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ÎÇÍÀÊÈ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÑÎÌÀÒÈ×ÍÈÕ 
ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ

У статті виділено ознаки соматичних 
прав як групи прав нового покоління. Ви-
значено, що соматичні права слід розумі-
ти як групу прав людини, що безпосередньо 
пов’язані з тілом людини, та включають: 
1) право вирішувати особливості функціону-
вання та зовнішнього виразу цілісного тіла 
як людський організм; 2) здійснювати такі 
дії відповідно до певного органу/органів чи 
тканин; 3) права людини розпоряджатися 
тими біологічними компонентами, які вже 
відмежовані від її тіла, наприклад частини 
тканин, ДНК, кров, сперма тощо. 
Визначається новизна суспільних від-

носин як ознака інституту соматичних 
прав, що спричиняє невизначеність та нео-
днозначність правового регулювання. Та-
кож доведено, що основним атрактором 
(чинником) появи нової групи є розвиток 
науки, тому наступною ознакою є залеж-
ність соматичних прав від знань, прогресу 
та реалізації здобутків медицини, біології, 
генетики та техніки. Спричинені науковим 
розвитком, соматичні права залежать від 
наступного прогресу вказаних сфер. 
Акцентовано, що новизна породжує не-

визначеність, тому вагомою рисою є від-
сутність єдиних системних міжнародних, 
загальнолюдських підходів, узгоджених юри-
дичних позицій щодо правового регулювання 
групи цих прав. 
Звернуто увагу, що значна моральна, 

релігійна, етична протидія повної імпле-
ментації можливостей медицини та тех-
нологій, що пов’язані з тілом людини та її 

 ÒÓÐßÍÑÜÊÈÉ Þð³é ²âàíîâè÷ - äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ÷ëåí ÍÊÐ 
Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó Óêðà¿íè

ÓÄÊ 340.12: 342.726

органами. Вказана ознака полягає у ради-
кальній протидії моральних норм і нових 
правових можливостей, які пов’язані з ті-
лом людини. При взаємодії права та моралі 
норми права визначаються ефективними, 
при інших умовах наступає суттєва мораль-
на протидія. 
Вказано, що соматичні права є похідни-

ми від особистих прав людини як невідєм-
них, невідсужуваних абсолютних прав. Вони 
повною мірою не збігаються з ними. Проте 
право на життя як ключове право людини 
забезпечує право на здоровя людини і відпо-
відно право розпоряджатися своїм тілом на 
своє благо. Особисті права як права першого 
покоління покликані створити автономне 
середовище для реалізації волі людини, забез-
печити її свободу та юридичну захищеність. 
Доведено винятковість правової ситуації 

у соматичних правах, що породжує наслідки 
часто незворотнього характеру та вказано 
на комплексність реалізації соматичного 
права, оскільки воно породжує відносини різ-
них галузей права.
Автором вказано, що соматичні права 

відображають людиноцентричну правову 
ідеологію та рівень визнання соматичних 
прав вказує на сутність держави, може слу-
гувати критерієм визнання її демократич-
ності, правності, толерантності та відо-
бражає рівень розвитку правової культури 
та держави загалом.
Ключові слова: соматичні права, меди-

цина, права нового покоління, ознаки, тіло 
людини. 
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Вступ
Під впливом новітніх технологій, розви-

тку наукового прогресу розширюються пра-
вові можливості, які формують новітній ін-
ститут права – права людини четвертого по-
коління. Серед них суттєву групу займають 
соматичні права людини (ще вони можуть 
носити назву «тілесні»). В сучасну епоху ак-
тивно вимілюються права, що ґрунтуються 
на можливостях та автентичній волі людини 
самостійно вирішувати питання, що стосу-
ються її тіла, тобто здійснювати дії що сто-
суються його удосконалення, видозміни, ре-
конструкції і навіть анолювання себе як жи-
вої людської істоти. До видів прав людини, 
що відноситься до соматичних прав можна 
віднести: право на смерть, зміну статі, одно-
статеві сексуальні контакти, транспланта-
цію органів, вживання наркотиків або пси-
хотропних засобів, право на використання 
новітніх репродуктивних технологій, сте-
рилізацію, аборт, навіть клонування та від-
творення себе у віртуальній реальності. Вра-
ховуючи новизну і невизначеність вказаних 
можливостей, такі права потребують осо-
бливого аналізу, та не можуть повною мірою 
відповідати правовим та морально-етичним 
засадам людського існування. Тому слід нау-
ково визначити допустимість імплементації 
новітніх можливостей в національне законо-
давство та прийнятність виокремлення їх в 
інститут прав людини.

Стан дослідження
Питання генезису прав людини розгля-

дали науковці як з погляду теорії, так і філо-
софії права, зокрема С. Головатий, І. Жаров-
ська, Ю. Бисага, П. Рабінович, С. Сливка, С. 
Стеценко, О. Скакун, В. Ковальчук та багато 
інших. Проте комплексного правового ана-
лізу таких прав до сьогодні подано не було. 

Постановка завдання
Метою цієї статті є аналіз ознак соматич-

них прав людини з метою удосконалення 
понятійно-категоріального апарату цієї гру-
пи прав людини. 

Виклад основних положень
Соматичні права як групу прав людини, 

що безпосередньо пов’язані з тілом людини, 

та включають: 1) право вирішувати особли-
вості функціонування та зовнішнього вира-
зу цілісного тіла як людський організм; 2) 
здійснювати такі дії відповідно до певного 
органу/органів чи тканин; 3) права людини 
розпоряджатися тими біологічними компо-
нентами, які вже відмежовані від її тіла, на-
приклад частини тканин, ДНК, кров, спер-
ма тощо. 
Новітній інститут є ще не повною мірою 

юридично узгодженим. Існують ряд науко-
вих дискусій щодо його термінопонять, пра-
вової природи та особливостей правового 
регулювання. В межах цієї наукової статті 
ми спробуємо узгодити основні загальноте-
оретичні питання.
Видається, що першочергово необхідно 

встановити ознаки цього нового інституту. 
Слід визначити, що вказаний інститут 

тільки нещодавно став об’єктом наукового 
аналізу, тому незначна кількість науковців 
займаються дослідженням задекларованих 
понять. Серед науковців тільки Є. Нетеро-
ва виокремлювала наступні ознаки групи 
соматичних прав: 1) специфічний характер 
об’єкта цих прав - тіло людини, що висту-
пає об’єктом права власності і має на сьо-
годнішній день в більшості випадків грошо-
во-вартісне вираження, а також дії по його 
трансформації і розпорядженням життям; 
2) можливість їх практичного здійснення 
за допомогою досягнень природних і тех-
нічних наук (біології, генетики, медицини, 
фізики, техніки та ін.); 3) колізійність в під-
ходах і висновках про значимість і ціннос-
ті таких прав з боку релігії, моралі, науки, 
права; 4) органічна сутнісна зв’язок з осно-
вними правами людини в силу особливої   
зв’язку з особистими (природними) права-
ми і відособленість як самостійна група прав 
людини [1, c.43].
На нашу думку, слід ширше розкрити 

вказані ознаки, їх пояснити та розширити. 
Тому пропонуємо наступну систему ознак.

1. Новизна цієї групи прав, що спри-
чиняє невизначеність та неоднозначність 
правового регулювання. В суспільстві існує 
круговорот рушійних факторів, коті у своїй 
взаємодії та боротьбі протилежносте діючи 
на суспільну реальність змінюють її. Проте 
існують сталі та стабільні суспільні інститу-
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ти, що забезпечують основу існування права 
та соціуму, серед них права людини в демо-
кратичному суспільстві. Однак соціальні та 
правові реалії змінюються при цьому спри-
чиняють появу нових додаткових елементів 
системи – нову групу прав людини. 

2. Основним атрактором (чинником) 
появи нової групи є розвиток науки, тому 
наступною ознакою є залежність соматич-
них прав від знань, прогресу та реалізації 
здобутків медицини, біології, генетики та 
техніки. Спричинені науковим розвитком, 
соматичні права залежать від наступного 
прогресу вказаних сфер. 

3. Новизна породжує невизначеність, 
тому вагомою рисою є відсутність єдиних 
системних міжнародних, загальнолюдських 
підходів, узгоджених юридичних позицій 
щодо правового регулювання групи цих 
прав. Як вірно зазначає М. Козюбра «держа-
ві як інституту суспільства відводиться роль 
не стільки спостерігача, скільки хранителя 
та гаранта тих відносин, які вже впорядко-
вані самим суспільством за допомогою соці-
альних регуляторів. Саме тому межа втру-
чання держави у суспільне життя пролягає 
по умовній лінії норм, які вже врегулювали 
відносини та залишаються досить стабіль-
ними і не загрожують правам інших його 
членів або суспільству в цілому» [2, c.191]. 
Однак, що робити якщо суспільство не має 
сформованого соціального інституту, тоді 
держава повинна самостійно визначити ті 
правила поведінки, які відповідають загаль-
ній правовій ідеології, принципам права які 
вони декларують. У випадку новітніх відно-
син саме активна позиція держави повинна 
бути домінуючою, оскільки при відсутності 
державного впливу відбуватиметься прога-
лини в правовому регулюванні, що призве-
де до порушення прав та свобод членів сус-
пільства, порушення принципів суспільної 
моралі тощо. 
Щодо імплементації соматичних прав, то 

єдина позиція відсутня. Певні з них прак-
тично одностайно імплементовані нормами 
права, зокрема штучне запліднення мето-
дом in vitro чи посмертна транспланталогія. 
Проте інші ще очікують позитивного націо-
нального, та й міжнародного схвалення чи 
заборони. 

