням та розслідуванням злочинів.
Особливе значення в процесі дока-

зування фактичних обставин вчинення 
злочину за умов відсутності матеріальних 
доказів вини особи набуває криміналіс-
тична ідентифікація за уявними образами, 
оскільки подальший процес розкриття і 
розслідування злочину неможливий без 
дій і процесів, в основі яких закладені за-
вдання ідентифікації об’єктів на основі 
спогадів свідка.
Звісно, розповсюдженими є випадки, 

коли результативними є й класичні методи 
розслідування злочинів шляхом здійснен-
ня класичних процесуальних дій (допит, 
огляд, обшук тощо), проте досить часто 
виконання ідентифікаційних завдань є не-
можливим без застосування нестандарт-
них методів розслідування, яким по суті і є 
криміналістична ідентифікація за уявними 
образами.
Таким чином, актуальність обраної 

нами теми дослідження полягає в необме-
женості в часі та за колом осіб тих проблем, 
вирішення яких є можливим виключно за 
умови удосконалення вже існуючих та роз-
робки й впровадження новітніх механізмів 
криміналістичної ідентифікації предметів, 
тварин, людин та інших об’єктів матері-

ального світу задля досягнення позитив-
них результатів у розслідуванні злочинів.

Ступінь вивчення проблематики в 
науковій літературі

Питанням криміналістичної іденти-
фікації було приділено увагу такими вче-
ними, як В.Я. Колдін, Б.М. Комаринець, 
В.Є. Корноухов, І.Д. Кучеров, Н.П. Май-
ліс, В.О. Образцов, М.В. Салтевський, 
М.Я. Сегай, Д.А. Степаненко та інш. Про-
те проблеми здійснення криміналістич-
ної ідентифікації за уявними образами не 
були належним чином досліджені в сучас-
ній правовій науці ані на рівні фундамен-
тальних, ані на рівні оглядових наукових 
праць.

Викладення основного матеріалу
Одним із головних завдань криміналіс-

тики, поряд з вивченням і узагальненням 
слідчої практики та попереднього досвіду 
для розроблення сучасних методик і тех-
нологій, спрямованих на боротьбу зі зло-
чинністю сьогодні, є використання здобу-
тих при цьому даних щодо передбачення 
розвитку теорії криміналістики, перспек-
тивних напрямків розвитку науково-тех-
нічних засобів, методик та технологій, що 
стануть до потреби у майбутньому [2, с. 38].
Криміналістична ідентифікація є од-

ним з основних способів встановлення іс-
тини в кримінальному судочинстві. На цей 
час вченими розроблена значна кількість 
визначень криміналістичної ідентифікації, 
кожне з яких, як правило, характеризує 
вказаний процес з точки зору його найбіль-
шої приналежності до окремого види іден-
тифікації, що був предметом дослідження 
такого науковця. Проте, на нашу думку, 
найбільш повною за змістом та одночасно 
лаконічною за формою є позиція М.О. Се-
ліванова, який визначав криміналістичну 
ідентифікацію як метод пізнання, систему 
принципів та прийомів, що визначають на-
уковий підхід до досліджень, направлених 
на встановлення наявності або відсутності 
тотожності („тождества”) об’єкта в кримі-
нальному процесі. На думку вченого, іден-
тифікація є системою реальних, таких, що 
виконуються у визначеній послідовності, 
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дій з встановлення наявності або відсутнос-
ті тотожності („тождества”) [3, с. 29]. Отже, 
криміналістична ідентифікація є процесом 
впізнання об’єкта ідентифікації за наявни-
ми в слідчого відомостями за допомогою 
спогадів третіх осіб.
Криміналістична ідентифікація направ-

лена на вивчення минулого, ототожнення 
об’єкта ідентифікації в процесі розсліду-
вання злочину здійснюється за слідами по-
дії, що вже відбулася. За таких умов подія 
злочину пізнається не шляхом його безпо-
середнього спостереження, а через пізнан-
ня, дослідження, вивчення різноманітних 
джерел, що містять відомості про нього.
Йдеться, перш за все, про специфічну 

форму ідентифікації, що відбувається шля-
хом уявного зіставлення наявних ознак 
об’єкту впізнання з образом, що наявний 
у пам’яті людини. Пред’явлення для впіз-
нання досить розповсюджено в діяльності 
правоохоронних органів з розслідування 
злочинів. Здатність людини ототожнюва-
ти матеріальні об’єкти шляхом зіставлен-
ня їх ознак з тими, що збереглися в його 
пам’яті, перевірена не лише психологічни-
ми експериментами, а й підтверджена слід-
чою практикою. Основою пред’явлення 
для впізнання є такі психічні процеси, як 
сприйняття, запам’ятовування і відтво-
рення
Ідентифікація за уявними образами 

найчастіше здійснюється при пред’явленні 
для впізнання живих осіб, трупів і пред-
метів. У цьому випадку уявний образ є та-
ким, що ідентифікує, а сам об’єкт – такий, 
який ідентифікують.
Досить часто така ідентифікація асо-

ціюється із методом словесного портрету, 
відповідно до якого опис проводиться за 
певними правилами. Так, опис побудо-
вано на уявному образі людини, яку спо-
стерігав свідок. Звісно, цей образ згодом 
втрачає свою повноту, іноді спотворюєть-
ся під впливом умов його сприйняття та 
збереження. Такі описи досить часто є в 
протоколах допитів, проте в подальшо-
му внаслідок природного процесу забу-
вання суб’єкт ідентифікації може навіть 
не співставити свій уявний образ, опис у 
відповідному протоколі та об’єкт, який 

пред’явлено слідчим для ідентифікації.
Отже, ідентифікація за уявними обра-

зами є намаганнями особи, яка має відо-
мості про обставини вчинення злочину, 
ототожнити свої спогади із тими фактами, 
що має слідчий, задля доведення окремих 
фактичних обставин кримінального пра-
вопорушення. Вбачається, що для визна-
чення можливості застосування вказаного 
виду криміналістичної ідентифікації необ-
хідно з’ясувати обставини, наявність яких 
зумовлює проведення вказаного процесу 
пізнання.
Так, Є.П. Іщенко виокремлює декілька 

передумов криміналістичної ідентифікації 
[4, с. 25]. Беручи їх до уваги, визначимо 
основні передумови можливості здійснен-
ня криміналістичної ідентифікації за уяв-
ними образами.
По-перше, будь-який злочин у своєму 

широкому розумінні є соціальним яви-
щем, що характеризується антисуспіль-
ною спрямованістю і спричиняє руйнацію 
створюваних людьми умов життєдіяльнос-
ті [5, с. 15]. У свою чергу, будь-яка руйна-
ція має наслідком зміну елементів навко-
лишнього матеріального світу, їх зміну 
та перетворення, а отже, окремі об’єкти 
(речі) та суб’єкти (люди) з їх волі або поза 
нею стають носіями відповідних слідів зло-
чину, які в подальшому, використовуючи 
відповідні криміналістичні методи, можна 
ідентифікувати.
По-друге, будь-який об’єкт матеріаль-

ного світу (річ, людина, тварина тощо) є 
носієм як родових, так й індивідуальних 
ознак. С.М. Потапов визначав криміналістич-
ну ідентифікацію як порівняльне досліджен-
ня ознак речей, що подумки („мысленно)” 
виокремлюються, але лише тих ознак, які 
визначають її тотожність і виокремлюють від 
усіх інших речей [6, с. 15]. За радянських 
часів досить запеклою була суперечка 
вчених щодо необхідності встановлен-
ня родових чи індивідуальних ознак речі 
об’єкту під час його ідентифікації. Однак, 
на нашу думку, указана теоретична супер-
ечка є безпідставною, оскільки за своєю 
суттю криміналістичну ідентифікацію за 
уявними образами можна порівняти із 
дедуктивним процесом. Так, особливіс-
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тю ідентифікації за уявними образами є 
впізнання об’єкту за окремими спогадами. 
Проте особливістю процесу мислення лю-
дини є її позасвідоме прагнення уніфіку-
вати, класифікувати події, що відбулися, 
задля їх якнайшвидшого пригадування в 
майбутньому. Таким чином, природним 
для людини є наділення об’єкту певними 
родовими ознаками, за допомогою яких 
вона зможе ідентифікувати такий об’єкт у 
майбутньому. Зазначене, у свою чергу, не 
виключає процесу індивідуалізації зазна-
чених об’єктів у випадку, якщо їх окре-
мі ознаки були відмінними від тих, що є 
загальноприйнятими для об’єктів цього 
роду (виду).
Однак слід враховувати, що у бага-

тьох випадках встановлення конкретної 
тотожності має більш важливе значення 
для слідства, ніж встановлення групової 
належності. У зв’язку із цим цілком об-
ґрунтованим є твердження, що не слід 
недооцінювати й групову ідентифікацію. 
Значення встановлення групової належ-
ності полягає в такому: 

1) встановлення групової належності 
є, як правило, необхідним етапом до вста-
новлення конкретної тотожності; 

2) встановлення групової належності 
дозволяє виключити групу об’єктів з обся-
гу криміналістичного дослідження, є засо-
бом виключення деяких версій у справі й 
тим самим звужує коло пошуків потрібно-
го об’єкта [7].
По-третє, за звичайних умов людина 

здатна ототожнити той чи інший об’єкт з 
тим образом, який вона запам’ятала, про-
тягом досить тривалого проміжку часу піс-
ля того, як певна подія (злочин) відбулася. 
Проте слід зазначити, що така здатність 
має свої особливості. Йдеться, зокрема, 
про саму сутність процесу, що досліджу-
ється нами, оскільки процес впізнання 
відбувається, як правило, не за схемою „я 
пам’ятаю, що на місці скоєння злочину був 
чорний автомобіль марки А із державним 
номером Б, бампер якого був червоного 
кольору та був подряпаний зліва спере-
ду”, а за схемою „я впізнав цей автомобіль, 
оскільки на місці скоєння злочину також 
був автомобіль вітчизняного виробника 

темного кольору, колір бампер якого був 
відмінними від кольору кузова та скоріш 
за все був поламаний”. Як бачимо, суб’єкт 
ідентифікації ототожнив саме образ авто-
мобіля, який він запам’ятав в силу підви-
щеної емоційності під час події злочину, 
із реальним об’єктом, впізнавши в ньому, 
перш за все, окремі родові ознаки, наяв-
ність яких у подальшому й надасть йому 
можливість пригадати (впізнати) й окремі 
індивідуальні ознаки.
Таким чином, криміналістична іденти-

фікація за уявними образами є процесом 
ототожнення об’єктів матеріального світу, 
що мають відношення до події злочину та 
наділені окремими родовими та індивіду-
альними ознаками, зі спогадами осіб, які 
стали свідками такої події та які мають 
можливість відтворити (пригадати та за-
документувати) такі ознаки через деякий 
проміжок часу.
Звісно, слід мати на увазі, що резуль-

тати проведення такої ідентифікації зна-
чною мірою залежать як від особи, що 
організовує її проведення (слідчого), так 
і від обстановки, в якій вона проводить-
ся (відомим є факт, що наближене до ре-
альних подій середовище створить до-
датковий поштовх для найбільш повного 
пригадування та впізнання об’єкту іден-
тифікації).
До цілком обґрунтованого висновку 

дійшов В.І. Гаєнко, який зазначив, що 
ефективність боротьби зі злочинністю зна-
чною мірою залежить від ступеня розви-
тку методів розслідування, без яких дійсна 
оптимізація слідчої діяльності просто не-
можлива [8, с. 3]. Являючи собою ретро-
спективну діяльність, метою розслідуван-
ня є встановлення об’єктивних явищ, що 
проходили під час взаємодії різноманіт-
них об’єктів, яка відбувалася при скоєнні 
злочину. Тому, на нашу думку, саме кри-
міналістична ідентифікація, у тому числі 
й ідентифікація за уявними образами, є 
тими методами пізнання, завдяки яким 
можливим є розслідування злочинів, після 
скоєння яких не залишається матеріаль-
них слідів. 
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Викладене дає нам підстави дійти до 
наступних висновків:

1. Криміналістична ідентифікація на-
правлена на вивчення минулого, ото-
тожнення об’єкта ідентифікації в процесі 
розслідування злочину здійснюється за 
слідами події, що вже відбулася. За таких 
умов подія злочину пізнається не шляхом 
його безпосереднього спостереження, а 
через пізнання, дослідження, вивчення 
різноманітних джерел, що містять відо-
мості про нього.

2. За своєю суттю ідентифікація за уяв-
ними образами є намаганнями свідка як 
особи, що має відомості про обставини 
вчинення злочину, ототожнити, співстави-
ти свої спогади із тими фактами, що має 
слідчий, задля доведення окремих фак-
тичних обставин кримінального правопо-
рушення.

3. Основними передумовами можли-
вості здійснення криміналістичної іден-
тифікації за уявними образами є наступні 
фактори:

- окремі об’єкти (речі) та суб’єкти 
(люди) з їх волі або поза нею стають но-
сіями відповідних слідів злочину, які в 
подальшому, використовуючи відповідні 
криміналістичні методи, можна ідентифі-
кувати;

- будь-який об’єкт матеріального світу 
(річ, людина, тварина тощо) є носієм як 
родових, так й індивідуальних ознак;

- за звичайних умов людина здатна ото-
тожнити той чи інший об’єкт з тим обра-
зом, який вона запам’ятала, протягом до-
сить тривалого проміжку часу після того, 
як певна подія (злочин) відбулася;

- впізнавши в об’єкті ідентифікації 
окремі родові ознаки, свідок має можли-
вість пригадати (впізнати) й окремі індиві-
дуальні ознаки такого об’єкту.

4. Особливістю процесу мислення лю-
дини є її позасвідоме прагнення уніфіку-
вати, класифікувати події, що відбулися, 
задля їх якнайшвидшого пригадування в 
майбутньому. Таким чином, природним 
для людини є наділення об’єкту певними 
родовими ознаками, за допомогою яких 
вона зможе ідентифікувати такий об’єкт у 
майбутньому. Зазначене, у свою чергу, не 

виключає процесу індивідуалізації зазна-
чених об’єктів у випадку, якщо їх окре-
мі ознаки були відмінними від тих, що є 
загальноприйнятими для об’єктів цього 
роду (виду).

5. Криміналістична ідентифікація за 
уявними образами є процесом ототожнен-
ня об’єктів матеріального світу, що мають 
відношення до події злочину та наділені 
окремими родовими та індивідуальними 
ознаками, зі спогадами осіб, які стали свід-
ками такої події та які мають можливість 
відтворити (пригадати та задокументу-
вати) такі ознаки через деякий проміжок 
часу.
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SUMMARY 
In the context of the growing number of 

crimes committed, all the more urgent question of 
the effectiveness of their investigations and the 
prompt identifi cation of persons involved in the 
commission of such criminal offenses.

Unfortunately, in the investigation of many 
crimes it is that any place of their commission, 
nor in any other places not preserved items that 
may serve as evidence of guilt of a person. How-
ever, under these conditions, there are situations 
where one or the other witness remembered cer-
tain moments, captured in my memory of some of 
the memories, using which the investigator has 
the opportunity to establish a complete picture of 
the offense and to fi nd ways and mechanisms not 
only to reveal it, but also to take steps to prevent 
such criminal offenses in the future.

At its core identifi cation by mental images is 
an attempt to witness as the person who has in-
formation about the circumstances of the crime, 
identify, compare their memories with the facts 
that the investigator has to prove some factual 
circumstances of the criminal offense. A person 
whose mental images are identifi ed with certain 
things or persons, in many cases, is the only pos-
sible way to solve the crime as soon as possible, 
after the commission of which there remains no 
physical media, the information of which can 
accurately indicate the fault of the person con-
cerned.

The lack of modern scientifi c research, tak-
ing into account the latest social realities leads 
to the actual collapse of the theoretical knowl-
edge in this fi eld. Thus, the article is devoted to a 
separate current issue of the identifi cation of the 
objects of the material world by mental images 
as a promising and progressive type of forensic 
identifi cation, using sound and methodologically 
correct use which investigators will have ample 
opportunity to investigate crimes, the disclosures 
of which with other forensic arrangements had 
positive results.

АНОТАЦІЯ 
За умов постійно зростаючої кількості 

злочинів, що вчиняються, все більшої акту-
альності набуває питання результативності 
їх розслідування та якнайшвидшого встанов-
лення осіб, причетних до скоєння таких кри-
мінальних правопорушень.
На жаль, під час розслідування багатьох 

злочинів виявляється, що ані на місці їх вчи-
нення, ані в будь-яких інших місцях не збере-
глися предмети, що можуть бути доказами 
для доведення вини тієї чи іншої особи. Проте 
й за таких умов можливими є ситуації, коли 
той чи інший свідок запам’ятав окремі мо-
менти, закарбував у себе в пам’яті деякі спо-
гади, використовуючи які, слідчий має змогу 
встановити повну картину вчинення злочину 
та віднайти способи та механізми не лише 
розкрити його, а й вжити заходів до недопу-
щення тотожних кримінальних правопору-
шень у майбутньому.
За своєю сутністю ідентифікація за уяв-

ними образами є намаганнями свідка як осо-
би, що має відомості про обставини вчинення 
злочину, ототожнити, співставити свої спо-
гади із тими фактами, що має слідчий, за-
для доведення окремих фактичних обставин 
кримінального правопорушення. Особа, уявні 
образи якої ототожнюються із певними ре-
чами чи особами, у багатьох випадках є чи 
не єдиним можливим шляхом якнайшвидшо-
го розкриття злочину, після вчинення якого 
не залишається жодних матеріальних носіїв, 
інформація з яких може достеменно свідчи-
ти про вину конкретної особи у скоєнні такого 
злочину.
У свою чергу, відсутність сучасних на-

укових досліджень, що враховують новітні 
суспільні реалії, призводить до фактичного 
теоретичного колапсу в цій галузі знань. Та-
ким чином, стаття присвячена окремим ак-
туальним питання проведення ідентифікації 
об’єктів матеріального світу за уявними об-
разами як перспективного та прогресивного 
виду криміналістичної ідентифікації, за до-
помогою обґрунтованого та методологічно 
правильного використання якого слідчі мати-
муть достатні можливості для розслідування 
злочинів, розкриття яких із використанням 
інших криміналістичних механізмів не мало 
позитивних результатів.
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В работе рассмотрен механизм про-
ведения проверок должностными лицами 
государственных учреждений у субъектов 
хозяйствования сферы торговли и услуг, в 
том числе ресторанного хозяйства для обе-
спечения прав потребителей при получении 
качественных и безопасных продукции и ус-
луг, которые предоставляют на рынке эти 
субъекты.
Ключові слова: суб’єкт господарювання, посадова 

особа, планова перевірка, позапланова перевірка, акт 
перевірки, рішення за результатами перевірки.

Проведення перевірок у суб’єктів госпо-
дарювання сфери торгівлі і послуг, у тому 
числі ресторанного господарства завжди 
здійснюється з метою забезпечення якості 
продукції і дотримання обов’язкових вимог 
щодо її безпеки, а також додержання правил 
торгівлі та надання послуг, які надаються. 
Будь-яка перевірка здійснюється відповідно 
до існуючого порядку, у тому числі і пере-
вірка діяльності суб’єктів у сфері торгівлі та 
послуг, який має законодавче підґрунтя, що 
підтверджено наказом Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі від 07.03.2012 р. 
№ 310 [3].
Нормативний акт «Порядок проведен-

ня перевірок у суб’єктів господарювання 
сфери торгівля і послуг, у тому числі рес-
торанного господарства, якості продукції, 
додержання обов’язкових правил безпе-
ки продукції, а також додержання правил 
торгівлі і надання послуг» визначає ме-
ханізм здійснення державного контролю 
посадовими особами за додержанням за-
конодавства про захист прав споживачів 
суб’єктами господарювання сфери торгівлі 
і послуг, у тому числі ресторанного госпо-
дарства. У цьому Порядку терміни вжива-
ються у значенні, установленому Законом 
України «Про захист прав споживачів», 
за винятком термінів «державний нагляд 
(контроль)», «треті особи», які вживаються 
у значенні, установленому Законом Украї-
ни «Про основні засади державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності» [1-3].

Виявлення правопорушень у сфері тор-
гівлі і послуг у сучасних умовах господарю-
вання не представляється можливим без 
проведення перевірок їхньої діяльності. 
Для забезпечення роботи суб’єктів господа-
рювання у правовому полі перевірку може 
здійснювати Державна інспекція з питань 
захисту прав споживачів або інші органи 
державного нагляду (контролю) відповідно 
до діючого законодавства із урахуванням ви-
мог Законів України «Про захист прав спо-
живачів», «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» та інших нормативно-правових 
актів, які регулюють відносини у сфері за-
хисту прав споживачів [1, 2].
Метою статті є визначення особливос-

тей порядку перевірок діяльності суб’єктів 
господарювання у сфері торгівлі та послуг, 
а також ресторанного господарства для за-
безпечення прав споживачів щодо якісної 
та безпечної продукції.
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Взагалі практично всі контролюючі 
органи здійснюють перевірку діяльності 
суб’єктів господарювання з метою конт-
ролю стану дотримання ними вимог зако-
нодавства про захист прав споживачів щодо 
якості та безпеки продукції, правил торгівлі 
та послуг, надання споживачам необхідної, 
доступної, достовірної та своєчасної інфор-
мації про продукцію. Органи з питань за-
хисту прав споживачів та інші контролюю-
чі органи здійснюють державний контроль 
стану дотримання суб’єктами господарю-
вання вимог законодавства про захист прав 
споживачів шляхом проведення планових 
та позапланових перевірок.
Планові перевірки виконуються посадо-

вими особами на підставі квартального пла-
ну роботи контролюючих органів у межах 
відповідного переліку питань для здійснен-
ня планових заходів, які затверджуються 
в установленому законодавством порядку. 
Квартальний план роботи щодо здійснен-
ня державного контролю у сфері захисту 
прав споживачів складається відповідно до 
завдань, визначених Президентом Украї-
ни, Верховною Радою України, Кабінетом 
Міністрів України, Держспоживінспекцією 
України, Міністром економічного розвитку 
і торгівлі України, іншими відповідними 
міністерствами і відомствами. У разі над-
ходження обґрунтованих пропозицій щодо 
вивчення стану реалізації споживачам про-
дукції на ринку від місцевих державних ад-
міністрацій, органів місцевого самовряду-
вання, а також інших органів і установ, які 
здійснюють державний нагляд (контроль), 
вони враховуються у квартальному плані 
роботи територіальних органів [3].
Перед проведенням планової перевір-

ки відповідний орган державного нагляду 
(контролю) надсилає суб’єкту господарю-
вання письмове повідомлення про прове-
дення планової перевірки не пізніше ніж 
за десять днів до дня її проведення. Пові-
домлення повинно містити: дату початку 
та дату закінчення проведення планової 
перевірки; найменування юридичної особи 
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи – підприємця, щодо діяльності яких 
проводиться перевірка; найменування від-
повідного органу з питань захисту прав 

споживачів. Повідомлення надсилається 
рекомендованим листом або телефоногра-
мою за рахунок коштів відповідного орга-
ну з питань захисту прав споживачів або 
вручається особисто керівнику чи уповно-
важеній особі суб’єкта господарювання під 
розписку.
Позапланові перевірки призначаються 

лише з підстав, визначених законодавчо. 
Під час проведення позапланової перевірки 
з’ясовуються лише ті питання, необхідність 
перевірки яких стала підставою для її здій-
снення, з обов’язковим зазначенням цих 
питань у направленні на проведення пере-
вірки. Посадові особи повинні ознайомити 
суб’єкта господарювання з підставою прове-
дення позапланової перевірки і надати йому 
копії відповідного документа. Позапланові 
перевірки суб’єктів господарювання про-
водяться посадовими особами за наявності 
таких підстав:

– суб’єктом господарювання надана 
письмова заява до відповідного органу з пи-
тань захисту прав споживачів про здійснен-
ня перевірки за власним бажанням;

– у випадку виявлення та підтвер-
дження недостовірності даних, заявлених у 
документах обов’язкової звітності, поданих 
суб’єктом господарювання;

– для перевірки виконання суб’єктом 
господарювання приписів, розпоряджень 
або інших розпорядчих документів щодо 
усунення порушень вимог законодавства, 
виданих за результатами проведення пла-
нових перевірок органом з питань захисту 
прав споживачів;

– при зверненні фізичних та юридич-
них осіб про порушення суб’єктом господа-
рювання вимог законодавства. Позапланова 
перевірка у цьому разі здійснюється за на-
явності згоди на проведення позапланових 
заходів зі здійснення державного контролю 
відповідного органу;

– суб’єктом господарювання в уста-
новлений термін не подані документи 
обов’язкової звітності без поважних при-
чин, а також відсутні письмові пояснення 
про причини, які перешкоджали поданню 
таких документів;

– у випадках настання аварії, смерті по-
терпілого внаслідок нещасного випадку або 
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професійного захворювання, які пов’язані з 
діяльністю суб’єкта господарювання.
Повторна позапланова перевірка 

суб’єкта господарювання за один і той са-
мий період, з одного і того самого предмета, 
на одній і тій самій підставі не допускаєть-
ся. Якщо надійшло декілька скарг на суб’єкт 
господарювання з одного й того самого при-
воду позапланова перевірка проводиться 
один раз [3].
Посадові особи під час проведення пере-

вірок здійснюють державний контроль ста-
ну дотримання суб’єктами господарювання 
вимог законодавства про захист прав спо-
живачів і мають право безперешкодно відві-
дувати та обстежувати відповідно до законо-
давства виробничі, складські, торговельні та 
інші приміщення суб’єктів господарювання; 
відбирати у суб’єктів господарювання сфери 
торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного 
господарства, зразки товарів, сировини, ма-
теріалів, напівфабрикатів, комплектуваль-
них виробів для проведення перевірки їх 
якості на місці або незалежної експертизи у 
відповідних лабораторіях та інших устано-
вах, акредитованих на право проведення 
таких робіт згідно із законодавством; про-
водити контрольні перевірки правильнос-
ті здійснення розрахунків зі споживачами; 
одержувати безоплатно від суб’єктів госпо-
дарювання сфери торгівлі і послуг, у тому 
числі ресторанного господарства, що пере-
віряються, копії необхідних документів, які 
характеризують якість продукції, сировини, 
матеріалів, комплектувальних виробів, що 
використовуються для виробництва такої 
продукції; уживати в установленому поряд-
ку передбачених законодавством заходів до 
суб’єктів господарювання, які допустили 
порушення прав споживачів, і вносити від-
повідні пропозиції щодо їх подальшої діяль-
ності та притягнення до відповідальності 
винних у порушенні прав споживачів згідно 
з чинним законодавством [3]. Такі права на-
дають можливість посадовій особі, що про-
водить перевірку, не тільки встановити фак-
ти порушень, але і виявити джерела їхнього 
походження.
Під час здійснення посадовими особами 

перевірки суб’єкт господарювання наділе-
ний низкою прав, а саме: вимагати від поса-

дових осіб додержання вимог законодавства 
України під час здійснення ними державно-
го контролю за додержанням законодавства 
про захист прав споживачів; перевіряти на-
явність у посадових осіб службового посвід-
чення та одержувати копії направлення на 
проведення перевірки; бути присутнім під 
час проведення перевірки; ознайомлювати 
посадових осіб з переліком відомостей, що 
становлять комерційну таємницю суб’єкта 
господарювання, та вимагати їх нерозголо-
шення; одержувати та ознайомлюватися з 
матеріалами перевірки в порядку, визна-
ченому чинним законодавством; давати у 
письмовій формі свої пояснення, зауважен-
ня або заперечення, що додаються до акта 
перевірки; оскаржувати в установленому 
законодавством порядку неправомірні дії 
органів з питань захисту прав споживачів та 
їх посадових осіб при проведенні перевірок 
та видані приписи щодо припинення пору-
шень прав споживачів [3]. Наведені права 
суб’єкта господарювання дозволяють йому 
бути активним учасником перевірки своєї 
діяльності і відстоювати свою правоту.
Окрім того, суб’єкт господарювання під 

час проведення перевірок зобов’язаний: до-
пускати посадових осіб до проведення пере-
вірок за умови дотримання порядку здій-
снення державного нагляду (контролю), 
передбаченого Законом України «Про осно-
вні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» та іншими 
нормативно-правовими актами; виконувати 
вимоги органу з питань захисту прав спожи-
вачів та його посадових осіб щодо усунення 
виявлених порушень вимог законодавства; 
надавати документи, зразки продукції, по-
яснення, довідки, відомості, матеріали з 
питань, що виникають під час проведення 
перевірок, відповідно до закону; одержу-
вати примірник припису або акта органу з 
питань захисту прав споживачів за резуль-
татами проведеного планового чи позапла-
нового заходу [2, 3].
Контролюючі органи, їх посадові особи 

та суб’єкти господарювання мають право 
фіксувати процес проведення перевірок чи 
кожну окрему дію засобами аудіо- та відео-
техніки, не перешкоджаючи проведенню 
такої перевірки.
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Поряд із цим, користуючись своїми 
правами, суб’єкт господарювання може не 
допускати посадових осіб до проведення 
перевірки, якщо: вона проводиться з по-
рушенням вимог щодо періодичності здій-
снення заходів державного нагляду (контр-
олю), передбачених законом; посадова 
особа не надала копій документів, передба-
чених Законом України «Про основні заса-
ди державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», або якщо надані 
документи не відповідають вимогам цього 
Закону; посадові особи не пред’явили до по-
чатку перевірки службового посвідчення та 
направлення на проведення перевірки або 
суб’єкт господарювання не отримав повідо-
млення про проведення планової перевірки 
[2, 3]. Однак, нехтуючи правовим полем, 
cуб’єкт господарювання може створювати 
перешкоди посадовим особам у проведенні 
перевірки якості харчової продукції, а також 
правил торговельного та інших видів обслу-
говування. У такому випадку складається 
відповідний акт, у якому фіксується факт 
створення перешкод у проведенні перевір-
ки. У разі потреби до проведення перевірок 
можуть залучатися за їх згодою у межах по-
вноважень, передбачених законодавством, 
представники місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, правоохоронних органів, інших органів 
контролю.
Початок будь-якої перевірки пов’язаний 

із виданням наказу відповідного контролю-
ючого органу. Наказ, на підставі якого по-
садовими особами проводяться перевірки, 
повинен містити найменування суб’єкта гос-
подарювання, щодо якого здійснюватиметь-
ся захід, та предмет перевірки. На підставі 
цього наказу оформляється направлення 
на проведення перевірки, яке підписується 
керівником або заступником керівника від-
повідного контролюючого органу (із зазна-
ченням його прізвища, ім’я та по батькові) і 
засвідчується гербовою печаткою. У направ-
ленні на проведення перевірки зазначають-
ся: найменування контролюючого органу, 
що проводить перевірку із захисту прав спо-
живачів; найменування суб’єкта господарю-
вання або його відокремленого підрозділу 
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця, щодо діяльності якого 
проводиться перевірка; місцезнаходження 
суб’єкта господарювання та його відокрем-
леного підрозділу, щодо діяльності якого 
проводиться перевірка; номер і дата наказу, 
на виконання якого проводиться перевірка; 
перелік посадових осіб, які беруть участь у 
проведенні перевірки, із зазначенням їх по-
сад, прізвищ, імен та по батькові; дата по-
чатку та дата закінчення перевірки; тип пе-
ревірки (планова або позапланова); підстави 
для проведення перевірки; предмет прове-
дення перевірки; інформація про здійснен-
ня попереднього заходу контролю (тип за-
ходу і строк його здійснення).
Всі направлення на проведення пере-

вірки реєструються у журналі реєстрації 
направлень на проведення перевірки. У на-
правленні на проведення перевірки зазна-
чаються: серія, порядковий номер, а також 
порядковий номер відповідно до нумерації 
записів у журналі реєстрації направлень. 
Журнал реєстрації направлень на проведен-
ня перевірки повинен бути прошнурова-
ний, пронумерований, завірений підписом 
та скріплений гербовою печаткою. Направ-
лення на проведення перевірки є чинним 
лише протягом зазначеного в ньому строку 
здійснення перевірки, в інший час воно є не-
дійсним і суб’єкт господарювання має право 
не допускати посадових осіб до проведення 
перевірки. Посадові особи без направлення 
на проведення перевірки та службового по-
свідчення, що засвідчує посадову особу ор-
гану з питань захисту прав споживачів, не 
мають права на її проведення.
Існують обмеження при визначенні 

особи, яка буде направлена на перевірку, 
оскільки посадовій особі забороняється 
здійснювати перевірки суб’єктів господарю-
вання, з якими (або із службовими особами 
яких) посадова особа перебуває в родинних 
стосунках.
Під час проведення перевірок посадові 

особи зобов’язані зберігати комерційну та-
ємницю суб’єкта господарювання. Інформа-
ція, доступ до якої обмежено законом і яка 
одержана посадовою особою під час прове-
дення перевірки, може використовуватися 
виключно в порядку, установленому зако-
ном. Органи з питань захисту прав спожива-
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чів забезпечують спеціальний режим захисту 
та доступу до інформації, що є комерційною 
таємницею, згідно з вимогами закону. Окрім 
того, органи з питань захисту прав спожи-
вачів та їх посадові особи під час проведен-
ня перевірок мають і інші зобов’язання, а 
саме: повно, об’єктивно та неупереджено 
здійснювати державний нагляд (контроль) 
у межах повноважень, передбачених зако-
нодавством; дотримуватися ділової етики 
у взаємовідносинах із суб’єктами господа-
рювання; не втручатися і не перешкоджа-
ти здійсненню господарської діяльності під 
час здійснення заходів державного нагляду 
(контролю), якщо це не загрожує життю та 
здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки 
виникнення техногенних ситуацій і пожеж; 
забезпечувати нерозголошення комерційної 
таємниці суб’єкта господарювання, що стає 
доступною посадовим особам у ході про-
ведення перевірок; ознайомити керівника 
суб’єкта господарювання або його заступ-
ника, або уповноважену ними особу з ре-
зультатами перевірок у строки, передбачені 
законом; надавати з питань, які належать 
до їх компетенції, суб’єкту господарювання 
консультаційну допомогу щодо здійснення 
державного нагляду (контролю) [3].
Контролюючі органи на письмовий за-

пит суб’єкта господарювання можуть нада-
вати йому письмові консультації з питань 
проведення перевірок щодо вимог, додер-
жання яких перевіряється. Перед почат-
ком перевірки суб’єкта господарювання 
посадові особи, які проводять перевірку, 
пред’являють керівнику суб’єкта господа-
рювання або уповноваженій ним особі на-
правлення та службове посвідчення, що за-
свідчує посадову особу, і надають суб’єкту 
господарювання копію направлення на пе-
ревірку, а також інформують цих осіб про 
мету перевірки.
Посадові особи, які проводять перевір-

ку, від керівника чи власника суб’єкта гос-
подарювання або особи, яка його заміщає, 
одержують відомості щодо характеристи-
ки суб’єкта господарювання, у тому числі 
щодо: найменування; місцезнаходження; 
номера телефону (факсу); прізвища, ім’я та 
по батькові керівника (власника); дозвіль-
них документів на провадження певного 

виду діяльності; режиму роботи; виписки 
з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців; свідо-
цтва про реєстрацію платника податків; да-
них про банківські реквізити [3].
Посадові особи, які проводять пере-

вірку, залежно від виду діяльності суб’єкта 
господарювання та завдання на перевірку 
перевіряють і аналізують стан дотримання 
вимог законодавства під час придбання, 
замовлення або використання споживача-
ми продовольчих товарів або кулінарної 
продукції, які реалізуються на території 
України. У процесі проведення планової та 
позапланової перевірки встановлюються об-
ставини, які призвели до порушення вимог 
законодавства про захист прав споживачів, 
з’ясовуються негативні наслідки виявлених 
порушень.
При проведенні перевірок діяльності 

суб’єктів господарювання важливим є тер-
мін їх проведення. Так, термін проведення 
планової перевірки не може перевищувати 
п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів 
малого підприємництва – п’яти робочих 
днів, якщо інше не передбачено законом. 
Продовження терміну проведення планової 
перевірки не допускається. У свою чергу, 
термін проведення позапланової перевір-
ки не може перевищувати десяти робочих 
днів, а щодо суб’єктів малого підприємни-
цтва – двох робочих днів, якщо інше не пе-
редбачено законом. Продовження терміну 
проведення позапланової перевірки не до-
пускається [3].
За результатами проведеної перевірки 

посадовими особами, якщо виявлені пору-
шення вимог законодавства, складається 
акт, який повинен містити такі відомості: 
дату складання акта; тип перевірки (пла-
нова або позапланова); предмет перевірки; 
найменування органу з питань захисту прав 
споживачів, а також посаду, прізвище, ім’я 
та по батькові посадової особи, яка провела 
перевірку; найменування юридичної особи 
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 
особи – підприємця, щодо діяльності яких 
проводилася перевірка. Акт повинен місти-
ти повну і достовірну інформацію щодо про-
ведених дій посадової особи, яка перевіряла 
діяльність суб’єкта господарювання.
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Під час опису виявлених порушень ви-
мог законодавства повинні бути зазначені 
нормативно-правові акти чи нормативні 
документи, вимоги яких порушені, їх по-
вне найменування та реєстраційний номер. 
Зміст порушення завжди необхідно конкре-
тизувати та викласти відповідно до норм 
чинного законодавства. Довільне викладен-
ня або трактування вимог нормативно-пра-
вових актів та документів не допускається. 
Опис порушень закінчується аргументова-
ними висновками з посиланням на відповід-
ні законодавчі, нормативно-правові акти та 
нормативні документи.
Акт складається у двох примірниках, 

при цьому перший залишається в органі, 
який проводив перевірку, а другий переда-
ється під підпис суб’єкту господарювання, 
діяльність якого перевірялась. Якщо необ-
хідно, до акта перевірки додаються вкладе-
ні аркуші із зазначенням номера аркуша, 
номера акта перевірки та дати перевірки, 
які є його невід’ємною частиною. Коли пе-
ревіркою встановлено реалізацію продук-
ції, якість якої не відповідає вимогам нор-
мативно-правових актів чи документів або 
яка реалізовувалася з порушенням вимог 
законодавства про захист прав споживачів, 
в обов’язковому порядку заповнюється від-
повідний додаток до акта перевірки, у яко-
му проставляються номер і дата складання 
акта.
З метою недопущення можливості вне-

сення додаткових записів після остаточ-
ного оформлення документа, записи в акті 
перевірки необхідно вести на всьому полі 
аркуша. Незаповнені місця в акті на укла-
дених аркушах перекреслюються значком 
«Z». Використання скорочень, за винятком 
загальноприйнятих абревіатур, не допуска-
ється. Виправлення в акті та на укладених 
аркушах допускаються лише за умови їх по-
годження підписом осіб, які беруть участь у 
перевірці [3].
На підставі акта, який складено за ре-

зультатами проведення перевірки, під час 
якої виявлено порушення вимог законо-
давства, посадовою особою, що проводила 
перевірку, дається керівнику суб’єкта госпо-
дарювання припис про усунення порушень. 
Припис – це обов’язкова для виконання у 

визначені строки письмова вимога посадо-
вої особи до суб’єкта господарювання щодо 
усунення порушень законодавства. При-
пис не передбачає застосування санкцій до 
суб’єкта господарювання. Заходи в приписі 
керівнику суб’єкта господарювання, спря-
мовані на забезпечення суб’єктом господа-
рювання належних умов своєї діяльності 
відповідно до вимог нормативно-правових 
актів і документів, повинні бути сформульо-
вані конкретно і в стислій формі. Терміни 
виконання припису визначаються в кожно-
му конкретному випадку, виходячи із реаль-
них можливостей суб’єкта господарювання, 
умов його діяльності, кількості і характеру 
порушень, а також їхніх наслідків.
До акта перевірки можуть додавати-

ся документи, копії документів, акти про 
відбір зразків, пояснення тощо, які є його 
невід’ємною частиною. Два примірники 
акта в останній день перевірки підписують 
посадові особи, які проводили перевірку, та 
суб’єкт господарювання або уповноважена 
ним особа. Поряд з підписом осіб зазнача-
ються їх прізвища та ініціали.
Представник суб’єкта господарювання 

(керівник, особа, яка його заміщає, а в разі 
їх відсутності – особа, яка реалізує продук-
цію) має право під час підписання акта пись-
мово надати свої пояснення, зауваження або 
заперечення до акта, які є його невід’ємною 
частиною. У разі відмови підписати акт по-
садова особа, яка проводила перевірку, ро-
бить запис в акті про те, що зазначена особа 
ознайомлена із змістом акта і від його підпи-
су відмовилася. У разі відмови представни-
ка суб’єкта господарювання від підпису, що 
підтверджує отримання акта для вручення 
керівникові суб’єкта господарювання, його 
копія протягом трьох робочих днів після 
реєстрації надсилається поштою з повідо-
мленням про вручення за місцезнаходжен-
ням суб’єкта, діяльність якого перевірялася.
Реєстрація актів перевірок проводить-

ся у відповідному журналі. В акті перевір-
ки при його реєстрації зазначаються: серія, 
порядковий номер, а також порядковий 
номер відповідно до нумерації записів у 
журналі реєстрації актів. Журнал реєстрації 
актів перевірок повинен бути прошнурова-
ний, пронумерований, завірений підписом 
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та скріплений гербовою печаткою.
За результатами перевірки відповідно 

до виявлених порушень посадовими особа-
ми, які проводили перевірку, ухвалюються 
рішення про:

– складання протоколу про вчинення 
адміністративного правопорушення. Про-
токол про вчинення адміністративного 
правопорушення складається в порядку, 
визначеному Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення [4];

–  заборону реалізації продукції у ви-
падках, коли: відсутні документи, що засвід-
чують її відповідність вимогам нормативних 
документів, додержання яких відповідно до 
законодавства є обов’язковим; відсутній сер-
тифікат відповідності або свідоцтво про ви-
знання відповідності такої продукції, якщо її 
внесено до переліку продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації; ввезення такої 
продукції на територію України без доку-
ментів, які підтверджують її належну якість; 
коли строк придатності продукції не зазна-
чено або зазначено з порушенням вимог 
нормативних документів, додержання яких 
відповідно до законодавства є обов’язковим, 
чи коли такий строк закінчився; коли про-
дукція є фальсифікованою [3, 4].
Припинення суб’єктами господарюван-

ня сфери торгівлі і послуг, у тому числі рес-
торанного господарства, реалізації та вироб-
ництва продукції, що не відповідає вимогам 
нормативно-правових актів та нормативних 
документів, додержання яких відповідно до 
законодавства є обов’язковим, до усунення 
виявлених недоліків.
За результатами перевірки відповідно 

до виявлених порушень керівником контр-
олюючого органу, що проводив перевірку, 
або його заступником ухвалюються рішення 
про:

– видання суб’єкту господарювання 
обов’язкового для виконання припису про 
припинення порушень прав споживачів;

– тимчасове припинення діяльності 
суб’єктів господарювання (секцій, відділів), 
складів підприємств оптової і роздрібної 
торгівлі та організацій незалежно від форми 
власності, що систематично реалізують това-
ри неналежної якості, порушують правила 
торгівлі та надання послуг, умови зберіган-

ня та транспортування товарів, – до усунен-
ня виявлених недоліків;

– опломбування виробничих, склад-
ських, торговельних та інших приміщень 
суб’єктів господарювання сфери торгівлі і 
послуг, у тому числі ресторанного господар-
ства, а також несправних, з неправильними 
показаннями, з пошкодженим повірочним 
тавром або без нього чи з таким, строк дії 
якого закінчився, засобів вимірювальної 
техніки, за допомогою яких здійснюється 
обслуговування споживачів;

– подання до суду позову щодо захисту 
прав споживачів;

– передання матеріалів перевірки сто-
совно дій осіб, що містять ознаки злочину, 
органам дізнання чи досудового слідства [5, 
6];

– накладення на винних осіб адміністра-
тивних стягнень та застосовування адміні-
стративно-господарських санкцій [4].
Акт перевірки знімається з контролю 

після отримання інформації про зарахуван-
ня суми адміністративних чи фінансових 
стягнень до бюджету та письмового під-
твердження про виконання припису щодо 
усунення виявлених порушень. У випадку, 
коли суб’єкт господарювання своєчасно не 
надав письмового підтвердження про вико-
нання припису щодо усунення виявлених 
порушень або не виконав такий припис, ке-
рівником органу, що проводив перевірку, з 
метою захисту прав споживачів ухвалюється 
рішення про проведення повторної пере-
вірки. За результатами повторної перевірки 
ухвалюються передбачені законодавством 
відповідні рішення [3].
Скарги на дії посадових осіб при про-

веденні перевірок, видані ними приписи, 
а також на рішення посадових осіб, пода-
ються до органу, що проводив перевірку, 
керівник якого протягом трьох робочих 
днів зобов’язаний забезпечити пересилання 
скарги з відповідними матеріалами пере-
вірки та поясненнями з питань, порушених 
у скарзі, до вищестоячого органу. Подання 
скарги не позбавляє суб’єкта господарю-
вання права звернутися безпосередньо до 
суду. Рішення посадових осіб можуть бути 
скасовані керівником органу, що проводив 
первірку у разі визнання їх такими, що при-
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йняті з порушенням вимог чинного законо-
давства.