4. Значна моральна, релігійна, етична 
протидія повної імплементації можливос-
тей медицини та технологій, що пов’язані з 
тілом людини та її органами. Вказана озна-
ка полягає у радикальній протидії мораль-
них норм і нових правових можливостей, 
які пов’язані з тілом людини. При взаємодії 
права та моралі норми права визначаються 
ефективними, при інших умовах наступає 
суттєва моральна протидія. «Моральна база 
робить право ефективним і дієвим. Оскільки 
мораль існує у свідомості людей, то заснова-
не на ній право сприймається ними легко та 
не викликає суперечностей. Якщо ж право 
різко суперечить моральним переконанням 
суспільства, наслідком стане несприйняття, 
ігнорування та постійні порушення відпо-
відних норм. І навпаки – морально зрозумі-
ле право буде виконуваним. Засобом його 
забезпечення будуть не лише державний 
примус, а й громадська думка та осуд» [3, 
c.363]. 
Протидія морального та новітньо-пра-

вового призводить до того, що нові права 
можуть визнавати не тільки за хибну ідео-
логію, але як визначає О. Львова «аномалі-
єю права». Авторка вказує, що «виходячи з 
природного та невідчужуваного характеру 
основних прав людини, з огляду на христи-
янську традицію суспільної моралі встанов-
люються нині відповідні загально прийняті 
стандарти та норми. Водно час у світі поши-
рюється тенденція відхилятися від згаданих 
нормативних та моральних мірил, встанов-
люючи так звані «нові права» людини, які 
беруть свій початок не з природних засад, 
а є відображенням ліберальних цінностей, 
прояву такої свободи, для якої критерії мо-
ральності, істинності та справедливості не є 
межею. Такі відхилення від правильного і 
нормального, від міри, від норми, прийнято 
називати аномалією» [4, c.103].

5. Соматичні права є похідними від 
особистих прав людини як невідємних, 
невідсужуваних абсолютних прав. Вони 
повною мірою не збігаються з ними. Про-
те право на життя як ключове право лю-
дини забезпечує право на здоровя людини 
і відповідно право розпоряджатися своїм 
тілом на своє благо. Особисті права як пра-
ва першого покоління покликані створити 
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автономне середовище для реалізації волі 
людини, забезпечити її свободу та юридич-
ну захищеність. 

6. Винятковість правової ситуації, 
що породжує наслідки часто незворотньо-
го характеру. Зокрема до проблем зміни 
статі, кореляції геному людини, генетич-
них транфомацій слід ставитися виважено. 
Суспільство та держава повинні бути пере-
конаними, що реалізація соматичного права 
є крайнім засобом і є постійною волею лю-
дини.

7. Комплексність реалізації соматично-
го права, оскільки воно породжує відносини 
різних галузей права – медичного, сімейного 
(наприклад потребу визначення материн-
ства при сурогатному методі репродукції, 
статусу батьківства при зміні статі особи, 
батьківства при посмертній репродукції, 
права жінки на аборт), адміністративного 
(встановлення офіційного статусу особи), 
конституційного (проблеми громадянства 
дітей народжених з використанням новітній 
репродуктивних технологій, забезпечення 
рівності осіб, які надають перевагу односта-
тевим сексуальним відносинам, встановлен-
ня гендерної рівності тощо), кримінального 
(здійнення незаконної евтаназії) характеру 
тощо.

8. Соматичні права відображають лю-
диноцентричну правову ідеологію. Право 
людини використовувати та розпоряджа-
тися своїм тілом, яке схвалене і визнане 
державою повною мірою репрезентує фоку-
сування права на людині як первинній цін-
ності. «Філософсько-антропологічний підхід 
у пізнанні правової особистості дає мож-
ливість трактувати правову особистість як 
фокус, у якому переломлені всі виміри люд-
ського буття: божественнодуховний, кос-
мічний, природний, психічний, соціальний, 
культурний тощо. Він допомагає побачити 
зв�язок права та людини, її природи, світу 
її людського буття, вивести характеристики 
права з характеристик людини, виявити гу-
маністичний вимір у праві, його антрополо-
гічний зміст, зрозуміти його як невід’ємне 
від людини явище, передумову її повноцін-
ного розвитку, самовизначення та самоздій-
снення, як міру розвитку її людської гідності 
[5, c.66].

7. Рівень визнання соматичних прав 
вказує на сутність держави, може слугува-
ти критерієм визнання її демократичності, 
правності, толерантності та відображає рі-
вень розвитку правової культури та держа-
ви загалом.
Дані ознаки дозволяють говорити про 

соматичних правах як про самостійну кате-
горії, що має здатність відповідати сучасним 
інтересам особистості, її потреб. 

Висновок
Соматичні права людини слід розумі-

ти як новітню групу прав четвертого по-
коління, які пов’язані з можливістю люди-
ни розпоряджатися своїм тілом, органами 
та її похідними. До ознак такої групи прав 
слід віднести наступні: новизна суспільних 
відносин, що спричиняє невизначеність та 
неоднозначність правового регулювання; 
відсутність єдиних міжнародних підходів 
до правового регулювання; залежність прав 
від знань та розвитку медицини, біології, 
генетики та техніки; морально-релігійна ко-
лізійність; походять від особистих прав, але 
не являються їх складовою; комплексний 
характер норм при реалізації права; перед-
бачають винятковість соціального казусу; ві-
дображають людиноцентричну правову іде-
ологію; врівень визнання визначає сутність 
державного і суспільного-культурного роз-
витку.  
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Signs of the somatic human tights 
institute

The article highlights the signs of somatic 
rights as a new generation rights group. It has 
been determined that somatic rights should be 
understood as a group of human rights directly 
related to the human body and they include: 
1) the right to address the peculiarities of the 
functioning and external expression of the 
whole body as a human organism; 2) perform 
such actions in accordance with a specifi c or-
gan/organs or tissues; 3) human’s rights to dis-
pose of biological components that are already 
separated from his\her body, such as tissue, 
DNA, blood, semen, etc.

The novelty of social relations is defi ned 
as a sign of the somatic rights institute, which 
causes uncertainty and ambiguity of legal regu-
lation. It is also proved that the main attractor 
(factor) of the emergence of a new group is the 
development of science, so the next sign is the 
dependence of somatic rights on knowledge, 
progress and realization of the achievements 
of medicine, biology, genetics and technol-
ogy. Caused by scientifi c development, somatic 
rights depend on the subsequent progress of 
the mentioned fi elds.

It is emphasized that the novelty creates 
uncertainty, so the lack of a unifi ed systematic 
international, human-centered approaches, 
agreed legal positions on the legal regulation 
of a group of these rights is a signifi cant sign.

It is noted that there’s a signifi cant moral, 
religious, ethical counteraction to the full im-
plementation of medicine and technology re-

lated to the human body and its organs. This 
sign lies in a radical counteraction of the moral 
standards and new legal possibilities that are 
related to the human body. Under the interac-
tion of law and morality, the rules of law are 
determined effective, in other circumstances, 
there is a signifi cant moral opposition.

It has been stated that somatic rights are 
derived from personal human rights as inalien-
able, unalienable absolute rights. They do not 
completely coincide with them. However, the 
right to life as a key human right guarantees 
the right to human health and, accordingly, the 
right to dispose of one’s body for his/her own 
good. Personal rights, as the rights of the fi rst 
generation, are made to create an autonomous 
environment for the realization of the will of 
the person, to ensure his/her freedom and legal 
protection.

The exclusiveness of the legal situation in 
somatic rights has been proved, which gives 
rise to the consequences, often of the irrevers-
ible nature, and the complexity of the imple-
mentation of somatic law is indicated, since it 
gives rise to relations between different branch-
es of law.

The author states that somatic rights refl ect 
the human-centric legal ideology and the level 
of recognition of somatic rights indicates the es-
sence of the state, can serve as a criterion for 
recognition of its democracy, justice, tolerance 
and refl ects the level of development of legal 
culture and the state as a whole.

Keywords: somatic rights, medicine, new 
generation rights, signs, human body.
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Ì²ÑÖÅ ² ÐÎËÜ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÌÈÒÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ 
Ó ÑÈÑÒÅÌ² ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÌÈÒÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 
ÌÈÒÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²Â ÓÖ²ËÎÌÓ

На основе детального анализа развития 
таможенного дела через призму европейского 
контента от зарождения прообразов тамо-
женных органов до формирования Европей-
ского Союза как современного национального 
образования, прослежены черты, общей за-
кономерности и тенденции развития. На 
разных этапах формирования системы та-
моженных органов они были основным фак-
тором развития государства Украина, ме-
нялись вместе с изменением типов и форм 
государственности, что отражалось на ста-
тусе и роли, месте таможенных органов и 
Государственной таможенной службы, в 
частности, в системе государственных ин-
ститутов.
Ключевые слова: Таможенные органы, 

государственная политика, Государственная 
Таможенная служба Украины, реформирова-
ние таможенных органов .
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Митного Кодексу, інших зак онів України, 
що регулюють питання, зазначені у статті 7 
Митного Кодексу України, з міжнародних 
договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, а 
також з нормативно-правових актів, вида-
них на основі та на виконання цього Ко-
дексу та інших законодавчих актів.
Відносини, пов’язані із справлянням 

митних платежів, регулюються Кодексом, 
Податковим кодексом України та іншими 
законами України з питань оподаткуван-
ня.
Але якщо міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого на-
дана Верховною Радою України, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що передбачені 
цим Кодексом та іншими законами Украї-
ни, застосовуються правила міжнародного 
договору України [1].

Стан дослідження даної теми
Вчені, які досліджували дану про-

блематику О.М. Бандурка, В.М. Бойко, 
Б.М. Габрічідзе, В.Г. Драганов, Ю.М. Дьо-
мін, Л.М. Дорофєєва, О.Б. Єгоров, 
Ф.Л. Жорін, В.О. Заросило, А.Б. Калюта, 
О.В. Кіян, В.К. Колпаков, Т.В. Корнєва, 
Т.В. Курило, В.І. Литвиненко, М.В. Ло-
шицький, В.П., К.В. Муравйов, Науменко, 
О.П. Ноздрачов, Ю.В. Оніщик, А.В. Пав-
лов, П.В. Пашко, В.В. Прокопенко, 
Н.В. Прусакова, В.В. Романенко, С.С. Те-
рещенко, Т.М. Трошкіна, С.А. Черняв-
ський, Р.Б. Шишка, М.Г. Шульга та інші, 

Актуальність теми
Сьогодні, основними напрямами мит-

ної справи є захист інтересів держави, а 
також контроль за додержанням прав, 
боротьба з контрабандою, модернізація 
митних органів та створення сприятли-
вих умов для виходження України на між-
народний рівень шляхом участі у міжна-
родних організаціях, поглибленням між-
народного співробітництва та адаптації 
українськог о законодавства до європей-
ських стандартів.
Законодавство України з питань митної 

справи складається з Конституції України, 
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мали різні погляди та квінтесенції із вирі-
шення правових питань забезпечення та 
реалізації митної політики України.

Об’єктом дослідження виступають 
суспільні відносини у сфері забезпечення 
митної політики України та реформування 
митних органів.
На основі аналізу історичного розвитку 

митної справи через призму європейсько-
го контенту від зародження праобразів 
митних органів до формування Європей-
ського Союзу як сучасного національного 
утворення, прослідковано риси, загальної 
закономірності та тенденції розвитку. На 
різних етапах формування системи мит-
них органів вони були основним чинником 
розвитку держави Україна, змінювались 
разом із зміною типів і форм державності, 
що відображалося на статусі та ролі, місці 
митних органів у системі державних інсти-
тутів. У своїй статті ми акцентуємо увагу 
на форм уванні функціональної діяльності 
митних органів в той час як до первинної 
фіскальної місії митників додано захис-
ну, наглядову (контрольну), регулятор-
ну, статистичну, а т акож звернуто увагу 
на внутрішній організації митної служби 
і особливих вимогах, що в усі часи вису-
вались до уповноважених осіб, у частину 
професійних обов’язків яких входили такі 
обов’язки.

Виклад основного матеріалу
Державна митна служба України 

(Держмитс лужба) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується та координується Кабінетом Мі-
ністрів України через Міністра фінансів.
Держмитслужба реалізує державну 

митну політику, державну політику у сфе-
рі боротьби з правопорушеннями під час 
застосування законодавства з питань дер-
жавної митної справи.
Держмитслужба у своїй діяльності ке-

рується Конституцією та законами Украї-
ни, актами Президента України та поста-
новами Верховної Ради України, прийня-
тими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів Украї-
ни, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держмитслуж-
би є:

1) забезпечення реалізації державної 
митної політики, зокрема забезпечення 
митної безпеки та захисту митних інтере-
сів України і створення сприятливих умов 
для розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності, збереження належного  балансу між 
митним контролем і спрощенням законної 
торгівлі;

2) забезпечення реалізації державної 
політики у сфері боротьби з правопору-
шеннями під час застосування законодав-
ства з питань державної митної справи, 
запобігання та протидії контрабанді, бо-
ротьби з порушеннями митних правил;

3) внесення пропозицій щодо забезпе-
чення формування державної митної полі-
тики на розгляд Міністра фінансів [2].
Стаття 3 Закону України «Про стиму-

лювання розвитку вітчизняного машино-
будування для агропромислового комп-
лексу» визначає основні завдання вітчиз-
няного машинобудування для агропро-
мислового комплексу.
До них належать:
1) забезпечення потреб агропромис-

лового комплексу вітчизняною технікою і 
обладнанням для впровадження сучасних 
технологій у виробництво, зберігання та 
переробку сільськогосподарської продук-
ції;

2) проведення науково-технічної полі-
тики розвитку машинобудування для аг-
ропромислового комплексу, сприяння під-
вищенню рівня технологічних процесів та 
екологічної безпеки;

3) участь у розробленні стандартів від-
повідно до закону;

4) впровадження наукових досліджень, 
дослідно-конструкторських, технологіч-
них та проектних розробок комплексного 
характеру, пов’язаних з розвитком вироб-
ництва техніки і обладнання для агропро-
мислового комплексу;

5) визначення обсягів виготовлення і 
координація виробництва у номенклатурі 
техніки і обладнання для агропромисло-
вого комплексу, впровадження технічного 
обслуговування та освоєння прогресивних 
технологій ремонту техніки;
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6) сприяння скороченню витрат енер-
гетичних і матеріальних ресурсів при ви-
готовленні, технічному обслуговуванні та 
ремонті техніки і обладнання для агро-
промислового комплексу, підвищенню на-
дійності та збільшенню термінів їх експлу-
атації;

7) участь у розробці програм соціально-
го та економічного розвитку села, сприян-
ня комплексній поставці техніки і облад-
нання для агропромислового комплексу 
сільськогосподарським товаровиробникам 
і підприємствам харчової та переробної 
промисловості;

8) розробка проектів програм розвитку 
вітчизняного машинобудування для агро-
промислового комплексу у порядку, ви-
значеному законодавством;

9) виконання програм виробництва 
технологічних комплексів машин і облад-
нання для агропромислового комплек-
су, стимулювання освоєння виробництва 
нової техніки і обладнання для агропро-
мислового комплексу, підвищення відпо-
відальності промислових підприємств за 
якість виготовлюваної техніки, створення 
системи її технічного обслуговування та 
ремонту;

10) розширення мережі підприємств з 
реалізації, технічного обслуговування, ре-
монту, надання у користування (зокрема 
за договорами фінансового лізингу) тех-
ніки і обладнання для агропромислового 
комплексу;

11) формування та розвиток ринку тех-
ніки і обладнання для агропромислового 
комплексу;

12) розробка пропозицій щодо удоско-
налення умов фінансування, оподаткуван-
ня, кредитування, особливостей привати-
зації підприємств вітчизняного машинобу-
дування для агропромислового комплексу;

13) здійснення економічних та орга-
нізаційних заходів, спрямованих на зрос-
тання експортного потенціалу, збільшен-
ня обсягів реалізації техніки і обладнання 
для агропромислового комплексу в Украї-
ні та за її межами;

14) залучення вітчизняних та інозем-
них інвестицій для освоєння виробництва 
нової техніки і обладнання для агропро-

мислового комплексу, оновлення осно-
вних фондів, технічного переозброєння і 
реконструкції підприємств вітчизняного 
машинобудування для агропромислового 
комплексу;

15) реалізація державної політики за-
йнятості, забезпечення висококваліфіко-
ваними кадрами підприємств вітчизняно-
го машинобудування для агропромисло-
вого комплексу;

16) розвиток міжнародного співробіт-
ництва підприємств вітчизняного маши-
нобудування для агропромислового комп-
лексу [3].
Так, тимчасово, на період реалізації 

контракту, укладеного для реалізації на-
ціонального проекту «Повітряний екс-
прес», затвердженого Кабінетом Міністрів 
України, яким передбачено спорудження 
залізничного пасажирського сполучення 
м. Київ - міжнародний аеропорт «Борис-
піль», будівництво міської кільцевої авт о-
мобільної дороги навколо м. Києва на ді-
лянці Київ - Бориспіль, будівництво до-
роги від Подільського мостового переходу 
до проспекту Ватутіна у м. Києві, товари 
(крім підакцизних), що не виробляються в 
Україні або не відповідають вимогам про-
екту, що ввозяться на митну територію 
України у митному режимі імпорту з ме-
тою їх використання для реалізації націо-
нального проекту «Повітряний експрес» за 
такими кодами товарів згідно з  УКТ ЗЕД: 
6801 00 00  00, 6809 11 00 00, 6901 00 00 00, 
7005 10 80 00, 7216 40 10 00, 7216 40 90 00, 
7216 91 10 00, 7408 11 00 00, 7412 20  00 00, 
8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 10 20 00, 
8428 4 0 00 00, 842 8 90 95 00, 8429 11 00 00, 
8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 30 00 00, 
8429 40 90 00, 8430 10 00 00, 8504 40 90 00, 
8530 80 00 00, 8601 10 00 00, 8602 90 00 00, 
8608 00 10 00, 8608 00  30 00, 8704 22 91 00, 
8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705  90 90 90, 
8716 80 00 00, 9015 40 10 00, 9405 99 00 90, 
8504 10 80 10.
Порядок та обсяги ввезення таких то-

варів визначаються Кабінетом Міністрів 
України.
до 1 січня 2018 року - устаткування (об-

ладна ння) та комплектуючі вироби до ньо-
го, що ввозяться суб’єктами господарюван-
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ня виключно для реалізації інвестиційних 
про ектів, схвалених відповідно до Закону 
України «Про стимулювання інвестицій-
ної діяльності у пріоритетних галузях еко-
номіки з метою створення нових робочих 
місць», за умови, що зазначені товари:
а) не є підакцизними;
б) виготовлені не більше трьох років до 

моменту державної реєстрації інвестицій-
ного проекту та не були у використанні;
в) не виробляються в Україні та не ма-

ють аналогів в Україні.
Порядок ввезення, перелік та обсяги 

зазначених т оварів з визначенням їх ко-
дів згідно з УКТ ЗЕД затверджуються Ка-
бінетом Міністрів України разом із схва-
ленням кожного окремого інвестиційного 
проекту.
У даному контексті терміни вживають-

ся в такому значенні:
устаткування (обладнання) - машини 

(крім транспортних засобів), механізми, 
прилади, пристрої, призначені для вико-
ристання у технологічному процесі, що 
здійснюється під час реалізації інвестицій-
ного проекту;
комплектуючі вироби до устаткування 

(обладнання) - частини, виготовлені згід-
но із самостійним комплектом документів і 
призначені для застосування у складі тако-
го устаткування (обладнання) [1].
На даний час надзвичайно зросла рол ь 

держави у регулюванні зазначених про-
цесів у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності. Загострюється потреба підвищення 
ефективності національної митної політи-
ки в сфері реагування на зовнішні загрози 
та швидкої протидії можливим негатив-
ним наслідкам таких загроз у напрямку 
посилення забезпечення економічних 
інтересів держави й максимального вра-
хування в національній митній систем і 
міжнародних правил та вимог. Держава 
в особі уповноважених органів повинна 
здійснювати це регулювання, ураховую-
чи питання, пов’язані зі стимулюванням 
розвитку і структурної перебудови націо-
нальної економіки та її захистом. Одним з 
основних важелів, який використовується 
для регулювання зовнішньої торгівлі та 

захисту національних і нтересів у цій сфері, 
є митна політика держави
Відповідно до ст. 3 Митного Кодексу 

України Державна митна пол ітика - це 
система принципів та напрямів діяльності 
держави у сфері захисту митних інтересів 
та забезпечення митної безпеки України, 
регулювання зовнішньої торгівлі, захисту 
внутрішнього ринку, розвитку економіки 
України та її інтеграції до світової економі-
ки. Державна митна політика є складовою 
частиною державної економічної політики 
[1].
Проблеми сучасної митної політики 