Висновки
Таким чином, на основі аналізу діючо-

го законодавства визначено особливості дії 
механізму проведення планових та поза-
планових перевірок у суб’єктів господарю-
вання сфери торгівлі і послуг, у тому числі 
ресторанного господарства, з метою забез-
печення прав споживачів на отримання 
якісних та безпечних продовольчих товарів 
і кулінарної продукції, а також послуг, що 
ними надаються. Підкреслено, що правами 
та обов’язками наділяються не тільки по-
садові особи, що проводять перевірку, але 
і суб’єкти господарювання, яких перевіря-
ють. Правильне використання механізму 
проведення перевірок дозволить не тільки 
виявляти правопорушення, але і забезпе-
чить роботу контролюючих органів у право-
вому полі.
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SUMMARY 
Based on the analysis of current legisla-

tion the authors have determined features of the 
mechanism for realizing scheduled and unsched-
uled inspections of business entities in the sphere 
of commerce and services, including restaurants 
aiming at guaranteeing the rights of consumers 
to get high quality and safe food products and 
culinary products and services provided by them. 
It is emphasized that the rights and responsibili-
ties are given not only to the offi cials conducting 
the inspection, but the business entities that are 
audited. Proper use of the mechanism of real-
izing inspections will make possible not only to 
detect offences, but also will provide the work of 
controlling authorities in the legal fi eld.

АНОТАЦІЯ 
У роботі розглянуто механізм здійснен-

ня перевірок посадовими особами державних 
установ у суб’єктів господарювання сфери 
торгівлі та послуг, у тому числі ресторанного 
господарства, для забезпечення прав спожи-
вачів щодо отримання якісних та безпечних 
продукції та послуг, які представляють на 
ринку ці суб’єкти.
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Экономическая преступность является 
одной из самых распространенных видов пре-
ступности не только в Украине,но и в мире, 
и поэтому требует особого исследования. В 
данной статье сделана попытка определить 
основные факторы экономической преступ-
ности, причины ее распространения и воз-
можные пути предупреждения и преодоле-
ния такого вида преступности.
Ключевые слова: рыночная экономика, теневая 

деятельность, экономическая преступность, корруп-
ция.

населення. Нездатність держави створити 
необхідну кількість робочих місць для пра-
ці стала очевидним фактом. Відсутня також 
дійова й реальна соціальна програма до-
помоги безробітним. Тому закономірними 
й природніми стали спроби різних верств 
населення, що залишилися без засобів для 
існування, знайти тіньову нішу в нових еко-
номічних реаліях. Саме тому, на нашу дум-
ку, обрана тема дослідження є надзвичайно 
актуальною на сьогоднішній день і потребує 
детального дослідження.

Стан дослідження: детатальні дослі-
дження економічної злочинності здійснили 
такі зарубіжні вчені, як Ньюмен (1958); Ман-
нхейм (1965), Єдельхертц (1970), Клинард 
(1979), Г. Кайзер (1980), Тидеман (1984), 
M. Шнайдер (1987) та інші. Засновником 
теорії економічної злочинності вважають 
американського кримінолога E. Сатерлен-
да, який у 1939 році ввів поняття «білоко-
мірцева» злочинність, що мало на увазі не-
законну діяльність корпорацій, передусім їх 
менеджерів.
Серед українських вчених до досліджен-

ня цього аспекту звертались такі вчені, як 
Л. В. Бертовський, В. Т. Білоус, А. Ф. Воло-
буєв, О. Г. Кельман, А. Г. Корчагін, Г. А. Ма-
тусовський, В. А. Образцов, П. С. Яні та ін.
Тіньова підприємницька діяльність на 

«чорних» ринках була розглянута у пра-
цях Л. Паолі, П. Рубіна, Дж. М. Бюкенена, 
П. Рейтера та ін.

У статті розкрито: проблемні питання 
сучасного стану протидії економічним зло-
чинам, причини поширення останніх, а та-
кож запропоновано можливі варіанти їх усу-
нення.

Постановка проблеми: перехід України 
до ринкової економіки, розвиток підприєм-
ництва, заохочення конкуренції, розширен-
ня зовнішньої торгівлі сприяли створенню 
нових підходів для злочинної діяльності 
у сфері економіки. У даному виді злочинів 
з’являються більш складні та віртуозні спо-
соби вчинення, підвищується їх суспільна 
небезпечність. І, як результат, за ступенем 
безпечності та поширеності, зокрема, од-
нією з основних є економічна злочинність, 
яка поширилась на всі галузі господарюван-
ня, сформувавши сферу тіньової економі-
ки. Падіння обсягів виробництва призвело 
до зростання безробіття з притаманним їй 
катастрофічним зниженням рівня життя 
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Основний виклад матеріалу. На початку 
XX століття важливим чинником виробни-
цтва була власність і, відповідно, економічна 
злочинність вважалась як протиправні по-
сягання на неї. У колишньому CPCP віднос-
но масового характеру економічна злочин-
ність набула в період «застою» (70-80 роки). 
Грубі порушення розподільчих відносин, 
зокрема, призвели до того, що в CPCP по-
чався стихійний поділ, поступово перерос-
таючий у кримінально-організований про-
цес перерозподілу національного багатства 
та перехід його у приватну власність, у біль-
шості випадків шляхом незаконного заволо-
діння таким майном. Після розпаду CPCP, у 
1991році, адміністративний контроль фак-
тично зник, а різноманітні форми еконо-
мічного контролю (фінансовий, валютний, 
податковий, митний) почали з’являтися в 
Україні лише у 1995році [8, 7].
Економічна злочинність іноді ототожню-

ється з «бізнес-злочинністю», «злочинністю 
у сфері бізнесу», «злочинністю у сфері госпо-
дарської діяльності», «білокомірцевою зло-
чинністю». Будь-яка з названих дефініцій 
не дає чіткого уявлення про предмет дослі-
дження.
Наприклад, наркобізнес, безсумнівно, 

є видом бізнес-злочинності, але навряд чи 
правильно вважати його різновидом еко-
номічної злочинності. Корупція виступає 
елементом білокомірцевої злочинності, але 
спірно віднесення її до злочинності еконо-
мічної. При цьому у дослідника залишаєть-
ся достатньо широке поле для суб’єктивного 
аналізу і, відповідно, віднесення тих чи ін-
ших кримінальних правопорушень до кате-
горії економічних.
Економічна злочинність – це сукупність 

умисних корисливих злочинів і осіб, які їх 
вчинили, у сфері легальної і нелегальної еко-
номічної діяльності, головним безпосереднім 
об’єктом яких є відносини власності і відно-
сини у сфері виробництва, обміну, розподілу 
і споживання товарів та послуг [4, 133].
Головними особливостями економіч-

них злочинів є: 1) маскування під законну 
економічну діяльність; 2) вміння злочинців 
пристосовуватись до нових форм і методів 
підприємницької діяльності; 3) досконале во-
лодіння ринковою ситуацією; 4) використан-

ня прогалин чинного законодавства, яке ре-
гулює підприємницьку діяльність [4, с.139 ].
Причини вчинення корисливих злочи-

нів у сфері економіки носять як об’єктивний, 
так і суб’єктивний характер. Економічні від-
носини, їх суперечливість і негативний ха-
рактер породжують злочинність у цілому. 
Кримінологічні дослідження показують, 

що входження в ринкову економіку поро-
дило серйозне протиріччя між засобом ви-
робництва, що укладається, і організаційно-
господарськими рішеннями, які реалізують 
основні напрямки економічної політики. 
[7,с. 36]
Умовно обставини, що сприяють віднос-

ній поширеності і живучості антисоціально-
го економічного поводження можна розпо-
ділити на 2 групи: 

 • організаційно-господарські; 
 • соціально-психологічні. 
Перша група охоплює такі найбільш іс-

тотні обставини, як витрати економічної по-
літики, недоліки чинної системи контролю; 
відставання правотворчої діяльності від 
потреб господарської практики й ін. У без-
посередньому зв’язку із конкретними діян-
нями частіше інших знаходяться такі обста-
вини як: недоліки системи обліку і звітності, 
поточного контролю з боку керівника, зне-
вага до вимог по підбору осіб на ревізорські 
і матеріально відповідальні посади. 
Друга група обставин пов’язана з недо-

ліками правовиховної роботи, із загальною 
непідготовленістю населення й, особливо, 
середньої управлінської ланки до рішення 
складних економічних завдань на основі 
нової економічної ідеології, обумовлюється 
нерозривністю демократичних традицій са-
морегуляції суспільних процесів в економіці 
та ін. 
Ступінь впливу вищезазначених обста-

вин на рівень і динаміку економічної зло-
чинності неоднакова. Відсутність цілісної 
концепції запобігання негативних наслідків 
при витісненні адміністративних методів, 
переважно економічними, опосередковано 
впливає на створення атмосфери зниженої 
вимогливості до небажаного для суспільства 
формам поводження. Обидві групи обста-
вин переплітаються, створюючи загальний 
несприятливий фон в економіці [10, 2].
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Самостійне значення мають механізм 
ціноутворення, податкової політики, що на 
шкоду моральним уявленням про сумлін-
ну висококваліфіковану працю як джерело 
добробуту, сприяють створенню найбільш 
сприятливого режиму для авантюристів, що 
маніпулюють різницею в ціні і отримують 
надмірні прибутки в умовах перехідного пе-
ріоду. 
З метою попередження вчинення еконо-

мічних злочинів та недопущення настання 
невідворотних наслідків, які можуть насу-
пити у разі вчинення злочинів у сфері еко-
номічної діяльності, важливим фактором є 
застосування відповідних стримуючих фак-
торів, зокрема, запобіжних заходів. Важли-
ве значення, зокрема, мають такі запобіжні 
заходи, як: 

• економічні;
• організаційні;
• технічні;
• правові;
• виховні. 
Ступінь їх застосування залежить кон-

кретно від кожної ситуації окремо.
До 70% злочинів у сфері економіки зали-

шаються не виявленими, особливо розкра-
дання, доведення до банкрутства, доведен-
ня банку до банкрутства, умисне введення 
в обіг на ринку України (випуск на ринок) 
небезпечної продукції та ін. 
До складу інших негативних факторів, 

що обумовлюють зазначені тенденції в ди-
наміці зростання рівня економічної злочин-
ності, належать:
а) втрата в цілому організуючого впливу 

держави на функціонування системи запобі-
гання злочинності у нових соціально-еконо-
мічних умовах ринкової трансформації сус-
пільства, недоліки державного регулювання 
управління системою запобігання злочин-
ності у сфері господарської діяльності;
б) наявність у певних випадках кримі-

нальних зв’язків між службовими особами 
суб’єктів господарської діяльності і службо-
вими особами органів державної влади та 
управління;
в) недоліки чинного законодавства, яке 

не забезпечує повною мірою потреб пере-
хідного періоду розвитку суспільства, харак-
теризується значною множинністю норма-

тивних актів і протиріччями між ними;
г) суттєві недоліки в роботі правоохо-

ронних і контролюючих органів щодо про-
тидії злочинності у сфері господарювання, 
недостатність профілактичного напряму ді-
яльності;
д) недостатня наукова розробка актуаль-

них проблем протидії злочинам у сфері гос-
подарської діяльності [9,с.18].
Переважно причинами нелегального 

виробництва товарів є небажання підпри-
ємців платити податки, сплачувати висо-
ку ціну транзакцій, нести видатки на до-
тримання техніки безпеки, екологічних 
вимог. На думку П. Рубіна, значна частка 
кримінальної комерційної діяльності має, 
як правило, неорганізований характер. Він 
вважає, що нелегальний статус не сприяє, 
а, навпаки, створює труднощі для виник-
нення великих незаконних підприємств. 
Підприємці – «тіньовими» прагнуть мінімі-
зувати ризик, пов’язаний з протизаконною 
діяльністю та можливістю бути притягне-
ними до відповідальності, що може при-
звести до конфіскації майна чи переходу 
частки ринку до рук інших «тіньовиків». Ці 
побоювання обмежують можливість вироб-
ничої інтеграції. 
Чинниками, що стримують розвиток 

організованої тіньової підприємницької ді-
яльності, є проблеми, пов’язані з невико-
нанням умов договорів, які укладаються на 
тіньових ринках. Через те, що у тіньовому 
бізнесі багато угод укладаються на основі 
усних домовленостей, органам державної 
влади важко визначити обсяг тіньового біз-
несу та правильно обрати засоби впливу на 
його учасників. Згідно з підходом Г. Бекке-
ра, від дій злочинців залежить пропозиція 
злочинів, від дій споживачів незаконно ви-
готовлених і реалізованих товарів – попит 
на злочини, а заходи правового виявлення 
і покарання вважають своєрідним регулю-
ванням цього «ринку» [4,с.141].
Як свідчить аналіз судової практики, 

до реалізації злочинних схем залучають-
ся працівники банків, юридичних компа-
ній, корумповані службовці органів влади і 
управління, що є надзвичайно небезпечним 
і підсилює могутність злочинних формувань 
у даній сфері [3, с. 174].
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Проте, варто відмітити, що й організа-
ція роботи щодо попередження легалізації 
доходів та майна, здобутих злочинним шля-
хом, залишається ще не на відповідному 
рівні та потребує подальшого законодавчо-
го удосконалення. На ефективність роботи 
щодо протидії поширенню економічних 
злочинів негативно впливає також низка 
проблем, яка потребує вирішення. Це, зо-
крема, підвищення професійного рівня 
співробітників правоохоронних органів, які 
ведуть боротьбу зі згаданим видом злочинів 
[6, с.39].
У науці кримінології визначають два 

види проблем, пов’язаних з боротьбою з 
економічною злочинністю. З одного боку, 
бізнес сам потребує захисту як від злочин-
них посягань, так і від не завжди легкої (з 
правової та економічної точок зору) діяль-
ності державних інститутів, з іншого боку, 
- держава, суспільство в цілому і окремі гро-
мадяни потребують захисту від бізнесу як 
неефективного, так і від криміналізованого. 
Затягування у вирішення такої ситуації при-
зводить до того, що сам стан економічної ді-
яльності, її ефективність, способи здійснен-
ня та правового регулювання починають 
загрожувати економічній та національній 
безпеці країни.
З урахуванням перелічених обставин 

можна зробити висновок, що найважливі-
шого значення для попередження названого 
виду злочинної поведінки набувають заходи 
загальносоціального попередження. Вони 
мають бути спрямовані на: а) чітке визначен-
ня функцій держави в регулюванні економіч-
них відносин; б) формування її економіко-
правової політики; в) розподілу повноважень 
між центральними й місцевими органами в 
регулюванні економічних процесів; г) ство-
рення відповідних умов для належної пра-
вової поведінки суб’єктів економічної діяль-
ності; д) забезпечення рівного правового 
захисту державного й недержавного секто-
рів економіки; е) створення такої ринкової 
інфраструктури, яка забезпечила б однакові 
можливості для реалізації творчого потенці-
алу різноманітних суб’єктів підприємницької 
діяльності; и) налагодження демократичних 
принципів контролю за діяльністю підпри-
ємницьких структур тощо [5,с. 47].

Також, на нашу думку, кожен вид еконо-
мічного злочину потребує окремого підходу 
і підбору індивідуальних засобів протидії.

Висновки: Рівень злочинності у сфері 
економіки став загрожувати національній 
безпеці України, існуванню українського 
суспільства, і ця проблема перетворилася із 
загальносоціальної на політичну. Динаміка 
розвитку цієї злочинності виявляє з року в 
рік неухильну загальну тенденцію до зрос-
тання. Характер динаміки (тенденції) свід-
чить про зростання соціальної небезпеки й 
заподіяної шкоди окремими злочинцями чи 
злочинними угрупуваннями.
У структурі економічної злочинності за 

розміром заподіяної шкоди домінують зло-
чини в банківській сфері, у сфері міжнарод-
них економічних відносин. Офіційна статис-
тична картина економічної злочинності не 
відтворює загальних процесів, які в ній від-
буваються, внаслідок її значної неповноти. 
Відшкодування збитків державі за резуль-
татами діяльності правоохоронних органів 
по викриттю цих злочинів ні в якій мірі не 
компенсує витрати на їх утримання.
Причини неухильного зростання зло-

чинів у сфері економіки обумовлені перш 
за все глобальною соціально-економічною й 
політичною кризою в державі, тому органі-
зація ефективної системи протидії економіч-
ній злочинності можлива тільки на основі 
єдності загально соціальних, соціально-кри-
мінологічних і кримінально-правових захо-
дів.
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SUMMARY 
Economic crime is one of the most common 

types of crime not only in Ukraine but in the 
world and therefore requires special study. This 
article attempts to identify the main factors of 
economic crime, the causes of its spread and pos-
sible ways of preventing and overcoming this type 
of crime.

АНОТАЦІЯ 
Економічна злочинність є однієї з найпо-

ширеніших видів злочинності не тільки в Укра-
їни, але і у світі, і тому потребує особливого 
дослідження. У даній статті зроблено спробу 
визначити основні чинники економічної зло-
чинності, причини її поширення та можливі 
шляхи попередження і подолання такого виду 
злочинності.
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Статья посвящена исследованию сущно-
сти и содержания хранения вещественных 
доказательств в ходе уголовного производ-
ства. С учетом теоретических положений 
и судебной практики определяются общие 
требования к мерам, направленным на обе-
спечение сохранности вещественных доказа-
тельств.
Ключові слова: речові докази, зберігання речових 

доказів, схоронність, кримінальне провадження.

нения вещественных доказательств с учетом 
новелл нового УПК Украины, подзаконных 
нормативно-правовых актов и сложившей-
ся судебной практики не проводились.

Постановка задачи
Целью этой статьи является исследова-

ние сущности и содержания хранения ве-
щественных доказательств в уголовном про-
изводстве Украины.

Результаты исследования
Сущность хранения вещественных до-

казательств в теории уголовного процесса 
определяется как обеспечение сохранно-
сти самих вещественных доказательств, их 
признаков и свойств [1, с.41; 2, с.65; 3, 4, 
с.198; 5, с.39; 6, с.57; 7, 8, с.132; 9, с.57]. В 
современном украинском языке под терми-
ном «сохранность» понимают сохранение 
в хорошем состоянии [10, с.1422]. Исходя 
из его лексического значения, термин «со-
хранность» одновременно отражает: 1) со-
стояние хранящейся вещи; 2) обязанность 
хранителя вещи обеспечить ее сохранение 
в хорошем состоянии; 3) совокупность его 
действий, направленных на выполнение 
этой обязанности. В этом смысле указан-
ный термин применяется законодателем 
в контексте определения обязанностей 
хранителя обеспечить сохранность вещи 
(ч. 1 ст. 942 ГК Украины) и возвратить эту 
вещь в сохранности (ч. 1 ст. 936 и ст. 949 
ГК Украины) – в таком состоянии, в кото-
ром она была принята на хранение, с уче-

Постановка проблемы
Хранение вещественных доказательств 

позволяет обеспечить их сохранность для 
дальнейшего использования в уголовном 
производстве. Нормы уголовного процессу-
ального закона закрепляют общие правила 
хранения вещественных доказательств сто-
ронами уголовного производства и судом-
(ч. ч. 2, 5 – 6 ст. 100 УПК Украины), которые 
конкретизируются в ряде подзаконных нор-
мативно-правовых актов. В то же самое вре-
мя, законодатель не определяет сущность 
хранения вещественных доказательств и 
довольно неоднозначно закрепляет его со-
держание.
Исследованию процессуальных основ 

хранения вещественных доказательств в 
ходе уголовного производства посвящено 
значительное внимание ученых. В частно-
сти, они анализируются в трудах Д.Т. Ара-
були, А.Е. Головкина, Н.С. Карпова, 
Ю.В. Худяковой, С.С. Черновой, А.С. Шаля-
киной и других ученых. Самостоятельные 
исследования сущности и содержания хра-
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том изменения ее естественных свойств-
(ч. 2 ст. 949 ГК Украины) [11]. В нормах уго-
ловного процессуального закона законода-
тель не использует термин «сохранность», 
но закрепляет обязанность стороны уголов-
ного производства, которой предоставлено 
вещественное доказательство, хранить его 
в состоянии, пригодном для использова-
ния в уголовном производстве (ч. 2 ст. 100 
УПК Украины). Исходя из лексического и 
законодательного понимания термина «со-
хранность», обеспечение сохранности ве-
щественных доказательств предполагает 
их сохранение в состоянии, пригодном для 
использования в уголовном производстве. 
Поскольку изменение состояния является 
одновременно и изменением свойств ве-
щей и отношений между ними [12, с.607], 
то обеспечение сохранности вещественных 
доказательств включает в себя и сохранение 
их доказательных свойств. В связи с этим 
вызывает возражение высказанная в тео-
рии гражданского права позиция о том, что 
«сохранность – это свойство вещи, которую 
хранитель передает поклажедателю» [13, 
с.246]. Свойство как философская категория 
связана с самим бытием объекта, его опре-
деленностью как данного предмета, неот-
делима от этой определенности [12, с.95] и 
независима от человека, поскольку свойства 
внутренне присущи материи и зависят толь-
ко от ее внутренней организации [14, с.24]. 
Сохранность направлена на обеспечение со-
хранности вещи и ее состояния, а ее необе-
спечение предопределяет невозможность 
использования вещи вследствие ее потери 
или изменения состояния, но отнюдь не 
приводит к лишению предмета материаль-
ного мира определенности как вещи.
В отличие от сущности хранения веще-

ственных доказательств, его содержание в 
теории уголовного процесса характеризует-
ся довольно неоднозначно. Так, одна груп-
па ученых определяет его как совокупность 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние сохранности как самих вещественных 
доказательств, так и их доказательных при-
знаков и свойств [3; 6, с.57; 9, с.64; 15, с.256]. 
Разделяя такую позицию в целом, вторая 
группа ученых указывает, что меры по хра-
нению вещественных доказательств могут 

носить процессуальный характер (напри-
мер, присоединение к материалам уголов-
ного производства) или быть технико-кри-
миналистическими (консервация объектов, 
имеющих доказательственное значение, их 
покрытие защитными пленками и т.п.) [4, 
с.198; 5, с.39; 16, с.271]. Однако при таком 
подходе происходит существенное сужение 
содержания хранения вещественных дока-
зательств, при котором последнее сводится 
к мерам по их изъятию. В то же самое вре-
мя, отождествление хранения веществен-
ных доказательств с их изъятием является 
необоснованным, поскольку, во-первых, 
изъятие относительно каждого отдельно 
взятого вещественного доказательства яв-
ляется одноразовым процессуальным ак-
том, не охватывающим совокупность даль-
нейших мер по его хранению. Во-вторых, 
изъятие может применяться не ко всем ве-
щественным доказательствам (например, не 
могут быть изъяты здания, сохранившие на 
себе следы совершенных уголовных право-
нарушений или полученные в результате их 
совершения, и т.п.), что не должно влиять 
на обеспечение их сохранности. С учетом 
этих аргументов и вышеприведенного под-
хода к определению сущности хранения 
вещественных доказательств, его содержа-
ние составляет совокупность мероприятий, 
направленных на обеспечение сохранности 
вещественных доказательств.
Законодатель, оперируя в нормах уго-

ловного процессуального закона понятием 
«хранение вещественных доказательств», не 
приводит его определение и довольно неод-
нозначно определяет его содержание. Так, 
соотношение названия и содержания ст. 100 
УПК Украины с изменениями, внесенными 
согласно Закону Украины «О внесении из-
менений в Уголовный и Уголовный процес-
суальный кодексы Украины относительно 
выполнения Плана действий по либерали-
зации Европейским Союзом визового режи-
ма для Украины» от 18.04.2013 г. № 222-VII 
[17], свидетельствует о том, что законода-
тель понятием «хранение вещественных 
доказательств» охватывает не только меро-
приятия по обеспечению их сохранности 
(хранение сторонами уголовного производ-
ства и судом, а также собственником (закон-
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ным владельцем) в случае их передачи на 
ответственное хранение), но и другие меры: 
возвращение собственнику (законному вла-
дельцу), передачу для реализации, унич-
тожения, технологической переработки, 
передачу соответствующим учреждениям, 
в криминалистические коллекции эксперт-
ных учреждений или заинтересованным 
лицам. В то же самое время, последние 
направлены на разрешение судьбы веще-
ственных доказательств, в связи с чем не со-
ответствуют сущности их хранения.
В общих чертах попытка определения 

мер, направленных на обеспечение со-
хранности вещественных доказательств, 
осуществлена в ряде подзаконных норма-
тивно-правовых актов: Порядке хранения 
вещественных доказательств стороной об-
винения, их реализации, технологической 
переработки, уничтожения, осуществле-
ния расходов, связанных с их хранением 
и пересылкой, сохранности временно изъ-
ятого имущества в ходе уголовного произ-
водства, утвержденном Постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 19.11.2012 г.                 
№ 1104 [18] (далее – Порядок хранения ве-
щественных доказательств стороной обви-
нения), Инструкции по делопроизводству 
в местных общих судах, апелляционных су-
дах областей, апелляционных судах городов 
Киева и Севастополя, апелляционном суде 
Автономной Республики Крым и Высшем 
специализированном суде Украины по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел, 
согласованной письмом Высшего специ-
ализированного суда Украины по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел от 
17.12.2013 г. № 11-2038/0/4-13 и утвержден-
ной приказом Государственной судебной 
администрации Украины от 17.12.2013 г.-
№ 173 [19] (далее – Инструкция по дело-
производству) и Инструкции о порядке 
изъятия, учета, хранения и передачи веще-
ственных доказательств по уголовным де-
лам, ценностей и иного имущества органа-
ми дознания, досудебного следствия и суда 
в новой редакции, утвержденной приказом 
Генеральной прокуратуры Украины, Ми-
нистерства внутренних дел Украины, Го-
сударственной налоговой администрации 
Украины, Службы безопасности Украины, 

Верховного Суда Украины и Государствен-
ной судебной администрации Украины от 
27.08.2010 г. № 51/401/649/471/23/125 [20] 
(далее – Инструкция о порядке изъятия, 
учета, хранения и передачи веществен-
ных доказательств). Однако определенные 
в указанных нормативно-правовых актах 
меры по обеспечению сохранности веще-
ственных доказательств не является исчер-
пывающим. Так, во-первых, они опреде-
ляют меры, направленные на обеспечение 
сохранности вещественных доказательств, 
которые хранятся стороной обвинения и 
судом или передаются на хранение соответ-
ствующим учреждениям, во-вторых, приве-
денные акты указывают на мероприятия по 
обеспечению сохранности отдельных видов 
вещественных доказательств (в частности, 
наркотических средств, алкогольных на-
питков, табачных изделий, огнестрельного 
и холодного оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых и ядовитых веществ, транспортных 
средств, наличных денег, ценных бумаг, 
драгоценных металлов, драгоценных кам-
ней и вещей, которые их содержат, предме-
тов религиозного культа, вещей и докумен-
тов, которые имеют культурную ценность, 
объектов биологического происхождения и 
т.п.), а в-третьих, в зависимости от вида ве-
щественного доказательства они содержат 
отсылочные нормы к другим подзаконным 
нормативно-правовым актам, определяю-
щим общий порядок хранения отдельных 
изъятых вещей [21; 22]. Учитывая широкий 
круг материальных объектов, которые мо-
гут выступать вещественными доказатель-
ствами в уголовном производстве, исчер-
пывающе определить меры, направленные 
на обеспечение их сохранности, в одном 
нормативно-правовом акте невозможно, 
а учитывая распространение на их хране-
ние общих мероприятий хранения тех или 
иных вещей – также и неуместно. В связи с 
этим обоснованным является нормативное 
указание на необходимость принятия во 
время хранения и передачи вещественных 
доказательств мер для обеспечения их над-
лежащего хранения (п. 12 Инструкции о по-
рядке изъятия, учета, хранения и передачи 
вещественных доказательств) [20]. Хотя со-
держание понятия «надлежащее хранение» 
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указанной Инструкцией и другими подза-
конными нормативно-правовыми актами 
не конкретизируется, однако совершенно 
очевидно, что оно предусматривает приня-
тие мер, направленных на обеспечение их 
сохранности, с учетом физических особен-
ностей и конкретного вида вещественных 
доказательств. В то же самое время, такие 
меры должны быть не только надлежащи-
ми, но и достаточными для обеспечения со-
хранности вещественных доказательств.
Для обеспечения сохранности веще-

ственных доказательств применению под-
лежат закрепленные нормативно-правовы-
ми актами меры, касающиеся их хранения 
в ходе уголовного производства. В случае, 
если эти акты не определяют меры, на-
правленные на обеспечение сохранности 
того или иного вида вещественных доказа-
тельств, принимаются нормативно-закре-
плены меры хранения соответствующего 
вида вещей (пищевых продуктов, нефте-
продуктов, фармацевтической продукции 
и т.п.). В случае, если законодательными 
актами не установлены те или иные усло-
вия хранения имущества, в теории граж-
данского права предлагается возложить на 
хранителя обязанность принимать обще-
признанные меры сохранности, оговарива-
емые свойствами передаваемой на хранение 
вещи, организационно-техническими воз-
можностями хранителя, обычаями делового 
оборота (для субъектов предприниматель-
ства) [23, с.664-665]. Такой подход являет-
ся вполне обоснованным, хотя в практике 
встречаются случаи, при которых соответ-
ствующие учреждения применяют только 
нормативно-закрепленные меры хранения 
вещественных доказательств, а суды отказы-
вают собственнику (законному владельцу) в 
доступе к ним для принятия общеприня-
тых мер хранения. Например, Московский 
районный суд г. Харькова определением от 
17.06.2015 г. в деле № 643/5603/15-к (уголов-
ное производство № 1-кп/643/454/15) отказал 
пострадавшему ЛИЦО_7 в удовлетворении 
ходатайства о предоставлении его предста-
вителю ЛИЦО_9 доступа к арестованному 
автомобилю ЗАЗ-TF69YO, регистрацион-
ный номер НОМЕР_1, который находит-
ся на хранении на специальной площадке 

Госавтоинспекции МВД, для установления 
внешнего чехла. В обоснование такого ре-
шения суд указал, что полномочия по обе-
спечению надлежащих условий хранения 
вещественных доказательств относятся к 
компетенции органов Госавтоинспекции 
МВД, и каких-либо доказательств того, что 
условия хранения указанного автомобиля 
является ненадлежащими, заявителем суду 
не предоставлено [24].
В любом случае хранение веществен-

ных доказательств должно осуществляться 
с соблюдением условий, которые позволят 
обеспечить их сохранность. Согласно п. 5 
Порядка хранения вещественных доказа-
тельств стороной обвинения, вещественные 
доказательства должны храниться в услови-
ях, обеспечивающих их сохранность и по-
зволяющих предотвратить их уничтожение 
или порчу [18]. Как указывает А.С. Шаляки-
на, «условия хранения вещественных дока-
зательств, независимо от стадии процесса, 
должны соответствовать требованиям, спо-
собствующим их сохранности, неизменно-
сти и недоступности для посторонних лиц» 
[7]. Соблюдение условий хранения веще-
ственных доказательств, отвечающих этим 
требованиям, позволит предотвратить их 
потерю, изменение их состояния или воз-
можную фальсификацию.
Обязанность принимать меры, направ-

ленные на обеспечение сохранности ве-
щественных доказательств, хранящихся 
вместе с материалами уголовного производ-
ства, возлагается на следователя, председа-
тельствующего судью (п. 8 Порядка хране-
ния вещественных доказательств стороной 
обвинения, п. 28.27 Инструкции по дело-
производству) [18; 19]. В случае передачи 
вещественных доказательств на хранение 
обязанность принятия таких мер возлага-
ется на ответственное лицо, определяемое 
в зависимости от места их хранения. Так, 
ответственными за хранение вещественных 
доказательств выступают: 1) должностное 
лицо органа, в составе которого функци-
онирует следственное подразделение, на-
значаемое приказом руководителя такого 
органа или следственного подразделения 
в соответствии с полномочиями, – в случае 
передачи вещественных доказательств на 
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хранение в оборудованное помещение или 
специальный сейф [18]; 2) должностное 
лицо режимно-секретного подразделения 
органа, в составе которого функционирует 
следственное подразделение, назначаемое 
приказом руководителя такого подраз-
деления, – в случае передачи на хранение 
вещественных доказательств в виде матери-
альных носителей секретной информации;-
3) ответственный работник, назначенный 
организационно-распорядительным доку-
ментом руководителя аппарата суда, – в слу-
чае передачи на хранение вещественных до-
казательств в специальное помещение или 
хранилище (п. 11.3 Инструкции по дело-
производству) [19]; 4) ответственный работ-
ник соответствующего учреждения, которо-
му вещественные доказательства переданы 
на хранение в соответствии с п. п. 17 – 26 
Порядка хранения вещественных доказа-
тельств стороной обвинения, назначенный 
приказом руководителя такого учреждения. 
В случае передачи вещественных доказа-
тельств на ответственное хранение обязан-
ность принимать меры, направленные на 
обеспечение их сохранности, возлагается на 
собственника (законного владельца), кото-
рому они передаются.
В связи с этим вызывает возражение вы-

сказанная в теории уголовного процесса по-
зиция, в соответствии с которой субъектами 
хранения вещественных доказательств явля-
ются только лица, осуществляющие уголов-
ное производство [3]. Такой подход не позво-
ляет учесть случаи передачи вещественных 
доказательств на хранение соответствующим 
органам, их подразделениям и учреждени-
ям и на ответственное хранение собственни-
ку (законному владельцу). В таких случаях 
лица, осуществляющие уголовное производ-
ство, как указывает Ф.Н. Багаутдинов, толь-
ко должны убедиться в том, что выбранное 
ими место хранения обеспечит сохранность 
имущества [8, с.132], но не обязаны при-
нимать меры по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств. Кроме того, 
необоснованным является классификация 
субъектов хранения вещественных доказа-
тельств на две группы: субъектов, обеспечи-
вающих хранение (должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовному 

делу), и субъектов, которые способствуют 
сохранению (физических или юридических 
лиц, которым предметы переданы на хране-
ние) [25, с.14], поскольку при передаче ве-
щественных доказательств на хранение или 
ответственное хранение обязанность при-
нятия мер по обеспечению их сохранности 
возлагается на лиц, которым они переданы.
Обязанность принятия мер по обе-

спечению сохранности вещественных до-
казательств, хранящихся вне материалов 
уголовного производства, возлагается на 
ответственное лицо, назначенное приказом 
или иным организационно-распорядитель-
ным документом, выданным уполномочен-
ным лицом органа, его подразделения или 
соответствующего учреждения, в котором 
хранятся вещественные доказательства. На-
рушение этого требования приводит к невоз-
можности привлечения того или иного лица 
к ответственности в случае не обеспечения 
сохранности вещественных доказательств. 
Так, Апелляционный суд Одесской области 
в мотивировочной части определения от 
31.03.2015 г. в деле № 505/2 497/13-к (уголов-
ное производство № 11-кп/785/252/15) ука-
зал, что отсутствие приказов о возложении 
обязанностей по хранению вещественных 
доказательств, ценностей и иного имуще-
ства по уголовным делам на определенное 
должностное лицо Котовского ОМ, а следо-
вательно отсутствие ответственного лица … 
привела к нарушению порядка хранения 
вещественных доказательств, их уничтоже-
нию и другим нарушениям и имеет прямое 
отношение к обвинению ЛИЦО_5, так как 
основанием утверждать, что ЛИЦО_5 не яв-
ляется субъектом уголовной ответственности 
по ст. 367 УК Украины и указывает на неза-
конность актов инвентаризации. В связи с 
этим суд апелляционную жалобу прокурора 
оставил без удовлетворения, а оправдатель-
ный приговор Котовского районного суда 
Одесской области от 31.10.2014 г. относи-
тельно ЛИЦО_5, обвиняемого по ч. 1 ст. 367 
УК Украины, – без изменений [26].