визначають стратегію розвитку митно ї ді-
яльності як сьогодення, так і майбутнього. 
Це пов’язано з цілим комплексом факто-
рів об’єктивного та суб’єктивного характе-
ру. Так, формування й реалізація митної 
політики держави об’єктивно спричинені 
закономірностями і тенденціями розви-
тку міжнародних зв’язків та відносин, з 
одного боку, умовами, закономірностями і 
тенденціями соціально-економічного роз-
витку світової спільноти, з другого. Разом 
з тим, існування суб’єктивних фак торів 
може суттєво вплинути на хід та резуль-
тат цього процесу. До таких суб’єктивних 
факторів, перш за все, можемо зарахову-
вати політику конкретної держави в кон-
кретний історичний період її існування та 
фактори, пов’язані з діяльністю національ-
них митних органів [4]. 
Для України такі фактори, на думку на-

уковців, спричиняються умовами перехо-
ду держави до ринкових відносин. Однією 
з найголовніших проблем митної політики 
України є відставання митного контролю 
від  сучасних потреб пропускної здатності 
та світових стандартів контролю товарів. 
Суттєве зростання обсягів зовнішньотор-
говельного обороту та зміцнення цих тен-
денцій вимагає якісно нового підходу до 
здійснення контролю міжнародних ван-
тажних потоків. Зростання товаропотоків 
висвітлило такі проблеми митного контр-
олю як суттєві часові витрати на прове-
дення митних процедур та застарілі меха-
нізми. Про значну недосконалість митної 
політики України свідчать також: значний 
вміст товарів, що пе реміщуються контр-
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абандним шляхом; збереження загрозли-
вої ситуації з контрабандою наркотичних 
засобів та зброї; учинення правопорушень 
у сфері інтелектуальної власності та інші. 
Також однією із важливих проблем митної 
політики України є експортно-імпортні 
операції чер ез офшорні зони. Негативним 
чинником є також збереження тенденцій 
щодо кількісно зареєстрованих в Україні 
учасників зовнішньоекономічної діяль-
ності (ЗЕД) та їх фактичною активністю 
в сфері зовнішньої торгівлі. Враховуючи 
розглянуті тенденції та умови функціону-
вання митної політики в Україні, науков-
цями визначені пріоритети у цій сфері. 
Ними мають стати: підвищення рівня за-
хисту національних інтересів держави з 
одночасним упровадженням міжнародних 
вимог та стандартів; спрощення митних 
процедур; створення максимально спри-
ятливого середовища для учасників ЗЕД; 
підвищення ефективності виявлення та 
протидії негативним явищам у середовищі 
зовнішньої торгівлі [5].
Отже, необхідно з дійснити ряд заходів, 

які посилять рівень захисту національних 
інтересів держави, створять сприятливі 
умови для збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі та позитивно вплинуть на соці-
альний та економічний розвиток України. 
Зокрема,одним із важливих кроків до по-
будови ефективної митної політики нашої 
держави є здобуття нею авторитету цінно-
го і надійного партнера в системі світового 
співробітниц тва. Світове співробітництво 
вимагає ефективної логістики, чітких та 
зрозумілих правил торгівлі, вмілого ме-
неджменту митної політики, використан-
ня сучасних інформацій них і комунікацій-
них технологій. Але, налагоджуючи від-
носини на міжнародному рівні, необхідно 
пам’ятати, що однією з основних функцій 
митної політики є захист національних 
інтересів, і будь-які дії митної політики 
повинні здійснюватись з акцентуванням 
уваги на цей чинник. У цьому напрямку 
доцільно використовувати протекціоніст-
ські заходи на основі гнучких і новітніх  
методів, які б не зашкодили розвитку між-
народних відносин України.

Висновки
Виходячи з фактичного рівня органі-

заційного забезпечення функціонування 
митних органів України, і Державної мит-
ної служби, зокрема необхідно комплек-
сно та ефективно адаптувати їх діяльність 
до визнаних у міжнародному співтовари-
стві норм і стандартів. У рамках Концеп-
ції реформування митної служби України 
на 2019 – 2029 роки ми спробува ли дета-
лізувати найбільш важливі складові змін 
у діяльності Національних митних орга-
нів, а також запропоновано оптимальну 
структурно-організаційну систему. Необ-
хідно на законодавчому рівні виокреми-
ти елементи Концепції, розробленої з 
урахуванням узятих на себе міжнародних 
зобов’язань держави Україна (Угода про 
асоціацію України та ЄС, участь в міжна-
родних організаціях і приєднання до між-
народних угод універсального характеру 
з митних питань) та необхідності форму-
вання ефективної моделі управління сис-
темою митних органів. Стратегічним  на-
прямком реформування митних органів 
України назване максимальне наближен-
ня організації їх діяльності до визнаних у 
світі стандартів, а пріоритетом – концеп-
туально новий порядок взаємодії митниць 
з суб’єктами зовнішньоекономічної діяль-
ності та громадянами, який вимагає
Утворення відносно нової для україн-

ського сус пільства платформи соціального 
партнерства.
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АНОТАЦІЯ 
На основі детального аналізу розвитку 

митної справи через призму європейського 
контенту від зародження праобразів митних 
органів до формування Європейського Союзу 
як сучасного національного утворення, про-
слідковано риси, загальної закономірності та 
тенденції розвитку. На різних етапах фор-
мування системи митних органів вони були 
основним чинником розвитку держави Украї-
на, змінювались разом із зміною типів і форм 
державності, що відображалося на статусі та 
ролі, місці митних органів і Державної Мит-
ної служби, зокрема, у системі державних ін-
ститутів.
Ключові слова:. Митні органи, державна 

політика, Державна Митна служба України, 
реформування митних органів. 

SUMMARY 
On the basis of a detailed analysis of the 

development of customs through the prism of 
European content from the emergence of prototypes 
of customs authorities to the formation of the 
European Union as a modern national formation, 
traits, general patterns and trends of development 
are traced. At different stages of the formation 
of the system of customs authorities, they were 
a major factor in the development of the state of 
Ukraine, changing with the change of types and 
forms of statehood, which refl ected on the status 
and role, place of customs authorities and the State 
Customs Service, in particular, in the system of state 
institutions.

Keywords: Customs Authorities, State Policy, 
State Customs Service of Ukraine, Reform of 
Customs Authorities.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß 
ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

В статье осуществлено комплексное иссле-
дование международно-правовых стандартов 
организации и деятельности адвокатуры. 
Проведен анализ организационных основ ад-
вокатской деятельности зарубежных стран. 
Международные стандарты осуществления 
адвокатской деятельности исследованы на 
примере функционирования института ад-
вокатуры Бельгии, Великобритании, Гре-
ции, Испании, Италии, Соединенных Шта-
тов Америки, Франции, Швейцарии, Швеции 
и Японии. Отмечено, что несовершенством 
отличаются не только нормы администра-
тивного законодательства, а и отдельные 
гарантии принципа свободы осуществления 
адвокатской деятельности и нормативные 
предписания, раскрывающие содержание 
тех или иных принципов осуществления ад-
вокатской деятельности. Автором предло-
жены отдельные пути совершенствования 
административного законодательства, опре-
деляющего основные принципы адвокатской 
деятельности в Украине.
Ключевые слова: адвокатская деятель-

ность, адвокат, формы принципов осущест-
вления адвокатской деятельности, источ-
ники принципов осуществления адвокатской 
деятельности, общие принципы осуществле-
ния адвокатской деятельности, межотрас-
левые принципы осуществления адвокатской 
деятельности, организационно-функцио-
нальные принципы осуществления адвокат-
ской деятельности, международные стан-
дарты.

 ÍÀÄÆÀÔË² Åì³í Ìóñà îãëè - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê (äîêòîð ô³ëîñîô³¿), 
àäâîêàò (ì. Õàðê³â, Óêðà¿íà)

ÓÄÊ 347.965 

Постановка проблеми
На інститут адвокатури покладається 

низка важливих завдань пов’язаних із за-
хистом прав і свобод осіб, представництвом 
їх інтересів у національних і міжнародних 
організаціях і установах різної спрямова-
ності та рівня, включаючи судові установи. 
Події останніх років сприяли визначенню 
подальшого майбутнього для України як 
держави європейського зразка з високим 
рівнем суспільного життя та європейськими 
стандартами роботи державних і недержав-
них інституцій. Приведення роботи остан-
ніх до відповідності стандартам визнаним у 
всьому світі обумовило необхідність прове-
дення низки значущих реформ у важливих 
сферах суспільного життя, зокрема ті, що 
стосуються сфери судочинства та організації 
діяльності суміжних правових інститутів. До 
яких відноситься і інститут адвокатури, удо-
сконалення функціонування якого держава 
визнала одним із своїх завдань, передба-
чивши конкретні способи його виконання, 
насамперед шляхом прийняття ряду нор-
мативно-правових актів і внесення змін до 
діючого законодавства, що регулює адвокат-
ську діяльність. Таким чином, дослідження 
міжнародних стандартів адвокатської діяль-
ності є актуальним та своєчасним [1, с.1-2].

Стан дослідження
Різні аспекти організації та діяльності 

інституту адвокатури розглядались багать-
ма науковцями різних галузей права, а саме 
А. В. Андрушко, Т. В. Бабчинська, С. В. Ва-
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сильєв, С. А. Деханов, Н. Ю. Голубєва, 
В. В. Городовенко, Р. А. Майданик, С. Ф. Са-
фулько, І. Я. Семенчук, зокрема адміністра-
тивному праві та процесі: В. Б. Авер’янов, 
В. В. Галунько, В. В. Гордєєв, В. К. Кол-
паков, А. Т. Комзюк, Н. Б. Писаренко, 
В. А. Сьоміна, Є. Ф. Шкребець. Такими 
вченими, як М. О. Баймуратов, М. В. Буро-
менський, Т. Б. Вільчик, О. Ф.Висоцький, 
І. В. Назаров, С. В. Шевчук, В. І. Шишкін 
та ін. завдяки використанню системного 
підходу здійснено спроби осмислення прин-
ципів, тенденцій, проблем і перспектив 
наближення правової системи України до 
права ЄС. Враховуючи стрімкий та дина-
мічний розвиток реформаційних процесів 
в Україні, залишається актуальним питання 
подальшого дослідження та впровадження 
ефективної моделі адвокатської діяльності 
в механізмі забезпечення конституційних 
прав громадян, створення концептуальної 
моделі нових взаємовідносин адвокатури з 
органами державної влади, громадянським 
суспільством, встановлення її ролі та значен-
ня у здійсненні справедливого судочинства.