Выводы
Проведенное в данной статье исследо-

вание позволяет утверждать, что сущность 
хранения вещественных доказательств со-
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стоит в обеспечении их сохранности, пред-
усматривающем сохранение вещественных 
доказательств в состоянии, пригодном для 
использования в уголовном производстве. 
Содержание хранения вещественных до-
казательств составляет совокупность нор-
мативно-закрепленных и общепринятых 
мер, обусловленных видом вещественного 
доказательства, его физическими свойства-
ми и выступающими достаточными для его 
сохранения в состоянии, пригодном для 
использования в уголовном производстве. 
Учитывая широкий круг материальных 
объектов, которые могут выступать веще-
ственными доказательствами, нормативный 
подход к содержанию их хранения, при ко-
тором меры, направленные на обеспечение 
сохранности вещественных доказательств, 
определяются только в общих чертах, явля-
ется вполне обоснованным.
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SUMMARY 
The article is dedicated to the consideration 

of essence and content of storage of material evi-
dences during criminal proceedings. Based on 
the results of the analysis of the theoretical posi-
tions and juridical practice the common require-
ments for the measures to preservation material 
evidences defi ned.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню сутнос-

ті та змісту зберігання речових доказів під час 
кримінального провадження. Із урахуванням 
теоретичних положень і судової практики ви-
значаються загальні вимоги до заходів, спря-
мованих на забезпечення схоронності речових 
доказів.
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В статье анализируются вопросы си-
стемных образований правового инстру-
ментария в уголовном праве. Исследуются 
различные подходы к определению понятия 
«механизм правового регулирования», «меха-
низм уголовно-правового регулирования», «ме-
ханизм правореализации». Акцентируется 
внимание на том, что выделенных элемен-
тов в механизме уголовно-правового регули-
рования недостаточно для реализации уго-
ловной ответственности. Констатируется, 
что механизм реализации уголовной ответ-
ственности может состоять из взаимозави-
симых правовых элементов, которые условно 
нами объединяются в четыре блока.

Ключові слова: правореалізація, механізм право-
реалізації, кримінально-правова норма, криміналь-
но-правові відносини, кримінальна відповідальність, 
механізм реалізації кримінальної відповідальності.

має реагувати на нові виклики криміналь-
ної активності окремих індивідів і організо-
ваних форм злочинності, щоб забезпечити 
безперешкодний з боку злочинного світу 
рух України до європейської спільноти.
Усі зміни, що вносяться до Криміналь-

ного кодексу України (далі – КК), мають 
відповідати не лише правилам законодав-
чої техніки, бути істинними (адекватно 
відображати суспільну небезпечність ді-
яння, що потребує протидії йому саме за-
собами кримінального права), забезпечити 
ефективну дію їх у межах механізму реалі-
зації кримінальної відповідальності (далі 
– МРКВ). Власне МРКВ слід вважати тією 
платформою, на якій може бути перевірена 
дієвість кримінально-правових норм, що 
встановлюють покарання за ті чи інші діян-
ня. У зв’язку з цим актуалізуються питання 
поняття та структури МРКВ.
Слід вказати, що ці питання наукою 

кримінального права не розглядалися, але 
досліджувалися ширші за обсягом і змістом 
механізми кримінально-правового впливу 
та кримінально-правового регулювання. 
Так, ці механізми розглядалися у наукових 
працях як українських (Ю. В. Баулін, М. І. 
Мельник, В. О. Навроцький, О. В. Наден, 
М. І. Панов, В. Я. Тацій та інші), так і ро-
сійських (Є. В. Благов, В. К. Дуюнов, В. П. 
Коняхін, М. М. Кропачев, Н. О. Лопашен-
ко, Г. О. Петрова, В. С. Прохоров та інші) 
вчених-криміналістів. Однак механізми 

Постановка проблеми
Різкі зміни суспільно-політичного жит-

тя країни відображаються на всіх сферах її 
життєдіяльності, у тому числі на науковій. 
Перед наукою, яка сьогодні фінансується 
за залишковим принципом, як ніколи, по-
стає завдання допомогти державі віднайти 
шляхи, що уможливлять їй, з одного боку, 
вивести Україну з кризового стану, а з ін-
шого – рухатися далі до цивілізованого сус-
пільства. Правові науки мають забезпечити 
останнє належним юридичним базисом, що 
створить для цього сприятливі умови. Не є 
винятком і наука кримінального права, яка 
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кримінально-правового впливу та кримі-
нально-правового регулювання не можуть 
та не повинні бути тотожними МРКВ.
Вагомий внесок у розробку питань, 

пов’язаних з особливостями процесу та ме-
ханізму реалізації, дії права й інших аспек-
тів даної проблеми зробили такі відомі вче-
ні-теоретики права, як Н. Г. Александров, 
С. С. Алексєєв, В. К. Бабаєв, С. І. Братусь, 
Д. Н. Бахрах, О. М. Васильєв, А. Б. Венгє-
ров, Н. В. Вітрук, М. Н. Вопленко, В. М. Гор-
шеньов, І. Я. Дюрягін, В. П. Казимирчук, 
А. П. Коренєв, В. В. Лазарєв, О. В. Малько, 
П. О. Недбайло, А. С. Піголкін, П. М. Ра-
бінович, Ю. С. Решетов, О. Ф. Скакун, 
Т. І. Тарахонич, Ф. Н. Фаткуллін, А. Ф. Ше-
банов, Є. П. Шикін, М. В. Цвіка, А. Ф. Чер-
данцев, Л. С. Явич та інші. 
Виходячи з цього, метою цієї статті є ви-

значення поняття механізм реалізації кри-
мінальної відповідальності та з’ясування 
його структури тобто внутрішньої будови 
МРКВ, що забезпечує впровадження при-
писів кримінально-правових норм у по-
ведінку суб’єктів регульованих суспільних 
відносин.

Виклад основного матеріалу
Стосовно різних правових механізмів 

слід указати, що взагалі поняття «меха-
нізм» не є суто юридичним. Етимологічно 
воно походить від новолатинського слова 
«mechanіsmus», від грецького – «mechane», 
що в перекладі означає машина. Так, у су-
часному тлумачному словнику механізм 
визначається як внутрішня будова, систе-
ма чогось або сукупність станів, процесів, 
з яких складається певне фізичне, хімічне 
й інше явище [1, с. 474]. Однак з певною 
умовністю цей термін чіткіше та точніше 
може описати процес перетворення у кри-
мінально-правову дійсність відповідних 
юридичних конструкцій. Це пов’язано з 
тим, що поняттям «механізм» охоплюють-
ся статика (внутрішня будова машини або 
приладу) та динаміка (те, що у сукупності 
приводить машину, прилад у дію) процесу. 
Тобто механізм складається з певних час-
тин (блоків), які взаємодіючи між собою, 
виконують необхідні для задоволення по-
треб людини функції. Реалізація (франц. 

– realisation) – це здійснення накреслено-
го плану, програми, проекту [1, с. 753] або 
впровадження у життя (у кримінально-пра-
вову дійсність) завдань, задумів [2, с. 174] 
і волі законодавця. Так само нами розгля-
дається МРКВ, який спрямований на вико-
нання ЗУпКВ. 
Теоретики права розглядають реаліза-

цію права як систему юридичних засобів, 
що по суті розкриває тільки один з аспектів 
проблеми, оскільки поняття «механізм пра-
вореалізації» значно ширше та включає й 
неправові елементи. Так, О. В. Олефіренко 
під таким механізмом розуміє конкретний 
соціальний «пристрій», що функціонує у 
певних формах людської діяльності, спря-
мованої на задоволення потреб і інтересів 
[3, с. 13]. До компонентів досліджуваного 
механізму автор відносить: юридичні нор-
ми, правовідносини, юридичні факти, пра-
вові та неправові засоби, презумпції (юри-
дичні та фактичні), правосвідомість й інші. 
Також О. В. Олефіренко виділяє допоміж-
ні компоненти, що забезпечують належне 
розгортання процесів здійснення права: 
громадська думка, правове виховання, пра-
вова пропаганда, соціальна освіта, діяль-
ність з узагальнення практики застосуван-
ня законодавства і його роз’яснення тощо. 
Різні компоненти формують певні блоки 
правореалізації, що відрізняються своїм 
функціональним призначенням: право-
застосування, юридична відповідальність, 
охорона (захист) прав і свобод, правова со-
ціалізація, соціальний контроль і т.ін. Такі 
блоки можуть утворювати структури, що 
відповідають формам реалізації права чи 
мають наскрізний характер [3, с. 14–15].
Поняття механізму правореалізації 

межує з поняттям «механізм правового 
регулювання», але вони не є тотожними. 
Так, механізм правового регулювання роз-
криває елементи, через які здійснюється 
владне правове регулювання [4, с. 10], а 
механізм правореалізації допомагає зрозу-
міти елементи, методи та способи, через які 
здійснюється регулювання правом. Ці два 
механізми націлені на «інструментальну ін-
терпретацію» процесів, при яких «увага зо-
середжується на засобах юридичного впли-
ву» [4, с. 10], однак суб’єкти такого впливу 
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різні, у першому ним визнається суспіль-
ство, в іншому – держава; різними також є 
засоби впливу – владне правове регулюван-
ня та регулювання правом; різними є рівні 
соціальних функцій права – перший меха-
нізм забезпечує урегульованість та право-
порядок, інший – охорону громадянського 
суспільства та юридичну обґрунтованість 
механізму правового регулювання [5, с. 18].
С. С. Алексєєв під механізмом правово-

го регулювання розумів систему правових 
засобів, за допомогою яких забезпечується 
правовий вплив на суспільні відносини [4, 
c. 30], який складається з трьох основних 
(юридичних норм, правовідносин і актів 
реалізації суб’єктивних юридичних прав 
і обов’язків) і двох додаткових (норматив-
них юридичних актів; правосвідомості та 
правової культури) елементів [4, c. 34–35]. 
До того ж, на думку автора, структура цьо-
го механізму може ускладнюватись і за 
рахунок таких додаткових елементів, як 
індивідуальні веління, спрямовані на казу-
альне врегулювання суспільних відносин, а 
також акти державних або громадських ор-
ганів, що спрямовані на владну примусову 
реалізацію юридичних обов’язків [4, c. 38].
А. В. Малько вказує, що механізм пра-

вового регулювання є системою право-
вих засобів, організованих найпослідов-
нішим чином для подолання перешкод, 
які з’являються при реалізації інтересів 
суб’єктів права [6, c. 38]. О. В. Наден зазна-
чає, що механізм правового регулювання 
є послідовним ланцюгом зміни окремих 
правових явищ: норма права, що регулює 
кримінальні суспільні відносини, – юри-
дичний факт – права й обов’язки, що існу-
ють у кримінальних правовідносинах, які 
виникли на його підставі, – реалізація цих 
прав і виконання обов’язків. Цей механізм, 
на її думку, зв’язує між собою норму кри-
мінального права та стан правопорядку в 
кримінальних правовідносинах, призво-
дить до впровадження в них мети право-
вого регулювання, що закладена у нормах 
[7, c. 95–96].
Механізм кримінально-правового регу-

лювання розкривається через його струк-
турні елементи [8], які, взаємодіючи між 
собою, введені до процесу втілення реалі-

зованої кримінально-правової норми в по-
ведінку суб’єктів конкретних криміналь-
них правовідносин, у впровадженні усього 
її змісту в регульовані кримінальним пра-
вом суспільні відносини, у досягненні за-
вдань ЗУпКВ [9, с. 15–20]. 
М. М. Кропачев під механізмом кри-

мінально-правового регулювання розуміє 
систему послідовно зв’язаних між собою 
елементів: предмета правового регулю-
вання, чиї властивості обумовлюють межі 
використання суспільством мір, що обме-
жують волю, честь, гідність та майнові ін-
тереси особи, а отже, і можливість посяган-
ня на них; юридичної норми; юридичних 
фактів; регулятивних і охоронних кримі-
нально-правових відносин; кримінальної 
відповідальності [10, с. 5]. Для криміналь-
но-правового регулювання, на нашу думку, 
цього достатньо, але слід виходити з того, 
що для реалізації самої кримінальної відпо-
відальності вказаних елементів виявляєть-
ся замало. 
Такий підхід пояснюється тим, що 

кримінальна відповідальність може бути 
реалізована через діяльність, що не пору-
шує кримінально-правових заборон, через 
діяльність правоохоронних органів, що 
накладають на винного певні правові об-
меження у випадку порушення криміналь-
но-правової заборони, та через загрозу ре-
ального застосування правових обмежень в 
рамках інституту строків давності в разі ла-
тентних кримінальних правопорушень [11, 
с. 15–16]. Крім того, реалізацію криміналь-
ної відповідальності необхідно визначати 
й як виконання прав і обов’язків суб’єктів 
кримінальних правовідносин у точній від-
повідності з розпорядженнями закону [10, 
с. 5]. Така реалізації можлива лише за на-
явності складного механізму як сукупності 
кримінально-правових елементів.
О. Г. Самусевич розглядає механізм 

реалізації юридичної відповідальності як 
систему взаємодіючих елементів, що за-
безпечують динаміку юридичної відпові-
дальності, за допомогою яких втілюються 
врегульовані суспільні відносини приписи 
правових норм адресата, який вчинив пра-
вопорушення, з метою захисту законних 
прав і інтересів суб’єктів правового регулю-
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вання від цього правопорушення та здій-
снення заходів юридичної відповідальності 
відносно правопорушника. До структур-
них елементів досліджуваного механізму -
О. Г. Самусевич відносить: а) організа-
ційний (сукупність суб’єктів, залучених 
до процесу реалізації юридичної відпові-
дальності); б) нормативний (нормативна 
правова база, що регламентує поведінку 
всіх суб’єктів, які беруть участь у процесі 
реалізації юридичної відповідальності); в) 
інструментальний (правові засоби, за до-
помогою яких реалізується юридична від-
повідальність); г) функціональний (пра-
вовідносини, у рамках яких реалізуються 
права й обов’язки суб’єктів) [12, c. 14–15].
Нам, до висновків теоретиків, вже було 

зрозуміло, що вчення про МРКВ має базу-
ватися на платформі загальних положень 
механізму правореалізації [13, с. 173–179]. 
Такий підхід дозволив нам констатувати, 
що МРКВ складається з блоку, що забез-
печує початок реалізації такої відповідаль-
ності («законодавча база реалізації кримі-
нально-правової відповідальності»), блоку 
(запобіжних, відновлювальних і забезпечу-
вальних) правовідносин, блоку криміналь-
но-правових засобів впливу на осіб, які ви-
знані винними у вчиненні кримінальних 
правопорушень, і блоку індивідуального 
правового регулювання, що приєднується 
до попередніх блоків за необхідністю [14, 
с. 173–179].
Для законодавчої бази МРКВ необхід-

ні такі елементи: 1) кримінально-право-
ва норма. Уведення її в дію розглядаєть-
ся нами обов’язковим для норм ЗУпКВ, 
які встановлюють покарання, оскільки 
пов’язане зі встановленням темпоральних, 
просторових і суб’єктних меж її юридичної 
чинності, які можуть визначатися тільки 
ЗУпКВ. Важливим при цьому визнається й 
діяльність з фактичного приєднання нових 
кримінально-правових норм до чинного 
ЗУпКВ. При цьому неабиякого значення 
набуває питання врахування принципу 
системності в праві [15, с. 54–58]. Слід та-
кож визнати суттєвим те, щоб вчасно ска-
совувалися морально застарілі криміналь-
но-правові приписи, корегувалися ті, що 
продовжують діяти, усувалися неясності, 

неузгодженості, а й іноді й протиріччя. -
В іншому випадку вже на початковому 
етапі можуть відбутися функціональні не-
поладки у МРКВ, що призведе до неба-
жаних наслідків – невиконання завдань 
ЗУпКВ; 2) юридичний факт чи фактичний 
склад, без наявності якого апріорі немож-
лива реалізації норм кримінального права. 
Юридичний факт і фактичний склад – це 
явища об’єктивної дійсності, що виража-
ються в конкретно вчиненому діянні (дії 
або бездіяльності), передбаченому ЗУпКВ 
як кримінальне правопорушення, фізичної 
осудної особи, яка досягла віку криміналь-
но-правової відповідальності. Вчинення 
такого діяння є підставою для виникнення 
відновлювальних кримінальних правовід-
носин, які є складовою іншого блоку юри-
дичного механізму правореалізації, але для 
МРКВ він є основним і настає відразу ж за 
«законодавчою базою» початку втілення у 
поведінку суб’єктів регульованих суспіль-
них відносин засобів відповідальності;-
3) індивідуально-правове регулювання, що 
залучається до законодавчої бази початку 
реалізації для владної організуючої участі 
компетентного органу державної влади й 
управління чи його службової особи на са-
мому початку переходу процесу реалізації 
тієї чи іншої кримінально-правової норми 
від однієї стадії до іншої [9, с. 15–20]. 
Розглянуті вище елементи законодав-

чої бази МРКВ, взаємодіючи між собою, за-
лежно від фактичних обставин вчиненого 
суспільно небезпечного діяння, передбаче-
ного ЗУпКВ, покликані забезпечити безу-
пинний та повноцінний початок реалізації 
кримінально-правової норми, що встанов-
лює покарання [9, с. 15–20].
За законодавчою базою МРКВ розташо-

вується блок правовідносин, до складу яко-
го входять, насамперед, кримінальні пра-
вовідносини, пов’язані з утриманням особи 
від вчинення кримінально-противного 
діяння, передбаченого конкретною стат-
тею (частиною статті) Особливої частини 
ЗУпКВ. Це пояснюється тим, що в межах 
відповідних правовідносин і тільки в них 
відбувається весь процес реалізації кримі-
нально-правової норми, що встановлює по-
карання. Така норма не може по-іншому 
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виконувати завдання ЗУпКВ, ніж у право-
відносинах. Для руху кримінально-право-
вої матерії необхідні кримінально-правові 
норми та відповідні правовідносини, які не 
просто взаємозалежні, а взагалі не можуть 
існувати одне без одного. З моменту роз-
робки та прийняття кримінально-правової 
норми вона породжує запобіжні криміналь-
ні правовідносини, які виконують функцію 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням. У разі вчинення кримінального пра-
вопорушення виникає необхідність відпо-
відного реагування на їх вчинення з боку 
держави, що спричиняє появу відновлю-
вальних кримінальних правовідносин. З 
цього моменту виникає в потенційному 
вигляді негативна кримінальна відпові-
дальність, яка набуде реального характеру 
з часу набрання обвинувальним вироком 
суду законної сили. У межах відновлюваль-
них кримінальних правовідносин реалізу-
ються передбачені в санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини та нор-
мах Загальної частини Кримінального ко-
дексу кримінально-правові засоби впливу, 
спрямовані на виконання завдань ЗУпКВ.
Необхідно вказати, що під час функціо-

нування МРКВ постійно виникає необхід-
ність приєднання іншої складової частини 
зазначеного механізму – індивідуального 
правового регулювання у формі право-
застосування у разі, якщо вимагається:-
1) встановлення юридичного факту – вчи-
нення особою суспільно небезпечного діян-
ня, яке містить склад кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ЗУпКВ; 2) 
конкретизація змісту обмежень особистого, 
майнового та іншого характеру (первинна 
чи повторна) або визначення юридичних 
фактів, за яких особа може не перетерплю-
вати взагалі таких обмежень; 3) примусове 
виконання обмежень особистого, майно-
вого та іншого характеру, що складають 
зміст кримінальної відповідальності; 4) за-
кріплення прийнятих рішень щодо руху 
матеріалів кримінального провадження, 
встановлення наявності юридичного фак-
ту, конкретизації (індивідуалізації) засобів 
кримінальної відповідальності тощо в акті 
застосування кримінально-правових норм, 
що встановлюють покарання за ті чи інші 

кримінально-протиправні діяння.
Усе це дає підстави для висновку про не-

можливість існування МРКВ і без блоку кри-
мінально-правових засобів впливу, через 
які така відповідальність об’єктивується. 
Не лише кримінально-правову, а будь-
який різновид юридичної відповідальності 
слід визнати оголеною фікцією, якщо в тій 
чи іншій галузі права не передбачена дієва 
система засобів впливу на осіб, які порушу-
ють приписи правових норм. Саме це ви-
магає законодавця встановлювати нормами 
права ефективні засоби відповідальності, 
що в індивідуальному порядку дозволяють 
визначити міру відповідальності порушни-
ку. Основним кримінально-правовим засо-
бом впливу на осіб, які визнані винними у 
вчиненні кримінальних правопорушень, 
норма Особливої частини КК визначає той 
чи інший вид покарання, а решта засобів 
МРКВ, що складають певну їх систему, фік-
сується у нормах Загальної частини КК. Го-
ловне призначення цієї системи полягає в 
тому, щоб надати можливість за допомогою 
індивідуального кримінально-правового 
регулювання оптимально обрати порушни-
ку той засіб, який дозволить досягти мети 
кримінальної відповідальності з урахуван-
ням тяжкості вчиненого кримінального 
правопорушення й особи винного.
Структурований таким чином механізм 

дозволяє дослідити, де та в якому його бло-
ці відбувається збій системи, що надає мож-
ливість законодавцю та суду своєчасно його 
виявляти та виправляти ті елементи, які 
заважають функціонуванню МРКВ. Зла-
годжена робота всіх блоків механізму ре-
алізації кримінальної відповідальності до-
зволяє досягти мети такої відповідальності 
та виконувати завдання ЗУпКВ у цілому. 
Вказане вимагає комплексного, враховую-
чи взаємозв’язки та взаємообумовленість 
блоків МРКВ, дослідження сукупності всіх 
кримінально-правових аспектів цього ме-
ханізму.

Висновки
1. Механізм кримінально-правового ре-

гулювання розкриває рівні, на яких здій-
снюється владне регулювання суспільних 
відносин, що складають предмет кримі-
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нального права, а механізм реалізації кри-
мінальної відповідальності допомагає зро-
зуміти елементи, через які впроваджуються 
в поведінку суб’єктів цих відносин приписи 
кримінально-правової норми, що встанов-
лює покарання за те чи інше кримінально-
протиправне діяння. 

2. Механізм реалізації кримінальної від-
повідальності – це певний набір своєрідних 
елементів, що закономірно беруть участь 
у впровадженні приписів реалізованої 
кримінально-правової норми в конкретні 
правовідносини, у досягненні вказаного в 
ній результату, а також у застосуванні кри-
мінально-правового засобу впливу, через 
який реалізується кримінально-правова 
відповідальність для досягнення її мети та 
завдань ЗУпКВ, до особи, яка визнана ви-
нною у вчиненні кримінального правопо-
рушення. 

3. МРКВ складається з набору право-
вих елементів, що сприяють його нормаль-
ному функціонуванню, які умовно можна 
об’єднати в кілька взаємозалежних блоків. 
Це – блок, що забезпечує початок реалі-
зації кримінальної відповідальності (зако-
нодавча база реалізації), блок правовідно-
син, блок засобів кримінально-правового 
впливу, за допомогою яких реалізується 
кримінальна відповідальність, і блок інди-
відуального правового регулювання (який 
виокремлюється умовно для його вивчен-
ня – він пронизує всі інші блоки механіз-
му), що приєднується до попередніх блоків 
у разі потреби конкретизації певних обста-
вин, потрібних для безупинної реалізації 
кримінально-правових норм, що встанов-
люють покарання за ті чи інші діяння.
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SUMMARY 
The article deals with the analysis of the is-

sues of the legal instruments system entities in 
criminal law. The various approaches to the defi -
nition of «the mechanism of legal regulation», 
«mechanism of criminal and legal regulation», 
«mechanism of realization of law» have been 
studied. It has been focused on the fact that the 
selected elements in the mechanism of criminal 
legal regulation are not suffi cient to implement 
criminal responsibility. It has been stated that the 
mechanism of criminal responsibility realization 
may consist of interdependent legal elements that 
are conventionally combined into four blocks.

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються питання сис-

темних утворень правового інструментарію 
в кримінальному праві. Досліджуються різні 
підходи до визначення поняття «механізм 
правового регулювання», «механізм кримі-
нально-правового регулювання», «механізм 
правореалізації». Акцентується увага на 
тому, що виокремлених елементів у механізмі 
кримінально-правового регулювання замало 
для реалізації кримінальної відповідальності. 
Констатується, що механізм реалізації кри-
мінальної відповідальності має складатися із 
взаємозалежних елементів, які умовно нами 
об’єднуються у чотири блоки.
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ÓÄÊ 343.97 (477)

Рассмотрены основные направления усо-
вершенствования криминологического обеспе-
чения деятельности прокуратуры как под-
системы в борьбе с преступностью, которая 
в настоящее время пребывает в стадии ста-
новления. Акцентировано внимание на важ-
ности развития и усовершенствования ее ин-
формационно – аналитического обеспечения 
и более детального научного исследования в 
этом направлении. 
Ключові слова: державний контроль, інформа-

ційне забезпечення, аналітичне забезпечення, кримі-
нологічний моніторинг, кадрове забезпечення, експер-
тиза законопроектів, статистична звітність. 

Враховуючи це, сучасна політика Укра-
їни у сфері протидії злочинності особливу 
увагу приділяє специфічним різновидам 
соціального управління процесом запобі-
гання злочинності, створенню атмосфери 
солідарності у неприйнятті цього негатив-
ного соціального явища. У зв’язку з цим 
саме інформаційно – аналітична діяльність 
забезпечує і в значній мірі сприяє підви-
щенню ефективності кримінологічної ді-
яльності органів прокуратури, а більш 
детальне наукове дослідження цього пи-
тання і виступає вагомим аргументом ак-
туальності його розгляду в даній публі-
кації. Вказані вище проблеми завжди ви-
кликали науковий інтерес вітчизняних та 
зарубіжних вчених як кримінологів, так 
і представників інших суміжних галузей 
права. Серед них слід відмітити таких 
науковців, як Ю. М. Антонян, О. М. Бан-
дурка, Є. М. Блажівський, Б. М. Голо-
вкін, В. М. Горшеньов, Л. М. Давиденко, 
С. Ф. Денисов, Т.А. Денисова, О. М. Джу-
жа, А. І. Долгова, О. М. Литвак, О. М. Лит-
винов, В. В. Лунєєв, П. Л. Фріс, Ю. С. Шем-
шученко, О. О. Юхно.
Окреслення ключових проблем кри-

мінологічної діяльності органів прокура-
тури, як підсистеми протидії злочинності, 
дає змогу зробити висновок про те, що до-
сліджувана система в Україні нині перебу-
ває на стадії становлення. Її кримінологіч-
не забезпечення характеризується такими 
провідними напрямами удосконалення, 
як: 

У загальній системі державного впливу 
на злочинність найважливішим напрямом 
протидії останній, згідно з Конституцією 
України, має бути визнано захист людини 
від посягань на її життя, здоров’я та інші 
природні права. Це положення логічно 
випливає із соціально-правової природи 
злочинності. Тому головними складови-
ми сучасної теоретичної моделі соціаль-
ного контролю за злочинністю [1, с. 25] 
є державний контроль над злочинністю, 
який здійснюється органами прокуратури 
на основі законодавства, а також застосу-
вання кримінальних законів і спеціально-
кримінологічного попередження та гро-
мадський і недержавний контроль (націо-
нальні традиції, релігія, контроль нефор-
мальних соціальних груп, мораль, засоби 
масової інформації, мистецтво тощо).
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1) кримінологічний моніторинг; 
2) удосконалення всього механізму 

кримінологічної діяльності органів проку-
ратури через моделювання правового роз-
витку, експертизу законопроектів, правові 
експерименти, що відповідають вимогам 
часу і сучасним завданням реформування 
органів кримінальної юстиції у дусі кра-
щих стандартів світової теорії та практики;

3) правозастосування і нагляд за додер-
жанням законності; 

4) політика у сфері кадрового забезпе-
чення реформування органів прокурату-
ри; 

5) правове виховання і правова освіта; 
6) інформаційне забезпечення.
Так, В. А. Плешаков, виходячи з мето-

дологічної настанови концепції криміно-
логічної безпеки, зазначає, що криміно-
логічний моніторинг – це процес система-
тичного спостереження, аналізу й оцінки 
стану та тенденцій злочинності, її факторів 
та особливостей особистості злочинця, які 
впливають на його злочинну поведінку, ді-
яльності щодо запобігання злочинам, рів-
ня захищеності об’єктів можливого зло-
чинного посягання, ступеня готовності 
всього населення протидіяти злочинності 
[2, с. 11]. 
Дещо ширше бачення проблемного по-

няття висловлюють О. М. Бандурка та О. 
М. Литвинов, пропонуючи розуміти його 
як визначену практичною необхідністю 
наукову, засновану на пізнанні закономір-
ностей розвитку певного явища і процесу, 
постійно функціонуючу систему спостере-
ження, вимірювання й оцінки їх станів у 
різні періоди. Зміст кримінологічного мо-
ніторингу, таким чином, становлять про-
цеси отримання, обробки й аналізу необ-
хідної для формулювання кінцевих висно-
вків інформації [3, с. 146-147]. 
Разом з тим, кримінологічний моніто-

ринг не варто ототожнювати з повномасш-
табним кримінологічним дослідженням. 
У цьому контексті слушною є думка О. М. 
Литвинова, який зазначає, що криміноло-
гічний моніторинг не вирізняється особли-
вою глибиною досліджень, його завдання 
– забезпечення своєчасного реагування на 
системні зміни [4, с. 63]. Автор вважає, що 

з розумінням моніторингової діяльності як 
дослідження суто прикладного, обслугову-
ючого, а не фундаментального значення, 
варто погодитись.
Є. М. Блажівський виділяє вузьке та 

широке поняття кримінологічного моніто-
рингу [5, с. 27-29]. Також, на думку зазна-
ченого науковця, моніторинг детермінан-
тів злочинності передбачає спостережен-
ня як за наявними, так і за потенційними 
криміногенними факторами. При цьому 
Є. М. Блажівський виділяє: 

– економіко-кримінологічний моні-
торинг. Проблеми цього виду моніторин-
гу у вітчизняній науці розглядались пере-
важно у працях В. М. Поповича [6, с. 154-
182];

– політико-кримінологічний моніто-
ринг є перспективним видом моніторингу, 
який, однак, останнім часом знайшов своє 
належне висвітлення у вітчизняній кри-
мінології внаслідок розроблення пробле-
матики політичної злочинності та засобів 
протидії їй [7]. 

– психолого-кримінологічний моні-
торинг – різновид моніторингового до-
слідження, який застосовується переваж-
но на індивідуальному та груповому рівні 
кримінологічної профілактики.

– моніторинг ступеня криміналізації 
суспільства в цілому, а також окремих со-
ціальних груп, який охоплює, по-перше, 
моніторинг змін у рівні та структурі суди-
мості, що здійснюється на підставі статис-
тичних даних щодо кількості осіб, притяг-
нутих до кримінальної відповідальності, 
співвідношення окремих їх категорії за 
різними критеріями (соціально-демогра-
фічними, кримінально-правовими, кримі-
нологічними). 
Стосовно удосконалення механізму за-

конотворчої практики в Україні слід від-
мітити, що проекти законів готуються пе-
реважно виконавчою владою, точніше Ка-
бінетом Міністрів України, де формуються 
сама ідея підготовки законопроекту і його 
текст. Підготовка законопроектів коміте-
тами або іншими суб’єктами законодавчої 
ініціативи трапляється у нас не так часто. 
Практично поза увагою відповідних 

владних суб’єктів залишається питання 
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кримінологічної ефективності норматив-
но-правового акту. Тому актуальним і пер-
спективним напрямком кримінологічної 
діяльності органів прокуратури автору ви-
дається запровадження до національної 
кримінологічної практики інституту кри-
мінологічної експертизи нормативно-пра-
вових актів та їх проектів [8]. 
За своєю процедурною природою кри-

мінологічна експертиза нормативно-пра-
вових актів та їх проектів є кримінологіч-
ним дослідженням, враховуючи змістовні 
аспекти якого, А. П. Закалюк уважав за до-
цільне вирізнити в її методиці шість осно-
вних операцій: 

1) операція відбору та підготовки екс-
пертів до проведення експертизи;

2) операція щодо навчання експертів 
навичкам експертного оцінювання; 

3) операція з моделювання та оціню-
вання кримінологічної інформації;

4) операція з оцінювання впливу 
об’єкта експертизи на кримінологічні чин-
ники; 

5) операції з агрегування індивідуаль-
них експертних оцінок у групову оцінку 
впливу правової норми та об’єкта експер-
тизи в цілому на кримінологічні чинники; 

6) операція з підготовки експертного 
висновку [9, с. 203].
Відповідно до Закону України «Про 

Концепцію Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу» [10] на 
комітет Верховної Ради України з питань 
євроінтеграції покладається обов’язок пе-
ревіряти всі зареєстровані законопроекти 
на відповідність та несуперечність їх по-
ложень нормам законодавства Європей-
ського Союзу до підписання угоди про 
асоціацію. Впровадження такої процедури 
є надзвичайно важливим, адже це дало б 
змогу ухвалювати закони та інші акти, які 
будуть професійно проаналізованими на 
предмет відповідності Конституції, вну-
трішньому законодавству і міжнародним 
договорам щодо дотримання у них прав 
та свобод людини і громадянин, а також 
підвищити рівень відповідності нашого за-
конодавства законодавству Європейського 
Союзу та всієї міжнародної спільноти. 

Як свідчить аналіз сучасної практики 
кримінологічної діяльності органів проку-
ратури, забезпечення якісного виконання 
покладених на неї завдань та функцій є 
неможливим без належної організації ді-
яльності її базової складової – персоналу 
відповідних органів [11]. 
Розробляючи професіограми проку-

рорів різного рівня, В. Васильєв звернув 
увагу на те, що мислення зазначених осіб 
спрямоване на виявлення причин кон-
кретного явища, а тому має причинно-на-
слідковий характер. Такі якості мислення 
зумовлюють наявність у прокурора зді-
бностей різнопланового характеру [12, 
c. 248-264].
Підкреслюємо, що ступінь психоло-

гічного навантаження прокурорів під час 
виконання ними своїх функціональних 
обов’язків треба віднести до найбільш 
складної інтелектуально-практичної робо-
ти, що характеризується багатовекторніс-
тю спрямування. 
Вивчення та аналіз одержаної інфор-

мації повинні сприяти створенню реаль-
ної картини кримінологічної практики і 
посткримінальної превенції держави. Зі-
брані матеріали систематизуються. Після 
їх аналізу вони можуть використовуватись 
як основа для наступних етапів формуван-
ня стратегії і тактики.
Згідно з Законом України «Про ін-

формацію» суб’єктами інформаційних від-
носин виступають громадяни України, 
юридичні особи і держава, а також таки-
ми можуть бути визнані інші держави, їх 
громадяни та юридичні особи, міжнародні 
організації та особи без громадянства [13].
У нашій державі питаннями збору ін-

формації, яка стосується суспільних відно-
син, пов’язаних із протидією злочинності, 
її вивченням і систематизацією на держав-
ному рівні займаються відповідні підроз-
діли Генеральної прокуратури України, 
МВС України, інших правоохоронних ві-
домств, Міністерство юстиції України та 
Державний комітет статистики України, 
але для того, щоб інформація була повні-
шою й об’єктивнішою, необхідно залучати 
до співпраці чи використовувати можли-
вості недержавних організацій.
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Загальновизнано, що основою демо-
кратичного громадянського суспільства є 
недержавні організації. Важливе місце се-
ред них посідають дослідницькі інституції 
(центри соціологічних опитувань, центри 
захисту прав людини, різні спілки, фонди 
тощо). 
Дослідницькі центри покликані якомо-

га раніше виявити проблеми, що існують 
в різних сферах суспільного життя. Така 
ідентифікація проблем може розглядатися 
і як контроль суспільства за урядом, і як 
співробітництво суспільства з урядом. 
Збирання інформації, її вивчення та 

систематизація можуть здійснюватись ін-
ститутами громадянського суспільства як 
з власної ініціативи, виходячи зі своїх ста-
тутних цілей і завдань, так і на замовлення 
інших суб’єктів соціального управління. 
Так, у США існує декілька інститутів опи-
тування, які співпрацюють із системою 
державної влади. Серед них можна назва-
ти Американську асоціацію дослідників 
громадської думки та інститут Геллана. У 
нашій державі також існують такі недер-
жавні дослідницькі інституції, активний 
процес формування та розвитку яких по-
чався у 1991 році. Для прикладу можна 
назвати Український центр економічних 
і політичних досліджень ім. О. Разумко-
ва, Центр соціологічних і політичних до-
сліджень та технології «Соціополіс», Фонд 
«Інтелектуальна перспектива» та інші. 
Одержання інформації, що стосується 

процесу забезпечення кримінологічної ді-
яльності органів прокуратури, також може 
здійснюватися шляхом систематизації і 
вивчення історичних матеріалів, наукової 
літератури, нормативних актів, існуючої 
передової правоохоронної практики. 
Підводячи підсумок слід зазначити, 

що механізм розробки та нормативного 
закріплення стратегії і тактики криміно-
логічної діяльності органів прокуратури 
передбачає інформаційне забезпечення, 
як необхідну складову всієї роботи. Інфор-
мація є необхідною на всіх етапах: від фор-
мулювання проблеми до оцінки результа-
тів кримінологічної діяльності. Виходячи 
з цього, можна вважати, що процес фор-
мування засад кримінологічної діяльності 

органів прокуратури має починатися із 
системи заходів, спрямованих на одержан-
ня інформації щодо різних сфер суспільно-
го життя, які стосуються названої системи. 
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SUMMARY 
It is regarding the main directions of improve-

ment of criminological ensure the prosecutor’s 
offi ce as a subsystem in the fi ght against crime, 
which currently is in its infancy. It emphasizes the 
importance of development and improvement of 
its information – analytical support and more de-
tailed research in this area

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто основні напрямки удоскона-

лення кримінологічного забезпечення діяль-
ності органів прокуратури, як підсистеми 
боротьби зі злочинністю, що нині перебуває 
в стадії становлення. Акцентовано увагу на 
важливості розвитку і удосконаленні її інфор-
маційно-аналітичного забезпечення і більш 
детального наукового дослідження в цьому на-
прямку. 
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В статье установлено содержание кон-
фликта интересов как коррупционного риска 
в деятельности органов внутренних дел через 
понимание термина «конфликт» в право-
вом смысле. Обращено внимание на между-
народно-правовое и отечественное законо-
дательство по урегулированию конфликта 
интересов в деятельности органов публичной 
администрации. Предложено внесение из-
менений в нормы действующего законода-
тельства с целью урегулирования конфликта 
интересов во время прохождения службы в 
полиции.
Ключові слова: попередження насильства в сім’ї, 

профілактичний облік, виховно-попереджувальна ро-
бота; індивідуально-профілактична робота; спеці-
альні заходи; офіційне попередження, Національна 
поліція.

тів корупції, однак істотно підвищує ризик 
вчинення корупційних діянь та є по суті їх 
передумовою.

Стан дослідження
На важливість дослідження корупцій-

них ризиків у діяльності органів публіч-
ної адміністрації звертали увагу у своїх 
працях вітчизняні вчені, як: С. М. Алфьо-
ров, О. М. Бандурка, М. Ю. Бездольний, 
О.В.  Джафарова, І. А. Дьомін, Д. Г. За-
брода, В. А. Завгородній, Д. І. Йосифо-
вич, М. І. Мельник, Є. В  Невмержиць-
кий, О. М. Охотнікова, О.  Я. Прохоренко, 
С. С. Рогульський, С. С. Серьогін, М. М. Ти-
щенко, О. В. Ткаченко, Р. М. Тучак, І. І. Яц-
ків тощо.
У той же час, мета даної статті полягає 

в тому, щоб на основі аналізу теорії адміні-
стративного права та практики діяльності 
органів внутрішніх справ дослідити кон-
флікт інтересів як корупційний ризик у ді-
яльності останніх.