Метою статті є комплексне дослідження 
організаційних засад інститутів адвокатури 
різних країн, а також міжнародних стандар-
тів адвокатської діяльності.

Виклад основного матеріалу
Європейський вектор розвитку, який 

був визначений нашою країною та всім її на-
родом як перспективний обумовив необхід-
ність приведення багатьох сфер суспільного 
життя до міжнародних стандартів якості, 
які визнаються в Європі і всьому світі. З 
цією метою Урядом України було започат-
ковано та проведено ряд докорінних ре-
форм у різних суспільно важливих сферах, 
наприклад правоохоронній або сфері охоро-
ни здоров’я. Проведення таких реформ як 
правило передбачає перебудову системи чи 
зміну засад її функціонування межах кожної 
окремої сфери з метою удосконалення робо-
ти останньої та підвищення якості та ефек-
тивності послуг, які надаються населенню. 
Серед недоліків надання правової допо-

моги, які потребують усунення в Стратегії 
реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 
роки затвердженою указом Президента 
України від 20.05.2015 № 276/2015 були на-
звані: «невідповідність формального стату-
су адвоката фактичним умовам здійснення 
адвокатської діяльності, в тому числі недо-
сконалість практичного забезпечення прав 
адвоката і гарантій адвокатської діяльності; 
недосконала система формування органів 
адвокатського самоврядування та їх вза-
ємодії, гарантій незалежності та належного 
виконання ними своїх функцій; недостатній 
рівень професійної підготовки адвокатів; 
неефективність дисциплінарного контролю 
і етичних стандартів в адвокатській діяль-
ності; недосконалість бюджетного і фінан-
сового управління в системі адвокатського 
самоврядування» [2].
Інститут адвокатури, умовно можна від-

нести до недержавних правоохоронних ор-
ганів, метою створення та діяльності яких 
є охорона та захист прав, свобод, інтересів 
фізичних і юридичних осіб, та як наслідок, 
їх поновлення. О. Г. Яновська наголошує на 
тому, що «серед усіх юридичних засобів за-
хисту прав людини чільне місце належить 
адвокатурі. Її фундаментальним призна-
ченням є захист прав людини і саме тому 
необхідне досконале функцiовання цього 
надзвичайно важливого правозабезпечу-
вального інституту. Реальна здiйсненнiсть i 
надійна захищеність прав людини є найви-
щим критерієм прогресивності адвокатури» 
[3, с. 159]. 
З огляду на важливу роль даного інсти-

туту, було прийнято рішення про необхід-
ність підвищення ефективності його діяль-
ності шляхом зміни та удосконалення осно-
вних засад його існування. Останнє стає 
можливим за допомогою прийняття ряду 
нормативно-правових актів які частково чи 
повністю змінюють вказані засади на зако-
нодавчому рівні, так було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» [4], яким внесе-
но ряд суттєвих законодавчих змін, а також 
Президентом України внесено до Верхо-
вної Ради України проект Закону про адво-
катуру та адвокатську діяльність № 9055 від 
06.09.2018 (на сьогодні він включений для 
порядку денного) [5]. Проте реформування 
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інституту адвокатури не обмежується при-
йняттям двох правових актів, а являє собою 
складний довготривалий кропіткий процес 
груп фахівців у галузі права, який не може 
бути проходити ізольовано від досліджен-
ня зарубіжного досвіду здійснення адвокат-
ської діяльності та визначення міжнарод-
них стандартів останньої за для визначення 
можливих перспектив подальшої імплемен-
тації. При цьому слід враховувати, що між-
народні стандарти здійснення адвокатської 
діяльності − це «досить умовна реальність, 
позаяк ми не маємо «світових стандартів 
адвокатури», так само як і не існує «світової 
адвокатури»». Є низка, міжнародних, при-
йнятих на досить високому, однак не всес-
вітньому рівні актів, які можна віднести до 
тих, що формують ті самі «світові стандарти 
адвокатури», але це не є те, що прийнято 
«всім світом»» [6, с. 245]. В такому контексті 
пріоритетним є дослідження саме європей-
ських стандартів, які є спільними для усіх 
країн-членів Європейського союзу, а також 
вивчення досвіду роботи адвокатів вказаних 
країн. 
Вагомим внеском в утвердження уні-

фікованих європейських стандартів пови-
нно стати прийняття Європейської кон-
венції «Про професію адвоката» (European 
Convention on the Profession of Lawyer) не-
обхідність розроблення якої була обґрун-
тована в Рекомендації № 2121 (2018) Пар-
ламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 
щодо розробки Європейської конвенції 
щодо професії адвоката від 25.01.2018 [7]. 
Передбачається, що даний документ, на від-
міну від інших рекомендацій і директив, ма-
тиме статус «обов’язковий для виконання», 
а тому матиме чіткий і ясний механізм забез-
печення гарантій адвокатської діяльності та 
встановить реальний контроль за дотри-
манням закріплених положень. Прийняття 
даного документу обумовлено обставинами 
пов’язаними з порушенням державами в 
особі її органів національних гарантій ад-
вокатської діяльності, зокрема: «неналежне 
розслідування фактів вбивств, спричинення 
тілесних пошкоджень, зникнень адвокатів 
або знищення їх майна, допити адвокатів 
в якості свідків у справах їхніх клієнтів, ви-
користання дисциплінарного провадження 

як методу тиску щодо адвокатів, порушен-
ня адвокатської таємниці в ході проведення 
обшуків і виїмок. Крім того, відсутній ефек-
тивний механізм контролю за втручанням 
держав в діяльність адвокатів в країнах» [8].
Вважаючи цей напрям роботи вкрай ак-

туальним дослідження міжнародних стан-
дартів здійснення адвокатської діяльності 
стало одним із завдань нашої наукової ро-
боти, але зважаючи на вимоги, що висува-
ються до останньої щодо обсягу даного виду 
робіт, ми не зможемо приділити достатню 
увагу всім міжнародним стандартам і вимо-
гам. Тому, обмежимось коротким оглядом 
зарубіжного досвіду організації діяльності 
адвокатури та окремими засади встановле-
ними на міжнародному рівні. 
Під міжнародними стандартами в сфері 

здійснення адвокатської діяльності, на думку 
Л. І. Бойко, необхідно розуміти «міжнародні 
стандарти професійної діяльності адвоката 
визнаються загальні деонтологічні вимоги, 
яким мають слідувати адвокати, незалежно 
від кордонів (державних, галузевих та ін.) 
здійснення своєї професіональної діяльнос-
ті в цілях гуманізації суспільних відносин, 
утвердження законності та правопорядку в 
кожній країні» [9, с. 162]. Проте, спершу вва-
жаємо необхідним розглянути організаційні 
засади та окремі аспекти функціонування ін-
ституту адвокатури в різних зарубіжних кра-
їнах. Наприклад, у Великобританії функції 
адвокатури здебільше виконують баристери 
(barristers), при цьому юридичну професію 
представляють дві окремі великі групи: со-
ліситори (solicitors) та баристери (barristers). 
Перші є представниками різних установ і 
організацій: «вони є кваліфікованими сторо-
нами у судових процесах і можуть виступати 
як сторони в усіх судах. Однак вони не ма-
ють право аудієнції в усіх судах. Незалежно 
практикуючі barristers отримують справи 
шляхом передачі на розгляд, тобто, вони не 
приймають судові доручення безпосередньо 
від клієнтів; вони отримують судові дору-
чення, як правило, від solicitors. Вони здій-
снюють право аудієнції у будь-якому суді і 
мають виключне право аудієнції у вищих 
судах» [10,с. 9-10]. Окрім того, баристери 
можуть надавати юридичну допомогу авто-
номно, тобто їх діяльність ґрунтується на 
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принципі незалежності. Схожа модель діє і 
в інших країнах, таких як Сполучені Шта-
ти Америки (де всі адвокати об’єднуються в 
одну асоціацію за територіальним принци-
пом, тобто асоціацію юристів штату на тери-
торії якого буде провадитись їх діяльність), 
Німеччина, Франція чи Японія де фактично 
«унеможливлено участь адвоката як у суді, 
так і на досудовому слідстві, якщо він не має 
відповідного статусу належності до однієї з 
адвокатських корпорацій незалежно від ба-
жання обвинуваченого чи підсудного» [11, 
с. 100]. 
Розглянемо таку модель більш деталь-

но на прикладі адвокатури Італії, остання 
здійснюється за принципом приналежності 
адвокатів до тієї чи іншої організації, ком-
петенція якої поширюється на визначену 
територію округу, тобто має місце суворе 
додержання територіального принципу 
здійснення адвокатської діяльності, яку очо-
лює Рада адвокатів і прокурорів. Остання 
діє на засадах самостійності та незалежнос-
ті, а її основним завданням є захист прав і 
професійних інтересів адвокатів. До компе-
тенції Ради адвокатів і прокурорів віднесено 
вирішення наступних питань: «здійснення 
реєстрації нових членів, перевід адвокатів 
з одного міста у інше, підтримання дисци-
пліни та порядку, проведення культурних й 
спортивних заходів; висунення своїх членів 
в Національну спілку адвокатів, що є загаль-
нореспубліканською організацією адвока-
тів» [12, с. 131].
Для кожної асоціації адвокатів встанов-

лена гранична чисельність осіб, які можуть 
входити до конкретної асоціації, воно може 
відрізнятись в залежності від кількості адво-
катів, що мешкають і провадять власну про-
фесійну діяльність на його території, проте 
не повинна перевищувати п’ятнадцяти осіб.
Серед множинності італійських адвокат-

ських асоціації існує ще одна: її члени мають 
право здійснювати юридичну практику в 
судових відомствах вищої ланки, як от Кон-
ституційному суду Італійської Республіки чи 
Касаційному суду Італії, одною з основних 
умов приєднання до зазначеної асоціації є 
восьмирічний стаж роботи адвокатом. Кор-
порації оказують значний вплив на юридич-
ну практику країни та користуються пова-