Виклад основного матеріалу
З метою з’ясувати змісту конфлікту ін-

тересів як корупційного ризику в діяль-
ності органів внутрішніх справ постає 
необхідним дослідити розуміння терміну 
«конфлікт» у правовому розумінні. 
На сьогоднішній день слід констатувати 

усталеність поняття «правовий конфлікт». 
Так, його визначення міститься у Великому 
енциклопедичному юридичному словнику: 
це протиборство двох та більше суб’єктів, 

Постановка проблеми
Одним із важливих аспектів сучасної 

державної правової політики в Україні є ре-
формування системи запобігання і протидії 
корупції, яка має переважно превентивний 
характер і орієнтована на створення в сус-
пільстві ефективних механізмів поперед-
ження корупції. Досягнення успіху у цьому 
процесі є передумовою для формування у 
суспільства довіри до влади, зростання еко-
номічного потенціалу держави, покращен-
ня добробуту громадян України. В той же 
час, має місце в діяльності органів публіч-
ної адміністрації корупційний ризик – як 
конфлікт інтересів. Наявність конфлікту ін-
тересів необов’язково призводить до фак-
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що є наслідком несумісності їх правових 
інтересів, потреб, цінностей. Характер-
ними рисами, що відрізняють правовий 
конфлікт, називаються такі, як: опосеред-
кованість конфлікту правовими відносина-
ми; правовий характер суб’єкта та об’єкта 
конфлікту, можливість вирішення його 
правовими засобами, здатність конфлікту 
спричинити юридичні наслідки; відношен-
ня до якоїсь однієї галузі суспільних відно-
син; наявність правових засобів вирішення 
конфлікту, спеціальної процедури його ви-
рішення; можливість застосування заходів 
примусу у процесі вирішення конфлікту [1, 
с. 400]. 
Логічні висновки з наведених вище 

доктринальних положень щодо сутності 
категорії «юридичний конфлікт» формулює 
А. К. Гасанова. Вчена виділяє такі ознаки 
юридичного конфлікту: наявність проти-
лежних або несумісних інтересів, що вини-
кають у межах певного правовідношення; 
правовий статус суб’єкта конфлікту та пра-
вові ознаки об’єкта конфлікту; вирішення 
у межах певної правової процедури; юри-
дичні наслідки вирішення конфлікту, ди-
намічний характер розвитку. А. К. Гаса-
нова підкреслює процесуальний порядок 
вирішення конфлікту і звертає увагу на те, 
що несумісність інтересів має стосуватись 
одного предмету спору [2, с.16]. Такий під-
хід дослідниця формулює, посилаючись на 
підхід М. Р. Мергелідзе, який зазначає про 
неоднорідність з правової точки зору юри-
дичних конфліктів, однак підкреслює тезу 
про те, що найбільш повно правовий аспект 
виражений у тих конфліктах, які виника-
ють та розвиваються у зв’язку із об’єктивно 
існуючими протиріччями між двома або де-
кількома правовими нормами, які відносять-
ся до одного і того ж предмету [3, с. 25]. Крім 
того, М. Р. Мергелідзе вважає, що спірність 
і конфліктність діяльності органів вико-
навчої влади фактично обумовлена самою 
правовою природою і суспільним призна-
ченням цих органів. Вчений вказує на на-
ступні умови, якими пояснюються спірність 
і конфліктність діяльності. При цьому такі 
умови названі об’єктивними, що означає їх 
існування, незалежно від чинників впливу 
зовнішнього середовища функціонування. 

До таких умов, на думку вченого, нале-
жать: присутність державного управління 
практично в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства; наявність безпосереднього та 
оперативного вторгнення до сфери особис-
тих інтересів громадян; задіяння у цій сфері 
найбільшої кількості державних службов-
ців усіх видів державної служби (цивільної, 
військової, правоохоронної); наявність у 
розпорядженні органів виконавчої влади 
найбільш значної кількості ресурсів та об-
сягу владних повноважень [3, с. 23].
Як висновок, А. К. Гасанова зазначає про 

те, що у суто юридичному значенні юридич-
ний конфлікт безпосередньо пов’язаний 
із правовідношенням, зі спором суб’єктів 
права з приводу реалізації протилежних 
інтересів, які стосуються одного предмета 
[3, с.16]. Із висновками А. К. Гасанової до-
цільно погодитись, адже вони ґрунтуються 
на положеннях доктрини права відносно 
юридичного конфлікту. 
Використовуючи поняття «публічно-

правовий конфлікт», І. Жаровська фактич-
но відштовхується від наведеного вище 
розуміння правового конфлікту, лише за-
значаючи про особливі ознаки, які роблять 
правовий конфлікт публічно-правовим. 
Так, по-перше, зазначається про особли-
ву сферу інтересів, у якій виникають такі 
конфлікти – сфера публічних інтересів 
(державні, громадські тощо). Зазначаєть-
ся, що у зв’язку із цим у держави виникає 
обов’язок втрутитись у розв’язання кон-
флікту у особі відповідної організації, стати 
його учасником. Вказується також, що за-
значені конфлікти мають місце також, коли 
обома його сторонами є представники дер-
жавної влади [4]. 
Слід констатувати, що поняття «пу-

блічно-правовий конфлікт» відрізняється 
правовою природою відносин, з яких він 
виникає – це публічні правовідносини як 
суспільні відносини, які виникають між пев-
ними суб’єктами права переважно з при-
воду здійснення публічно-владних повно-
важень, реалізації та захисту суб’єктивних 
публічних прав і свобод, задоволення пу-
блічних інтересів та регулюються комплек-
сом публічно-правових норм різних галу-
зей права [1, с. 771], у той час як правовий 
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конфлікт, як випливає з наведеного вище 
визначення, може виникати як у сфері пу-
блічних, так і у сфері приватних правовід-
носин. Отже, можна зробити висновок про 
співвідношення понять «правовий кон-
флікт» та «публічно-правовий конфлікт» як 
відповідно родового та видового. 
Під поняттям «державно-правовий кон-

флікт» у юридичній літературі розумієть-
ся гостра форма відкритого протистояння 
(конфронтація), яка виникає між декілько-
ма владними інститутами, владним інсти-
тутом (інститутами) та інститутами суспіль-
ства, соціальними спільнотами у зв’язку 
із завданням шкоди (чи загрози завдання 
шкоди) авторитету влади, порушенням 
нормального функціонування державно-
го механізму, суттєвим відхиленням у діях 
(актах) від існуючої конституційної системи 
організації публічної влади, ухваленням 
рішень із порушенням процедури, праг-
ненням суб’єктів політики, не наділених 
державно-владними повноваженнями, роз-
ширити (змінити) свій політико-правовий 
статус [5]. Отже, відносини, з яких виникає 
державно-правовий конфлікт, найчастіше 
знаходяться у сфері організації публічної 
влади, а такий конфлікт нерідко носить 
конституційно-правову природу. 
З аналізу юридичної літератури можна 

дійти до висновків про певні особливості 
державно-правового конфлікту порівняно 
із іншими категоріями публічно-правових 
конфліктів. Так, у статті Ю. Г. Барабаша 
«Державно-правові конфлікти в сучасній 
Україні: причини, наслідки, вибори як 
форма їх розв’язання» підтримується на-
укова позиція М. Вебера стосовно того, 
що «з культурної боротьби не можна усу-
нути боротьбу, можна лише змінити її за-
соби, її об’єкт, навіть її основний напрям, 
але не боротьбу як таку». Підтримуючи цю 
тезу, дослідник фактично вказує про ви-
никнення державно-правового конфлікту 
як нормального явища, на відміну від пу-
блічно-правового конфлікту іншої категорії 
і вказує на неможливість застосування уста-
леного поняття публічно-правового кон-
флікту для визначення сутності державно-
правового конфлікту. На відміну від інших 
категорій публічно-правових конфліктів, 

для державно-правового конфлікту неха-
рактерною є судова форма вирішення [4; 6, 
с. 576]. 
Варто уваги праця М. Г. Коблянського, 

який наголошує, що умовою виникнення 
компетенційних спорів у публічно-право-
вій сфері суспільних відносин є, насампе-
ред, конфліктна ситуація, що складається 
під час реалізації органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування 
своєї компетенції – компетенційний кон-
флікт. Враховуючи, що компетенційний 
спір розглядається у контексті захисту 
прав, свобод, законних інтересів у адміні-
стративному судочинстві, його підставою 
пропонується вважати звернення до адмі-
ністративного суду із адміністративним по-
зовом. Існування ситуації, внаслідок якої 
виникає спір про компетенцію, обумовлене 
певними джерелами, до яких можна від-
нести: а) недоліки чинного законодавства, 
насамперед, прогалини і колізії; б) наділен-
ня різних суб’єктів владних повноважень 
функціями, завданнями в одній сфері чи 
щодо вирішення одних і тих же питань;-
в) порушення приписів щодо компетенції у 
бік її розширення чи, навпаки – звуження, 
внаслідок чого суб’єкт владних повнова-
жень не реалізує функції, заради реалізації 
яких він створений, а відповідну діяльність 
вимушений здійснювати інший державний 
орган; г) вчинення суб’єктом, який виконує 
державні функції, згідно із компетенцією, 
протиправних дій або бездіяльності [7].
Враховуючи викладене, слід конста-

тувати, що із загальної позиції конфлікт 
розуміється як зіткнення протилежних ін-
тересів і поглядів, напруження і крайнє за-
гострення суперечностей, що призводить 
до активних дій, ускладнень, боротьби, що 
супроводжуються складними колізіями. 
Невід’ємними ознаками конфлікту відзна-
чаються зіткнення або боротьба, ворожі 
стосунки. Отже, можливим є визначити, що 
важливою ознакою конфлікту є активні дії 
його сторін.
Варто звернути увагу, що пункт 4 статті 

7 Конвенції ООН проти корупції передба-
чає зобов’язання сторін створювати, під-
тримувати й зміцнювати системи, які запо-
бігають виникненню конфлікту інтересів, 
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а пункт 5 статті 8 Конвенції встановлює 
обов’язок держав запроваджувати заходи 
й системи, які зобов’язують державних по-
садових осіб надавати відповідним орга-
нам декларації, inter alia (у тому числі), про 
суттєві дарунки або прибутки, у зв’язку з 
якими може виникнути конфлікт інтересів 
стосовно їхніх функцій як державних поса-
дових осіб. Комітет Міністрів Ради Європи 
11 травня 2000 року ухвалив Рекомендацію 
№ R(2000)10, згідно з якою урядам дер-
жав – членів рекомендовано ухвалювати 
національні кодекси поведінки посадовців 
на основі Типового кодексу поведінки по-
садовців органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, доданого до цієї 
Рекомендації. Типовий кодекс передбачає 
низку правил щодо запобігання конфлік-
ту інтересів посадовців, у тому числі щодо 
одержання подарунків.
Стаття 18 Типового кодексу визначає, 

що посадовець не може вимагати або при-
ймати подарунки, знаки уваги, прояви гос-
тинності або інші вигоди для себе чи своєї 
сім’ї, близьких родичів і друзів, або осіб чи 
організацій, з якими він має ділові чи по-
літичні стосунки, що можуть вплинути чи 
видаються такими, що впливають на не-
упередженість при виконанні посадових 
обов’язків, або які є винагородою чи ви-
глядають як винагорода, пов’язана з його 
обов’язками. Це не стосується загально-
прийнятої гостинності або дрібних пода-
рунків. Якщо посадовець має сумніви щодо 
того, чи може він прийняти подарунок або 
вияв гостинності, то він повинен зверну-
тись за порадою до свого керівника.
Важливо зазначити те, що Комітет Мі-

ністрів Ради Європи доручив Групі держав 
проти корупції (ГРЕКО) контролювати ви-
конання цієї Рекомендації. Тому Україна 
має дотримуватись цих стандартів, адже 
вступивши до ГРЕКО, взяла на себе відпо-
відні зобов’язання.
Разом із тим необхідно наголосити, що 

необхідність запровадження аналогічних 
норм існує не лише тому, що Україна взяла 
на себе відповідні міжнародні зобов’язання. 
Світовий досвід вказує на те, що встанов-
лення обмежень для публічних службовців 
є одним із способів запобігти можливому 

конфлікту інтересів. Без таких положень 
жодна із внутрішньодержавних систем за-
побігання корупції не буде ефективною.
Крім того, це є важливим з огляду на 

необхідність забезпечення довіри населен-
ня до публічної адміністрації, впевненості у 
її неупередженості та справедливості. Звіс-
но, такої довіри не може бути, якщо грома-
дяни бачать, що посадовець отримує вина-
городу від тих чи інших осіб за вчинення 
чи утримання від вчинення певних дій на 
їх користь.
Стосовно законодавчого закріплення 

терміну «конфлікту інтересів», то вважаємо 
за необхідне звернутись до законів України 
«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
№ 1700-VII [8] та «Про засади запобігання 
і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-
VI [9], який втратив чинність, крім поло-
жень щодо фінансового контролю.
Закон України «Про засади запобі-

гання і протидії корупції» від 07.04.2011 -
№ 3206-VI [9] визначає конфлікт інтересів 
як суперечність між особистими майно-
вими, немайновими інтересами особи чи 
близьких їй осіб та її службовими повно-
важеннями, наявність якої може вплинути 
на об’єктивність або неупередженість при-
йняття рішень, а також на вчинення чи не-
вчинення дій під час виконання наданих їй 
службових повноважень.
У той же час, діючий Закон України 

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
№ 1700-VII [8] вводить два види конфлікту 
інтересів як потенційний, так і реальний. 
Потенційний конфлікт інтересів – наяв-
ність у особи приватного інтересу у сфері, 
в якій вона виконує свої службові чи пред-
ставницькі повноваження, що може впли-
нути на об’єктивність чи неупередженість 
прийняття нею рішень, або на вчинення 
чи невчинення дій під час виконання за-
значених повноважень. Реальний конфлікт 
інтересів – суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи пред-
ставницькими повноваженнями, що впли-
ває на об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, або на вчинення чи не-
вчинення дій під час виконання зазначе-
них повноважень.
Для аналізу нам знадобиться ще один 
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термін, введений Законом України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 -
№ 1700-VII [8], – це приватний інтерес 
– будь-який майновий чи немайновий ін-
терес особи, у тому числі зумовлений осо-
бистими, сімейними, дружніми чи іншими 
позаслужбовими стосунками з фізични-
ми чи юридичними особами, у тому числі 
тими, що виникають у зв’язку з членством 
або діяльністю в громадських, політичних, 
релігійних чи інших організаціях.
Можна зробити проміжний висновок, 

що саме наявність чи відсутність у особи 
приватного інтересу до вирішення певного 
питання у більшості випадків буде індика-
тором, що свідчитиме про конфлікт інте-
ресів у особи.
Варто уваги питання щодо врегулюван-

ня конфлікту інтересів, і з цією в метою в 
Законі України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII введено цілий 
розділ, який зобов’язує суб’єктів відпові-
дальності:

1) вживати заходів щодо недопущення 
виникнення реального, потенційного кон-
флікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного 
робочого дня з моменту, коли особа дізна-
лася чи повинна була дізнатися про на-
явність у неї реального чи потенційного 
конфлікту інтересів безпосереднього ке-
рівника, а у випадку перебування особи на 
посаді, яка не передбачає наявності у неї 
безпосереднього керівника, або в колегі-
альному органі – Національне агентство чи 
інший визначений законом орган або коле-
гіальний орган, під час виконання повно-
важень у якому виник конфлікт інтересів, 
відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень 
в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання 
реального чи потенційного конфлікту ін-
тересів [8].
Також у ч. 2 ст. 28 Закону України від 

14.10.2014 № 1700-VII міститься пряма 
заборона спонукати підлеглих (прямо чи 
опосередковано) до прийняття рішень, 
вчинення дій або бездіяльності всупереч 
закону на користь своїх приватних інтер-
есів або приватних інтересів третіх осіб.

У той же час, аналіз Закону України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
№ 580-VIII [10] надає можливість зазначи-
ти, що останній не містить норм пов’язаних 
з врегулюванням конфлікту інтересів під 
час виконання службових повноважень по-
ліцейськими. Має місце норма, яка регла-
ментує, що член поліцейської комісії пови-
нен бути відведений, якщо є інформація 
про конфлікт інтересів або обставини, що 
викликають сумнів у його безсторонності.

Висновок
Враховуючи викладене, вважаємо за 

необхідне з метою врегулювання конфлік-
ту інтересів у діяльності поліцейських вне-
сти відповідні зміни до Закону України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
№ 580-VIII та доповнити його відповідною 
статтею наступного змісту: «Врегулювання 
конфлікту інтересів.
У разі виникнення конфлікту інтересів 

під час виконання службових повноважень 
поліцейський зобов’язаний негайно допо-
вісти про це своєму безпосередньому керів-
никові. Безпосередній керівник поліцей-
ського зобов’язаний вжити всіх необхідних 
заходів, щодо недопущення виникнення 
реального, потенційного конфлікту інте-
ресів, шляхом доручення виконання відпо-
відного службового завдання іншій посадо-
вій особі, особистого виконання службового 
завдання чи в інший спосіб, передбачений 
законодавством».
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SUMMARY 
The article revealed the content of a confl ict 

of interest as a corruption risk in the work of 
the police through the understanding of the term 
«confl ict» in the legal sense. Attention is paid to 
international legal and national legislation on 
confl ict of interests in the activities of the public 
administration. Proposed amendments to current 
legislation to regulate confl icts of interest while 
serving in the police.

АНОТАЦІЯ 
У статті з’ясовано зміст конфлікту ін-

тересів як корупційного ризику в діяльнос-
ті органів внутрішніх справ через розуміння 
терміну «конфлікт» у правовому значенні. 
Звернуто увагу на міжнародно-правове та 
вітчизняне законодавство щодо врегулюван-
ня конфлікту інтересів у діяльності органів 
публічної адміністрації. Запропоновано вне-
сення змін до норм чинного законодавства з 
метою врегулювання конфлікту інтересів під 
час проходження служби в поліції.
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В статье осуществлен анализ уголовного 
законодательства стран постсоветского про-
странства о нарушении общественного по-
рядка, соединенного с сопротивлением пред-
ставителю власти или иным гражданам, 
прекращали хулиганские действия, проведено 
сравнение вышеупомянутого законодатель-
ства и сделана попытка предоставления 
предложений по его гармонизации.
Ключові слова: представник влади, громадський 

порядок, хуліганство, склад злочину, покарання, під-
стави та принципи криміналізації, суспільно небез-
печне діяння.

положень кримінального законодавства. 
Порівняльно-правові дослідження не пови-
нні обмежуватися лише доктриною, судовою 
практикою і кримінальним законодавством 
зарубіжних держав. Необхідно комплексно 
досліджувати їх кримінально-правову полі-
тику в усій її багатоманітності [2, с. 345].
Вважаємо, що краще про актуальність 

та доцільність вивчення зарубіжного до-
свіду правового регулювання криміналь-
ної відповідальності за окремий злочин або 
певну групу злочинів відносин навряд чи 
можна сказати. Одним із них є хуліганство, 
пов’язане із опором представникові влади 
чи іншим громадянам, які припиняли хулі-
ганські дії, кримінально-правова заборона 
вчинення якого передбачена у ч. 3 ст. 296 
Кримінального кодексу (далі – КК) України. 
На перший погляд, чинна редакція вка-

заної норми є відповідною з точки зору як 
законодавчої техніки, так і практики її за-
стосування. Разом з тим, з метою виявлен-
ня можливого позитивного зарубіжного до-
свіду та пошуку шляхів його використання 
в національному законодавстві проведемо 
порівняльно-правовий аналіз норм про 
кримінальну відповідальність за такий вид 
кваліфікованого хуліганства за КК Украї-
ни та країн «так званого» пострадянського 
простору або країн-учасниць СНД, Грузії 
та Балтії. Одразу зазначимо, що головним 
фактором вибору країн стала схожість пра-
вових систем, оскільки до 1991 року вони всі 
перебували в межах однієї правової системи 
Радянського Союзу.

Досить важливе значення у дослідженні 
проблем Особливої частини кримінального 
права має порівняльно-правовий (компарати-
вістський) метод. Використання цього мето-
ду обумовлюється потребою у формулюванні 
власної української національної правової 
системи, яка відповідала б сучасним світовим 
тенденціям правового розвитку й міжнарод-
ним стандартам, особливо у сфері охорони 
прав та свобод людини і громадянина від сус-
пільно небезпечних посягань [1, с. 103].
Кримінальне право України з метою до-

сягнення найвищої ефективності його норм 
повинно враховувати всі найкращі досяг-
нення європейської і світової кримінально-
правової думки та зарубіжного криміналь-
ного законодавства. Для цього важливо 
здійснювати компаративістські (порівняль-
ні) дослідження і вміло розпоряджатися їх 
результатами в законотворчій діяльності, а 
також під час інтерпретації і застосування 
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Саме тому метою цієї статті є аналіз 
кримінального законодавства країн постра-
дянського простору щодо порушення гро-
мадського порядку, поєднаного з опором 
представникові влади чи іншим громадя-
нам, які припиняли хуліганські дії, прове-
дення порівняння вищезазначеного зако-
нодавства та надання пропозицій по його 
гармонізації.
Питання кримінально-правової про-

тидії хуліганським злочинам розглядали-
ся у роботах таких українських учених, як 
В. І. Борисов, І. М. Даньшин, С. Ф. Дени-
сов, В. Т. Дзюба, О. А. Івахненко, В. П. Єме-
льянов, А. П. Закалюк, О. М. Костенко, 
В. В. Кузнецов, Л. О. Кузнецова, В. А. Ло-
мако, О. А. Мартиненко, П. П. Михайлен-
ко, В. О. Навроцький, М. Л. Наклович, 
В. В. Налуцишин, А. В. Савченко, В. В. Ста-
шис, А. П. Тузов, В. І. Тютюгін, М. І. Хав-
ронюк, В. В. Шаблистий, С. С. Яценко та ін. 
Але переважна увага при цьому приділяла-
ся складу хуліганства, передбаченого окре-
мою статтею кримінального закону, тоді як 
події останніх років в Україні свідчать про 
актуальність дослідження саме такої окре-
мої кваліфікуючої ознаки хуліганства, яке, 
на жаль, все частіше схвалюється певними 
частинами суспільства. 
На нашу думку, оптимальними критері-

ями такого дослідження стануть елементи 
складу злочину з ознаками, що характери-
зують їх зміст, кваліфікуючі та особливо ква-
ліфікуючі ознаки розглядуваного злочину, а 
також вид та розмір покарань за його вчи-
нення.
Аналіз більшості кримінальних законів 

країн-учасниць СНД, Грузії та Балтії по-
казав, що у сфері правового регулювання 
відповідальності за хуліганство спостеріга-
ється певна схожість. Так, відповідні стат-
ті КК розглядуваних держав здебільшого 
знаходяться у розділі злочинів проти гро-
мадського порядку та моральності. Звідси 
одразу можна зробити загальний висновок 
про спільний безпосередній об’єкт – гро-
мадський порядок та моральність. Разом з 
тим, саме тут спостерігається і розбіжність 
із вітчизняним кримінальним законом – 
хуліганство є злочином проти громадської 
безпеки за КК Республіки Азербайджан [3], 

Республіки Киргизстан [6], Російської Феде-
рації (далі – РФ) [14] та Таджикистану [15]. 
Враховуючи той факт, що для родового 
об’єкта хуліганства характерним є його спів-
падіння із безпосереднім, то у КК вказаних 
країн хуліганство є злочином проти громад-
ської безпеки, що явно суперечить усталено-
му розумінню самої суті грубого порушення 
громадського порядку. 
І.М. Даньшин ще у середині 80-х років 

ХХ століття обґрунтував положення, що 
згодом стало аксіоматичним – громадський 
порядок та громадська безпека є різними 
об’єктами кримінально-правової охорони, 
які не мають родових ознак, а тому мають 
бути закріплені в різних розділах Особливої 
частини КК [5]. 
Якщо вести мову про додатковий 

обов’язковий об’єкт злочину, то слід визна-
ти, що практично всі розглядувані кримі-
нальні закони виділяють у його якості нор-
мальну діяльність органів державної влади, 
громадських формувань з охорони громад-
ського порядку або особисту недоторкан-
ність громадян, які припиняли хуліганські 
дії. Об’єктивна сторона також майже співпа-
дає. 

Так, КК Республіки Азербайджан у ст. 221.2.2. 
передбачає відповідальність за хуліганство, 
тобто умисні дії, що грубо порушують гро-
мадський порядок, виражають явну непо-
вагу до суспільства, що супроводжуються 
застосуванням насильства до громадян або 
погрозою його застосування, а так само зни-
щенням чи пошкодженням чужого майна, 
пов’язане з опором представникові влади 
або іншій особі, яка виконує обов’язки по 
охороні громадського порядку або припи-
няють порушення громадського порядку 
(карається виправними роботами на строк 
до двох років або позбавленням волі на 
строк до п’яти років) [3].
КК Вірменії у п. 2 ч. 3 ст. 258 передба-

чає відповідальність за хуліганство, тобто 
умисне грубе порушення громадського по-
рядку, що виразилося в явній неповазі до 
суспільства і супроводжується застосуван-
ням насильства до особи чи загрози його за-
стосування, а також знищенням або пошко-
дженням чужого майна, а також вчинене з 
винятковим цинізмом, поєднане опором 
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представникові влади або особі, яка виконує 
обов’язки по охороні громадського порядку 
або припиняє порушення громадського по-
рядку (караються виправними роботами на 
строк від одного року до двох років або по-
збавленням волі на строк не більше п’яти 
років) [9].
У КК Республіки Білорусь у ч. 2 ст. 339 

встановлено відповідальність за хуліганство, 
тобто умисні дії, що грубо порушують гро-
мадський порядок і виражають явну непо-
вагу до суспільства, що супроводжуються 
застосуванням насильства чи погрозою його 
застосування або знищенням чи пошко-
дженням чужого майна або відрізняють-
ся за своїм змістом винятковим цинізмом, 
пов’язане з опором особі, яка припиняє ху-
ліганські дії (караються арештом на строк 
від трьох до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до п’яти років, або позбавлен-
ням волі на строк від одного року до шести 
років) [10].
Законодавець Грузії у п. б ч. 2 ст. 239 

КК встановив відповідальність за хуліган-
ство, тобто діяння, що грубо порушує гро-
мадський порядок і виражає явну неповагу 
до суспільства, вчинене із застосуванням 
насильства чи погрози насильства, вчинені 
відносно представника влади або іншої осо-
би, яка припиняла хуліганство (карається 
штрафом або суспільно корисною працею 
на строк від ста вісімдесяти до двохсот го-
дин, або виправними роботами на строк від 
одного року до двох років, або позбавлен-
ням волі на строк до п’яти років) [4].
КК Республіки Казахстан у Главі 9 «Зло-

чини проти громадської безпеки та громад-
ського порядку» у п. б ч. ст. 257 передбачає 
відповідальність за хуліганство, тобто осо-
бливо зухвале порушення громадського 
порядку, що виражає явну неповагу до сус-
пільства, що супроводжується застосуван-
ням насильства до громадян або погрозою 
його застосування, а так само знищенням чи 
пошкодженням чужого майна, або вчинен-
ням непристойних дій, що відрізняються 
винятковим цинізмом, пов’язане з опором 
представникові влади або іншій особі, яка 
виконує обов’язки по охороні громадського 
порядку або припиняє порушення громад-
ського порядку (карається залученням до 

громадських робіт на строк від ста вісімде-
сяти до двохсот сорока годин, або виправ-
ними роботами на строк від одного року до 
двох років, або обмеженням волі на строк до 
п’яти років або позбавленням волі на той са-
мий строк) [11].
У КК Республіки Киргизстан у п. 3 ч. 3 

ст. 234 (особливо кваліфікований вид хулі-
ганства примітка автора – О.Г.) встановлено 
відповідальність за хуліганство, тобто умис-
ні дії, що грубо порушують громадський по-
рядок або норми загальноприйнятого пове-
дінки, пов’язані з насильством або погрозою 
його застосування, а також зі знищенням 
або пошкодженням майна, пов’язане з опо-
ром представникові влади або іншій особі, 
яка виконує обов’язки по охороні громад-
ського порядку або припиняє порушення 
громадського порядку (карається позбав-
ленням волі на строк від чотирьох до семи 
років) [6].

У КК Латвійської Республіки у ч. 2 ст. 231 
встановлено відповідальність за хуліган-
ство, тобто за дії, що грубо порушують гро-
мадський порядок, що виражаються в явній 
неповазі до суспільства або в зухвалості, що 
ігнорують загальноприйняті норми пове-
дінки і порушують спокій людей або ро-
боту установ, підприємств чи організацій, 
поєднане з опором представникові влади 
або особі, яка припиняє порушення громад-
ського порядку (карається позбавленням 
волі на строк до семи років і контролем по-
ліції на строк до трьох років) [7].

 КК Литовської Республіки у ст. 284 «По-
рушення громадського порядку» встанов-
лено відповідальність тому, хто в громад-
ському місці зухвалими діями, погрозами, 
знущанням чи вандалізмом демонстрував 
неповагу до оточуючих чи оточенню і по-
рушив громадський спокій або порядок. Ра-
зом з тим, це є єдиний кримінальний закон, 
у якому відсутня норма, що представляє для 
нас інтерес [8]. 
У КК Республіки Естонія у ч. 2 ст. 195 

встановлено відповідальність за злісне хулі-
ганство, тобто умисні дії, що грубо порушу-
ють громадський порядок і виражають явну 
неповагу до суспільства, пов’язані з опором 
представникові влади або представнико-
ві громадськості, який виконує обов’язки з 
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охорони громадського порядку, або іншій 
особі, яка припиняє хуліганські дії (кара-
ється позбавленням волі на строк до п’яти 
років) [17].
Законодавець Республіки Молдова вже 

у ч.1 ст. 287 КК встановив відповідальність 
за хуліганство, тобто умисні дії, що грубо 
порушують громадський порядок і виража-
ють явну неповагу до суспільства, пов’язані 
із застосуванням насильства до людей або 
з погрозами його застосування, з опором 
представникові влади або іншій особі, при-
пиняють хуліганські дії, а одно дії, що від-
різняються за своїм змістом винятковим ци-
нізмом чи особливою зухвалістю (карається 
штрафом у розмірі від 200 до 700 умовних 
одиниць або позбавленням волі на строк від 
2 до 5 років) [12].
У КК РФ у ч. 2 ст. 213 встановлено відпо-

відальність за хуліганство, тобто грубе пору-
шення громадського порядку, що виражає 
явну неповагу до суспільства, вчинене:
а) із застосуванням зброї або предметів, 

використовуваних як зброї;
б) з мотивів політичної, ідеологічної, ра-

сової, національної чи релігійної ненависті 
або ворожнечі чи з мотивів ненависті або 
ворожнечі відносно якої-небудь соціальної 
групи, або пов’язане з опором представ-
никові влади або іншій особі, яка виконує 
обов’язки по охороні громадського поряд-
ку або припиняє порушення громадського 
порядку (карається штрафом у розмірі від 
п’ятисот тисяч до одного мільйона рублів 
або в розмірі заробітної плати або іншого 
доходу засудженого за період від трьох до 
чотирьох років, або примусовими роботами 
на строк до п’яти років, або позбавленням 
волі на строк до семи років) [14].
У КК Таджикистану у п. в ч. 2 ст. 237 пе-

редбачено відповідальність за хуліганство, 
тобто грубе порушення громадського по-
рядку, що виражає неповагу до суспільства, 
що супроводжується застосуванням насиль-
ства до громадян або погрозою його засто-
сування, а так само знищенням чи пошко-
дженням чужого майна, пов’язані з опором 
представникові влади або іншій особі, яка 
виконує обов’язки з охорони громадського 
порядку або припиняють порушення гро-
мадського порядку (караються позбавлен-

ням волі на строк від двох до п’яти років) [15].
У КК Республіки Туркменістан у п. б ч. 

2 ст. 279 встановлено відповідальність за 
хуліганство, тобто грубе порушення гро-
мадського порядку, що виражає явну не-
повагу до суспільства, що супроводжується 
застосуванням насильства до громадян або 
погрозою його застосування, а так само зни-
щенням чи пошкодженням чужого майна, 
пов’язане з опором представникові влади 
або іншій особі, яка виконує обов’язки по 
охороні громадського порядку або припи-
няють порушення громадського порядку 
(карається позбавленням волі на строк до 
п’яти років) [16].

КК Республіки Узбекистан у п. г ч. 3 ст. 227 
встановлено відповідальність за хуліганство, 
тобто умисне нехтування правилами пове-
дінки в суспільстві, поєднане з побоями, за-
подіянням легких тілесних пошкоджень або 
зі знищенням або пошкодженням чужого 
майна, що завдало значної шкоди, пов’язане 
з опором представникові влади або громад-
ськості, який виконує обов’язки з охорони 
громадського порядку, чи іншим грома-
дянам, припиняють хуліганську поведінку 
(карається позбавленням волі від п’яти до 
восьми років) [13].
Отже, здійснений аналіз кримінального 

законодавства країн пострадянського про-
стору щодо порушення громадського по-
рядку, поєднаного з опором представникові 
влади чи іншим громадянам, які припиня-
ли хуліганські дії, проведення порівняння 
вищезазначеного законодавства дають нам 
підстави стверджувати наступне. 
По-перше, порушення громадського по-

рядку, пов’язане із опором тому, хто при-
пиняє хуліганські дії, характерне майже для 
всіх країн пострадянського простору, що 
однозначно свідчить про соціальну обумов-
леність такого виду злочину.
По-друге, відмінності в родовому та без-

посередньому об’єктах порушення громад-
ського порядку, пов’язане із опором тому, 
хто припиняє хуліганські дії, полягають у 
несприйнятті суб’єктами формування кри-
мінально-правової політики прогресив-
них надбань людства тих держав, у яких 
об’єктом хуліганства є громадська безпека. 
По-третє, певного коригування потре-
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бує покарання за такий злочин, оскільки у 
різних країнах він є неоднозначним, проте 
подібне рішення можливо буде прийнято з 
урахуванням вивчення практики призначен-
ня покарань за злочин, передбачений ч. 3 -
ст. 296 КК України. 
І останнє, потерпілий, об’єктивна сторо-

на, суб’єкт та суб’єктивна сторона розгляду-
ваного злочину у різних країнах є схожою, 
проте її слід порівняти із відповідними по-
ложеннями кримінальних законів інших 
країн та практикою застосування ч. 3 ст. 296 
КК України.
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено аналіз кримінального 

законодавства країн пострадянського просто-
ру щодо порушення громадського порядку, по-
єднаного з опором представникові влади чи ін-
шим громадянам, які припиняли хуліганські 
дії, проведено порівняння вищезазначеного за-
конодавства та зроблено спробу надання про-
позицій по його гармонізації.
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SUMMARY 
The article presents the analysis of the crimi-

nal legislation of the former Soviet Union on the 
violation of public order, coupled with resistance 
to authorities or other citizens stopped bullying, a 
comparison of the above legislation and attempt 
to provide suggestions for harmonization.

The recognition of qualifi ed hooliganism ac-
tions related to resistance to authorities or mem-
ber of the public who performs duties of public 
order is the fact that started in Soviet criminal 
law.

It should be noted that it was from 06/08/1927 
the All-Ukrainian Central Executive Committee 
had approved by the Decree the second Crimi-
nal Code in which the hooliganism (art. 70) 
was considered to be crimes against public order 
(chapter II). With the art. 70 of the CC it was 
established responsibility “for the actions if they 
stubbornly did not stop despite warnings bodies 
that protect public order, or of its content were 
more exceptional cynicism and arrogance of ...”. 
(As amended by Decree of the Presidium of the 
Supreme Soviet of the Ukrainian Soviet Socialist 
Republic on November 16, 1940) “We believe at 
this time they began the protection with the crimi-
nal law of one of two social values - public order 
and the authority of government.

During this time hooliganism punishable as 
criminal acts remain wide-spread socially dan-
gerous crime. Persons who committed this act in-
herent lack of culture and immorality, arrogance 
and contempt as any person and to the traditions, 
customs, morals and the rights that gave rise to 
aggression, violence and cruelty bully. The rules 

which for determined liability for hooliganism 
was the symbiosis signs as administrative offense 
and punishable criminal act.

In the 2001 in the Criminal Code of Ukraine 
the criminal legal rule (frt. 296) was fi rst formu-
lated with no signs of an administrative offense.

In general one should be considered positive 
theoretical and practical framework that con-
fi rmed the need to effectively combat violations of 
public order, including hooliganism. Proposals 
of a number of scientists to exclude part of the 
structure of a qualifi ed hooliganism resistance to 
authorities or member of public who performed 
duties of the public order of the current Criminal 
Code cannot be supported.

Principles of criminalization closely related 
to reasons. Moreover, they are in close relation-
ship - taken separately reason cannot act as the 
sole prerequisite criminalization of a socially 
dangerous act without reference to the relevant 
principles and its opposite. After analyzing the 
reasons and principles of criminalization of 
hooliganism including part 3 of art. 296 of the 
Criminal Code of Ukraine, we have found that 
most of them are responsible, and therefore be-
lieve that criminalizing acts mentioned in 1998 
was not only correct, but also necessary. For these 
circumstances and the fact that hooliganism as-
sociated with resistance to authorities or member 
of the public who carry out their duties to protect 
public order or other citizens who stop hooligan-
ism violates the large number of constitutional 
rights and freedoms of Ukrainian citizens, we 
believe that criminalizing this phenomenon is 
timely logical and socially conditioned step.
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Рассмотрен вопрос относительно опре-
деления причин и условий которые способ-
ствуют совершение насильственных пре-
ступлений против жизни и здоровья лица 
студентами высших учебных заведений. Оха-
рактеризовано признаками внешних и вну-
тренних причин которые детерминируют 
противоправное поведение студентов. Опре-
делены основные причины возникновения 
конфликтов среди студентов, которые приво-
дят к насильственной преступности против 
жизни и здоровья лица. Успех предотвраще-
ния насильственных преступлений против 
жизни и здоровья лица, которые соверша-
ются студентами ВУЗ, как свидетельствует 
практика, зависит в значительной степени 
от глубокого знания работниками подразде-
лений Национальной полиции особенностей 
их осуществления и причин и условий, что 
способствуют их совершения, методов про-
филактики и предупреждения, а также от 
умелого применения полученных знаний в 
своей повседневной деятельности.
Ключові слова: студенти вищих навчальних за-

кладів, причини злочинів, умови які сприяють вчи-
ненню злочинів, конфлікти, пияцтво, наркоманія.

Постановка проблеми
Успіх запобігання насильницьких зло-

чинів проти життя і здоров’я особи, що 
вчиняються студентами ВНЗ, як свідчить 
практика, залежить значною мірою від 
глибокого знання працівниками підрозді-
лів Національної поліції особливостей їх 
здійснення та причин і умов, що сприяють 

їх вчинення, методів профілактики і попе-
редження, а також від умілого застосуван-
ня отриманих знань у своїй повсякденній 
діяльності.

Стан дослідження
Розробкою питанням детерміна-

ції злочинів в радянський період за-
ймались такі видатні кримінологи, як 
В.А. Внуков, Ю.Д. Блувштейн, О.А. Гер-
цензон, І.І. Карпець, В.М. Кудряв-
цев, Н.Ф. Кузнецова,П.П. Михайленко, 
Й.С. Ной, О.Б. Сахаров та ін. За часів не-
залежної України присвятили свої роботи 
О.М. Бандурка, А.Ф. Волобуєв, Л.М. Дави-
денко, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.П. 
Закалюк, В.С. Зеленецький, А.Ф. Зелін-
ський, О.Г. Кальман, О.М. Костенко, Н.Н. 
Ярмиш та ін. 

Метою статті є окреслення причин і 
умов які впливають на вчинення насиль-
ницьких злочинів проти життя та здоров’я 
особи студентами ВНЗ

Виклад основних положень
Наука кримінологія під причинами 

злочинності розуміє соціально-психоло-
гічні обставини, які безпосередньо поро-
джують і відтворюють злочинність і зло-
чини як свій закономірний наслідок [1, с. 
39-40].
З урахуванням аналізу наявних визна-

чень понять причин і умов насильницьких 
злочинів проти життя і здоров’я особи, що 
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вчиняються студентами ВНЗ, вважаємо, 
що причиною злочинів є сформована під 
впливом різних негативних явищ і про-
цесів антисуспільна установка в свідомос-
ті особи, яка спричинила в неї рішучість 
вчинити злочин або призвела до вчинення 
злочину.
А.Міллер зазначає, що у поясненні 

причин злочинів існуватиме доти, доки 
причинно-наслідковий зв’язок буде ви-
водитися з якихось зовнішніх щодо особи 
обставин або з її морально-психологічних 
характеристик, взятих у відриві від свідо-
мо-вольової, предметно-чуттєвої діяльнос-
ті, яка є двоєдиним процесом суб’єктивації 
об’єктивного й об’єктивації суб’єктивного. 
Надання ж соціальним криміногенним 
факторам, що зумовлюють вчинення зло-
чину, ролі його причин по в’язане з буден-
ним розумінням терміна «причина», який 
у такому значенні твердо закріпився в по-
нятійному апараті радянської криміноло-
гії та кримінально-процесуальному зако-
нодавстві [2, с. 91].
Залежно від сфери виникнення та 

функціонування вважаємо за доцільне ви-
ділити групи детермінант злочинів, які 
впливають на вчинення насильницьких 
злочинів проти життя і здоров’я особи 
студентами ВНЗ, а саме: соціально-еконо-
мічні, політико-ідеологічні, правові, соці-
ально-психологічні, організаційно-управ-
лінські та детермінанти, пов’язані з недо-
ліками правоохоронної і правозастосовної 
діяльності.
Наступне, – це загострення криміно-

генної ситуації в умовах кризових явищ в 
економіці, політиці, соціальній і правовій 
сферах суспільства.
Вказуючи на соціальні чинники злочи-

нів, учинених студентами, насамперед, ви-
ділимо наявні стосунки у сфері економіки, 
політичній сфері, у сфері соціальних сто-
сунків та в ідеологічній сфері. 
Названі чинники за своєю суттю ста-

новлять ядро суспільно-соціального жит-
тя суспільства і саме їх взаємозв’язок у 
цілому та окремо може впливати на роз-
виток насильницьких злочинів проти жит-
тя і здоров’я особи вчиняємих студентами 
ВНЗ.