гою серед населення, люди впевнені в про-
фесійних і морально-етичних якостях осіб 
до яких вони звертаються за допомогою, а 
тому адвокати, які в подальшому стають по-
літичними та суспільними діячами корис-
туються популярністю серед місцевого на-
селення Італії. Приналежність адвоката до 
тієї чи іншої професійної асоціації виступає 
гарантією його професіоналізму, стабільнос-
ті та надійності. В Італії та ряді вище пере-
лічених країн (Великобританії, Франції, 
Японії) в окремих видах судових засідань 
можуть брати участь лише деякі з тих адво-
катів, якими виконується умова щодо при-
належності до конкретної асоціації
Умови допуску до адвокатської професії 

теж відрізняється в кожній окремій країні – 
від жорстких до більш жорстких. Так, в Спо-
лучених Штатах Америки вимоги та умови, 
які необхідно виконати особі, що претендує 
на право заняття адвокатською діяльністю 
визначає переважно Верховними судами 
штатів, а «спеціальні комісії, які розгляда-
ють заяви про допуск до адвокатської прак-
тики, найчастіше працюють під контролем 
суду або губернатора штату. У багатьох 
штатах дисциплінарне провадження щодо 
адвоката здійснюється за участю судових 
інстанцій. У цих випадках рішення органів 
адвокатського самоврядування носять реко-
мендаційний характер, а остаточне рішення 
приймається окружним судом. У ряді шта-
тів дисциплінарне провадження щодо адво-
ката передається для остаточного рішення 
не суду, а генеральному атторнею або міс-
цевому прокурору» [13, с. 253]. Сполучені 
Штати Америки не єдина країна в якій орга-
ни судової влади поряд із судами мають по-
вноваження не тільки стосовно формування 
корпусу адвокатів (адвокатських асоціацій), 
вирішення та розгляду щодо них дисци-
плінарних проваджень і питань отримання 
гонорарів, у Великобританії, Німеччині та 
Франції теж активно використовується по-
дібна практика. С.А. Деханов зауважує, що 
«у країнах ЄС цей контроль має зовнішній 
характер і передбачає втручання держави у 
внутрішні справи органів самоврядування 
адвокатурою» [13, 252–253]. 
Підходи, щодо вирішення питань про 

надання правової допомоги адвокатами 
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поза межами країни атестації та отриман-
ня документа (свідоцтва, посвідчення), що 
надає право на провадження адвокатської 
діяльності, теж вкрай різноманітні. Напри-
клад, Великобританія притримувалась по-
гляду, який фактично не створював пере-
шкод і обмежень для діяльності «іноземних 
адвокатів», у той час коли Франція зайняла 
протилежну позицію мотивуючи це невід-
повідністю суспільним інтересам і ціннос-
тям і засадам адвокатської діяльності: «за-
значення титулу, отриманого у своїй країні, 
створювало у клієнта хибну уяву про те, що 
адвокат вирішуватиме його справу з пози-
цій права його країни, що фактично немож-
ливо, а також, що такий адвокат буде часто 
плутати галузі права. Франція наполягала 
на тому, щоб адвокат міг якнайшвидше ви-
користовувати титул приймаючої держави» 
[14, с. 131-132]. Парадокс полягав у тому, що 
такі обставини сприяли виникненню ситуа-
ції, коли значна кількість адвокатів виявили 
бажання провадити власну професійну ді-
яльність на базі французької адвокатури, а 
позиція самої держави була неоднозначно 
оцінена Європейською комісією.
Відрізняються власними специфічними 

рисами також організація роботи адвокат-
ських самоврядувань у країнах Європей-
ського Союзу така відмінність наглядно про-
демонстрована в дослідженні М. В. Руденко 
щодо організаційних форм адвокатської 
діяльності у зарубіжних країнах, а точніше 
організації діяльності адвокатського само-
врядування в різних країнах. Усі органи 
адвокатських самоврядувань було типологі-
зовано наступним чином. Перша, класична 
модель передбачає обов’язкову належність 
адвокатів до відповідної палати адвокатів 
(Бельгія, Іспанія, Франція, Італія, Греція), 
останні функціонують на підставі територі-
ального принципу та «об’єднують усіх адво-
катів внесених до списку на території тієї чи 
іншої федеральної землі Юрисдикція кожної 
палати адвокатів поширюється на терито-
рію тієї федеральної землі для якої ця пала-
та була заснована, а також на всіх адвокатів, 
які внесені до списку цієї палати адвокатів» 
[15, с. 168]. До другої групи зараховані кра-
їни Швеції та Швейцарії, де адвокатське са-
моврядування реалізується через спеціальні 

асоціації чи професійні спілки. Наступна мо-
дель передбачає управління інститутом ад-
вокатури безпосередньо через судові органи 
та інші професійно-юридичні спільноти, на-
приклад у Великобританії.

 На ряду з місцевими асоціаціями та ін-
шими об’єднаннями адвокатів у кожній дер-
жаві сьогодні активно провадять власну ді-
яльність «правничі інституції, які репрезен-
тують у країнах юристів у цілому й адвока-
тів, зокрема. Однією з них є Рада адвокатур і 
правничих об’єднань ЄС (Council of the Bars 
and Law Societies of the European Union), 
утворена у 1960 p. Ця інституція об’єднує 28 
адвокатур (Європи): Австрії, Англії, Бельгії, 
Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, 
Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Македо-
нії, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Поль-
щі, Португалії, Румунії, Словаччини, Сло-
венії, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, 
Швейцарії та ін.» [14, с. 133]. Зазначена ор-
ганізація об’єднує усіх юристів, зокрема тих 
які провадять адвокатську діяльність, ко-
ординуючи, представляючи та захищаючи 
їх роботу, проводячи конференції, наради, 
консультації з питань юридичної практики, 
аналізуючи здійснення адвокатами власної 
професійної діяльності з метою подальшої 
розробки рекомендацій щодо її удоскона-
лення, безпосередньо вирішує проблеми, 
що виникають у фахівців під час здійснен-
ня ними своєї професійної діяльності як на 
прикладному так і на теоретичному рівнях. 
Таким чином, національне законодав-

ство, яке регулює адвокатську діяльність у 
контексті дослідження основних засад функ-
ціонування адвокатури зарубіжних країн 
таких як: Бельгія, Великобританія, Греція, 
Іспанія, Італія, Сполучені Штати Америки, 
Франція, Швейцарія, Швеція та Японія, ви-
глядає досить прогресивним. Інститут ад-
вокатури України сьогодні вміщує в себе 
найкращі традиції та практичні положення 
організаційно-функціонального характеру 
різних країн світу. Такого висновку можна 
дійти, щонайменше через тезу щодо повно-
ти реалізації всесвітніх стандартів адвокату-
ри, зокрема принципів свободи та незалеж-
ності здійснення адвокатської діяльності. 
Оскільки в більшості країн Європейського 
Союзу ці фундаментальні засади не зна-
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йшли свого повного втілення, щонайменше 
через встановлення обов’язку щодо прина-
лежності адвокатів до тих чи інших асоціа-
цій. Втім, вже на даному етапі дослідження 
ми можемо констатувати, що не дивлячись 
на прогресивні положення національного 
законодавства залишається значна кількість 
проблем пов’язаних із встановленням і при-
веденням у дію механізмів їх реалізації, на-
самперед у сфері реалізації гарантій адво-
катської діяльності та роботи органів адво-
катського самоврядування, яке як показує 
практичний досвід не достатньо ефективно 
виконує поставлені перед ними завдання. 
З метою більш детального дослідження 

міжнародних стандартів здійснення адво-
катської діяльності ми вважаємо необхід-
ним розглянути окремі приписи міжнарод-
них документів, які на сьогодні не знайшли 
відображення чи належного відображення 
в національному законодавстві, що регулює 
адвокатську діяльність, але є не менш важ-
ливими за всі інші її засади. В п. 4 Рекомен-
дації № R (2000) 21 Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам про свободу про-
фесійної діяльності адвокатів ухваленої Ко-
мітетом Міністрів Ради Європи (на 727 засі-
данні заступників міністрів) від 25.10.2000 
вказано: «адвокатські колегії та інші профе-
сійні об’єднання адвокатів слід заохочувати 
до забезпечення незалежності адвокатів і, 
окрім іншого, до: a) безстрашного відсто-
ювання і підтримки справи правосуддя; b) 
захисту ролі адвокатів у суспільстві та, зо-
крема, обстоювання їхньої честі, гідності та 
доброчесності; c) сприяння участі адвокатів 
у програмах, які забезпечують доступ до 
правосуддя особам в економічно неспри-
ятливому становищі, зокрема наданню ад-
вокатами безоплатної правової допомоги 
та юридичних консультацій; d) сприяння 
реформам законодавства, підтримки таких 
реформ і обговорення чинного чи запро-
понованого законодавства; e) сприяння 
добробуту представників професії та допо-
моги їм або членам їхніх сімей, якщо того 
вимагають обставини; f) співпраці з адвока-
тами з інших країн, зокрема беручи до ува-
ги роботу міжнародних організацій адвока-
тів і міжнародних міжурядових чи недер-
жавних організацій; g) просування якомога 

вищих професійних стандартів компетент-
ності адвокатів і забезпечення додержання 
адвокатами стандартів поведінки та дисци-
пліни» [16]. Ряд з пунктів вказаних у наве-
деній рекомендації, а саме щодо сприяння 
підвищення рівня престижу адвокатської 
професії та добробуту адвокатів і членів 
їх сімей, а також запровадження та утвер-
дження найвищих стандартів і професійної 
дисципліни.
Досить актуальну та раціональну норму 

передбачено в п. 15 Міжнародного кодексу 
етики прийнятим Міжнародною асоціацією 
юристів у 1988 році: «у грошових справах 
юристи повинні бути найбільш пунктуаль-
ними і уважними. Їм ніколи не слід змішу-
вати кошти інших осіб зі своїми власними, і 
їм завжди слід бути в змозі повернути гроші, 
які вони тримають для інших осіб. Вони не 
повинні утримувати у себе гроші, які вони 
отримують для своїх клієнтів, довше, ніж це 
абсолютно необхідно» [17, с. 5]. 
Дане положення стосується безпосе-

редньої організації власної професійної 
діяльності кожним окремим юристом, зо-
крема адвокатом і частково співвідноситься 
з п.п. «д» п. 3 Рекомендації № R (2000) 21 
Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам про свободу професійної діяльнос-
ті адвокатів ухваленої Комітетом Міністрів 
Ради Європи (на 727 засіданні заступників 
міністрів) від 25.10.2000, де серед голо-
вних обов’язків перед власними клієнтами 
були вказані наступні: «а) консультування 
клієнтів з питання їх юридичних прав і 
обов’язків, а також можливого результату 
і наслідків справи, включаючи фінансові 
витрати; б) спробу вирішити справу перш 
за все мирним шляхом; в) порушення су-
дового позову з метою захисту, поваги і за-
безпечення прав і інтересів своїх клієнтів; 
г) уникнення конфліктів; д) не брати на себе 
більше роботи, ніж вони в змозі виконати» 
[16]. З зазначеного випливає, що кожний 
адвокат повинен планувати та організову-
вати свою роботу для того, що б уникнути 
тієї ситуації, коли надмірне навантаження 
призведе до неякісного виконання вищев-
казаних обов’язків перед клієнтами. Окрім 
того, у поводженні з грошовими коштами 
та гонорарами адвокати повинні бути обач-
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ливими та обережними для того, що б мати 
можливість у разі необхідності поверну-
ти кошти клієнту та уникнути плутанини 
останніх із власними коштами.

Висновки
Таким чином, сьогодні напевно, як ні-

коли раніше, національні засади діяльності 
адвокатури наближені до всесвітніх стан-
дартів функціонування інституту адвокату-
ри та втілюють всі основоположні принци-
пи закріплені в міжнародних документах. 
Проте, залишається ряд питань, які потре-
бують уточнення, зокрема вони пов’язані з 
механізмом забезпечення та втілення даних 
принципів, тому що закріплення їх на зако-
 нодавчому рівні недостатньо. Не менш важ-
ливими питаннями, що потребують нагаль-
ного вирішення також залишається гаран-
тування свободи та здійснення адвокатської 
діяльності та відповідного принципу, яким 
закріплена дана засада.
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АНОТАЦІЯ 
У статті здійснено комплексне досліджен-

ня міжнародно-правових стандартів орга-
нізації та діяльності адвокатури. Проведе-
но аналіз організаційних засад адвокатської 
діяльності зарубіжних країн. Міжнародні 
стандарти здійснення адвокатської діяль-
ності досліджені на прикладі функціонування 
інституту адвокатури Бельгії, Великобрита-
нії, Греції, Іспанії, Італії, Сполучених Шта-
тів Америки, Франції, Швейцарії, Швеції та 
Японії. Відзначено, що недосконалістю відріз-
няються не тільки норми адміністративного 
законодавства, а й окремі гарантії принципу 
свободи здійснення адвокатської діяльності 
та нормативні приписи, що розкривають 
зміст тих або інших принципів здійснення ад-
вокатської діяльності. 
Зроблено висновок, що національні засади 

діяльності адвокатури наближені до всесвіт-
ніх стандартів функціонування інституту 
адвокатури та втілюють всі основоположні 
принципи закріплені в міжнародних докумен-
тах. Проте, залишається ряд питань, які по-
требують уточнення, зокрема вони пов’язані 
з механізмом забезпечення та втілення даних 
принципів, тому що закріплення їх на зако-
нодавчому рівні недостатньо. Не менш важ-
ливою проблемою, що потребує нагального ви-
рішення також залишається гарантування 
свободи та здійснення адвокатської діяльнос-
ті та відповідного принципу, яким закріплена 
дана засада. Автором запропоновані окремі 
шляхи вдосконалення адміністративного за-
конодавства, що визначає основні принципи 
адвокатської діяльності в Україні.
Ключові слова: адвокатська діяльність, 

адвокат, форми принципів здійснення ад-
вокатської діяльності, джерела принципів 
здійснення адвокатської діяльності, загальні 
принципи здійснення адвокатської діяльнос-
ті, міжгалузеві принципи здійснення адвокат-
ської діяльності, організаційно-функціональні 
принципи здійснення адвокатської діяльнос-
ті, міжнародні стандарти.

SUMMARY 
The article is focused on the analysis of 

international and legal standards of the Bar’s 
organization and activity. The author has 
comprehensively analyzed the organizational 
principles of the advocacy activity of foreign 
countries.

International standards for the implementation 
of advocacy are studied on the example of the 
functioning of the institute of advocacy of Belgium, 
Great Britain, Greece, Spain, Italy, the United 
States of America, France, Switzerland, Sweden 
and Japan. It was noted that not only norms of 
administrative legislation differ in imperfections, 
but also separate guarantees of the principle of 
freedom to practice law and normative regulations 
that reveal the content of these or other principles 
of the practice of law. Separate ways of improving 
the administrative legislation defi ning the basic 
principles of advocacy in Ukraine are also proposed.

It has been concluded that the national 
principles of the Bar’ activity are close to the world 
standards of the Bar Institution’s functioning and 
embody all the fundamental principles enshrined 
in international documents. However, there is 
a number of issues that need to be clarifi ed, in 
particular they are related to the mechanism for 
ensuring and implementing these principles, since 
it is insuffi cient to enshrine them at the legislative 
level. Guaranteeing freedom and implementation 
of the advocacy activity, as well as the relevant 
principle that enshrines this principle is equally 
important problem that needs to be solved. The 
author has offered some ways for improving 
administrative legislation, which defi nes the basic 
principles of the advocacy activity in Ukraine.

Key words: advocacy, attorney, forms of 
principles for the implementation of advocacy, 
sources of principles for the implementation of 
advocacy, general principles for the implementation 
of advocacy, inter-sectoral principles for the 
implementation of advocacy, organizational and 
functional principles of advocacy, international 
standards.
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ÞÐÈÄÈ×ÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß 
ÏÎÐßÄÊÓ Ó ÇÀË² ÑÓÄÎÂÎÃÎ ÇÀÑ²ÄÀÍÍß

В статье рассматриваются теоретические 
аспекты института процессуальной ответ-
ственности за нарушение порядка в зале судебно-
го заседания. Определяются координационные, 
функциональные связи между различными от-
раслевыми видами процессуальной ответствен-
ности.
Исследуются институты администра-

тивно-процессуальной, хозяйственно-процессу-
альной, уголовно-процессуальной, гражданско-
процессуальной ответственности, определяя 
различные виды взаимосвязей, зависимостей 
между структурными элементами процессуаль-
ной ответственности. Отмечено, что в процес-
се реализации норм института процессуальной 
ответственности возникают материальные и 
процессуальные правовые отношения. Инсти-
тут процессуальной ответственности связан с 
правоотношениями на функциональном уровне, 
как результат правового регулирования. При по-
мощи реализации института процессуальной 
ответственности за нарушение порядка в зале 
судебного заседания создаются условия для осу-
ществления правосудия.
В результате проведенного исследования де-

лаются выводы о том, что судебная практика 
является координационным звеном, которое 
связывает процессуальную форму с материаль-
ным правом.
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ность, институт процессуальной ответствен-
ности, нарушение порядка, зал судебного засе-
дания, координационные связи, юридическая 
практика.
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Постановка проблеми
План заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з одного боку, 
та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншого, передба-
чає удосконалення системи забезпечення 
незалежності суду. Незалежність судової 
влади є складним, багатоаспектним, дина-
мічним явище. 
Рівень незалежності залежить від без-

лічі факторів. Оскільки незалежність як 
явище може проявити себе лише у взаємо-
дії суду з іншими інститутами суспільства, 
публічною владою і громадянами, його 
неможливо розглядати ізольовано, як суто 
внутрішнє судове явище. Це обумовлює 
необхідність враховувати стан зовнішніх 
щодо суду суспільних процесів, охоплює 
наявність адекватної ресурсної бази пра-
восуддя у контексті фінансової, матеріаль-
но-технічної, інформаційної, інфраструк-
турної, охоронної забезпеченості судової 
системи.

Аналіз останніх досліджень і                      
публікацій

Одним із чинників забезпечення неза-
лежності суду та здійснення правосуддя є 
юридична відповідальність за порушення 
порядку у залі судового засідання. Питан-
ня юридичної відповідальності є предме-
том дослідження багатьох українських і 
зарубіжних учених. Серед них доцільно 
відзначити праці вчених, які дотичні до 
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питань адміністративної відповідальнос-
ті за порушення порядку у залі судового 
засідання, зокрема: В. Авер’янова, О. Ан-
дрійко, Ю. Битяка, І. Бородіна, І. Грицен-
ка, Є. Додіна, Р. Калюжного, С. Ківалова, 
М. Козюбри, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 
О. Кузьменко, В. Курила, Є. Курінного, 
Р. Мельника, О. Остапенка, А. Селіванова, 
Р. Скриньковський, М. Тищенка, Ю. Шем-
чушенка та інших. 
Окремі аспекти цього питання у кон-

тексті кримінального процесуального 
права аналізувалися Р. Білоконем, А. Мур-
зановською, В. Трофименко, В. Корнуко-
вим.
Високо оцінюючи результати, отрима-

ні зазначеними вченими, відзначимо, що 
юридична відповідальність за порушення 
порядку у залі судового засідання розгля-
далася з точки зору правових форм, які 
опосередковували взаємодію держави та 
судової влади у контексті тих державних 
інститутів, які на сьогодні не існують та у 
порядку законодавства, яке втратило чин-
ність. Загальні закономірності розвитку 
відносин у сфері юридичної відповідаль-
ності за порушення порядку у залі судо-
вого засідання у взаємозв’язку з цілями та 
завданнями держави щодо адаптації наці-
онального законодавства до вимог Євро-
пейського Союзу не аналізуються.

Мета статті
Метою статті є удосконалення юри-

дичної відповідальності за порушення по-
рядку у залі судового засідання.