На думку О.М. Литвака, вирішальною 
ланкою у детермінації агре сивних вчинків 
є особа, її характер, неусвідомлені елемен-
ти психіки, а також патологічні відхилен-
ня, успадковані та набуті. Пострадянська 
вітчизняна кримінологія традиційно нех-
тувала дослідженням мотивації агресивної 
поведінки, і це зумов лює дещо примітивні, 
неузгоджені із сучасними висновками соці-
ології та психології, пояснення криміналь-
ної агресії ви ключно негативним впливом 
середовища, поганим вихо ванням, шкід-
ливим впливом мікросередовища (сім’ї, 
школи, вулиці тощо). Визначення методо-
логічної основи детермінації злочинів має 
безпосереднє практичне значення, оскіль-
ки від цього залежить вибір засобів попе-
редження [3, с. 18].
До економічних чинників, що де-

термінують насильницькі злочини про-
ти життя і здоров’я особи вчиняємих 
студентами ВНЗ, належать такі явища: 
об’єктивне протиріччя між економічни-
ми потребами особи і можливостями сус-
пільства в їх задоволенні (22,6%); наяв-
ність високого рівня безробіття (25,4%); 
високий рівень інфляції (27,4%); знижен-
ня рівня життя значної частини населен-
ня (24,6%). З огляду на це, студентів мож-
на умовно поділити на дві полярні групи 
– одні матеріально забезпечені значно 
краще, інші – помітно гірше. Наявність 
таких груп, насамперед, пояснюється, 
по-перше, особливостями доходів і зна-
чно менше – витратами; по-друге, – не-
дотриманням принципів справедливості 
в суспільстві.
Як відмічають В. Н. Кудрявцев і 

В. Е. Емінов, причини злочинності необ-
хідно передусім шукати в економічних 
стосунках, в їх протиріччях, незбалансо-
ваності господарського механізму, вадах і 
недоліках економічної політики, а також 
в системі розподільних стосунків [4, с. 61]. 
Існуючі нині в країні ринкові стосунки об-
тяжені насильницькою злочинністю. По-
яснюється це тим, що в більшості навчан-
ня у ВНЗ платні, а також наявність коруп-
ції у навчальних закладах. 
О. М. Джужа традиційно до чинників 

насильницьких злочинів відносить:
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1) негативний вплив мікросередовища;
2) пияцтво. Особи, які перебувають у 

стані сп’яніння, вчиняють 63% убивств і 
65% умисних тяжких тілесних ушкоджень;

3) неприязні міжособистісні стосунки. 
До 70% убивств вчиняється на побутовому 
ґрунті, 16% – із хуліганських спонукань. В 
окремих регіонах побутові мотиви прак-
тично повністю визначають характер тяж-
ких злочинів проти життя і здоров’я;

4) конфліктні ситуації, які передували 
вчиненню насильства. В одних випадках 
вони є результатом розвитку тривалих не-
приязних стосунків, в інших виникають 
раптово. У будь-якому разі значну роль 
виконує поведінка потерпілого, яка слугує 
віктимогенним чинником [1, с. 93].
О.М. Литвак до причин вчинення на-

сильницької злочинності проти життя і 
здоров’я особи відносить кримінально-
психологічні характеристики. а саме:
а) є ірраціональною, оскільки поро-

джується деструктивними, часто неусві-
домленими потягами до смерті та руйну-
вання;
б) більшість некорисливих агресив-

них злочинів є імпуль сивними реакціями 
на зовнішні та внутрішні стимули;
в) кримінальна агресія частіше за інші 

правопорушення детермінована алкого-
лізмом, наркоманією, психічними ано-
маліями та акцентуаціями особи [3, с. 105].
Г.М. Міньковський вважав, що причи-

ни та умови конкретного зло чину - це:
– середовище, що формує дисгармонію 

або деформацію потреб, інтересів, цінніс-
них орієнтації конкретної особи, що ста-
ють основою криміногенної мотивації;

– сама криміногенна мотивація;
– ситуації, в яких перебуває особа в 

процесі формування, життєді яльності і 
безпосередньо в процесі вчинення зло-
чину і які сприяють ви никненню і реа-
лізації криміногенної мотивації в пове-
дінці (умови, що сприяють конкретному 
злочину);

– психофізіологічні та психологічні осо-
бливості особи, що підси люють її чутли-
вість до криміногенних впливів ззовні та 
стимулююче перетворення їх у внутрішню 
позицію [5, с.136].

Необхідно зазначити, що дослідники 
[6] виділяють внутрішні і зовнішні причи-
на насильницької злочинної поведінки.
До внутрішніх причин насильницької 

злочинної поведінки студента ВНЗ відно-
сяться:

1) кримінально-правова свідомість сту-
дента (21,7%);

2) емоційне відношення до потерпіло-
го, що сформувалося в криміногенній си-
туації (19,4%); 

3) зневажливе відношення до життя і 
здоров’я інших осіб, а також іноді і до сво-
го (15%); 

4) відсутність співпереживання 18,6%) ; 
5) егоїзм, які в поєднанні утворюють 

агресивно-насильницьку криміногенну 
мотивацію (25,3%).
Кримінально-правова свідомість вклю-

чає: 1) знання принципів і норм кримі-
нального права; 2) переконаність в їх пра-
вильності, а також внутрішню готовність 
у будь-якій ситуації діяти в відповідності 
з кримінально-правовою забороною (обі-
знаність, солідарність, стійкість).
Зовнішньою причиною насильниць-

ких злочинів є конфліктна криміногенна 
ситуація.
Конфлікт - є одноактне зіткнення між 

суб’єктами (особами, групами), наприклад, 
сварка, скандал, бійка. Професор В.В. Ду-
бічинський визначає конфлікт – зіткнення 
протилежних інтересів, думок, поглядів; 
серйозні розбіжності, гостра суперечка [7, 
с.417].
Отже, в одних випадках особа може ви-

ступати як активна, провокуюча сторона 
конфлікту, в інших - власними діями або 
бездіяльністю (внаслідок соціальних, пси-
хологічних або біологічних причин) може 
сприяти вчиненню правопорушень щодо 
своєї персони або скоювати злочин як від-
повідь на агресію з боку іншої особи.
Обставини – (подія, факти, явища, які 

пов’язані з чимось, супроводжують чи ви-
кликають щось, впливають на щось [7, 
с.585], вони завжди соціальні (соціально-
психологічні; соціально-економічні; орга-
нізаційно-управлінські та ін.) явища, тому, 
що за своєю суттю, суперечать інтересам 
суспільства - завдають шкоду суспільству 
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та його членам, вони з’явилися з розви-
тком суспільства. Це підтверджує і визна-
чення злочинності як соціального явища, 
яке характеризує стан суспільства і зумов-
лене соціальними причинами.
Функції конфлікту мають амбівалент-

ний характер. Тому доцільно їх згрупувати 
у два блоки: конструктивні і деструктив-
ні. Серед конструктивних можна назвати 
сигнальну і зняття психоло гічної напруги. 
Змістом сигнальної функції є виникнен-
ня та фіксація непримиренних протиріч 
між студентами спілкування, які усвідом-
люються в процесі обміну різного роду ін-
формацією. Однак, крім конструктивних, 
студентсько-побутові конфлікти містять і 
деструктивні функції, серед яких ми виді-
ляємо руйнівну і криміногенну.
По-перше, конфлікти, як правило, 

призводять до руйнації міжособистіс-
них стосунків, за лишаючи у спадок по-
чуття неприязні, роздратування, нена-
висті. По-друге, учасники конфлікту, 
керовані названими почуттями, нерід-
ко розв’язують гострі протиріччя шля-
хом фізичного впливу на опонента, при 
цьому конфліктні взаємини набувають 
криміногенного забарвлення, тобто по-
тенційно можуть трансформуватися у 
тяжкий злочин.
За результатами нашого дослідження 

найчастіше як головні учасники студент-
сько-побутового зіткнення, що заверши-
лося вчиненням тяжкого насильницького 
злочину проти одного з них, ви ступають 
близькі товариші, у тому числі і колиш-
ні (вбивство – 23,0%, тяжкі тілесні ушко-
дження – 51,1%, тяжкі тілесні ушкодження 
зі смертю – 25,9%). Подальший розподіл 
учасників, що приймали участь у конфлік-
ті, за наведеними видам злочинів наступ-
ний: першокурсники, відповідно, 13,2%, 
16,2%, 10,8%; близькі родичі – 5,1%, 6,0%, 
7,2%; знайомі – 3.7%, 6,8%, 6,6%; сусіди, то-
вариші, знайомі, колеги по навчанню, най-
модавці житла, особи, що сумісно прово-
дять дозвілля – 48,0%, 18,5%, 28,1%. Решта 
учасників – інші особи. 
На думку студентів ВНЗ, головними 

причинами побутових конфліктів у їхньо-
му середовищі були наступні: неприємні 

принижуючі образи, психологічна несу-
місність – 28,3%; аморальна поведінка по-
терпілого, підозра у крадіжках – 19,3%; не 
успішність у навчанні – 11,6%; неповер-
нення боргу – 26,7%; інше – 14,1%.
У ролі осіб, які схиляють, провокують 

інших учасників на конфлікт (підмовни-
ки), дають по ради, вказівки, розпалюють 
ворожнечу (пособники), планують кон-
флікт, намічають його розвиток (органі-
затори), втручаються у запекле протисто-
яння, намагаються примирити ворогуючі 
сторони (посередники) – переважно бува-
ють співкурсники, близькі друзі, знайомі 
та інші особи.
Окремі теорії намагаються визначити 

соціальні фактори, індивідуальні характе-
ристики або специфіку комунікації. При 
цьому звертають увагу на такі фактори:

–  поширеність у засобах масової ін-
формації, передусім на телебаченні, пропа-
ганди насильства та жорстокості, деструк-
тивний вплив відеопродукції (88,5%);

– поширення алкоголізму (порівняно 
з радянськими часами фіксується збіль-
шення виробництва і споживання алко-
голю на душу населення) та наркоманії 
(78,4;);

– укорінення в суспільній свідомості 
цільової настанови на індивідуальне ви-
живання, відсутність соціальних ідеалів, 
певний ідеологічний вакуум у суспільстві 
та криза моралі(75,6%) [8, с. 226].
Одним із об’єктивних факторів, при-

чино пов’язаних з насильницькою злочин-
ність щільне місце займають неналежні 
побутові умови. При опитуванні студентів 
встановлено, що 30% надали відповіді про 
те, що необхідні кошти на навчання вони 
отримують від батьків з якими вони про-
живають. Майже 40 % студентів (іногород-
ні) проживають на приватних квартирах 
і тільки 12 % в спеціальних гуртожитках, 
28% прибувають на навчання кожного 
дня загальноміським та міжміським тран-
спортом. При опитуванні 90% студентів 
переведених ВНЗ з території Донецької і 
Луганської областей залишаються в край 
малозабезпеченими по причині втрати 
батьками роботи та постійного місця про-
живання. 
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При різкому економічному розшару-
ванні студентів, значна їх частина не в 
змозі задовольнити не лише завищені, але 
і нормальні потреби матеріального харак-
теру. Незадоволеність своїм рівнем життя, 
неможливість яким-небудь чином поліп-
шити своє матеріальне становище призво-
дять до збільшення конфліктних ситуацій 
і кінець кінцем до вчинення насильниць-
ких злочинів.
Здійснене нами дослідженням підтвер-

джено, що на 1 січня 2015 року, в Україні 
числяться безробітними 5 млн. чоловік, що 
складає 20 % від загальної кількості осіб 
працездатного віку. За останні роки від-
повідно до даних Державної служби ста-
тистики цифри рівня безробіття відносно 
кількості економічно активного населення 
такі: у Львівській області – 58,5 тис. чол.; 
у Рівненській – 36 тис. чол.; у Тернопіль-
ській – 28 тис. чол. [9]. 
Так, протягом останнього десятиліття 

відбувається постійне збільшення кіль-
кості злочинів, пов’язаних з незаконним 
обігом наркотиків в Україні (зросла май-
же утричі і досягала 58-63 тис. щорічно 
вчинених злочинів, що становить 13-17% 
усієї зареєстрованої злочинності у країні) і 
вони являються детермінантами вчинення 
до 30% злочинів проти життя та здоров’я 
особи [10, с. 109].
Ми встановили найбільш типові з них, 

які вбачаються із матеріалів архівних кри-
мінальних проваджень (2013 р. уу Волин-
ській, Львівській, Рівненській, Тернопіль-
ській та Хмельницькій областях). Так, од-
нією з поширених при чин гострих сутичок 
є зловживання однією із сторін спиртними 
напоями: вбивство – 34,1%, тяжкі тілес-
ні пошкодження – 35,2%, хуліганство – 
31,70%. Цікаво відмітити, що за результа-
тами формалізованого інтерв’ю вання 37,3% 
засуджених також назвали пияцтво як го-
ловну причину небезпечних зіткнень, які 
за вершилися вчиненням тяжких злочинів. 
Проведение опитування, щодо вста-

новлення мотиву вчинення насильниць-
ких злочинів проти життя та здоров’я сту-
дентами ВНЗ являются:

– мотивы самоутверждения (лідерство) 
(26,7%);

– корисні мотиви (16,7%);
– сексуальні мотиви (11,9%);
– хуліганські мотиви (8,3%);
– мотиви ненависті або ворожнечі 

(3,4%);
– особисті відношення (8,3%), із яких 

помста і рев ність – 8,2%; знущання над по-
терпілим – 2,1%;

– інші мотиви (12,4%).

Висновки
Основні детермінанти, які впливають 

на вчинення насильницьких злочинів про-
ти життя і здоров’я особи студентами ВНЗ 
ті, що обумовлені соціально-економічними 
недоліками суспільства та особливостя-
ми устрою та специфікою життєдіяльнос-
ті існуючих студентських спільнот, також 
недоліки в організації роботи вищих на-
вчальних закладів з студентами які схиль-
ні до різних правопорушень тощо.
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто питання щодо визначен-

ня причин та умов які сприяють вчинення 
насильницьких злочинів проти життя та 
здоров’я особи студентами вищих навчальних 
закладів. Охарактеризовано ознаками зовніш-
ніх і внутрішніх причин які детермінують 
протиправну поведінку студентів. Визначено 
основні причини виникнення конфліктів серед 
студентів, які призводять до насильницької 
злочинності проти життя та здоров’я особи. 

SUMMARY 
A question is considered in relation to de-

termination of reasons and terms that promote 
feasance of crimes of violence against life and 
health of person by the students of higher edu-
cational establishments. It is described by the 
signs of external and internal reasons that de-
termine against right behavior of students. Prin-
cipal reasons of origin of confl icts are certain 
among students that result in violent criminal-
ity against life and health of person. Success of 
prevention of crimes of violence against life and 
health persons, that is accomplished by students 
INSTITUTION of higher learning, as practice 
testifi es, depends largely on thorough knowledge 
by the workers of subdivisions of the National 
police of features of their realization and reasons 
and terms, that promote their feasance, methods 
of prophylaxis and warning, and also from able 
application of the gained knowledge in the ev-
eryday activity.

Depending on the sphere of origin and func-
tioning we deem it wise to distinguish the groups 
of determinant of crimes that infl uence on the 
feasance of crimes of violence against life and 
health of person by the students of INSTITU-
TION of higher learning, namely: socio-econom-
ic, a policy is ideology, legal, socially-psycholog-
ical, organizationally-administrative and deter-
minant related to the lacks of law-enforcement 
activity.

8. Профілактика злочинів: Підручник / 
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Статья посвящена исследованию прин-
ципа состязательности сторон уголовного 
производства. Исследованы существующие 
определения состязательности в научной 
литературе. Проанализированы нормы уго-
ловного процессуального законодательства с 
позиции соблюдения равноправия сторон уго-
ловного судопроизводства в получении доказа-
тельств, в проведении следственных (розыск-
ных) действий. Выявлен ряд несовершенств 
нормативного регулирования общественных 
отношений, возникающих на практике в 
процессе получения показаний свидетеля. 
Внесены соответствующие предложения по 
совершенствованию действующего законода-
тельства с целью предоставить сторонам 
уголовного производства компенсатора других 
возможностей реализовать свои права при 
формировании доказательной базы.

Ключові слова: змагальність, рівноправність, 
сторона захисту, сторона обвинувачення, потерпі-
лий.

їни (далі – КПК) від 13 квітня 2012 р. визна-
чив, що кримінальне провадження здійсню-
ється на основі принципу змагальності, що 
передбачає самостійне обстоювання сторо-
ною обвинувачення і стороною захисту їхніх 
правових позицій, прав, свобод і законних 
інтересів. На жаль, проголошена у ч.2 ст. 22 
КПК рівність сторін кримінального про-
вадження на збирання та подання до суду 
доказів, клопотань, скарг, реалізацію інших 
процесуальних прав, нівелюється окреми-
ми нормами КПК, які, зокрема, регулюють 
права сторін кримінального провадження 
під час проведення досудового розслідуван-
ня. Все це та інше не сприяє утвердженню 
засади змагальності у кримінальному про-
вадженні та побудові правової держави в 
Україні.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Ідея впровадження змагального кримі-
нального судочинства була предметом чис-
ленних наукових дискусій як в Україні, так 
і за кордоном та втілилася у працях Ю. Гро-
шевого, М. Духовського, А. Ларіна, В. Маля-
ренка, М. Маркуш, М. Михеєнка, В. Молдо-
вана, В. Нора, Б. Романюка, В. Савицького, 
М. Строговича, В. Тація, В. Тертишника, 
Л. Удалової, В. Шибіко та інших. Більшість 
вище вказаних досліджень здійснювались у 
період дії КПК 1960 р., тому деякі запропо-
новані наукові ідеї застаріли, втратили акту-
альність, а окремі з них знайшли втілення 
у новому КПК. Однак і сьогодні названі та 

Постановка проблеми
На сучасному етапі кримінально-проце-

суальне законодавство має розроблятися не 
тільки відповідно до конституційних засад 
судочинства, але й відповідно до тих міжна-
родних стандартів, які були прийняті Укра-
їною. Європейський Суд з прав людини у 
своїх рішеннях неодноразово наголошував 
на важливості для справедливого судового 
розгляду здійснювання доказування в меж-
ах змагального судового процесу [1; С. 398]. 
Кримінальний процесуальний кодекс Укра-
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інші автори ще не мають єдиного бачення 
вирішення проблеми збалансованості рів-
ності сторін кримінального провадження. 

Метою даної статті є аналіз наукових 
праць, законодавчих актів з точки зору до-
тримання процесуальної рівності сторони 
обвинувачення та сторони захисту на стадії 
досудового розслідування, виявлення прак-
тичних проблем та внесення авторських 
пропозицій із можливого їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу
Після закріплення принципу змагаль-

ності у ст. 22 КПК України стало очевидним, 
що законодавець його першочерговою озна-
кою виділяє рівність прав сторін криміналь-
ного провадження на збирання та подання 
до суду доказів, а також на реалізацію інших 
процесуальних прав. На рівність сторін, рів-
ні права сторін, процесуальну рівноправ-
ність як одну з основоположних ознак прин-
ципу змагальності вказували у своїх працях 
ряд дослідників. Одним із перших ще у ра-
дянській літературі питання про зміст прин-
ципу змагальності дослідив М. Строгович. 
На його думку, принцип змагальності вклю-
чає в себе розмежування трьох основних 
процесуальних функцій (обвинувачення, 
захисту і вирішення кримінальної справи), 
знаходження обвинуваченого і обвинувача 
в положенні сторін і їх процесуальну рівно-
правність [2; С. 103, 105]. М. Духовський 
визначав, що сутність змагального або об-
винувального процесу полягає в тому, що 
кожна сторона виконує свою роль, а це без-
посередньо і є засобом до встановлення іс-
тини [3; С. 137-138]. В. Бернхем вважав, що 
основним у принципі змагальної системи є 
те, що вона вимагає чіткого розмежування 
між активною функцією – розслідуванням 
та збиранням доказів і пасивною – розгля-
дом доказів та прийняттям рішення у спра-
ві. На його думку, цього можна найкраще 
досягти, якщо той, хто приймає рішення, 
займає нейтральну, неупереджену пози-
цію і відповідальний лише за прийняття 
рішення у справі; сторони самі розробля-
ють і подають докази та аргументи, що бу-
дуть покладені в основу рішення; судова 
процедура концентрується переважно на 

зіткненні протилежних доказів і аргументів, 
наданих сторонами; сторони мають рівні 
можливості представляти й обговорюва-
ти свої справи з тим, хто приймає рішення 
[4; С. 85-87]. Не можна не навести з даного 
приводу і висловлювання відомого вітчиз-
няного процесуаліста Ю. Грошевого, який 
суть принципу змагальності бачить у роз-
межуванні функцій обвинувачення, захисту 
і вирішення справи відповідно між обви-
нувачем, обвинуваченим (захисником) і су-
дом; процесуальній рівності сторін; розгляді 
справи шляхом полеміки сторін перед неза-
лежним і неупередженим судом [5]. Схожу 
думку підтримує професор Л. Удалова, за-
значаючи, що змагальність передбачає таку 
побудову кримінального процесу, за якої 
функції обвинувачення та захисту відокрем-
лені від функцій вирішення справи, викону-
ються суб’єктами, що користуються рівними 
правами у наданні доказів, їх дослідженні та 
доведенні їх переконливості перед судом, 
заявленні відводів та клопотань, виступах 
у судових дебатах, оскарженні процесуаль-
них рішень, а суд створює необхідні умови 
для виконання сторонами їх процесуальних 
обов’язків і здійснення наданих їм прав, 
розглядає справу [6; С. 33-34]. Слушною з 
даного приводу є позиція М. Маркуш, згід-
но якої вирішальну роль для забезпечення 
реалізації принципу змагальності в кримі-
нальному процесі має обсяг і співвідношен-
ня прав сторін [7; С. 175]
Таким чином, всі вище викладені по-

зиції одностайні в тому, що принцип зма-
гальності реалізується за наявності двох 
сторін (обвинувачення та захисту), що 
мають різну матеріально-правову та про-
цесуально-правову заінтересованість, од-
нак з рівними, відповідними їх статусу, 
можливостями щодо збирання та подання 
доказів, та суду – органу державної влади, 
який неупереджено та всебічно розглядає 
позиції сторін на основі поданих ними до-
казів та приймає законне й обґрунтоване 
рішення. 
Разом з тим, наголошуючи на рівності 

сторін кримінального провадження, підтри-
муємо думку Ю. Грошевого, що в діяльності 
кожного з учасників не повинно бути еле-
ментів не властивих йому функцій. 
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Це є очевидним з огляду на те, що на боці 
сторони обвинувачення завжди виступають 
держава в особі уповноважених органів, а 
на боці захисту – адвокат. Саме тому сторо-
на обвинувачення займається розслідуван-
ням події злочину, встановленням винної 
особи та спростуванням презумпції невину-
ватості особи. Сторона захисту, навпаки, за-
ймається збором доказів, що спростовують 
підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи 
виключають кримінальну відповідальність. 
На думку Б. Романюка, наділення сторони 
захисту і самого підозрюваного (обвинува-
ченого) у повному обсязі, наряду зі слідчим, 
проводити досудове слідство, буде не зма-
гальністю, а гонитвою, постійним пересліду-
ванням і зіткненням сторін у своїх діях аж до 
можливих силових сутичок. Докази, особли-
во речові, не подільні, але кожна зі сторін 
захоче ними заволодіти, у тому числі тими, 
які отримуються за результатами оператив-
но-розшукових заходів і не в останню чергу, 
низка з них приховуватиметься, якщо вони 
нестимуть інформацію, що не відповідає ін-
тересам певної сторони [8; С. 230]. Тобто, 
впровадження принципу змагальності у 
кримінальному процесі має відбуватися за 
рахунок надання сторонам рівних можли-
востей участі у стадії досудового розсліду-
вання без однобічного розширення прав од-
нієї сторони, що, у свою чергу, призводить 
до дисбалансу прав іншої сторони.
Для більш детального аналізу змагаль-

ності як принципу кримінального процесу 
слід звернутись до втілення його елементів 
у кримінально-процесуальних нормах.
Одним із процесуальних джерел доказів 

у кримінальному процесі є показання під-
озрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, експерта, тобто надання ними відо-
мостей в усній або письмовій формі під час 
допиту щодо відомих їм обставин у кримі-
нальному провадженні. У статті 95 КПК ви-
значено, що показання отримуються лише 
під час допиту, що є слідчою дією і прово-
диться виключно слідчим на підставі власно-
го рішення або за дорученням чи вказівкою 
прокурора, керівника органу досудового 
розслідування. Слідчий, прокурор під час 
досудового розслідування має право викли-
кати підозрюваного, свідка, потерпілого або 

іншого учасника кримінального проваджен-
ня для допиту, якщо є достатні підстави вва-
жати, що вони можуть дати показання, які 
мають значення для кримінального прова-
дження. В цьому випадку підозрюваний, об-
винувачений, потерпілий мають право дава-
ти показання, а свідок, експерт – зобов’язані 
давати показання. Втілення цих постулатів 
у життя забезпечується примусом у вигля-
ді кримінальної відповідальності та кримі-
нально-процесуальної відповідальності у 
вигляді грошового стягнення (ст.139 КПК). 
Сторона захисту, потерпілий наділе-

ні можливістю отримувати пояснення від 
учасників кримінального провадження та 
інших осіб за їх згодою, які не визнаються 
джерелом доказів. Тобто, на підставі отри-
маних пояснень сторона захисту та потер-
пілий можуть клопотати перед слідчим про 
проведення допиту особи і лише отримані 
у результаті здійснення даної процесуальної 
дії відомості будуть допустимим доказом у 
кримінальному провадженні. 
Разом з тим, вважаємо, що надання сто-

роні захисту та потерпілому права отримува-
ти від учасників кримінального проваджен-
ня та інших осіб за їх згодою, пояснення, які 
у подальшому можуть бути визнані судом 
джерелом доказів, сприятиме утвердженню 
не тільки рівноправності сторін криміналь-
ного провадження, а й виконанню завдання 
кримінального провадження, передбачено-
го у ст. 2 КПК України – швидкого, повного 
та неупередженого розслідування і судового 
розгляду. Проілюструємо дану ідею на при-
кладі. Скажімо, єдиний очевидець злочину 
(який в подальшому у кримінальному про-
вадженні повинен зайняти процесуальне 
становище свідка) надав письмові пояснен-
ня лише потерпілому або стороні захисту, 
після чого виїхав у тривале відрядження 
чи на постійне місце проживання закордон 
або взагалі помер. Виходячи із положень 
чинного КПК України, отримані стороною 
захисту або потерпілим пояснення не мати-
муть жодної доказової ваги незважаючи на 
те, що, можливо, міститимуть надзвичайно 
важливу інформацію для розкриття зло-
чину. Якщо у випадку виїзду особи за кор-
дон ще існує передбачена КПК можливість 
отримання показань від неї на підставі запи-
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ту про міжнародну правову допомогу (хоча 
це займе немало часу), то у випадку смерті 
особи зробити це об’єктивно буде немож-
ливим. Враховуючи саме такі виключні ви-
падки, закріплення у КПК можливості ви-
знання судом джерелом доказів пояснень, 
отриманих стороною захисту та потерпілим, 
буде доцільним.
Слід зазначити, що автор не обстоює по-

зицію наділення сторони захисту рівними 
процесуальними функціями поряд зі сторо-
ною обвинувачення щодо відбору показань, 
а наголошує на можливості визнання одер-
жаних стороною захисту пояснень також 
джерелом доказів. 
Крім того, вважаємо, що обґрунтованим 

є надання в цілому таким поясненням дока-
зового значення. Зважаючи на чисельне на-
вантаження на слідчих кримінальними про-
вадженнями, розслідування багатьох справ 
проводиться поза розумними строками. 
Слідчий не спроможний об’єктивно своє-
часно провести розслідування кримінально-
го провадження, враховуючи необхідність 
проведення багатьох слідчих дій, зокрема і 
допиту свідків. Натомість, потерпілий, який 
зацікавлений у якнайшвидшому розкритті 
злочину та поновленню його прав, мав мож-
ливість самостійно відібрати письмові пояс-
нення у свідка. У такому випадку, слідчий 
мав би можливість не викликати свідка для 
допиту, якщо у нього після ознайомлення 
з наданими поясненнями не виникає необ-
хідності додаткового з’ясування певних об-
ставин справи. 
У будь-якому випадку, враховуючи поло-

ження ст. 95 КПК, суд може обґрунтовувати 
свої висновки лише на показаннях, які він 
безпосередньо сприймав під час судового 
засідання або отриманих у порядку, перед-
баченому статтею 225 цього Кодексу, тобто 
пояснення осіб, отримані стороною захисту 
чи потерпілим, покладаються в основу судо-
вого рішення лише після допиту таких осіб 
у судовому засіданні. Суд не вправі обґрун-
товувати судові рішення показаннями, на-
даними слідчому, прокурору або посилатися 
на них. 
На практиці може виникнути ситуація, 

коли свідок, який надавав показання на 
стадії досудового розслідування, у судово-

му засіданні може заявити, що не пам’ятає 
обставин, з приводу яких його допитують. 
З одного боку, така ситуація може поясню-
ватись тим, що свідок, дійсно, забув окремі 
обставини, з яких він допитувався на стадії 
досудового розслідування. З іншого боку, 
свідок умисно таким чином може «відмо-
витись» від надання пояснень у суді і при 
цьому не нестиме кримінальної відповідаль-
ності. У даній ситуації суд позбавлений мож-
ливості використовувати показання свідка, 
які він надавав на стадії досудового розслі-
дування. КПК 1960 р. таку можливість пе-
редбачав. Так, суд з власної ініціативи або за 
клопотанням прокурора чи інших учасників 
судового розгляду міг оголосити показання 
свідка, дані під час дізнання, досудового 
слідства або на суді, у випадках: наявності 
істотних суперечностей між показаннями, 
які свідок дав на суді під час досудового слід-
ства або дізнання; неявки в судове засідання 
свідка, явка якого з тих або інших причин 
неможлива; коли справа розглядається у 
відсутності свідка [10]. Вважаємо, що з ме-
тою урегулювання даної ситуації слід повер-
нутись до положень попереднього КПК, які 
передбачали, що показання свідка – це ві-
домості, повідомлені ним на допиті, що про-
ведений у ході досудового розслідування по 
кримінальній справі чи в суді.
Про певну обмеженість прав сторони 

захисту на стадії досудового розслідування 
свідчать положення КПК, які регулюють 
порядок проведення слідчих (розшукових) 
дій. Так, сторона захисту має лише пра-
во брати участь у проведенні допиту та ін-
ших процесуальних діях, що проводяться 
за участю підозрюваного, обвинуваченого. 
У такий спосіб сторона захисту має мож-
ливість впливати на формування доказової 
бази у кримінальному провадженні, адже 
може знайомитись з протоколом, наполя-
гати на зазначенні зауважень і доповнень, 
відмовитись від підписання протоколу зі 
складанням письмових пояснень щодо та-
кої відмови, може заявити клопотання про 
застосування технічних засобів фіксуван-
ня процесуальної дії, що є обов’язкове для 
сторони обвинувачення. Із цього загально-
го правила у ч.6 ст. 223 КПК викладено ви-
няток, згідно з яким слідча (розшукова) дія, 
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що здійснюється за клопотання сторони за-
хисту, потерпілого, проводиться за участю 
особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника 
чи представника, крім випадків, коли через 
специфіку слідчої (розшукової) дії це не-
можливо або така особа письмово відмови-
лася від участі в ній [9]. При цьому в КПК 
не роз’яснюється, що слід розуміти під спе-
цифікою слідчої (розшукової) дії. Окремі на-
уковці вважають, що це може бути пов’язано 
з невідкладністю чи таємністю проведення 
відповідної процесуальної дії [11; С. 75]. З 
метою уникнення зловживань зі сторони 
обвинувачення правом необґрунтованої від-
мови у допуску до проведення слідчих (роз-
шукових) дій, слід передбачити у КПК, що 
відмова слідчого стороні захисту, потерпіло-
му в участі у проведенні слідчої (розшукової) 
дії, яку вони ініціювали, має бути обґрунто-
ваною, викладеною письмово та погодже-
ною з прокурором. 
Частиною 7 ст. 223 КПК передбачено, 

що слідчий або прокурор зобов’язані за-
просити до проведення процесуальних дій 
у випадках передбачених КПК України, не 
менше двох незаінтересованих осіб (поня-
тих) [9]. Однак сторона захисту, потерпілий 
не мають можливості заявити відвід таким 
особам. Також закон надає право лише слід-
чому та прокурору залучати понятих за їх 
розсудом до проведення процесуальних дій, 
де не вимагається їх обов’язкова участь. З 
метою дотримання балансу рівності прав 
сторін кримінального провадження вважа-
ємо, що поняті можуть брати участь у про-
цесуальних діях і за клопотанням сторони 
захисту або потерпілого. Не можна залиши-
ти поза увагою те, що понятий як учасник 
кримінального процесу не передбачений як 
такий взагалі у главі 3 нового КПК України 
«Суд, сторони та інші учасники криміналь-
ного провадження». Також відсутні норми, 
що визначають права та обов’язки понято-
го, підстави відводу.

Висновки
Отже, принцип змагальності у кри-

мінальному процесі – це положення, що 
реалізується за наявності двох сторін (об-
винувачення та захисту), що мають різну 
матеріально-правову та процесуально-пра-

вову заінтересованість, однак з рівними, від-
повідними їх статусу, можливостями щодо 
збирання та подання доказів, та суду – орга-
ну державної влади, який неупереджено та 
всебічно розглядає позиції сторін на основі 
поданих ними доказів та приймає законне 
й обґрунтоване рішення. Рівноправність у 
змагальному кримінальному провадженні 
означає не наділення сторони захисту та 
обвинувачення однаковими правами щодо 
збирання та подання доказів шляхом про-
ведення однакових процесуальних дій, а 
надання для сторін компенсатора інших 
можливостей реалізувати свої права під час 
формування доказової бази. Наділення сто-
рін кримінального провадження рівними 
правами апріорі не видається можливим, 
оскільки сторона обвинувачення та захисту 
має матеріально-правовий та процесуально-
правовий інтерес вирішення кримінального 
провадження, який є протилежним одним 
одному. З метою подолання окремих про-
блем у реалізації принципу змагальності у 
кримінальному процесі та удосконалення 
чинного КПК пропонуємо: 

1) ч.8 ст. 95 КПК України викласти у на-
ступній редакції: «Сторони кримінального 
провадження, потерпілий мають право отри-
мувати від учасників кримінального прова-
дження та інших осіб за їх згодою пояснення, 
які можуть судом бути визнані доказами;

2) доповнити абз. 1 ч.6 ст. 223 КПК 
України реченням наступного змісту: «Від-
мова слідчого стороні захисту, потерпілому 
в участі у проведенні слідчої (розшукової) 
дії, яку вони ініціювали, має бути обґрунто-
ваною, викладеною письмово та погодже-
ною з прокурором». 

3) викласти абз. 1 ч.7 ст. 223 КПК в на-
ступній редакції: «Поняті можуть бути за-
прошені для участі в інших процесуальних 
діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це 
за доцільне, або за наявності відповідного 
клопотання сторони захисту, потерпілого»;

4) передбачити понятого як учасника 
кримінального процесу у 5 розділі «Інші 
учасники кримінального провадження» гла-
ви 3 «Суд, сторони та інші учасники кримі-
нального провадження» КПК України, ви-
значити його права та обов’язки, підстави 
для заявлення відводу.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню прин-

ципу змагальності сторін кримінального про-
вадження. Досліджено існуючі визначення 
змагальності у науковій літературі. Проана-
лізовано норми кримінального процесуального 
законодавства з позиції дотримання рівно-
правності сторін кримінального провадження 
в одержанні доказів, проведенні слідчих (роз-
шукових) дій. Виявлено ряд недосконалостей 
нормативного регулювання суспільних від-
носин, що виникають на практиці у процесі 
одержання показань свідка. Внесено відповідні 
пропозиції щодо вдосконалення чинного зако-
нодавства з метою надати сторонам кримі-
нального провадження компенсатора інших 
можливостей реалізувати свої права під час 
формування доказової бази.
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the prin-

ciple of adversarial criminal proceedings. Stud-
ied the existing defi nitions of competitiveness in 
the scientifi c literature. Analyzes the norms of 
criminal procedure legislation with the principle 
of equality of arms in criminal proceedings in ob-
taining evidence, in the conduct of investigative 
(search) actions. Revealed a number of imperfec-
tions of the normative regulation of social rela-
tions arising in practice in the process of obtain-
ing witness testimony. Made the relevant propos-
als on improvement of the existing legislation 
with the objective to provide parties to criminal 
proceedings compensator of other opportunities 
to exercise their rights in building the evidence 
base.
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Постановка проблеми
Ефективність контрольно-наглядової ді-

яльності у сфері земельних відносин безпо-
середньо залежить від наявності норматив-
но-правової бази, спроможної забезпечити 
законність та правопорядок у даній галузі 
правовідносин. Як відзначають сучасні до-
слідники, контроль, що являє собою бага-
тогранне явище, перебуває у постійному 
розвитку та підлягає змінам, які нині вима-
гають перегляду багатьох положень земель-
ного та адміністративного законодавства, 
що регулюють контрольну діяльність у галу-
зі земельних відносин [1, с.44].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання здійснення контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відно-
син розглядалися у працях С. Боголюбова, 

Д. Бусуйок, Т. Кичилюк, В. Курило, М. Кли-
мишина, Г. Ларіонова, І. Орєхової, О. Світ-
личного, В. Семчика, С. Хом’яченко та ін. 
Нормативно-правове регулювання діяль-
ності суб’єктів контролю у земельній галузі 
було предметом дослідження таких вчених, 
як Н. Гавриш, Р. Ємець, Ю. Калиніченко, 
Т. Лісова, О. Нестеренко, С. Слюсаренко, 
М. Шульга та ін.

Невирішені раніше проблеми
В умовах реформи адміністративної га-

лузі права, активного розвитку національної 
законодавчої бази у земельній галузі стан 
адміністративно-правового забезпечення 
контрольно-наглядової діяльності у сфері 
земельних відносин потребує постійного 
перегляду та аналізу з метою визначення 
можливих шляхів та напрямків його удоско-
налення, що й зумовлює актуальність даної 
статті. 

Мета
Метою статті є дослідження процесу 

формування та розвитку системи адміністра-
тивно-правового забезпечення контрольно-
наглядової діяльності у сфері земельних від-
носин в Україні, що передбачає визначення 
основних етапів становлення даної системи, 
аналіз їх змісту, а також визначення шляхів 
подальшого удосконалення національного 
законодавства, що регламентує контрольно-
наглядову діяльність у сфері земельних від-
носин.

Определены основные этапы развития 
административно-правового регулирования 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
земельных отношений в Украине, дан анализ 
их содержания и значения. Рассмотрено совре-
менное состояние административно-правового 
обеспечения контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере земельных отношений в Украине, 
установлены основные направления его усовер-
шенствования.

Ключові слова: контрольно-наглядова діяль-
ність, адміністративно-правове забезпечення, нор-
мативно-правове регулювання, нормативний акт, 
земельні відносини.
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Виклад основного матеріалу
Формування та становлення системи ад-

міністративно-правового забезпечення конт-
рольно-наглядової діяльності у сфері земель-
них відносин в Україні є тривалим процесом, 
який умовно можна поділити на окремі ета-
пи. Переважна більшість вітчизняних на-
уковців вважає, що основні етапи розвитку 
системи нормативно-правового забезпечен-
ня контрольно-наглядової діяльності у сфері 
земельних відносин в цілому співвідносяться 
із загальними етапами становлення земель-
ного законодавства України. Так, Н. Кузін, 
В. Гончаров та Л. Дмитренко пропонують 
виділяти у розвитку системи адміністратив-
но-правового регулювання контрольно-на-
глядової діяльності в Україні два змістовні етапи:-
1) 1991–2000 рр. (початок реформування зе-
мельних відносин, становлення загальних за-
сад державного контролю за використанням 
та охороною земель), 2) 2001 р. – теперішній 
час (розвиток системи правового регулюван-
ня контрольно-наглядової діяльності у сфері 
земельних відносин) [2, с.202]. С. Хом’яченко 
виділяє період законодавчого закріплення 
правового статусу уповноважених органів у 
сфері здійснення контролю за використанням 
та охороною земель (1992-2002 рр.) та період, 
що бере початок з прийняття Закону України 
«Про державний контроль за використанням 
та охороною земель» (2003 р.) [3, с.8]. А. Тре-
тяк та О. Дорош виділяють період з 1991 р. по 
2001 р., за який в Україні був створений новий 
земельний лад, змінена структура власності і 
землекористування, запроваджено плату за 
землю, оренду землі тощо, та період з 2001 по 
2005 рр., в межах якого метою реформи було 
забезпечення ефективного використання зе-
мельних ресурсів, створення механізму регу-
лювання земельних відносин та управління 
земельними ресурсами [4, с.31].
Інші дослідники виокремлюють у про-

цесі становлення системи правового регу-
лювання контрольно-наглядової діяльності 
у сфері земельних відносин більшу кількість 
етапів. Так, В. Строкань розподіляє перший 
загальний етап на два самостійні етапи, в 
межах яких сформувалися основи контролю 
у земельній сфері: 1) 1991-1995 рр. – етап, 
пов’язаний із започаткуванням земельної 
реформи в Україні; 2) 1996-2001 рр. – етап, 

пов’язаний із прийняттям нормативних ак-
тів, що ввели нову понятійну та процедурну 
систему регулювання контрольної діяльності 
у сфері земельних відносин [5, с.3]. В. Ци-
плухіна виділяє три етапи: 1) 1990-1993 рр. 
– початковий етап реформи, змістом якого є 
зосередження функцій державного контролю 
в компетенції представницьких органів;-
2) 1995-1998 рр. – етап, пов’язаний із зміною 
стратегії адміністративно-правового регулю-
вання земельних відносин шляхом зміщення 
акцентів у контрольно-наглядової діяльності 
у бік виконавчої влади; 3) 1999-2001 рр. – етап 
розробки нових принципів і форм контролю, 
визначення повноважень органів виконавчої 
влади у земельній сфері [6]. 
У межах другого періоду розвитку систе-

ми адміністративно-правового регулювання 
контрольно-наглядової діяльності у сфері зе-
мельних відносин Ю. Роганін і В. Ремінний 
виокремлюють найважливіший його етап – з 
2001 по 2003 рр., за який відбулося остаточ-
не визначення земельної політики держави, 
були прийняті Земельний Кодекс та низка 
законів у розвиток його положень, зокрема, 
Закон України «Про державний контроль 
за використанням та охороною земель» [7, 
с.183]. Н. Статівка розширює межі даного 
етапу до 2001-2005 р., визначаючи його як 
окремий крок на шляху земельної реформи, 
визначений Указом Президента «Про осно-
вні напрями земельної реформи в Україні на 
2001–2005 рр.» [8, с.334]. Ю. Калиніченко і 
В. Сай виокремлюють два періоди: 1) 2002–
2009 рр., пов’язаний із набуттям чинності 
Земельного кодексу України, що окреслив 
основні напрями земельної політики, у тому 
числі й щодо контролю у земельній сфері, та 
розвитком на його основі нормативно-пра-
вової бази у сфері земельних відносин; 2) 
2010–2014 рр., пов’язаний із прийняттям й 
реалізацією Програми економічних реформ 
на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна 
держава» – документу, що визначив страте-
гічні напрями розвитку земельних відносин 
та розробки нормативних актів у сфері конт-
ролю за дотриманням законності і правопо-
рядку у земельних відносинах [9, с.63].
Аналіз і систематизація існуючих підходів 

до вивчення питання розвитку системи ад-
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міністративно-правового регулювання конт-
рольно-наглядової діяльності у сфері земель-
них відносин в Україні, а також основних 
джерел чинної нормативно-правової бази 
України дозволяють виділити два основні 
етапи становлення і розвитку системи нор-
мативно-правового забезпечення контроль-
но-наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин в України, які, у свою чергу, можна 
поділити на окремі змістові етапи:

1) 1991–2000 рр. – становлення загаль-
них засад державного контролю за викорис-
танням та охороною земель в Україні. Зміст 
першого етапу становить формування зако-
нодавчої бази, необхідної для проведення 
реформування земельних відносин в Укра-
їні, утворення спеціально уповноважених 
органів щодо здійснення контролю за вико-
ристанням та охороною земель, прийняття 
низки нормативних актів, що встановлюва-
ли і закріплювали нові принципи та методи 
контрольної діяльності у сфері земельних 
відносин в Україні.

1.1. 1991–1995 рр. Початок реформуван-
ня земельних правовідносин пов’язується 
із набуттям чинності Земельного кодексу та 
Постанови Верховної Ради України «Про зе-
мельну реформу», що закріплювали створен-
ня умов для рівноправного розвитку різних 
форм господарювання на землі, раціональ-
ного використання і охорони земель [10]. 
Головним завданням державного контролю 
за використанням і охороною земель було 
визначено забезпечення додержання дер-
жавними та громадськими органами, а також 
громадянами вимог земельного законодав-
ства з метою ефективного використання та 
охорони земель [11, ст.93]. Здійснення дер-
жавного контролю було покладено на Ради 
народних депутатів, Державний комітет 
України по земельних ресурсах, Міністер-
ство охорони навколишнього природного 
середовища України та інші спеціально упо-
вноважені органи [11, ч.1 ст.94]. Встановле-
ні завдання передбачали відповідні зміни 
основних інститутів та принципових засад 
земельного законодавства України. За цей 
період були прийняті Закони України «Про 
форми власності на землю», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», 
Указ Президента «Про невідкладні захо-

ди щодо прискорення земельної реформи у 
сфері сільськогосподарського виробництва», 
Постанови Кабінету Міністрів «Про стан 
реформування земельних відносин», «Про 
затвердження положення про моніторинг 
земель» та ін. І хоча у земельному законо-
давстві переважали норми і принципи, які 
перейшли у спадок від радянського періоду, 
нові нормативні акти внесли суттєві зміни 
у реформування земельних відносин: було 
принципово змінено структуру власності на 
землю, сформовано ринкові форми господа-
рювання, закладено основи законодавчого 
регулювання контролю за використанням і 
охороною земель як однієї з найважливіших 
функцій держави в даній сфері.

1.2. 1996–2000 рр. Новий етап розвитку 
законодавства, що регулює контрольно-на-
глядову діяльність у сфері земельних від-
носин, розпочинається з прийняття Кон-
ституції України, яка закріпила принципові 
положення для регулювання земельних від-
носин, надавши необхідний поштовх по-
дальшому реформуванню земельної галузі. 
Відповідно до норм Конституції, були при-
йняті Закони «Про оренду землі», «Про ме-
ліорацію земель», Укази Президента «Про 
створення єдиної системи державних орга-
нів земельних ресурсів», «Про невідкладні 
заходи щодо прискорення реформування 
аграрного сектора економіки» та інші норма-
тивні акти, спрямовані на визначення меха-
нізмів реформи земельних відносин, у тому 
числі й щодо забезпечення контрольно-на-
глядової діяльності. У цей період було при-
йнято такий важливий документ програмно-
го характеру, як Постанова Верховної Ради 
України «Про основні напрями державної 
політики у галузі охорони довкілля, вико-
ристання природних ресурсів та забезпечен-
ня екологічної безпеки», що встановлювала 
необхідність контролю за раціональним ви-
користанням земельних ресурсів, зокрема, 
шляхом створення системи спостережень за 
станом земельних ресурсів і прогнозуванням 
соціально-екологічних наслідків його зміни 
[12]. Проте у чинному законодавстві не були 
закріплені механізми здійснення контролю 
у земельній сфері, не було й чіткого визна-
чення повноважень органів контролю – ви-
рішення цих питань потребувало не тільки 
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внесення змін до чинних нормативних актів, 
але й прийняття нового Земельного кодек-
су, що на підставі конституційних норм чіт-
ко встановив би нові принципи здійснення 
контрольно-наглядової діяльності у сфері зе-
мельних відносин в Україні.

2) 2001–2014 рр. – розвиток системи 
правового забезпечення контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відносин 
в Україні. Зміст даного етапу становить оста-
точне визначення земельної політики держа-
ви, у тому числі й щодо контролю у земельній 
сфері, створення дієвого механізму регулю-
вання земельних відносин та управління зе-
мельними ресурсами, прийняття низки зако-
нів і підзаконних актів, що визначили сучасні 
види, форми, методи і засоби контрольно-на-
глядової діяльності у сфері земельних відно-
син в Україні.

2.1. 2001–2005 рр. Початком цього, най-
більш змістовного, етапу розвитку законо-
давства, що регулює контрольно-наглядову 
діяльність у сфері земельних відносин, стало 
прийняття Земельного кодексу – базового 
документу, що окреслив основні напрями 
земельної політики держави. Норми Кодек-
су закріпили принципи земельних відносин 
при використанні і охороні земель, визна-
чили завдання контролю, що полягає в за-
безпеченні додержання органами державної 
влади та місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організаціями і гро-
мадянами земельного законодавства Украї-
ни [13, ст.187], а також закріпили такі види 
контролю у сфері земельних відносин, як 
державний, самоврядний і громадський [13, 
ст.188-190]. На розвиток положень Кодексу 
в межах даного періоду було прийнято низ-
ку важливих законів і підзаконних актів сто-
совно забезпечення контрольної діяльності у 
сфері земельних відносин, зокрема: Закони 
України «Про охорону земель», «Про земле-
устрій», «Про оцінку земель», «Про державну 
експертизу землевпорядної документації», 
Постанову Верховної Ради «Про стан дотри-
мання законодавства України щодо видачі 
державних актів на право власності на зем-
лю, сертифікатів на право на земельну част-
ку (пай) та їх обігу; про дотримання законо-
давства України щодо виділення в натурі (на 
місцевості), використання та обігу земельних 

ділянок сільськогосподарського призначен-
ня», Укази Президента України «Про вдо-
сконалення системи державного управлін-
ня земельними ресурсами та контролю за 
їх використанням і охороною», Постанову 
Кабінету Міністрів «Про утворення держав-
ної інспекції з контролю за використанням 
і охороною землі» та ін. Визначальними для 
становлення системи правового забезпечен-
ня контрольної діяльності у сфері земельних 
відносин стали Закон України «Про держав-
ний контроль за використанням та охороною 
земель», який встановив правові, економічні 
та соціальні основи організації державно-
го контролю за використанням і охороною 
земель, та Указ Президента України «Про 
основні напрями земельної реформи в Укра-
їні на 2001–2005 рр.», яким було визначено 
шляхи вдосконалення законодавчої бази, що 
регулює організацію контролю у даній сфе-
рі. Зокрема, Законом «Про державний конт-
роль за використанням та охороною земель» 
було встановлено основні положення щодо 
забезпечення дотримання органами держав-
ної влади і місцевого самоврядування, влас-
никами землі і землекористувачами земель-
ного законодавства, визначено механізми 
реалізації державної політики у земельній 
сфері, закріплено повноваження органів ви-
конавчої влади у сфері державного контролю 
за використанням і охороною земель [14]. 
Указом Президента «Про основні напрями 
земельної реформи в Україні на 2001–2005 
рр.» щодо забезпечення контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відносин 
передбачалося: удосконалення порядку здій-
снення контролю за використанням і охоро-
ною земель, а також механізмів моніторингу 
земель з метою виявлення та оцінки змін ста-
ну земель; удосконалення діяльності органів, 
що здійснюють державний контроль у даній 
галузі, порядку їх взаємодії з прокуратурою, 
органами внутрішніх справ і запровадження 
практики систематичного проведення спіль-
них комплексних перевірок додержання 
суб’єктами земельних відносин земельного 
законодавства та ін. [15]

2.2. 2006-2014 рр. Зміст цього етапу роз-
витку законодавства, що регулює контроль-
но-наглядову діяльність у сфері земельних 
відносин, складає: прийняття Закону Укра-
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їни «Про основні засади державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності», Указів Президента «Про Положення 
про Державну екологічну інспекцію Укра-
їни», «Про Державну інспекцію сільського 
господарства України», Постанов Кабінету 
Міністрів «Про заходи щодо удосконален-
ня державного контролю у сфері охорони 
навколишнього природного середовища», 
низки наказів та розпоряджень центральних 
органів виконавчої влади, до повноважень 
яких відноситься регулювання відповідних 
аспектів контрольно-наглядової діяльнос-
ті у даній сфері, зокрема, – Наказів Міна-
грополітики «Про затвердження Порядку 
планування та здійснення контрольних за-
ходів з питань перевірки стану дотримання 
суб’єктами господарювання вимог земельно-
го законодавства», «Про затвердження По-
рядку ведення агрохімічного паспорта поля, 
земельної ділянки» та ін.; видання докумен-
тів програмного характеру – Концепції Дер-
жавної цільової програми розвитку земель-
них відносин в Україні на період до 2020 р. 
та Стратегії державної екологічної політи-
ки України на період до 2020 р.; Програми 
економічних реформ на 2010–2014 рр. «За-
можне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава». Важливим 
кроком на шляху вдосконалення системи 
правового забезпечення контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відносин 
став її розвиток у частині адміністративної 
відповідальності за порушення норм земель-
ного законодавства шляхом посилення від-
повідальності за окремі види порушень. З 
метою посилення відповідальності за пору-
шення земельного законодавства були при-
йняті Закони України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності за самовільне за-
йняття земельної ділянки», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності за пору-
шення вимог земельного законодавства», 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо посилення відпові-
дальності за порушення у сфері довкілля» та 
ін., якими було посилено відповідальність за 
самовільне зайняття земельної ділянки, псу-
вання і забруднення сільськогосподарських 

земель, порушення правил використання 
земель, встановлено відповідальність за такі 
правопорушення, як зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних ділянок, не-
виконання умов зняття, збереження та вико-
ристання родючого шару ґрунту та ін. 
Отже, національне законодавство, що 

регулює контрольно-наглядову діяльність у 
сфері земельних відносин, пройшло достат-
ньо складний шлях становлення та розви-
тку. В цілому, можна стверджувати, що на 
сьогоднішній день в Україні  створено необ-
хідну нормативно-правову базу для належ-
ної контрольно-наглядової діяльності у сфері 
земельних відносин, затверджено необхідні 
державні цільові програми, триває виконан-
ня державних програмних документів у да-
ній сфері. Проте наявність великої кількості 
діючих законів, підзаконних нормативних 
актів, а також документів програмного ха-
рактеру, спрямованих на вдосконалення 
системи контрольно-наглядової діяльності 
у сфері земельних відносин, не означає, що 
дане питання є остаточно вирішеним. Слід 
зауважити, що наразі існує ціла низка чин-
ників, що суттєво гальмують розвиток право-
вого забезпечення земельних правовідносин 
в Україні, у тому числі й щодо закріплення 
та регулювання контрольно-наглядової ді-
яльності у даній галузі. Так, насамперед, 
варто підкреслити, що за останні роки деякі 
окремі складові базових законів з питань зе-
мельних відносин в Україні вичерпали свій 
законодавчий та регуляторний ресурс і по-
требують внесення змін як функціонального, 
так і змістового характеру. Крім того, сучасні 
дослідники відзначають наявність значних 
прогалин у земельному законодавстві, декла-
ративний характер окремих норм, відсилки 
до підзаконних актів, а також велику питому 
вагу останніх у загальному масиві правових 
норм [3, с.3]. Тож новий етап реформування 
земельних відносин потребує внесення сут-
тєвих змін до цілої низки нормативно-право-
вих актів, у тому числі й щодо регламентації 
та забезпечення контрольно-наглядової ді-
яльності у даній галузі.
Пріоритетними завданнями на шляху ре-

формування нормативно-правової бази регу-
лювання контрольно-наглядової діяльності 
у сфері земельних відносин в Україні наразі 
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є реалізація плану заходів щодо виконання 
Концепції Державної цільової програми роз-
витку земельних відносин в Україні на пері-
од до 2020 р., положень Стратегії державної 
екологічної політики України на період до 
2020 р., Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України та Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», що спрямовані на вдоско-
налення контролю у земельній сфері і, зокре-
ма, передбачають прийняття низки нових 
та внесення змін до існуючих нормативних 
актів щодо спрощення процедур та скоро-
чення строків оформлення прав користуван-
ня і продажу земель, зменшення кількості 
документів дозвільного характеру у земель-
ній сфері, забезпечення вільного доступу до 
інформації про земельні ділянки, ліквідацію 
корупційної складової в адмініструванні по-
датків, у тому числі в усіх видах плати за зе-
мельні ділянки, законодавче врегулювання 
питань передачі у комунальну власність зе-
мель державної власності, розташованих за 
межами населених пунктів, виключення із 
законодавства норм, що надають можливість 
набувати право оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення дер-
жавної та комунальної власності на неконку-
рентних засадах, посилення відповідальності 
сторін договору оренди землі за невиконан-
ня умов договору оренди тощо [16]; а також, 
відповідно до загальної тенденції децентра-
лізації державної влади в Україні, прийнят-
тя та реалізацію Закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
делегування повноважень органам місцевого 
самоврядування з розпорядження землями 
державної власності і посилення державно-
го контролю за використанням та охороною 
земель» [17] з метою посилення державного 
контролю за використанням та охороною 
земель усіх форм власності, усунення дублю-
вання функцій та скорочення наглядових 
органів шляхом визначення єдиного органу 
виконавчої влади, який здійснюватиме такий 
контроль, надання йому широких повнова-
жень та ін. 

Висновки
Таким чином, аналіз чинних норматив-

но-правових актів, що регулюють земельні 
відносини в Україні, свідчить, що для вирі-

шення проблем, які виникають у процесі ре-
гулювання контрольно-наглядової діяльності 
у даній сфері, потрібні подальше вдоскона-
лення і розвиток правової бази, зокрема, вне-
сення відповідних доповнень і змін у чинні 
закони, прийняття нових законодавчих актів 
та інших нормативно-правових документів, 
спрямованих на регламентацію контроль-
но-наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин в Україні. До основних напрямків 
вдосконалення національного законодав-
ства, що регламентує контрольно-наглядо-
ву діяльність у сфері земельних відносин, 
слід віднести: систематизацію та узгодження 
нормативних актів, які стосуються контроль-
но-наглядової діяльності у сфері земельних 
відносин на усіх рівнях; розвиток норматив-
но-правової бази у частині вдосконалення 
заходів адміністративної відповідальності за 
порушення земельного законодавства; зако-
нодавче розмежування повноважень органів 
державної влади і місцевого самоврядування 
щодо управління земельними ресурсами і 
здійснення контролю у сфері земельних від-
носин; вдосконалення норм чинного зако-
нодавства, що регулюють питання реалізації 
процедур контролю у сфері земельних від-
носин; законодавче забезпечення створення 
та діяльності координаційних органів щодо 
здійснення контролю за використанням і 
охороною земель в Україні та ін.
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SUMMARY 
The content and importance of main stages 

of administrative-legal ensuring of control and 
supervisory activity in the land relations sphere 
in Ukraine are considered. Analyzes of the 
contemporary situation of administrative-legal 
ensuring of control and supervisory activity in the 
land relations sphere in Ukraine were prepared. The 
directions of improvement of Ukraine legislation 
which regulate the control and supervisory activity 
in the land relations sphere are offered.

АНОТАЦІЯ 
Визначено основні етапи розвитку адмі-

ністративно-правового забезпечення конт-
рольно-наглядової діяльності у сфері земель-
них відносин в Україні, проаналізовано їх 
зміст та значення. Розглянуто сучасний 
стан адміністративно-правового забезпе-
чення контрольно-наглядової діяльності у 
сфері земельних відносин в Україні та окрес-
лено основні напрямки його вдосконалення.
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В Украине есть проблема защиты ав-
торских прав на программное обеспечение, 
ведь у нас программное обеспечение защи-
щается как художественное произведение. 
Но это совсем другой вид интеллектуальной 
собственности, он нуждается в собственных 
законах. Поэтому в Украине, как и на всем 
постсоветском пространстве, де факто ис-
пользуют Американскую систему защиты на 
программное средство.
В Европе также используется американ-

ская система лицензирования программных 

средств: открытый или закрытый программ-
ный код (право доработки программного 
средства), право использования в коммер-
ческой и некоммерческой деятельности, на 
одну или нескольких человек.
Систематизация и реформирования ав-

торского права в сфере охраны прав на ком-
пьютерные программы является насущной 
необходимостью и для Украины, особенно 
в условиях нынешних рыночных преобра-
зований в стране, когда информация ста-
новится все более весомым фактором про-
изводства и все более ценным объектом 
гражданского оборота.
Вышеприведенными технологическими 

и правовыми реалиями настоящего и обу-
словлено актуальность темы исследования. 
Авторско-правовые аспекты функциони-
рования всемирной информационной сети 
Интернет требуют немедленного и всесто-
роннего изучения с тем, чтобы огромный 
потенциал Интернета во всех сферах обще-
ственной жизни реализовался в полной 
мере повсюду в мире и в частности в Укра-
ине.
Цель исследования заключается в си-

стемном анализе современного состояния 
охраны программных средств, механизмов 
передачи прав на них.
Объектом исследования являются пра-

вовые проблемы, возникшие с появлением 
современных информационных техноло-
гий.
Предметом исследования являются нор-

мы авторского права, которыми охраняют-

У статті досліджено правові аспекти 
функціонування всесвітньої інформаційної ме-
режі Інтернет, що потребують негайного та 
всебічного вивчення. Вказано на важливість 
того, щоб величезний потенціал Інтернету в 
усіх сферах суспільного життя реалізувався в 
повній мірі повсюди в світі та зокрема в Украї-
ні. Мета роботи полягає у системному аналізі 
сучасного стану охорони програмних засобів, 
механізмів передачі прав на них. Предметом 
дослідження є норми авторського права, якими 
охороняються права авторів та їхніх правонас-
тупників на комп’ютерні програми. Визначе-
но, що до того, як обговорювати проблеми охо-
рони авторських прав в Інтернеті, необхідно, 
перш за все, визначити, які саме матеріали, 
доступні через Інтернет, охороняються автор-
ським правом і які вимоги пред’являються ав-
торським правом до них як до об’єктів охорони.
Ключевые слова: авторское право, охраноспособ-

ность, компьютерные программы, право интеллек-
туальной собственности
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ся права авторов и их правопреемников на 
компьютерные программы.
На наше время невозможно предста-

вить вселенную без компьютеров, а ком-
пьютеры без программного обеспечения. 
Программное обеспечение появилось в на-
чале 60-х и не являлось интеллектуальной 
собственностью, но с развитием информа-
ционных технологий программное обе-
спечение становится все сложнее. На раз-
работку программных средств требуется 
все больше умственных усилий. Поэтому 
теперь программное обеспечение являет-
ся дорогой интеллектуальной собственно-
стью.
Как и дорогая интеллектуальная соб-

ственность, она охраняется законами, может 
быть передана другим лицам на различных 
условиях. Программное обеспечение явля-
ется достаточно своеобразным продуктом, 
который имеет свои уязвимые стороны, од-
ной из которых является способ распростра-
нения, ведь его можно передавать на любых 
информационных носителях и информаци-
онные сети.
Развиваясь чрезвычайно быстрыми тем-

пами, Интернет меняет привычные нам со-
циально-экономические парадигмы. И со-
временное право не является исключением.
К сожалению, право настоящее, осно-

вываясь на реалиях мира, каким он был до 
того, как «цифровая революция» стала ре-
альностью, в большинстве случаев оказы-
вается неспособным адекватно реагировать 
на изменения в общественных отношениях, 
вызванные появлением информационных 
технологий.

 Пройдет много лет, пока право «дого-
нит» современную технологию, если это 
вообще когда-нибудь случится. Но те, кто 
имеет дело с информационными техноло-
гиями сегодня, не могут ждать. Им нужно 
уже сейчас знать юридические условия и по-
следствия своей деятельности в Интернете. 
Для них проблемой предсказать, как вопро-
сы, возникающие и еще будут возникать в 
процессе функционирования Интернета, 
будут решены при применении современ-
ного права.
Все эти вопросы могут быть разделены 

на следующие группы:

1) Право на информацию в электронном 
виде. К этой группе можно отнести следу-
ющие вопросы: Кто является владельцем 
информации, которая передается в элек-
тронном виде? Какие права он имеет при 
использовании и для контроля за исполь-
зованием этой информации? Какие права 
имеют пользователи информации, которая 
им не принадлежит?

2) Информационная безопасность. К 
этой категории относятся следующие во-
просы: Как абонентам электронной связи 
обеспечить аутентичность и целостность 
своих посланий? Как стороны должны «под-
писывать» документы в электронном виде? 
Как обеспечить конфиденциальность таких 
документов?

3) Электронные сделки. Это вопросы, 
касающиеся так называемой электронной 
коммерции: Как стороны могут заключить 
юридически действительны соглашения в 
электронном виде? Какие нормы регулиру-
ют заключения и исполнения таких сделок? 
Кто обладает юрисдикцией в отношении 
споров, возникающих по поводу этих согла-
шений?

4) Содержание информации. К этой 
группе вопросов относятся следующие: Как 
право регулирует содержание информации, 
передастся электронным путем? Как законы 
о свободе слова, рекламы и ограничений на 
экспорт применяются к содержанию этой 
информации?

5) Поведение пользователей Интернета. 
Эти вопросы в основном связаны с так назы-
ваемыми компьютерными преступлениями 
(несанкционированный доступ, нарушение 
норм общественной морали и т.д.) и нало-
гообложением коммерческой деятельности 
в Интернете.
Вышеприведенными вопросами пере-

чень правовых проблем, возникающих в ре-
зультате функционирования информацион-
ных технологий, далеко не ограничивается, 
и со временем их становится все больше.
Главная проблема при их решении за-

ключается в том, что право в современном 
его виде имеет дело с материальными объ-
ектами. Мы привыкли к тому, что что-то 
материальное продается и покупается, а 
информация распространяется с помощью 
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бумаги, магнитной пленки или лазерных 
дисков.
Коммерческая деятельность также осу-

ществляется с помощью материального объ-
екта, которым является бумага. Контракты, 
заказы, счета, чеки, подтверждение - все это 
традиционно реализуется в бумаге, матери-
але, который знают и которому доверяют. 
Во многих языках мира само слово «бумага» 
является синонимом слова «документ».
В одних случаях бумага соответствует 

юридическим требованиям (как, например, 
требованию того, чтобы контракт был за-
ключен «в письменной форме»). В других 
случаях он соответствует деловой практи-
ке, которая сложилась (удобство, напри-
мер, всегда иметь документы в письменной 
форме для последующего обращения к ним 
в случае необходимости). В остальных слу-
чаях, люди просто чувствуют себя более 
комфортно, когда имеют лист бумаги перед 
глазами.
Но в электронном мире бумаги не суще-

ствует. Поэтому для того, чтобы возможно-
сти информационных технологий проявили 
себя в полной мере, привычные нам поня-
тия и модели поведения должны меняться.
Более того, когда информация существу-

ет только в цифровой форме, возникают но-
вые проблемы. Обычным делом, например, 
является копирование документов. Но воз-
можность внесения изменений в докумен-
ты, которые существуют только в электрон-
ном виде, таким образом, что факт внесения 
изменений часто установить невозможно, 
предоставляет широкие возможности для 
мошенничества и других злоупотреблений.
Современное право должно также тер-

риториальный характер. То есть, оно огра-
ничено в применении только в отношении 
лиц и отношений между ними в рамках тер-
ритории государства или его определенной 
составной части. Но Интернет не знает гра-
ниц. Сообщение, посланное по электрон-
ной почте, например, с одного компьютера, 
находящегося в Киеве, к другому, тоже в 
Киеве, может пройти через серверы, распо-
ложенные в нескольких странах.
Таким образом, когда исчезают бумаги 

и другие материальные носители инфор-
мации, а государственные границы больше 

не являются препятствием, непременно ме-
няются традиционные правовые понятия и 
концепции, которые производились века-
ми. И это уже происходит. Но этот процесс 
очень медленный и часто требует измене-
ния взглядов на него тех, от кого зависит 
его ход.
К сожалению, как законодатели, так и 

те, кто призван толковать законы, не всегда 
понимают природу и значение новых дости-
жений науки. Так, в 1915 году, когда кино 
было еще новым явлением, Верховный Суд 
США принял решение, согласно которому 
кинофильмы признавались «спектаклями, 
которые не должны считаться ... частью 
прессы страны или органами обществен-
ного мнения» [1]. Это решение оставалось 
неизменным до 1952 года. А уже 1969 Феде-
ральный Суд США признал, на этот раз - ка-
бельное телевидение, недостаточно «связан-
ным общественным интересом» [2].
Однако право может достаточно удачно 

приспосабливаться к появлению новых тех-
нологий. Замечательным примером являет-
ся авторское право. Как отметил Верховный 
Суд США в одном из своих решений, «с са-
мого своего начала авторское право разви-
валось как реакция на значительные изме-
нения в технологии» [3]. И действительно, 
эта отрасль права претерпела много изме-
нений, вызванных появлением таких техно-
логий, как фотография, звукозапись, радио, 
спутниковое телевидение, предоставляя се-
годня адекватную защиту художественным 
произведениям во всех этих сферах.
Конечно, сейчас много дискутирует-

ся вопрос о том, может ли существующее 
право успешно приспособиться к пробле-
мам, которые вызывают новые виды ком-
муникаций и электронная коммерция. 
Но, несмотря на то, соответствует совре-
менное право таким явлениям как, напри-
мер, электронное издательство, это право 
реально влияет на поведение тех, кто се-
годня занимается этим видом деятельно-
сти. Пока право развивается в направле-
нии регулирования вызванных «цифровой 
революцией» общественных отношений 
лучше, чем оно делает это сегодня, права 
и обязанности тех, кто имеет дело с ин-
формационными технологиями, регули-
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руются тем правом, которое существует в 
настоящее время.
Право всегда не успевает за технологи-

ями. Поэтому его задачей является адапта-
ция к новым реалиям, просмотр старых по-
ложений, которые разрабатывались и были 
эффективными в совершенно других усло-
виях, и обеспечение четкого руководства 
для тех, кто имеет дело с новыми технологи-
ческими достижениями. В случае информа-
ционных технологий, без четкости и един-
ства в понимании их юридической природы 
всеми теми, кто имеет к ним отношение, 
уровень их использования во всех сферах 
человеческой деятельности не достигнет по-
тенциально возможного.
Все вышесказанное касается не только 

таких высокоразвитых стран, как Соединен-
ные Штаты, где находится «ядро» Интер-
нета и специалисты которых всемирными 
«законодателями мод» в области компью-
терной техники, но и стран с низким уров-
нем информатизации, в том числе Украины, 
которая, имея все необходимое для того, 
чтобы сделать весомый вклад в развитие 
«безбумажного» мира информационных 
технологий [4], только начинает создавать 
специальное законодательство в этой сфере.
Авторское право всех стран мира (тех, 

в которых оно существует) предохраняет 
произведения в области литературы, на-
уки и искусства. Как правило, националь-
ные законы и международные конвенции 
по авторскому праву содержат примерный 
перечень объектов правовой охраны и от-
мечают, что этот перечень не является ис-
черпывающим. Обычно в этих перечнях 
упоминаются литературные, музыкальные 
и аудиовизуальные произведения, фотогра-
фии, картины, рисунки, иллюстрации, кар-
ты, планы, эскизы и т.д. [5].
В свою очередь, такие объекты как со-

общение о новостях дня или сообщения 
о текущих событиях, имеющие характер 
обычной пресс-информации, произведения 
фольклора, а также государственные доку-
менты, символы и знаки обычно не охраня-
ются [5].
Все вышеуказанные литературные и ху-

дожественные произведения можно встре-
тить в Интернете в большом количестве, 

и все они могут претендовать на защиту 
авторских прав. Но только претендовать. 
Потому одной лишь принадлежности к той 
или иной категории произведений, указан-
ной в законе, недостаточно.
Для того, чтобы получить защиту по за-

конам об авторском праве, вышеупомяну-
тые произведения должны соответствовать 
определенным критериям. Во-первых, они 
должны быть оригинальными в юридиче-
ском смысле, а во-вторых, они должны быть 
выраженными в той или иной объективной 
форме.
Первый критерий понимается в раз-

ных странах мира примерно одинаково. 
Суды стран англо-саксонской системы пра-
ва трактуют критерий оригинальности ши-
роко: произведение просто должно быть 
результатом независимой труда и таланта 
автора, то есть не быть скопированным с 
другого произведения, авторские права на 
который принадлежат другому лицу, и, по 
выражению судьи Верховного суда США 
О’Коннора, «иметь по крайней мере некото-
рый минимальный уровень творчества» [6].
Суды же континентальных стран За-

падной Европы, кроме этого, исследуют, 
воплощенную в произведении личность 
автора, несет произведение печать его ин-
дивидуальности. Однако, в наши дни при-
менение этого требования становится все 
более гибким в связи с появлением нового 
типа произведений, процесс создания кото-
рых включает значительные автоматизиро-
ванные элементы.
В Украине критерий оригинальности в 

законодательстве прямо не закреплен. В ка-
честве признака произведения оригиналь-
ность упоминается в Законе Украины «Об 
авторском праве и смежных правах» в ре-
дакции от 11 июля 2001 года (далее - Закон) 
только в отношении названия произведе-
ния как самостоятельного произведения [7]. 
Закон также приводит пример произведе-
ний, которые «не соответствуют критериям 
оригинальности», однако какие именно эти 
критерии не указывает [7].
Подходы ко второму критерию в стра-

нах, принадлежащих к различным право-
вым системам, неодинаковы. Так, в США 
защиты авторским правом подлежат произ-
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ведения, «зафиксированы в любой матери-
альной форме выражения, известной сейчас 
или той, что будет найден позже, с помо-
щью которой они могут быть восприняты, 
воспроизведены или иным образом уведом-
лены, либо непосредственно, либо с помо-
щью машины или устройства «[5]. При этом, 
произведение считается «зафиксирован-
ным», если его материальное воплощение 
«достаточно постоянное или стабильное для 
того, чтобы быть воспринятым, воспроизве-
денным или иным образом уведомленным 
в  течение периода большей продолжитель-
ности, чем промежуточная». Срок же «про-
межуточная продолжительность» является 
относительным и «должно толковаться и 
применяться в контексте. ... Авторское пра-
во не столько заботится о временном «про-
должительность» копии, сколько о том, что 
эта копия делает и что она способна делать, 
пока она существует «[5].
Результатом такого подхода является 

то, что по американскому законодательству, 
устные, драматические и хореографические 
произведения, не сняты на пленку или лю-
бой другой носитель информации в «на-
стоящем» мире, а произведения, которые 
передаются в режиме «реального времени» 
без их одновременной записи (например, 
трансляции спортивных событий) - в «вир-
туальном» мире Интернета не считаются 
зафиксированными и, соответственно, не 
подлежат авторско-правовой охране [8]. Те 
же из доступных через Интернет ориги-
нальных произведений, зафиксированных 
в цифровом виде на магнитных носителях, 
лазерных дисках или в памяти компьюте-
ров (даже в оперативной и «только на мил-
лисекунду», по определению одного суда), 
соответствуют законодательной требованию 
фиксации, а потому охраняются авторским 
правом США [9].
Для того, чтобы охраняться авторским 

правом, произведение, которое было разме-
щено в Интернете, не обязательно должно 
быть к тому опубликованным (выпущенным 
в свет), то есть распространенным путем 
выпуска в обращение его экземпляров с со-
гласия автора или другого лица, которому 
принадлежат авторские права , в количе-
стве, способном удовлетворить разумные 

потребности публики путем продажи, сдачи 
в наем, проката или путем иной передачи 
права собственности или права владения 
экземпляром произведения [5]. Само же по 
себе размещение произведения в Интерне-
те в одних странах признается опубликова-
нием, а в других - таковым не признается.
Так, украинский Закон под опубликова-

нием понимает также и предоставление до-
ступа к произведению «через электронные 
системы информации таким образом, что 
любое лицо может его получить с любого 
места и в любое время по собственному вы-
бору» [7]. Понятием «электронные системы 
информации», конечно, охватывается и сеть 
Интернет.
Американский же Акт, наоборот, хоть 

признает публикацией даже предложение 
распространять экземпляры произведения, 
сделанную «группе лиц для целей дальней-
шего распространения, публичного испол-
нения или публичного показа» [5] (в том 
числе и для того, чтобы «передать или иным 
образом известить» [ 5] произведение, чем и 
является размещение его в Интернете), но 
отмечает, что «публичное исполнение или 
публичный показ произведения сами по 
себе не составляют публикации» [5]. Такое 
положение вещей в авторском праве США 
объясняется позицией американских зако-
нодателей, согласно которой и форма рас-
пространения произведений, при которой 
материальный объект, в котором воплоще-
но произведение, «не меняет рук», не яв-
ляется публикацией [10]. Таким образом, 
не опубликован в «жесткой» форме произ-
ведение, к которому через Интернет имеют 
доступ миллионы людей в США и в других 
странах, по американским правам не счита-
ется опубликованным.
В странах Бернского Союза, в кото-

рый входят государства-участники Берн-
ской конвенции, охрана размещенных в 
Интернете - как и всех остальных - про-
изведений, которые отвечают критери-
ям оригинальности и фиксации, наступа-
ет автоматически с момента их создания. 
Это означает, что для возникновения и 
осуществления авторских прав на такие 
произведения «не требуется регистра-
ция произведения или любое другое его 
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оформление, а также выполнение любых 
других формальностей» [7].
Будучи лучшим способом оповещения 

публики о факте существования авторских 
прав на произведение, знак охраны автор-
ского права информирует потребителей о 
том, кому принадлежат эти права и может 
быть достаточно мощным сдерживающим 
против их нарушения фактором. К тому же, 
стоимость его нанесения на электронный 
экземпляр произведения, размещенного в 
Интернете, в отличие от стоимости его на-
несения на каждую «жесткую» копию, явля-
ется практически нулевой.
Знак охраны авторского права, как 

правило, состоит из латинской буквы С в 
круге - ©, имени лица, которому принад-
лежат авторские права на произведение, 
и года его первой публикации [5]. Аме-
риканский Акт, кроме этого, позволяет 
использование вместо символа © слова 
«Copyright» - «авторское право» - или его 
аббревиатуры «Copr.» [5], требует разме-
щения знака охраны «таким образом и 
в таком месте», чтобы его было легко за-
метить [5], а также предусматривает, что 
если знак охраны было должным образом 
размещены на экземплярах опубликован-
ного произведения, к которым ответчик 
по делу о возмещении ущерба, причинен-
ного им в результате нарушения автор-
ских прав, имел доступ, то его аргументы, 
основанные на незнании о существовании 
авторских прав на произведение, не будут 
приняты во внимание.
Хотя регистрация авторских прав в го-

сударственных органах не является предпо-
сылкой их правовой защиты, законы многих 
стран, принадлежащих к различным право-
вым семей, ее поощряют. Регистрация, как 
правило, способствует оповещению публи-
ки о существовании и принадлежность ав-
торских прав, облегчает установление их 
истинного владельца при возникновении 
спорных ситуаций и предоставляет ему про-
цессуальные преимущества при защите сво-
их прав в суде.
Хотя депонирования экземпляров про-

изведений также не является предпосылкой 
их правовой охраны, законодательство мно-
гих стран, независимо от их принадлежно-

сти к той или иной правой семьи, требует ее 
осуществления. В одних странах депониро-
вания рассматривается лишь как часть про-
цесса регистрации прав на произведение, а 
в других, кроме этого, служит методом ком-
плектования государственных библиотеч-
но-архивных фондов.
Авторское право является одним из важ-

нейших видов охраны интеллектуальной 
собственности в Интернете в силу, как ми-
нимум, двух причин.
Во-первых, большинство материалов, 

передаваемых Интернетом (тексты, изобра-
жения, звуковые сигналы), являются произ-
ведениями в юридическом смысле и, таким 
образом, составляют предмет авторского 
права.
Во-вторых, поскольку сама природа 

электронных телекоммуникаций требует 
многократного копирования данных в про-
цессе передачи их каналами связи и озна-
комления с ними, естественно, возникают 
вопросы относительно соблюдения при та-
ком копировании авторских прав.
Любое поведение пользователей в Ин-

тернете затрагивает права авторов и их пра-
вопреемников. Иначе говоря, невозможно 
ничего сделать в Интернете, что бы потен-
циально не нарушало чьи-то авторские пра-
ва. Просмотр Web-страниц, сохранность их 
содержимого в памяти компьютера, пере-
адресация электронной почты - все эти дей-
ствия включают воспроизведения объектов 
авторско-правовой охраны.
Но до того, как обсуждать проблемы 

охраны авторских прав в Интернете, необ-
ходимо, прежде всего, определить, какие 
именно материалы, доступные через Интер-
нет, охраняются авторским правом и какие 
требования предъявляются авторским пра-
вом к ним как к объектам охраны.
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SUMMARY 
In the article the legal aspects of global 

information on the Internet that require immediate 
and comprehensive study. A systematic analysis of 
the current state of software protection mechanisms 
and transfer of them. Recommendations for 
improving the current copyright law legislation of 
Ukraine in the fi eld of computer programs aimed 
at improving the protection of the rights of authors 
and their successors.

Methods claims arising from a comprehensive 
and objective analysis of the phenomena of social 
life and interdisciplinary approach to tasks. The 
practical signifi cance of the results of the study is 
that it identifi ed the main problems of copyright 
protection for computer software in Ukraine 
and proposed solutions at both the national and 
international level.

The result can be the basis for further theoretical 
and applied research on issues of mutual infl uence 
of information technology and copyright. The 
fi ndings from this work can be used legislative and 
executive authorities of Ukraine to shape public 
policy in the areas of communications, information 
and copyright protection and development 
regulations and the conclusion of international 
agreements in these areas.

Proved that in Ukraine the problem of 
copyright protection for software is important, 
because we protected software as a work of art. But 
this is another kind of intellectual property, it needs 
its own laws. Therefore, in the Ukraine, as in all 
over the former Soviet Union, de facto American 
protection system using the software tool.

АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы правовые аспекты 

функционирования всемирной информаци-
онной сети Интернет, требующие немед-
ленного и всестороннего изучения. Указано 
на важность того, чтобы огромный по-
тенциал Интернета во всех сферах обще-
ственной жизни реализовался в полной мере 
повсюду в мире и в частности в Украине. 
Цель работы заключается в системном 
анализе современного состояния охраны 
программных средств, механизмов передачи 
прав на них. Предметом исследования явля-
ются нормы авторского права, которыми 
охраняются права авторов и их правопре-
емников на компьютерные программы. 
Определено, что до того, как обсуждать 
проблемы охраны авторских прав в Интер-
нете, необходимо, прежде всего, определить, 
какие именно материалы, доступные через 
Интернет, охраняются авторским правом 
и какие требования предъявляются автор-
ским правом к ним как к объектам охраны.
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Тема істини вважається однією з най-
складніших у науці. При цьому, велика 
частина питань теорії так чи інакше кон-
центруються навколо проблеми отримання 
правильного знання, конкретизують і до-
повнюють її. Сама ж істина фактично ото-
тожнюється із сутністю. Постаючи в іпоста-
сі одного з найважливішого світоглядних 
понять, вона перебуває в одному ряду з До-
бром, Красою, Сенсом Життя. Там, де вона 
присутня, завжди реалізується Правда та 
Справедливість. І це вже є значною мірою 
правовим питанням. Від того, як кожна 
людина бачить істину, інтерпретує цю суть, 
практично залежить її життєва позиція, ро-
зуміння кожної особи свого призначення в 
бутті й відповідно пізнання нею юридичної 
реальності.
У цілому ж, проблема істини завжди 

була серцевиною теорії пізнання, до якої 

так чи інакше спрямована вся гносеологіч-
на проблематика. Інтерес до цієї тематики 
в усі часи був пов’язаний з потребами все 
більш зростаючої потреби адекватного ро-
зуміння процесів, що протікають у навко-
лишній дійсності. Тому кожна з філософ-
ських шкіл намагалася сформулювати своє 
розуміння природи і сутності цього понят-
тя. В історії людської думки існували різні 
трактування та визначення істини. І нате-
пер можна виділити, принаймні, наступні 
основні епістемологічні концепції, кожна з 
яких по-своєму визначає та вирішує питан-
ні достовірності людських знань. Коротко 
опишемо їх зміст.
Як відомо, перше формулювання най-

головніших філософських проблем здій-
снюється в Стародавній Греції. Особливо 
осмисленого звучання в цей античний пе-
ріод набуває саме питання істини, зокрема, 
у Платона та Аристотеля, які створюють її 
традиційне поняття для подальших віків. 
Так, для першого філософа було очевид-
ним: лише той, хто говорить про речі у від-
повідності до того, чим вони є, каже істину, 
а якщо ж промовляє про них інакше – бре-
ше. Подібним чином мислить і другий за-
значений нами визначний мислитель анти-
чності. У своїй «Метафізиці» [1] він озвучує 
приблизно ж таку думку, яку можна звести 
до наступної апорії: «казати про суще, що 
його немає, або ж про несуще, що воно іс-
нує, – значить промовляти хибно; натомість 
стверджувати про те, що суще є і несущого 
немає, – прорікати істинне».

В данной статье подвергаются анализу 
основные общеметодологические характери-
стики эпистемологического процесса, осущест-
вляемого в юридической реальности. Согласно 
этому автором осмысливаются ключевые 
моменты этого вида деятельности в свете 
современной западноевропейской философско-
теоретической мысли. В этом плане взгляд 
на такой важный и актуальный вопрос юри-
дической науки для нашего времени – есть ме-
тодологически обоснованным и заслуживает 
на широкое научное внимание.

Ключові слова: Право, юридична реальність, 
правопізнання, правова епістемологія.
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Разом з тим, ці визначні грецькі філо-
софи розійшлися у способах досягнення 
істини. Платон міцно став на ідеалістичну 
позицію зі своєю алегоричною теорією «пе-
чер», Аристотель же обрав раціоналістич-
ний шлях. Так, останній, класифікувавши 
і узагальнивши методи пізнання в науці, 
створює вчення про форми мислення, яке 
осягає істину, тобто логіку. Розум людини 
цим мислителем розглядається як особли-
вий механізм. І лише застосування законів 
логіки дозволяє йому наблизитися до іс-
тини, – продовжує далі Аристотель. Розви-
ваючи свою думку, він вказує, що для ви-
користання такої раціонально-теоретичної 
науки необхідно спиратися на неминуще 
буття. Причому, в Аристотеля істина роз-
глядається як вища онтоформа, лише ося-
гаючи яку, людина наближається до доско-
налого змісту усього світу. 
Визначення істини, дане зазначеними 

давньогрецькими мудрецями, як відповід-
ність наших знань дійсності, було настільки 
широким і абстрактним, що в подальшому 
історичному розвитку воно стало джерелом 
численних шкіл і напрямів. Його надалі 
цілком дотримувалися усі як матеріалісти, 
так й ідеалісти. Таке класичне розуміння 
епістемологічної сутності визнавали різні за 
своїми філософськими поглядами мислите-
лі, до прикладу, Ф. Аквінський та П. Голь-
бах, Г. Гегель й Л. Фейербах, М. Хайдегер 
і Ч. Пірс тощо. Їхні погляди, при цьому, 
різнилися, як правило, лише в питанні про 
характер відображуваної реальності та про 
механізм відповідності.
Так, когерентна теорія розглядає іс-

тину як відповідність одних знань іншим. 
Тобто правильним оголошується лише те, 
що не суперечить уже існуючій інформації 
в її системності. Інакше кажучи, за такого 
підходу нова інформація має випливати зі 
старої, будучи її своєрідним прогресуючим 
розширенням. 
Натомість, конвенціоналісти вбачають 

істину у тому, що більшість вважає пра-
вильним. Або ж, принаймні, з чим пого-
джується переважна частина суспільства 
погоджується. І цього, на їх думку, цілком 
достатньо аби оголосити ту чи іншу ідею 
правильною. Істина – це угода, – саме таке 

життєве кредо було, зокрема, в основопо-
ложника конвенціоналістської парадигми. 
За цим визначенням, у разі виникнення 
розбіжностей потрібно просто домовитися 
між собою, що слід вважати істиною та до-
гматично прийняти за правильне знання.
Прагматисти ж намагаються ствердити 

інше положення: правильне знання – це 
тільки корисні для соціуму ідеї, судження, 
теорії. Відповідно до цього, істина ставить-
ся у пряму залежність від її можливості 
задовольнити суспільні потреби. Таким 
чином, за такого підходу виходить, що пра-
вильним знання є лише в тому випадку, 
коли воно є корисним. За цим критеріям 
в якості істинного визначається лише те, 
що в даний момент часу дає ефект, при-
носить свого роду «прибуток». Відповідно, 
все інше – неправда. Тобто, за великим ра-
хунком, тут панує інструменталістське ро-
зуміння істини.
Продовжує лінію вже наведених трьох 

«модерністських» теорій, у розумінні сво-
єї провокативності, позитивістське трак-
тування. Його прихильники категоричні 
у тому, що істина – це виключно дослідна 
стверджуваність. У позитивізмі розгляду 
піддається тільки те, що реально може бути 
перевірено на практиці, все інше визнаєть-
ся нікчемною «метафізикою», грою уяви, а 
тому не може свідчити про достовірність ві-
домостей про об’єкт. 
Екзистенціоналістська світоглядна по-

зиція підходить до питання з кардиналь-
но іншого боку та судить про достовірність 
знань через категорію «свобода». Остання і 
є, на думку хайдегерівців, істиною, поста-
ючи у вигляді своєрідного процесу «при-
відкриття» дверей буття, в якому людина, 
з одного боку, сама повинна зрозуміти світ, 
прямуючи на зустріч з ним, з іншого боку, 
бути вільною у такому ірраціональному ви-
борі. 
Дещо схоже та певною мірою подібне 

епістемологічне вирішення ірраціонально-
го характеру, але ще більш містично-вта-
ємничого характеру, як ми знаємо, пропо-
нує томістська доктрина. При цьому, вона 
усуває «розпливчастість» екзистенціалізму 
конкретною індивідуалізацією: істина – це 
Бог. 
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Для марксистів же в епістемологічному 
плані головним є відтворення об’єкта так, 
як він існує поза і незалежно від свідомості. 
Разом з тим пропонований цим напрямком 
виключно матеріалістичний шлях містить 
багато нездійснених, а тому невиправда-
них моментів. На противагу цьому, в іде-
алістичних системах істина розуміється як 
вічно незмінна та абсолютна властивість 
світу належного (Платон, Августин), або 
шляхом погодження мислення з самим со-
бою через його апріорні форми (Кант). Так, 
саме після опублікування праць останнього 
почав створюватися філософський напря-
мок, згідно з якими знання носить лише 
«суб’єктивний» характер. У зв’язку з цим 
кантіанці зазначали що основну увагу при 
дослідженні проблеми істини слід приді-
ляти розумінню самої людини та законів 
її розуму. При цьому, Кантом доводилось, 
що не може існувати загального критерію 
істини, оскільки навіть результати практи-
ки пропускаються через раціо. Тому цей 
німецький філософ стверджував: що має 
людина – це формальні закони логіки, які 
будуються на підставі апріорних форм ро-
зуму.
За Гегелем ж істина є діалектичний 

процес розвитку знань, у якому досягаєть-
ся відповідність поняття предмету думки. 
Точка зору прихильників суб’єктивно-
ідеалістичного емпіризму полягає в ро-
зумінні правильності знань у вигляді 
відповідності мислення відчуттям інтер-
претатора чи як прояв найбільш простого 
гілетичного взаємопогодження шляхом ці-
леспрямованої реалізації волі особистості.
На сьогоднішній же день загальна специ-

фіка сучасного епістемологічного розуміння 
полягає в наступному. По-перше, істина 
трактується як правильне відображення дій-
сності, що проявляються через відповідне 
явище об’єктивної реальності. По-друге, це 
є адекватне відтворення у пізнанні предме-
та, тобто гносеологічне оформлення його та-
ким, яким він існує незалежно від свідомості 
через сувору відповідність думок існуючій 
реальності. По-третє, істина нерозривно 
пов’язана з предметно-чуттєвою діяльністю 
людини, тому достовірна інформація сутнос-
ті відтворюється в практиці.

Разом з тим, усе це народжує й цілий 
спектр відповідних додаткових питань: 
багатоманітність варіантів пізнання од-
нієї і тієї ж речі вказує, що кожна людина 
пізнає світ по-своєму, неповторно, з пев-
ними відмінностями. Усе це переконли-
во засвідчує, що кожний із нас не володіє 
гарантованим методом безхибного отри-
мання інформації. Можемо говорити про 
те, що процес пізнання істини об’єктивної 
дійсності проявляється в тому, що суб’єкт 
створює тією чи іншою якістю епістемоло-
гічну сітку, за допомогою якої і вловлюєть-
ся частки існуючого світу. У зв’язку з цим 
слід категорично відкинути положення про 
просте копіювання думкою шляхом ідеаль-
ного створення образу реальної дійсності: 
суб’єкт створює свій гносеологічний відби-
ток для себе в силу власних індивідуальних 
герменевтичних особливостей.
Як відомо, існуюча нині теорія піз-

нання конкретизує традиційну епістемо-
логічну концепцію і через діалектичний 
взаємозв’язок відповідних понять. Так, істи-
на може бути об’єктивною та суб’єктивною, 
абсолютною і відносною, конкретною й аб-
страктною, але в усякому разі вона проти-
ставляється так званій «хибі».
Відтак, розглянемо тепер детальніше 

те, що конкретно представляє собою про-
цес отримання юридично правильного 
знання. І в цьому плані, вже зроблені нами 
ввідні висновки дають нам змогу вже більш 
точно говорити про правову істину з враху-
ванням її специфіки. Причому, ще раз під-
креслимо, що попередньо викладені нами 
епістемологічні положення цілком і повніс-
тю стосуються в загальному плані і сфери 
юриспруденції, тобто є тут прийнятними 
як такі, що застосовні.

Отже, ніщо не може замінити собою ослі-
плююче сяйво істини. Лише вона одна, завжди 
будучи живильною силою правди, володіє сво-
їм єдиним та неповторним світлим образом, 
що має у звучанні найбільш приємний, мело-
дичний і гармонічний голос у бутті. Істина й 
у юриспруденції є центральною характеристи-
кою, виступаючи тут, водночас у ролі основно-
го герменевтичного орієнтиру, на який має 
бути спрямоване пізнання, так і безумовним та 
головним епістемологічним фактором. 
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У галузі юриспруденції у змістовному 
відношенні лише відповідність наших ін-
терпретацій jus naturale може визнаватися 
істиною. Тут все просто – чим ближче люд-
ські дії до його вимог, тим адекватнішими 
вони є. Правильний закон, що побудований 
саме таким чином, тобто на праві, однаково 
справедливо вирішує будь-яку справу, на 
яку розповсюджується його дія, незалежно 
від часу, місця та суб’єкта його застосуван-
ня. Єдине істинно-правильне вирішення, 
тобто яке розв’язане через jus, буде зали-
шатиметься таким у будь-якій точці всесві-
ту, незалежно від того, коли та ким реалізу-
валось таке юридичне розв’язання.
Як на практиці адекватно пізнати музи-

ку, картину, скульптуру, поезію, зрештою, 
– душу іншої людини? Тим більше, яким 
чином епістемологічно правильно зрозу-
міти багато інших явищ духовного роду: 
«любов», «свобода», «щастя» тощо? Усе це 
взагалі уявляється надважко перевірити на 
відповідність дійсності. Не меншою мірою 
це стосується і такого виду знання, як пра-
ва. І в цьому відношенні юридична епіс-
темологія умовно постає в ролі митника, 
що здійснює важливий контроль на пере-
валочному пункті транспортування ідеї jus 
naturale у дійсне суще, фільтруюче, отри-
мане таким чином знання, відсіює різного 
роду хибні домішки, що стали можливими 
через суб’єктивний характер інтерпретації. 
І, при цьому, нині, як зауважує Вінниць-
кий, у сучасному суспільстві «критерії пра-
вової справедливості стають все більш си-
туативними, гнучкими, суб’єктивними, 
виявляються, у першу чергу, такими, що 
інтуїтивно схоплюються, а не раціонально 
обгрунтовуються. Разом з тим зміни, що 
відбуваються безпосередньо не впливають 
на характер здійснюваних розглянутим 
принципом функцій, а скоріше породжу-
ють обставини, що утрудняють його ефек-
тивну дію» [6, с. 18].
Про онтогносеологічний характер 

юридичної істини веде мову й Вопленко: 
«Формування юридичної справедливості 
– досить складний, рухливий і важко вло-
вимий механізм у практичній діяльнос-
ті юриста, бо формальна справедливість 
правових норм при винесенні рішення у 

справі має бути узгоджена з вимогами сус-
пільної моралі, причому в її ідеальному ста-
ні» [7, с. 8]. Тому цей дослідник констатує: 
«Таким чином, юридичну справедливість 
можна розглядати у якості морально-пра-
вової правди, в якій втілилися риси єд-
ності і збіги моральної та юридичної квалі-
фікації суспільних відносин» [7, с. 13]. Але, 
при цьому, як підкреслює далі Вопленко, 
«для юридичної справедливості недостат-
ні критерії субморалі, моральні уявлення 
та оцінки окремих соціальних груп, вона 
орієнтується на загальноприйняті, «ві-
чні» і універсальні вимоги праведного по-
ведінки. Окремі прояви субморалі можуть 
лише братися до уваги для об’єктивної та 
неупередженої оцінки життєвих ситуацій» 
[7, с. 8]. Тож, у підсумку, Вопленко робить 
наступний висновок: «Очевидно, що міра 
правильного та істинного, що міститься в 
юридичній справедливості, повинна відпо-
відати моральному і правовому належному, 
бути його аналогом» [7, с. 14]. 
На підставі цього Вопленко формує й 

відповідне визначення: «Юридична спра-
ведливість є станом відповідності мораль-
ного та правового регулювання, що ви-
ражається в якості … відносин та актів 
реалізації права» [7, с. 14]. Причому, дета-
лізуючи свою думку, даний дослідник за-
значає, що «з урахуванням багатоликості 
юридичної справедливості її можна пред-
ставити як ідею, принцип і режим правово-
го життя, заснованого на збігу морального 
та правового регулювання … Будучи одні-
єю з найважливіших цінностей права, вона 
сприяє ефективному та соціально-чутливо-
му здійсненню його основних функцій».
Тож очевидно, що істина в нашому бут-

ті, у тому числі й юридична, є постійною. Її 
не можна приховати назавжди. Вона міцно 
вистоїть перед будь-якими спробами її вто-
пити, і рано чи пізно все рівно самостійно 
випливе на поверхню, одягнувшись в одяг 
відомого. Загалом же, рух до правової іс-
тини обумовлений історичними межами 
наближення людини до об’єктивного та 
абсолютного знання про буття в цілому. 
Через метод проб та помилок позитивно-
го регулювання суспільних відносин нам 
у безупинному темпоральному поступі 
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все більше відкривається субстанція ідеї 
jus naturale, очищаючись від різного роду 
суб’єктивного нальоту та намулу. У певний 
часовий момент вона все ж «знімається» 
законом, реалізуючись у конкретному ви-
рішенні, відповідно до рівня суспільного 
розвитку. Рано чи пізно, поступово розши-
рюючи з часом свої гносеологічні уявлення 
про навколишню дійсність, соціум чимда-
лі більше здійснює для себе інформаційне 
освоєння світу. Не виключенням у цьому 
відношенні є і природа буття права. Тому 
змінюються історичні епохи, одні закони 
скасовуються, інші, більш досконалі при-
ймаються. Середньовічна кара відрубуван-
ня руки за крадіжку в просунутому цивілі-
зованому світі вже позаду в минулому. Про 
це ж веде мову і Варламова: «Діючий «в 
найбільш ранні і примітивні епохи» «вар-
варський спосіб здійснення права» зникає 
з розвитком цивілізованих форм правового 
спілкування» [5, с. 48].
Між тим, герменевтичний фактор 

«суб’єкта» в юридичній реальності ніколи 
нікуди не зникає. Особливо ж яскраво це, 
як вказує вчений Атоян, відбувається при 
історичному дослідженні: «конкретність 
історико-правових інтерпретацій вирос-
тає з конкретності рівня суб’єкта, що їх 
виробляє. Різні дослідники вибирають ті 
чи інші, але, по суті, різні сюжети і події іс-
торико-правової реальності, і на підставі, 
здавалося б, одного і того ж історичного 
матеріалу, приходять до різних висновків, 
осягають і транслюють різні смисли. Ціл-
ком закономірно, що в процесі рефлексії ба-
гатогранної, багаторівневої і багатозначної 
історико-правової реальності з’являються 
концепції різної якості та рівня осмислен-
ня. Природа наукового знання така, що все 
піддано сумніву і ніщо людське не чуже до-
сліднику» [2, с. 9].
Попри те, основним могильщиком юри-

дичної істини часто постає прагматична 
установка правоінтерпретатора. Недарем-
но, у зв’язку з цим, як наголошує Атраш-
кевич Є., «протягом останніх десятиліть 
прагматизм часто бував об’єктом вульгари-
зації, з одного боку, і нищівної критики – з 
другого, а в останні роки його принципи 
подеколи застосовувалися для підтримки 

тих чи інших неоаналітичних течій у фі-
лософській думці. … і у філософії права зо-
крема, і в провідних загальнофілософських 
дискурсах здебільшого спостерігається або 
вульгаризація, або суто інструментальне 
використання окремих аспектів прагма-
тистської методології. Більше того, попри 
всю різноманітність, більшість (у тому чис-
лі й відносно свіжих) праць, присвячених 
проблематиці правового прагматизму, від-
значаються яскраво вираженою недовірою, 
якщо не відвертою ворожістю до правової 
теорії» [3, с. 47]. При цьому, як зазначає 
Атрашкевич Є., «принципова засаднича 
невизначеність, послаблення традиційної 
лінійно-логічної дисципліни мислення, ба-
лансування між логікою та інтуїцією, по-
стійне коригування теоретичних побудов 
рефлексіями практикуючих юристів най-
вищого рівня, селективність у застосуванні 
елементів прагматистської парадигми пе-
ретворює прагматизм на певного кшталту 
«препостмодернізм»» [3, с. 45].
Певною мірою на цих же засадах анти-

епістемологічних, що також ідеально впи-
салась у постмодерністську течію, працює й 
т.з. школа вільного права, яка, на відміну 
від кауфманізму, юридичну «свободу» пра-
воінтерпретацї бачить у звільненні з-під 
правління законів логіки через тотальну 
соціологізацію. На це, зокрема, звертає 
увагу й Бабаєв: «Прикладом такої недоо-
цінки й навіть повного ігнорування законів 
і правил формальної логіки в праві може 
слугувати школа «вільного права», що ви-
никла як противага формально-логічної 
юриспруденції. Видний представник да-
ного напрямку Е. Ерліх, зокрема, вказував, 
що в сучасну йому епоху логіка, як явище 
архаїчне, сковує ініціативу судді, його твор-
чість, бо діяльність судді зводиться до фор-
мально-логічної операції по виведенню су-
дження з судження, що міститься в законі. 
Висновки Ерліха в даний час набули широ-
кого поширення в прагматичних напрям-
ках ... юриспруденції» [4, с. 42].
Отже, пізнання явищ правової реаль-

ності можна лише в тому разі вважати за-
вершеним, коли воно відбулося правиль-
но не тільки за формою, але й за змістом. 
Тобто юридична інтерпретація передбачає 
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собою, окрім дотримання усіх герменев-
тичних правил, ще й відповідної епістемо-
логічної технології. Лише в цьому випадку 
істина права проявить своє ні з чим незрів-
нянне світло правди, і справедливість ста-
не можливою. При цьому, встановлення 
справжнього змісту jus, у загальному пла-
ні, відбувається за однаковими законами 
«вступу» будь-якої ідеї у суще. І в цьому 
відношенні правова істина нічим не відріз-
няється від, скажімо, математичної. Це все 
означає те, що до jus в його пізнанні, по-
вною мірою застосовні всі загальні філософ-
сько-епістемологічні принципи та критерії. 
Але це вже є тема для наступних наукових 
розвідок.
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті піддаються аналізу осно-

вні загальнометодологічні характеристики 
епістемологічного процесу, що здійснюється 
в юридичній реальності. Відповідно автором 
осмислюються ключові моменти цього виду 
діяльності в світлі сучасної західноєвропей-
ської філософсько-теоретичної думки. У цьому 
плані погляд на дане важливе та актуальне 
питання юридичної науки для нашого сього-
дення – є методологічно обґрунтованим та за-
слуговує на широку наукову увагу.

SUMMARY 
In this article are analyzed the main general 

methodological characteristics epistemological 
process which is carried out in a legal reality. 
Accordingly, the author conceptualized key points 
of this activity in the light of modern Western 
philosophical and theoretical thought. In this 
plan a look on such important and topical issue 
of jurisprudence for our time – is methodologically 
reasonable and deserves on broad scientifi c 
attention.
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Статья посвящена исследованию сравни-
тельного анализа налоговой системы Украи-
ны и Польши и предоставления практических 
рекомендаций относительно совершенствова-
ния национальной налоговой системы с уче-
том результатов данного исследования.
Ключові слова: податкова система України, по-

даткова система Польщі податок.

Актуальність нашого дослідження по-
лягає у тому, що в Україні відбуваються 
перетворення у соціально-економічній сфе-
рі, і значна увага приділяється створенню 
ефективної податкової системи. Адже саме 
податкова система сприяє постійним над-
ходженням коштів до бюджету. Тому аналіз 
функціонування податкової системи особли-
во зараз в умовах системної кризи набуває 
великого значення. Податкова система 
має бути побудована таким чином, щоб 
сприяти розвитку виробничої діяльності. 
В залежності від проведення податкової 
політики державою податки можуть 
відігравати, крім суто фіскальної функції, 
роль стимуляторів економічних процесів у 
державі, так як це відображено у податковій 
системі Польщі. 

Постановка проблеми
Україна перебуває на шляху реформуван-

ня податкової системи, що супроводжується 
встановленням нових видів податків і зборів, 
що повинні забезпечувати сприятливе сере-
довище для платників податків. Оптималь-
ним шляхом її вдосконалення є порівняльна 

характеристика податкової системи України 
з податковими системами країн Європей-
ського Союзу, зокрема Польщі. 

Метою дослідження є висвітлення по-
датковї системи України та Польщі, визна-
чення їх особливостей, виявлення переваг 
та недоліків застосування.

Стан дослідження
Проблему встановлення податкової сис-

теми України досліджували вітчизняні фа-
хівці права, зокрема: Ю. Козак, В. Кравчен-
ко, А. Ластовецький, В. Опарін, Т. Савчен-
ко, А. Соколовська, В. Федосова та інші.

Виклад основних положень
Історія формування податкової системи 

України сягає сивої давнини. У Київській 
Русі податки з’являються вже в перші роки 
виникнення цієї держави. Вони не запози-
чувались з інших країн, а мали своє власне, 
національне походження. Одними з найдав-
ніших податків, що проіснували на україн-
ських землях, були подимне (податок з се-
лянського двору), полюддя і поплужне (сьо-
годні – земельний податок) [1]. Ці три види 
податків продовжували існувати тоді, коли 
Київської Русі не стало. Спочатку в землях 
Галицько-Волинського князівства, а потім 
за часів литовсько-української та литовсько-
польської держави.
З XV століття вводиться грошовий пода-

ток – половщина, його сплачували селяни, 
виходячи з кількості худоби і землі [2, с. 35]. 
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З XVI століття приходить в Україну так 
зване Магдебурзьке право, яке стає визна-
чальним у податковому та митному регулю-
ванні. Магдебурзьке право – це письмовий 
королівський дозвіл на місцеве самовряду-
вання, куплене мешканцями окремих міст і 
містечок або дароване жителям окремих міст 
за особливі заслуги перед короною [3, с. 242]. 
За часів Магдебурзького права було запро-
ваджено помірне торговельне мито. 
За часів Гетьманщини частину податків, 

що стягувалися з населення було скасовано. 
Шляхта, козацька старшина були звільнені 
від податків повністю. Лише міщани і селя-
ни платили стацію – податок на утримання 
війська, а також сплачували податок з про-
мислових прибутків [4, с. 82].
Повна руйнація українських податкових 

національних традицій, яка передбачала по-
мірність і доцільність оподаткування, розпо-
чалася з втратою Україною її незалежності і 
повного поневолення Російською Імперією. 
Разом з набуттям Україною незалежнос-

ті у 1991 році почала створюватися та інтен-
сивно розвиватися нова податкова система. 
Вона значною мірою відрізняється від тієї, 
що існувала в умовах командно адміністра-
тивної системи – з особливостями, характер-
ними для всіх республік колишнього СРСР. 
Податкова система України, що формується 
нині, з одного боку, сягає своїм корінням 
у систему доходів державного бюджету ко-
лишнього СРСР, з іншого боку, потребує 
змін і реформ, що відповідали б вимогам 
становлення в країні ринкової економіки. 
Створена у 1991 році податкова система 
України зазнала численних значних змін, 
але так і не досягла прийнятного для уря-
ду та суспільства стану [5, с. 65]. У 1991 році 
був прийнятий Закон УРСР «Про систему 
оподаткування». У цьому законі був при-
ведений перелік загальнореспубліканських 
податків, зборів і обов’язкових платежів, 
стягнутих з юридичних і фізичних осіб. Зго-
дом у цей Закон був внесений ряд змін і до-
повнень [6, с. 37].
За даними Світового банку за підсумка-

ми 2011 року Україна зайняла перше місце 
у світі за кількістю податків і зборів: україн-
ський бізнес у той чи іншій формі сплачує 
135 різних податків [7, с. 23]. Для порівнян-

ня, друге місце в цьому рейтингу зайняла 
Румунія, у неї кількість податків 113. На тре-
тьому місці перебуває Ямайка з 72 видів по-
датків. У Гонконзі стягуються всього три по-
датки, в Грузії, Швеції, Норвегії – чотири по-
датки, у Сингапурі – п’ять податків. У Франції 
всього сім податків, у Великобританії, Чехії, 
Нідерландах, Португалії, Іспанії, Фінляндії – 
вісім податків. У США – 11 [8, с. 14].
На сьогоднішній день зі змінами, внесе-

ними до ПКУ від 28 грудня 2014 року, вста-
новлені такі види податків і зборів: загаль-
нодержавні та місцеві [9].
На відміну від редакції Закону України 

«Про систему оподаткування», законода-
вець відмовився від використання поняття 
«системи оподаткування» Чинний ПКУ за-
кріпив поняття «податкової системи» – це 
сукупність загальнодержавних та місцевих 
податків та зборів, що справляються в уста-
новленому ПКУ порядку [10].
Дане поняття є ширшим, ніж поняття 

системи оподаткування, оскільки включає 
не тільки вичерпний перелік податків та 
зборів, а й порядок їх введення, зміни чи 
скасування. 
У Польщі використовується поняття 

система оподаткування, що включає в себе 
комплекс податків, які функціонують одно-
часно в межах даної держави і створюють 
цілісність як у юридичному, так і в еконо-
мічному значенні [11, с. 217]. Види податків 
встановлені у різних законодавчих актах, а 
відповідні фінансові установи забезпечують 
вчасну їхню сплату. Податки є основним до-
ходом бюджету держави як в Україні, так і в 
Польщі. Тому податкова система в будь-якій 
державі повинна бути створена і функціо-
нувати так, щоб впливати на розвиток да-
ної країни. 
У даній статті ми зупинимось тільки на 

порівняльній характеристиці видів подат-
ків в Україні та Польщі. Введення, зміна чи 
скасування того чи іншого податку вже може 
бути предметом іншого дослідження. Карди-
нальні зміни відбулися в податковій системі 
тоді, коли було зменшено кількість податків 
з максимальною орієнтацією на податкове 
законодавство Європейського Союзу. Саме 
тому актуальним є порівняння податкових 
систем України і Польщі (див. табл. 1).
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В Україні податки поділені на такі види: 
загальнодержавні та місцеві.
До загальнодержавних належать подат-

ки, що встановлені ПКУ і є обов’язковими 
до сплати на усій території України.
До місцевих належать податки, що вста-

новлені відповідно до переліку і в межах 
граничних розмірів ставок, визначених 
ПКУ, рішеннями сільських, селищних і 
міських рад у межах їх повноважень, і є 
обов’язковими до сплати на території відпо-
відних територіальних громад.
В Україні встановлені такі види загально-

державних і місцевих податків (ст.ст. 9,10 ПКУ):
1. До загальнодержавних податків нале-

жать:
1.1. Податок на прибуток підприємств;
1.2. Податок на доходи фізичних осіб;
1.3. Податок на додану вартість;
1.4. Акцизний податок;
1.5. Екологічний податок;
1.6. Рентна плата;
1.7. Мито.
2. До місцевих подат  ків належать:
2.1. Податок на майно;
2.2. Єдиний податок.
Загальні принципи податкової системи 

Польщі визначені у Податковому праві, яке 
набуло чинності 1 січня 1998 р. [12, с. 6]. По-
даткове право нормує зокрема податкові 
зобов’язання, подання інформації, податко-
ві дії та податковий контроль. 
У Польщі податки поділяються на безпо-

середні, тобто ті, які накладаються на дохід 
платника податків та посередні, тобто ті, які 
сплачуються під час придбання товарів [13]. 
До безпосередніх (прямих) податків від-

носяться: 
1. Податок з доходів фізичних осіб; 
2. Податок з доходів юридичних осіб; 
3. Податок зі спадщини та дарування;
4. Податок з цивільно-правових угод;
5. Сільськогосподарський податок;
6. Лісовий податок; 
7. Податок на нерухоме майно; 
8. Транспортний податок; 
9. Податок з власників собак;
10.Податок від видобутку корисних ко-

палин.
До посередніх (непрямих) податків від-

носяться:

1. Податок від товарів і послуг (ПДВ);
2. Акцизний податок; 
3. Податок з ігор. 
 Податок зі спадщини та дарування, сіль-

ськогосподарський податок, податки на лі-
сове господарство і нерухомість, транспорт-
ний податок та податок з власників собак є 
місцевими податками в Польщі, які станов-
лять доходи гмін.
Зробивши аналіз з даних, які подані у 

таблиці 1, можна зробити певні в   исновки. 
  Порівняння податкових систем 

України та Польщі показує, що, на перший 
погляд, у них немає істотних відмінностей. 
В Україні використовуються такі ж осно-
вні види прямих і непрямих податків, як у 
Польщі. Але при глибшому аналізі виявля-
ються особливості, які істотно відрізняють 
системи оподаткування у даних державах. 
Крім того, на відміну від європейських кра-
їн, національна податкова система України, 
яка існувала до 2015 року, не була інстру-
ментом підвищення конкурентоспромож-
ності держави, не сприяла зростанню еко-
номічної активності суб’єктів господарю-
вання, через велику кількість податків. Од-
нак, на сьогодні ситуація змінилася завдяки 
зменшенню кількості податків, але ще не 
повністю удосконалилась і прирівнялася до 
податкових систем розвинутих країн. Як ви-
дно з таблиці, у Польщі відсутня спрощена 
система оподаткування в порівнянні з Укра-
їною. В Україні така система сприймається 
виключно як «полегшені» режими оподат-
кування, хоча в європейських країнах вони 
мають набагато ширший зміст. На прикладі 
Польщі можна стверджувати, що до кожно-
го виду податку існують пільгові ставки. 
Крім вищезазначеного, однією з важли-

вих проблем української національної подат-
кової системи є низький рівень розвитку міс-
цевих податків. Не дивлячись на те, що дохо-
ди від місцевих податків постійно зростають, 
їх частка залишається занадто низькою. У 
Польщі більшу кількість податків передано у 
розпорядження до місцевих органів. 
Недоліком відносно ставок окремих ви-

дів податків у Польщі є велика різниця між 
нижньою і верхньою шкалою, зокрема це 
найбільш відображено в податку з доходів 
фізичних осіб. 
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 Таблиця 1
Податки Україна Польща

Податок на додану вар-
тість

Встановлений.
Ставки: 0%, 7%, 20%.

Встановлений.
Ставки: 0%, 5%, 7%, 8%, 23%.

Податок на прибуток 
підприємств

Встановлений.
Ставка: 18%.

Встановлений.
Ставка: 19%.

Податок на доходи фі-
зичних осіб

Встановлений.
Ставки: 15%, 20%.

Встановлений.
Ставки: 18%, 32%.

Акцизний податок Встановлений, ставки значно 
нижчі, ніж у Польщі.

Встановлений, ставки значно 
вищі, ніж в Україні.

Податок з власників со-
бак

Відсутній. Встановлений.
Розмір – 120 зл. 

Податок на майно Включає три види податків: 
податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
транспортний податок і плату 
за землю.
На нерухоме майно: до 2% 
м.з.п. за 1 кв. метр.
Плата за землю: 1%, 3%, 12%.
Транспортний податок:
25 000 грн.

Встановлено окремо: податок 
на нерухоме майно (включає 
і землю і іншу нерухомість) і 
транспортний податок.
Ставки: на землю: від 0,47 до 
0,89 зл. за кв. метр.
На іншу нерухомість: від 0,75 
до 22,86 зл. за кв.
Метр. Транспортний податок: 
від 811,60 до 3,100 зл. 

Єдиний податок Встановлено 4 групи платників 
єдиного податку.
Ставки: 1 група - 10% м.з.п.; 2 
група – 20% м.з.п., 3 група – від 
2% до 4%.

Відсутній.

Податок з власників со-
бак

Відсутній. Встановлений

Податок з ігор Встановлений.

Податок зі спадщини та 
дарування

Окремо не встановлений. Пе-
редбачено як податок на дохо-
ди фізичних осіб. 
Ставки: від 0% до 20%.

Встановлений. 
Ставки: від 3% до 20% залежно 
від черги спадкування (3 чер-
ги).

Сільськогосподарський 
податок

Сільськогосподарські товаро-
виробники є платниками єди-
ного податку 4 групи.
Стави: від 0,09 до 1,35 за 1 га 
землі.

Встановлений.
Ставки: 134,38 зл., 264,75 зл. (з 
2016р.) за 1 га землі. 

Податок з цивільно-
првавових угод

Окремо не встановлений. Пе-
редбачено як податок на дохо-
ди фізичних осіб.
Ставка: 0%, 5%.

Встановлений.
Ставки: від 0,5% до 2%.

У податковій системі України слід змен-
шити ставки окремих непрямих податків, 
зокрема ставку ПДВ, запровадити знижені 
ставки. Необхідно запровадити податок на 
розкіш, який запроваджено в більшості за-

хідних країн. Такі заходи не тільки відкори-
гують податковий тиск на суб’єктів господа-
рювання.
Слід зауважити, що міністр економічно-

го розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус 
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на форумі Ради євро-атлантичного парт-
нерства у Вроцлаві заявив, що податкова 
реформа в Україні передбачає створення 
нової фіскальної системи, яка існуватиме з 1 
січня 2016 року, буде побудована на поль-
ській моделі децентралізації. Також міністр 
зазначив, що точкові зміни, які раніше вно-
силися до Податкового кодексу, не були по-
датковою реформою і лише оптимізували 
окремі елементи фіскальної системи.

«Податкова реформа до цього не була 
насправді податковою реформою і включала 
лише деякі зміни. Зменшення кількості по-
датків з 22 до 11 в грудні не зменшило тиск 
на бізнес, але збільшило обсяг податкового 
прибутку для регіонів. За перший квартал 
2015 року на 10 млрд гривень більше, ніж за 
аналогічний період минулого року», – під-
креслив голова Мінекономрозвитку [14].
Таким чином, можна зробити певні ви-

сновки з даного дослідження.
До позитивних моментів Податкового 

кодексу України слід віднести зменшення 
числа загальнодержавних та місцевих по-
датків, що є одним із механізмів зниження 
фіскального тиску на економіку.
Резюмуючи усе вищевикладене, необ-

хідно зазначити, що українська податкова 
система є ще не повністю ефективною, од-
нак внесення постійних змін до ПКУ в гар-
монізації до вимог Європейського союзу, 
національна податкова система буде при-
ведена до принципів та стандартів ЄС, що 
дозволить Україні підвищити конкуренто-
спроможність вітчизняних галузей господа-
рювання. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню порів-

няльного аналізу податкової системи України 
та Польщі та надання практичних рекомен-
дацій щодо вдосконалення національної по-
даткової системи з урахуванням результатів 
даного дослідження.

SUMMARY 
The article is sanctifi ed to research of 

comparative analysisof the tax system of Ukraine 
and Poland and grant ofpractical recommendations 
in relation to perfection of thenational tax system 
taking into account the results of thisresearch.
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Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ ÎÖ²ÍÊÈ Ë²ÊÂ²ÄÍÎÑÒ² 
ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

Целью статьи является исследование 
структуры и основных составляющих элемен-
тов ликвидности банковской системы Украи-
ны и анализ методов оценки ликвидности.
За основу взят показатель корреспондент-

ских счетов в Национальном банке Украины, 
который состоит из обязательных и свобод-
ных резервов. Определено, что оптимальный 
уровень свободной ликвидности является ос-
новным условием сбалансированного функцио-
нирования банковской системы в целом.
В результате проанализированы два ба-

зовых метода расчета ликвидности, которые 
мало в чем противоречат друг другу, а следова-
тельно являются эффективными. Доказано, 
что в условиях кризиса процесс совершенство-
вания, разработки и применения современ-
ных методов оценки и анализа состояния 
банковской ликвидности приобретает все бо-
лее весомое значение.

Ключові слова: ліквідність, ліквідність банків-
ської системи, банківські резерви, вільна ліквідність, 
оптимальна ліквідність.

 ÑÒÓÊÀÍ ²ðèíà Þð³¿âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÄÂÍÇ 
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відність відіграє чи не найважливішу роль 
у забезпеченні їх фінансової стабільності. 
Виходячи з сучасних поглядів, тема оцін-
ки ліквідності банківської системи в ціло-
му є досить суперечливою. Тому постає 
питання щодо врахування всіх необхід-
них показників у розрахунку ліквідності 
для забезпечення ефективної роботи цен-
трального банку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій

Велике значення розв’язання пробле-
ми забезпечення фінансової стабільності 
банків для України зумовило постійну ува-
гу наукових кіл до різних її аспектів. Важ-
ливий внесок до вирішення питань оцінки 
ліквідності банківської системи зроблено 
такими науковцями, як В. І. Міщенко, 
А.В. Сомик, М. І. Савлук, А. М. Мороз та 
ін. Вивчення праць вищеназваних вчених 
дозволяє з’ясувати сутність поставленого 
наукового завдання, а також виявити пи-
тання, що залишились невирішеними. 
Мета статті – дослідження основних 

складових ліквідності банківської системи 
та структуризація підходів до даного по-
няття.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до чинної нормативної бази 

в Україні [1], обов’язкові резерви бан-
ків зберігаються на кореспондентських 
рахунках банків у Національному бан-
ку України, тому ліквідність банківської 

Постановка проблеми
Однією з основних функцій банківської 

системи і кожного банку є фінансове посе-
редництво між різними суб’єктами госпо-
дарювання, які мають нестачу та надли-
шок грошових коштів. Це посередництво 
призводить до того, що трансформація 
заощаджень в інвестиції змінює співвідно-
шення строків і сум залучених і розміще-
них коштів та негативно позначається на 
ліквідності банків. У той же час саме лік-
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системи доцільно досліджувати за станом 
коррахунків банків. Відповідно, основни-
ми складовими ліквідності є обсяг коштів 
обов’язкових резервних вимог, які збері-
гаються на рахунках банків у центрально-
му банку та вільна ліквідність (рис. 1)
Відповідно до наведеної структури, Со-

мик А. В. та Міщенко В. І. для розрахунку 
ліквідності банківської системи пропону-
ють наступну формулу:
Лбс = ОРВ + Вл (Дл) = Ккр, (1) 
де Лбс – ліквідність банківської систе-

ми, млн. грн.; 
ОРВ –обов’язкові резервні вимоги, 

млн. грн.; 
Вл – вільна ліквідність банківської сис-

теми, млн. грн.; 
Дл – дефіцит ліквідності в банківській 

системі (недостатня ліквідність), млн. грн.; 
Ккр – кошти на кореспондентських ра-

хунках у Національному банку України, 
млн. грн. 
За визначенням Савлука М. І., банків-

ські резерви (Рб) – це сукупність грошових 
коштів, які є в розпорядженні комерцій-
них банків і не використані для активних 

операцій. Вони включають залишки готів-
ки в касах банків та їх вклади на кореспон-
дентських рахунках у центральному бан-
ку. 
За економічним змістом формуван-

ня резерву окремого комерційного банку 
можна подати у такому вигляді [3]:

Рб = К + Зк + МБК – ФГВ – Ао,
де К – власний капітал банку;
Зк – залучені банком кошти;
МБК – заборгованість банку за міжбан-

ківським кредитом, включно з кредитом 
НБУ;
ФГВ – відрахування у фонд гарантуван-

ня вкладів;
Ао – вкладення банку в активні опера-

ції, не повернуті на даний момент.
За своїм призначенням банківські ре-

зерви поділяються на обов’язкові резерви 
(Ро) та вільні (Рв):

Рб = Ро + Рв.
Обов’язкові резерви – це та частина за-

гальних резервів, яка бронюється на ви-
могу і за нормативами центрального банку 
і яка не може бути використана для ак-
тивних операцій комерційного банку та 

Рис. 1. Структура ліквідності банківської системи [2]
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призначена для задоволення потреб, що 
контролюються центральним банком.
Вільні резерви – це сукупність грошо-

вих коштів, які є в розпорядженні банків і 
які можуть вільно використовуватися для 
активних операцій [3].
У сучасних умовах вільна ліквідність – 

одна з базових характеристик банківської 
системи, необхідна умова ефективного та 
стабільного функціонування всієї банків-
ської системи.
Вільна/недостатня ліквідність розра-

ховується як різниця між обсягами ко-
штів на коррахунках банків у Національ-
ному банку України і необхідною сумою 
обов’язкових резервів (формула 2). Пози-
тивне значення цього показника свідчить 
про наявність вільної ліквідності (профі-
циту ліквідності) в банківській системі, у 
той час як від’ємне значення показника 
– про проблеми недостатньої ліквідності 
(дефіциту) в банківській системі країни. 
Вл (Дл) = Ккр – ОРВ. (2) 
Норми обов’язкового резервування 

встановлюються у відсотковому відношен-
ні до обсягу залучених банками коштів і 
можуть диференціюватися за видами залу-
чених коштів. На власний капітал банків 
і на позичені ними кошти обов’язкове ре-
зервування не поширюється.
Треба зазначити, що випадок, коли об-

сяг обов’язкових резервів буде меншим за 
обсяг коррахунків малоймовірний, мож-
ливий теоретично. На практиці граничне 
значення вільної ліквідності у системі до-
рівнюватиме 0 ( у випадку, коли на корес-
пондентських рахунках буде знаходитись 
тільки сума обов’язкових резервів). І лише 
в часи гострої фази банківської кризи мож-

ливий випадок, при якому банківська сис-
тема виявиться не в змозі сформувати на-
віть мінімальний об’єм ліквідності, що до-
рівнює сумі обов’язкових резервів. Але в 
цьому випадку слід уже говорити не про 
кризу ліквідності, а про системну кризу, 
або навіть дефолт банківської системи.
Вільні та обов’язкові резерви пов’язані 

між собою такою залежністю:
Рв = Рб – Ро,

тобто за даного обсягу Рб вільний ре-
зерв буде тим вищий, чим меншим буде 
обсяг Ро, і навпаки. Розуміння цього 
зв’язку дуже важливе для усвідомлення 
всього механізму впливу центрального 
банку на грошову базу та на формування 
пропозиції грошей. Адже обсяг вільного 
резерву – це важливий показник фінансо-
вого стану банку, насамперед його спро-
можності виконувати свої зобов’язання пе-
ред вкладниками та задовольняти попит 
клієнтів на позички. Завдяки цьому цен-
тральний банк має можливість регулювати 
обсяги вільних резервів, змінюючи норму 
обов’язкового резервування, та впливати 
на фінансове становище банків і їх діяль-
ність щодо збільшення пропозиції грошей 
[3].
Зважаючи на вищесказане, в укра-

їнській практиці маємо виокремити два 
основних підходи до оцінки ліквідності 
банківської системи (табл. 1)
Слід зазначити, що в досліджуваних 

підходах до аналізу ліквідності, що засто-
совується в різних країнах, не зустріча-
ється термін “оптимальна ліквідність”. На 
нашу думку, в країнах із дефіцитом ліквід-
ності відсутня потреба в обґрунтуванні, 
аналізі та прогнозуванні цього показника 

Таблиця 1
Підходи до оцінки ліквідності банківської системи

Автор Фомула розрахунку Спільне Відмінне
Савлук М. І. Рб = Ро + Рв Банківські резер-

ви включають 
обов’язкові та віль-
ні резерви

У структуру банків-
ських резервів вклю-
чено залишки готівки 
в касах банків

Сомик А. В. та 
Міщенко В. І.

Лбс = ОРВ + Вл (Дл) = Ккр Вільна ліквідність роз-
поділена на надлиш-
кову та оптимальну 
вільну ліквідність
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через те, що усю потребу в ліквідності у 
повній мірі в межах монетарної програми 
забезпечить центральний банк, із метою 
упередження кризи ліквідності. У країнах, 
грошово-кредитна політика яких реалізу-
ється в умовах надлишкової ліквідності, 
необхідність виділення у структурі вільної 
ліквідності двох складових – оптимальної 
вільної ліквідності та надлишкової ліквід-
ності зумовлена тими функціями, які ви-
конують ці дві складові вільної ліквідності 
банківської системи [2]. 
Якщо оптимальна вільна ліквідність є 

необхідною складовою ліквідності банків-
ської системи, то надлишкова ліквідність є 
негативним явищем: її наявність за умови 
неповної стерилізації центральним бан-
ком створює інфляційний навіс в еконо-
міці країни і свідчить про перевищення 
пропозиції коштів над попитом на грошо-
во-кредитному ринку. Саме ця складова є 
об’єктом регулювання, яке здійснюється 
центральним банком у межах його моне-
тарної політики в процесі регулювання 
грошово-кредитного ринку. 
Кількісно обсяг надлишкової ліквід-

ності можна визначити як різницю між 
наявним обсягом вільної ліквідності (Вл) 
та рівнем оптимальної вільної ліквідності 
(Овл), необхідної для функціонування та 
розширеного розвитку банківської систе-
ми (формула 3). 
Нл = Вл – Овл, (3) 
де Нл – надлишкова ліквідність банків-

ської системи, млн. грн.; 
Вл – вільна ліквідність банківської сис-

теми, млн. грн.; 
Овл – оптимальна вільна ліквідність 

банківської системи, млн. грн. 
В Україні в умовах профіциту ліквід-

ності особливої актуальності набуває пи-
тання обґрунтування оптимального рівня 
вільної ліквідності та оптимального рівня 
ліквідності банківської системи в цілому, 
а також визначення критеріїв їх оцінки та 
методів прогнозування на коротко- та дов-
гострокову перспективу. 
Із наведених на рис. 1. методичних за-

сад щодо складових ліквідності банківської 
системи випливає економічна сутність по-
казника оптимальної ліквідності банків-

ської системи (Ол), що кількісно визначає 
такий рівень її ліквідності, який забез-
печує виконання банками обов’язкового 
рівня резервних вимог (ОРВ) і дозволяє 
своєчасно виконувати свої зобов’язання та 
нарощувати обсяги операцій відповідно 
до потреб розвитку економіки на основі 
наявного обсягу оптимальної вільної лік-
відності (Овл) (формула 4). Ол = ОРВ + 
Овл, (4) 
де Ол – оптимальна ліквідність банків-

ської системи, млн. грн.; 
ОРВ – обсяги обов’язкових резервних 

вимог, млн. грн.; 

Висновки
Отже, основними структурними еле-

ментами ліквідності банківської системи 
є оптимальна ліквідність (Ол), оптималь-
на вільна ліквідність (Овл), вільна ліквід-
ність (Вл) та надлишкова ліквідність (Нл). 
На основі цього обґрунтованого застосу-
вання підходу, що базується на визначен-
ні оптимального рівня ліквідності бан-
ківської системи як такого обсягу банків-
ської ліквідності, який має забезпечити 
виконання обов’язкового рівня резерв-
них вимог та усіх грошових зобов’язань 
банківської системи, а також проведення 
операцій банків та нарощення їх обсягів 
відповідно до потреб розвитку економіки 
без створення дисбалансів та загрози фі-
нансовій стійкості банківської системи та 
розвитку інфляційних процесів у країні. 
Розуміння і врахування зазначених скла-
дових ліквідності банківської системи та 
чинників, які впливають на її рівень, до-
зволить, на нашу думку, створити адек-
ватну модель для прогнозування ліквід-
ності банківської системи в коротко- та 
середньостроковому періоді, а також об-
ґрунтувати підхід до визначення її опти-
мального рівня.

Література
1. Положення НБУ “Про порядок фор-

мування обов’язкових резервів для банків 
України” від 11.12.2014 № 806.

2. Ліквідність банківської системи 
України: Науково-аналітичні матеріали. 
Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін. 



179

Ñòóêàí ².Þ. - Ï³äõîäè äî îö³íêè ë³êâ³äíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè

АНОТАЦІЯ 
Метою статті є дослідження структури 

та основних складових елементів ліквідності 
банківської системи України і аналіз методів 
оцінки ліквідності.
За основу взято показник кореспондент-

ських рахунків у Національному банку Украї-
ни, який складається з обов’язкових та віль-
них резервів. Визначено, що оптимальний 
рівень вільної ліквідності є основною умовою 
збалансованого функціонування банківської 
системи вцілому.
У результаті проаналізовано два базових 

методи розрахунку ліквідності, які мало в чому 
суперечать один одному, а отже є ефективни-
ми. Доведено, що в умовах кризи процес вдоско-
налення, розробки та застосування сучасних 
методів оцінки та аналізу стану банківської 
ліквідності набуває все вагомішого значення.

SUMMARY 
The goal of article is the research of structure 

and main constituent elements of liquidity in the 
banking system of Ukraine and analysis of methods 
for assessing liquidity.

The basis is taken as an indicator of 
correspondent accounts in the National Bank of 
Ukraine, which consists of compulsory and free 
reserves. There was determined that the optimal 
level of free liquidity is the basic condition for 
sustainable functioning of the banking system as 
a whole.

As a result, the article analyzed two basic 
methods of calculating the liquidity that was largely 
contradict each other, and therefore effective. 
It is proved that in times of crisis the process of 
improvement, development and application of 
modern methods of evaluation and analysis of bank 
liquidity is becoming more signifi cant meaning.

– К.; Національний банк України. Центр 
наукових досліджень, 2008. – 180 с.

3. Гроші та кредит : підручник / [М. І. 
Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.]; 
за наук. ред. М. І. Савлука. – 6-те вид., пе-
рероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 589, [3] с.

4. Ganley, J. Surplus Liquidity: 
Implications for Central Banks Lecture 
Series no.3, Centre for Central Banking 

Studies Bank of England”, available at: http://
www.bankofengland.co.uk/education/ccbs/
handbooks_lectu res.htm

5. Grey, S. (2006), Central Bank 
management of surplus liquidity / Handbooks 
in Central Banking Lecture Series no.6, 
available at: http:// www.bankofengland.
co.uk/education/ccbs/handbooks_lectures.
htm



180ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 7, 2015

Åêîíîì³êà

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍ² ÍÀÏÐßÌÊÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ²ÍÄÓÑÒÐ²¯ 
ÃÎÑÒÈÍÍÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье раскрыто сущность индустрии 
гостеприимства и ее составляющие. Проана-
лизировано современное состояние составляю-
щих индустрии гостеприимства, а именно: го-
стиничного хозяйства, ресторанного бизнеса, 
туристического бизнеса, транспортных пред-
приятий, комплекса спортивных сооружений 
и социально-культурных учреждений. Рассмо-
трено сущность и принципы инноваций инду-
стрии гостеприимства. Определено факторы, 
которые препятствуют внедрению нововведе-
ний на предприятии. Обоснованно внедрение 
инновационных направлений развития инду-
стрии гостеприимства.

Ключові слова: інноваційні напрями розвитку, 
індустрія гостинності, інноваційний продукт, інно-
ваційна стратегія.

 ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Íàòàëiÿ Îëåêñàíäðiâíà - êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîãî á³çíåñó Îäåñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ õàð÷îâèõ 
òåõíîëîã³é

ÓÄÊ 330.341.1: [338.483.13:392.72](477)

Постановка проблеми
У сучасних умовах розвитку індустрії 

гостинності характерними рисами є: змінні 
тенденції, які відбуваються на ринку послуг, 
жорстка конкуренція між суб’єктами гос-
подарювання та підвищення рівня вимог 
споживачів до отримуваних послуг. Тому 
інноваційний підхід до ведення бізнесу в 
даній сфері є необхідною умовою для ре-
зультативного функціонування підприємств 
галузей, які входять в індустрію гостиннос-
ті. Впровадження інноваційних продуктів 
сприятиме ефективному використанню всіх 
можливостей якісного обслуговування та 
максимізації потенціалу діяльності підпри-
ємств індустрії гостинності. Інноваційна ді-
яльність є фактично єдиним засобом, що за-

безпечує підтримку рівня конкурентоспро-
можності будь-якої економічної системи. 
Інноваційна діяльність представляє істотну 
умову виживання будь-якого підприємства 
або більш складної економічної системи в 
конкурентній боротьбі, а її масштаби й ха-
рактер гарантують їх успішний розвиток [1].
Саме тому дослідження цієї проблемати-

ки є актуальною на сьогоднішній день.

Мета статті полягає в дослідженні тен-
денцій сучасного стану функціонування 
галузей індустрії гостинності, розробці та 
впровадженні інноваційних напрямів її роз-
витку.

Аналіз публікацій і досліджень
Проблематика функціонування та роз-

виток галузей індустрії гостинності відобра-
жена в публікаціях вітчизняних науковців. 
Питання функціонування та розвитку ту-
ристичної сфери досліджували Богдано-
ва Ж.А., Хаустова В.Є., Кравець А.В., Тя-
гунова Н.М., Спориш О.А., Іржавська Л.В, 
Слюсарчук О.П., Семенов В.Ф. Проблеми 
та перспективи розвитку готельної та ресто-
ранної галузі відображено в працях Рябень-
кої М.О., Якимчука Д.М., Борисової О.В., 
Когут А.Л., Герасименко В.Г., Литовчен-
ко І.Л.
Частково аспекти інноваційних напря-

мів розвитку туристичної сфери та галузей 
готельно-ресторанної сфери відображено в 
працях Шаповалової О. М., Козякова С. С., 
Антоненко І. Я., Михайліченко Г. І., Сні-
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гоу Х. А., Голікова Т. П. Проте залишаються 
актуальними питання систематизації наяв-
них інноваційних напрямів та розробка но-
вих продуктів, які б сприяли розвитку інду-
стрії гостинності в Україні.

Виклад основного матеріалу
Індустрія гостинності є візитною кар-

точкою України та показником її соціаль-
но-культурного та економічного розвитку. 
Тому її розвиток є важливим елементом ін-
теграції українського туристичного ринку в 
європейський бізнес і культурне середови-
ще.
З наукової точки зору, індустрія гос-

тинності – це система заходів та порядок 
їх здійснення з метою задоволення найріз-
номанітніших побутових, господарських і 
культурних запитів гостей туристських під-
приємств, їх запобігливого обслуговування, 
надання низки послуг [2].
При розгляді індустрії гостинності важ-

ливим є визначення її складових як осно-
вних елементів її функціонування.
До складових індустрії гостинності мож-

на віднести: готельне господарство (готель-
ний бізнес), яке налічує значну кількість під-
приємств (готелів, мотелів, кемпінгів та ін.), 
що розраховані на певну кількість клієнтів 
та забезпечують відповідний рівень обслу-
говування з урахуванням їх платоспромож-
ності; ресторанний бізнес (мережі рестора-
нів, кафе, заклади швидкого харчування та 
інші заклади громадського харчування); ту-
ристичний бізнес (туристичні фірми); тран-
спортні підприємства (аеропорти, залізниці, 
автомобілі та ін.), які надають транспортні 
послуги різного роду перевезень; медич-
ні заклади, які можуть надавати необхід-
ну медичну допомогу; спортивні споруди 
(спортивні комплекси, басейни, тренажерні 
зали), які дозволяють підтримувати гарну 
фізичну форму людини; соціально-культур-
ні заклади (музеї, виставкові центри, театри, 
концертні зали, бібліотеки та ін.), що пере-
ймаються задоволенням духовних потреб 
людини [3, с.44].
Розглянемо більш детально сучасний 

стан та ступінь розвинутості кожної складо-
вої індустрії гостинності в Україні. 
Готельне господарство представлено 

широким спектром колективних засобів 
розміщення, до яких відносять: готелі, моте-
лі, хостели, кемпінги, гуртожитки для при-
їжджих, туристичні бази та інші. Станом на 
2014 рік їх кількість складає 4572 одиниць, 
що в порівнянні з 2013 роком зменшилась 
на -1839 одиниць, або -28,7%. Рівень наси-
ченості готельного ринку є незначним у по-
рівнянні з аналогічними показниками євро-
пейських країн, оскільки в Україні він скла-
дає 9,5 одиниць койкомісць на 1 тисячу осіб. 
Найбільшу кількість закладів у колективних 
засобах розміщення займають готелі, частка 
яких на ринку складає 29,5%.
В останні п’ять років на ринку колек-

тивних засобів розміщення з’являються 
нові види закладів розміщення споживачів 
послуг а також відбувається розширення 
спектру надання ними додаткових послуг та 
впровадження сучасних інноваційних засо-
бів реалізації послуг на ринку. Але на дано-
му ринку залишається багато невирішених 
проблем та перепон ведення бізнесу.
Основними проблемами готельного біз-

несу в Україні є: невідповідність цінової по-
літики до якості наданих послуг; складність 
ведення бізнесу, що зумовлено бюрокра-
тичністю організаційного процесу функці-
онування готельних підприємств; велике 
податкове навантаження; високий рівень 
ризикованості інвестиційних вкладень, че-
рез нестабільну соціально-економічну ситу-
ацію в Україні; високий рівень конкуренції 
на ринку готельних послуг; низький рівень 
підготовки фахівців у галузі.
Галузь ресторанних послуг в Україні теж 

переживає не найкращі часи свого функці-
онування, оскільки протягом 2014 року в 
державі припинили свою підприємницьку 
діяльність більше 5 тисяч закладів. Але з ін-
шого боку, високий рівень ризикованості та 
конкуренції спричинив поштовх до пошуку 
інноваційних напрямів та впровадження 
нових продуктів для споживачів. 
У зв’язку зі складною економічною та фі-

нансовою ситуацією в країні, різким спадом 
платоспроможного попиту, туристичні фір-
ми протягом 2014 року зазнавали великих 
фінансових збитків, що призвело до закрит-
тя багатьох фірм. На ринку в основному за-
лишились крупні туроператори та агент-
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ства, а деякі малі та середні фірми вирішили 
об’єднатись у кластерні організації.
Розвиток транспортних підприємств в 

Україні та їхні основні засоби транспорту-
вання знаходяться на низькому рівні. Не 
дивлячись на оновлення, яке відбувається 
в транспортній галузі, інноваційні нововве-
дення впроваджуються не досить ефектив-
но, що впливає на низькі темпи побудови та 
модернізації транспортної інфраструктури.
Об’єкти спортивних споруд, які на даний 

час залишились функціонувати на ринку з 
початку незалежності України, є застаріли-
ми та потребують модернізації. Попри це, за 
останні роки з’явилась велика кількість но-
вих спортивних комплексів європейського 
зразка, але цінова категорія їх послуг зали-
шається високою для споживача з середнім 
рівнем доходів.
Соціально-культурні заклади представ-

лені різноманітним спектром об’єктів куль-
турної спадщини різного призначення та 
вікової давності, що обумовлює досить по-
тужний потенціал для індустрії гостиннос-
ті. Однак недостатній рівень фінансування 
з боку держави для підтримки та розвитку 
даних об’єктів призводить до руйнування, 
занепаду, втрати придатності і зменшення 
відвідування з боку споживачів.
Отже, індустрія гостинності в Украї-

ні має всі загальні основи для розвитку та 

є перспективною за умови усунення пере-
шкод, які були перелічені вище. Одним з 
потужних інструментів покращення ситуа-
ції в індустрії гостинності є впровадження 
інноваційних напрямків її розвитку.
У науковій літературі під інноваціями 

розуміють кінцевий результат інтелектуаль-
ної діяльності (науково-технологічних до-
сліджень, науково-технологічних відкриттів 
і винаходів та наукових ідей) у вигляді ново-
го об’єкта (системи, технології, обладнання, 
товарів і послуг) або у вигляді об’єкта, що 
якісно відрізняється від попереднього ана-
лога [1]. 
Головні принципи інновацій в індустрії 

гостинності, які характеризують основні по-
ложення їх реалізації, наведено в таблиці 1.
Впровадження нововведень у вітчизня-

ній практиці стикається з рядом гальмую-
чих факторів, зокрема це: 

- ризик втрати капіталовкладень; 
- відсутність досвіду з впровадження ін-

новацій; 
- обмеженість у фінансових ресурсах 

більшості підприємців;
- суб’єктивне ставлення до нововведень 

як підприємців, так і обслуговуючого персо-
налу; 

- відсутність стимулювання інновацій з 
боку держави;

- вартість інноваційних розробок; 

Таблиця 1
Принципи інновацій в індустрії гостинності

Принцип Характеристика
Науковості Ефективне застосування наукових досліджень та аналітично-ста-

тистичної бази в процесі розробки інноваційного продукту.
Відповідності потре-
бам споживачів 

Інноваційний продукт повинен відповідати рівню попиту спожи-
вачів, який має властивість змінюватись.

Відповідності фінансо-
вим можливостям ін-
вестора

При нововведенні інноваційного продукту на ринок індустрії гос-
тинності потрібно розрахувати ризики та фінансові можливості 
для інвестування.

Комплексності Розробка інноваційних стратегій повинна базуватись на врахуван-
ні комплексу факторів впливу зовнішнього і внутрішнього сере-
довища.

Безпеки та гарантії Уникнення негативних наслідків та мінімізація ризиків їх появи 
після нововведення інноваційного продукту як для споживачів, 
так і суб’єкта інновацій 

Результативності Чітке планування етапів створення та впровадження продукту ін-
новації, що наддасть можливість у кінцевому результаті досягти 
мети.
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- адаптація підприємства до інновацій-
них розробок; 

- можливість отримання додаткового до-
ходу в майбутньому (керівники зосередже-
ні, в основному на отримання доходів з по-
точної діяльності) [4, с. 59; 5, с. 154]. 
Для ефективного впровадження та за-

стосування інновацій суб’єктам індустрії 
гостинності необхідно проводити ефектив-
не планування діяльності загалом та плану-
вання інноваційної діяльності зокрема, що 
реалізується через застосування стратегії ін-
новаційного розвитку, яка дозволить ефек-
тивно реалізовувати послуги та бути конку-
рентоздатним у жорстких ринкових умовах 
господарювання.
Застосовуючи стратегію інноваційного 

розвитку підприємства готельного бізнесу, 
необхідно дотримуватися таких етапів, як: 

- постановка цілей і завдань інноваційної 
діяльності;

- формування інноваційної стратегії під-
приємства готельного бізнесу;

- дотримання інноваційної політики;
-довгострокове інноваційне прогнозу-

вання;
- розподіл ресурсів підприємства на його 

інноваційну діяльність; 
- розробка стратегічних планів іннова-

ційної діяльності готелю або готельного 
комплексу;

- застосування бенчмаркінгу;
- аналіз обраної стратегії [6, с. 127-128].
До головних завдань стимулювання роз-

витку інноваційної діяльності відносять: 
створення інституціональних умов інтегра-
ції наукової, інноваційної, виробничої сфер 

економіки; перетворення наукової сфери на 
активного чинника нагромадження інно-
ваційного потенціалу країни; формування 
ефективної інноваційної інфраструктури [7]. 
Основні інноваційні напрями розвитку 

індустрії гостинності в Україні наведено на 
рисунку 1.
Важливим напрямом у діяльності інду-

стрії гостинності є побудова організаційно-
управлінської системи.
Організаційно-управлінська система по-

винна включати розробку стратегічних про-
грам розвитку, проведення моніторингу 
тенденцій розвитку ринку, на основі чого 
виробляється інноваційна стратегія та засо-
би її виконання.
Основними завданнями організаційно-

управлінської системи є:
- розробка і впровадження стратегічних 

і тактичних програм розвитку підприємств 
індустрії гостинності;

- автоматизація процесів управління за 
допомогою використання «електронної сис-
теми управління», яка повинна базуватись 
на врахуванні інноваційного продукту;

- використання в управлінні Інтернет-
технологій, що забезпечить прямий доступ 
персоналу до організаційних процесів керу-
вання роботою підприємства;

- контроль за реалізацією етапів іннова-
ційної діяльності та їх регулювання;

- мотивація працівників в кінцевому ре-
зультаті діяльності та підтримка творчих 
ідей та заохочення використання їх інтелек-
туальної праці.
Матеріально-технічний напрям перед-

бачає проведення модернізації та підтрим-

Рис. 1. Інноваційні напрями розвитку індустрії гостинності в Україні
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ки основних засобів, які відповідають між-
народним стандартам. 
Основними завданнями матеріально-

технічного напряму є:
- раціональне капіталовкладення в но-

вітнє устаткування;
- оновлення та модернізація існуючої ма-

теріально-технічної бази;
- будівництво та експлуатація нових 

об’єктів у своїй господарській діяльності.
Матеріально-технічна основа підприєм-

ства індустрії гостинності є, з одного боку, 
ваговитою причиною інноваційного розви-
тку, з іншого – його наслідком.
Інтелектуальний напрям інновацій по-

лягає у використанні професійних здібнос-
тей працівників підприємства індустрії гос-
тинності та створення умов для його розви-
тку.
Основні завдання цього напряму поля-

гають у:
- відборі професійно підготовленого пер-

соналу відповідно до сфери діяльності під-
приємства;

- проведення навчання стажерів та за-
ходів з підвищення кваліфікації працівників 
через проведення семінарів, круглих столів, 
онлайн-конференцій;

- формування і дотримання внутрішньо 
корпоративної культури на підприємстві та 
вироблення особливого підходу до спілку-
вання та обслуговування споживачів з боку 
персоналу.
Технологічний напрям передба-

чає використання передових технологій 
(комп’ютерні технології, мультимедійні 
технології, засоби електронної комерції та 
інші).
Особливою умовою технологічного на-

пряму є використання систем:
- Система автоматизації праці працівни-

ків відділу продажів. Дозволяє управляти 
цією сферою, планувати зустрічі з партнера-
ми та клієнтами, вести календар і розклад 
роботи менеджерів, а також полегшує вико-
нання різних завдань. 

- Система роботи з клієнтами. Це нові 
технології в готельному бізнесі, які прово-
дять повний аналіз розміщення гостей в го-
телі і видають повну аналітику по кожному 
з них. Ця система дозволяє побачити, які 

посередники і турагентства краще за всіх 
забезпечують «доставку» клієнтів до готелю, 
а також допомагає прорахувати статистику 
клієнтів за віком, статтю, соціальним стату-
сом, прибутковістю тощо. 

- Система управління програмами ло-
яльності для клієнтів. Дозволяє розробля-
ти особливі види заохочення для постійних 
клієнтів, клубні та дисконтні картки, премі-
альні сертифікати та ін.

- Система управління заходами готелю. 
За допомогою цієї технології можна плану-
вати завантаження різних приміщень готе-
лю – її конференц-залів, ресторанів, банкет-
них залів. Також ці інновації в готельному 
бізнесі дозволяють створювати оптимальні 
графіки заходів, забезпечуючи повне за-
вантаження готелю і даючи йому додаткові 
можливості для заробітку [8, с.270-271].
Інфраструктурний напрям інноваційної 

діяльності індустрії гостинності полягає в 
організації та взаємодії окремих підпри-
ємств галузі, їх об’єднань, державних орга-
нів влади. 
Основними завданнями даного напряму 

є:
- об’єднання зусиль державного та при-

ватного сектора в розбудові сучасної інфра-
структури індустрії гостинності та інших га-
лузей, які взаємопов’язані у своїй діяльності;

- створення конгломератів;
- взаємодія науковців та менеджерів під-

приємств при вирішення певних завдань та 
розробки інноваційних програм розвитку 
інфраструктури.
Використання інноваційних напрямів 

розвитку індустрії гостинності повинно від-
буватись у комплексі, що дасть можливість 
ефективно розробляти та впроваджувати ін-
новаційні продукти, та в кінцевому резуль-
таті підвищувати якість наданих послуг та 
збільшити результативність господарської 
діяльності підприємства. Однак, вагомим 
чинником в умовах соціально-економічної 
нестабільності при виборі інноваційного на-
пряму розвитку підприємства є рівень фі-
нансової можливості підприємства. Підпри-
ємства, які відчувають брак фінансових ре-
сурсів, повинні вибирати той інноваційний 
напрям розвитку, який потребує меншого 
обсягу фінансових затрат.
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АНОТАЦІЯ 
В статті розкрито сутність індустрії 

гостинності та її складові. Проаналізовано су-
часний стан складових індустрії гостинності, 
а саме: готельного господарства, ресторанного 
бізнесу, туристичного бізнесу, транспортних 
підприємств, комплексу спортивних споруд 
та соціально культурних закладів. Розгляну-
то сутність та принципи інновацій індустрії 
гостинності. Визначено фактори, які пере-
шкоджають впровадженню нововведень на 
підприємстві. Обґрунтовано впровадження 
інноваційних напрямів розвитку індустрії гос-
тинності.

SUMMARY 
The article reveals the essence of the hospitality 

industry and its components. The current state of 
the elements of the hospitality industry, namely 
hotel business, restaurant business, tourism, 
transport companies, a complex of sports facilities 
and social and cultural institutions. The essence 
and principles of innovation hospitality industry. 
Factors that hinder innovation in the enterprise. 
Grounded implementing innovative trends of the 
hospitality industry.

Висновок
Отже, інноваційні напрямки розвитку 

індустрії гостинності в Україні направлені 
на вдосконалення існуючих продуктів, які 
вони реалізують на ринку, та розробки но-
вих продуктів і використання новітніх тех-
нологій. Основними інноваційні напрямки 
розвитку індустрії гостинності є: організа-
ційно-управлінський, матеріально-техніч-
ний, інтелектуальний, технологічний, інф-
раструктурний.
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Міжрегіональну Академію управ-
ління персоналом (МАУП) ство-

рено 1989 року як недержавний вищий 
навчальний та науково-дослідний за-
клад. МАУП готує фахівців за 32 спе-
ціальностями та 98 спеціалізаціями. 
Академію акредитовано за всіма ліцен-
зованими спеціальностями з правом 
видачі дипломів про вищу освіту дер-
жавного зразка.

Академія управління персоналом – 
це найбільший гуманітарно-еко-

номічний вуз України (більш ніж 40 
тисяч студентів з 25 країн світу), у скла-
ді якого діють Президентський універ-
ситет (м. Київ); Всеукраїнський уні-
верситет (інститути, філії та відділення 
в усіх регіонах України); Закордонні 
філії. Випускники Академії отримують 
дипломи про вищу освіту державного 
та міжнародного зразка з присвоєнням 
кваліфікації молодшого спеціаліста, ба-
калавра, спеціаліста та магістра.

Удосконалюючи систему освіти та 
задовольняючи потребу у фахівцях, 

Міжрегіональна Академія управління 
персоналом здійснює навчання за ден-
ною, вечірньою, заочною (у тому чис-
лі дистанційною) формами. Для учнів 
старших класів відкрито Академічний 
ліцей, Економіко-правові технікуми, 
Підготовче відділення. У структурі 
Академії – Міжнародний бібліотечно-
інформаційний центр ім. Ярослава 
Мудрого. Для бажаючих отримати на-
уковий ступінь діють Аспірантура та 
Докторантура.

Президентський університет МАУП 
засновано 1999 року. У здійсненні 

цього міжнародного освітнього про-
екту сьогодні беруть участь представ-
ники понад 50 країн світу. У складі 
Президентського університету діють: 
Інститут міжнародної економіки та 
інформаційних технологій імені Свя-
тої Великої княгині Ольги, Українсько-
Російський інститут менеджменту 
та бізнесу ім. Богдана Хмельницького, 
Українсько-Азербайджанський ін-
ститут соціальних наук і самовря-
дування Г.А. Алієва, Міжнародний 
підготовчий інститут ім. Великого 
князя Святослава Хороброго, Інститут 
права ім. князя Володимира Великого, 
Українсько-Арабський інститут між-
народних відносин та лінгвістики                        
ім. Аверроеса, Інститут підготовки на-
укових кадрів та бізнес-освіти, Теле-
університет.

Наше кредо:
TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS.
МИ СТІЛЬКИ МОЖЕМО, СКІЛЬКИ ЗНАЄМО.

(Ф. Бекон)



МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ДЕРЖАВНА ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ АВ № 048032 ВІД 10.04.06

ІНСТИТУТ ПРАВА ім. князя Володимира Великого
 ГОТУЄ ФАХІВЦІВ
за напрямом «Право»
спеціальністю «Правознавство»
спеціалізаціями:
• Комерційне та трудове право»
• Фінансове та банківське право»
• «Міжнародне комерційне право» 
спеціальністю «Правоохоронна діяльність» 
спеціалізацією:
• «Безпека діяльності організацій та установ»

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ
• Історії та теорії держави і права
• адміністративного права
• фінансового та банківського права
• цивільно-правових дисциплін
• міжнародного права та порівняльного правознав-
ства
• трудового та комерційного права
• правоохоронної діяльності

У СКЛАДІ ІНСТИТУТУ
• криміналістична лабораторія
• чотири юридичні клініки

НАУКОВІ ШКОЛИ
• «Актуальні проблеми кримінального права та про-
цесу» 
• «Методологічні проблеми правової культури,
правосвідомості та правового виховання молоді»

Освітньо-
кваліфі-
каційний 
рівень

Базова освіта Термін навчання

Бакалавр

Повна
загальна
середня

денна – 4 роки 
заочна – 4 роки 6 міс.

На базі
технікуму
МАУП

денна – 2 роки 
заочна – 2 роки 3 міс.

Спеціаліст

Бакалавр 
напряму 
«Право»

денна – 1 рік 
заочна – 1 рік 3 міс.

Спеціаліст, 
магістр
(іншого напряму)

заочна – 2 роки 6 міс. 
(перепідготовка)

Магістр
Бакалавр 
напряму 
«Право»

денна – 1 рік 
заочна – 1 рік 6 міс.

Професорсько-викладацький склад:
10 докторів наук та професорів,
35 кандидатів наук.
Багато фахівців успішно поєднують викладання на-
вчальних дисциплін з науково-дослідною роботою, вони 
є відомими вченими, керівниками наукових колективів.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ НА І КУРС 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ 

УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ, ОТРИМАНИМИ ВСТУПНИКАМИ 

В ПОТОЧНОМУ РОЦІ

Прийом на старші курси за результатами 
фахового вступного випробування

Випускники одержують
• диплом про вищу освіту державного зразка,
• диплом, оформлений відповідно до міжнародних ви-
мог, що надає можливість продовжити навчання та 
роботу за фахом у провідних країнах світу.

Випускники зможуть працювати
• у судових, правоохоронних органах і правозахисних 
організаціях (прокуратурі, органах внутрішніх справ, ор-
ганах державного управління, установах юстиції);
• на підприємствах і в підприємницьких структурах усіх 
форм власності;
• у міжнародних організаціях;
• у навчальних і наукових закладах;
• у адвокатурі, нотаріаті;
• в охоронних структурах організацій та установ.

ВИЩА ОСВІТА В МАУП

Для вступу до МАУП необхідно подати:
• заяву на ім’я ректора Академії із зазначенням обраної 
спеціальності, відділення та форми навчання;
• оригінал документа про освіту (з додатком до атестата 
чи диплома);
• сертифікати Українського центру оцінювання якості 
освіти;
• шість фотокарток (3x4);
• медичну довідку за формою 086-У;
• паспорт або свідоцтво про народження;
• військовий квиток або приписне посвідчення (для ден-
ної форми навчання);
• довідку з місця роботи (для тих, хто працює);
• копію платіжного документа.

Форми навчання в МАУП:
денна, вечірня, заочна (у т.ч. дистанційна – з викорис-
танням Internet- та мультимедійних технологій).
Кадрове агентство МАУП
сприяє випускникам у працевлаштуванні, організовує 
стажування за кордоном.

ЄДРПОУ 00127522, п/р. № 26004300289901 в ВАТ 
«Сведбанк» МФО 300164

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
03039, Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Тел.: 0 (44) 490-95-05, 494-47-47 
Факс: 0 (44) 524-95-11

www.maup.com.ua
e-mail: iapm@iapm.edu.ua
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