Виклад основного матеріалу                  
дослідження

Закон «Про судоустрій і статус суддів» 
зазначає, що суди спеціалізуються на роз-
гляді цивільних, кримінальних, госпо-
дарських, адміністративних справ [1]. З 
огляду на важливість завдань, що стоять 
перед судами, в законодавстві повинні 
бути передбачені відповідні засоби, що 
дозволяють ефективно реагувати на вчине-
не правопорушення, зловживання правом 
і їх попереджати. Не викликає суперечки 
той факт, що здійснення правосуддя за-
безпечується можливістю застосування до 

правопорушників заходів кримінальної, 
цивільно-правової, адміністративної та 
дисциплінарної відповідальності.
Відповідно до Положення про Службу 

судової охорони на співробітників Служ-
би покладаються обов’язки забезпечення 
громадського порядку на об’єктах судової 
системи [2]. 22 листопада 2019 року Ра-
дою суддів України затверджені Правила 
пропуску осіб до будинків (приміщень) 
судів, органів та установ системи право-
суддя й транспортних засобів на їх тери-
торію, які регламентували забезпечення 
громадського порядку на об’єктах судової 
системи [3]. Водночас не існує норматив-
ного акту, який регламентує порядок у 
залі судового засідання. Це передбачено 
Кримінальним процесуальним, Цивіль-
ним процесуальним, Господарським про-
цесуальним кодексами та Кодексом адмі-
ністративного судочинства.
Матеріально-правовий зміст інститу-

ту юридичної відповідальності за пору-
шення порядку у залі судового засідання 
обумовлений не тільки мінливістю самого 
інституту юридичної відповідальності, а 
й складністю його структури. Будь-який 
елемент структури інституту юридичної 
відповідальності можна співвідносити з 
внутрішніми та з зовнішніми елементами 
різних правових систем. Як показує огляд 
юридичної літератури, проблеми функці-
ональних зв’язків порушувалися стосовно 
системи права та системи юридичної від-
повідальності в цілому. 
Процесуальна відповідальність – це 

відносно самостійний структурний еле-
мент системи юридичної відповідаль-
ності. З огляду на різноманіття різних 
взаємозв’язків між структурними елемен-
тами процесуальної відповідальності ми 
не ставимо мету проаналізувати їх усіх, 
а акцентуємо увагу лише на найбільш іс-
тотних, які відображають закономірності 
функціонування даного правового інсти-
туту у контексті порушень порядку у залі 
судового засідання.
Доцільно зазначити, що визначення 

координаційних зв’язків процесуальної 
відповідальності ускладнене юридичною 
природою самої процесуальної відпові-
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дальності, оскільки норми про процесу-
альну відповідальності можуть бути закрі-
плені в процесуальних і в матеріальних 
галузях права. У юридичній навчальній 
літературі аргументована позиція про 
матеріально-правову природу інституту 
юридичної відповідальності [4, с. 430-431]. 
Це протиріччя обумовлене розподілом га-
лузей на матеріальні та процесуальні. Не-
зважаючи на визнання існування проце-
суальної відповідальності як самостійного 
структурного утворення в системі права, 
доцільно стверджувати про її змішану 
юридичну природу. Виділяючи відносно 
самостійні інститути процесуальної від-
повідальності, які відповідають галузевим 
поділом, одночасно говоримо про існуван-
ня норм у галузях матеріального права, 
що спрямовані на охорону і регулювання 
процесуальної відповідальності.
Для нормального забезпечення проце-

суальної діяльності суду необхідне засто-
сування заходів процесуального примусу, 
що сприяють дотриманню процесуальних 
обов’язків, правильному та своєчасному 
вирішенню суперечок, прийняття проце-
суальних рішень.
Стосовно до процесуального права 

можна виділити загальні процесуальні 
обов’язки, наприклад, загальна вимога 
дотримуватися порядку у залі судового 
засідання. Конкретизація цієї загальної 
норми відбувається в закріпленні кон-
кретних обов’язків, порушення яких тяг-
не застосування заходів процесуальної 
відповідальності. Додатково зазначимо, 
що процесуальні правопорушення в різ-
них галузях процесуального права досить 
схожі між собою.
Процесуальний примус, як елемент 

юридичної відповідальності, в юридичній 
літературі розглядається як сукупність 
застосовуваних на основі спеціального 
рішення суб’єкта правозастосування при-
мусових засобів зовнішнього впливу на 
неналежну поведінку; як заподіяння об-
межень права, негативних за характером, 
що виражаються у покладанні додаткових 
обов’язків; як спосіб підпорядкування 
волі вимогам права.

Відсутність однакового підходу на-
штовхує вчених на дослідження процесу-
ального примусу як об’єкта наукового до-
слідження на взаємно доповнюваних рів-
нях: теоретичному рівні – як теоретико-
правової конструкції, що має форму, зміст, 
структуру; правовому рівні – як сукупності 
норм, що регулюють вид, обсяг і порядок 
примусового впливу; емпіричному рівні – 
як сукупності заходів примусу. Варто від-
значити, що ні на одному із рівнів немає 
загальноприйнятого і однакового підходу 
до дослідження.
Розглядаючи ідентифікаційні ознаки 

процесуального примусу у контексті ци-
вільного та господарського процесуаль-
ного права стосовно порушення порядку 
у залі судового засідання доцільно відзна-
чити, що за суттю вони співпадають з ад-
міністративно-процесуальним примусом.
Р. Білокінь зазначає, що порушення 

порядку у залі судового засідання чи не-
виконання розпоряджень головуючого є 
кримінальним процесуальним правопору-
шенням, за вчинення якого має наступати 
кримінальна процесуальна відповідаль-
ність у вигляді попередження, видалення 
із зали судового засідання чи накладення 
грошового стягнення (за винятком діянь, 
які містять ознаки злочину) [5, c. 218].
Процесуальний примус є способом 

психічного або фізичного впливу на пове-
дінку суб’єкта з точки зору характеру пра-
вового впливу, а не класифікації примусу. 
Правовий вплив може здійснюватися в 
активній і в пасивній формі. Основними 
юридичними способами, що забезпечують 
розвиток спонукальних мотивів активної 
поведінки, є приписи до активної пове-
дінки та право на вчинення позитивних 
дій. У процесуальному законодавстві сти-
мулювання активної поведінки здійсню-
ється шляхом покладання процесуальних 
обов’язків здійснювати позитивні дії, за 
невиконання яких застосовуються заходи 
процесуального примусу.
Процесуальний примус за формою ре-

алізації є правозастосовною діяльністю, 
здійснення якої покладено на суди. Про-
цесуальний закон, передбачаючи заходи 
примусу за протиправне невиконання 
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покладених обов’язків, за зловживання 
правами, за порушення порядку у залі су-
дового засідання передбачає можливість 
суб’єкта визначати вектор поведінки. За-
кон не дозволяє суду застосовувати захо-
ди процесуального примусу з приводів, 
які не передбачені законом, відсутній не-
передбачуваний розсуд при застосуван-
ні права, що відповідає конституційному 
критерію формальної визначеності за-
кону. Водночас широкий спектр дискре-
ційних повноважень, що випливають із 
принципу суддівського керівництва про-
цесом: самостійне вирішення різноманіт-
них процесуальних питань пов’язаних з 
допуском у процес осіб, які беруть участь 
у справі і осіб, які сприяють здійсненню 
правосуддя; розумна інтелектуальна сво-
бода в питаннях казуального тлумачення 
норми, застосування аналогії закону та 
права тощо, тобто повноваження, реалі-
зація яких становить сутність правосуддя.
Застосування процесуального при-

мусу ґрунтується на факті поведінки, що 
є невідповідною процесуальному поряд-
ку. Така поведінка може бути виражена 
у формі правопорушення, зловживання 
правом, навіть поведінці, формально це 
не є ні правопорушенням, ні зловживан-
ням правом. За зловживання правами 
передбачено настання наслідків, визначе-
них процесуальними кодексами та Кодек-
сом адміністративного судочинства Укра-
їни. За порушення порядку здійснення 
судочинства (що охоплює порушення по-
рядку у залі судового засідання, неповагу 
до суду) прямо передбачено застосування 
заходів процесуального примусу. Іноді в 
основі застосування заходів процесуаль-
ного примусу лежить поведінка, яка не є 
ні правопорушенням, ні зловживанням 
правом.

 Заходи процесуального примусу мо-
жуть бути закріплені в регулятивних і в 
охоронних нормах як у санкції, так у дис-
позиції норми.
Основною функцією регулятивної нор-

ми є регулювання поведінки учасників 
судочинства шляхом встановлення вза-
ємних прав та обов’язків. Регулятивна 
норма, як і охоронна, регулює поведінку 

учасників судочинства, але робить це че-
рез встановлення прав і обов’язків безвід-
носно до заходів захисту.
Мета регулятивної норми – регулю-

вання суспільних відносин через наді-
лення учасників відповідними правами 
та обов’язками. Зміст регулятивних норм 
складають приписи, в яких визначають-
ся підстави набуття прав і обов’язків, їх 
реалізація. Регулятивна норма має дис-
позицію та гіпотезу. Охоронні норми за-
кріплюють заходи примусу, застосування 
яких здійснюється за порушення заборон. 
У структурі охоронної норми можна ви-
ділити гіпотезу, диспозицію та санкцію. 
Охоронні норми захищають регулятивні 
від порушень.
Процедура застосування процесуаль-

ного примусу регламентована законом. 
Процесуальний примус – здійснювана з 
метою охорони та регулювання процесу-
альних правовідносин у межах регламен-
тованої законом процедури, правозасто-
совна державна діяльність, яка полягає 
в застосуванні закріплених у процесуаль-
них нормах заходів впливу до осіб, що 
допускають поведінку, яка не відповідає 
процесуальному порядку.
Якщо говорити про класифікацію 

форм процесуального примусу, то в юри-
дичній літературі представлені різні кла-
сифікації: превентивно-попереджувальні 
заходи (запобіжні заходи, заходи забезпе-
чення процесу доказування, інші заходи); 
заходи захисту; заходи процесуальної від-
повідальності.
На нашу думку, структура форм проце-

суального примусу охоплює захист права, 
що об’єднує заходи захисту, заходи відпо-
відальності, заходи безпеки, заходи забез-
печення.
Під формою процесуального приму-

су розуміємо групи примусових заходів, 
об’єднаних спільною метою, підставами, 
правовими наслідками, які підлягають 
відокремленню та класифікації за різними 
підставами.
Л. Калєніченко під формою приму-

су розуміє реалізацію державного при-
мусу, тому включає в це поняття підста-
ви, умови, характер і процедуру засто-
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сування. Такий стан речей пояснюється 
взаємозв’язками, які існують між цілим і 
частиною, родовим та видовим поняттям 
[6, с. 12].
Стосовно юридичної відповідальності 

за порушення порядку у залі судового за-
сідання розглянемо співвідношення про-
цесуального захисту та процесуальної від-
повідальності, оскільки однозначного по-
гляду на зазначене співвідношення немає. 
Зазначені інститути мають загальні риси, 
що дозволяють об’єднати їх у межах інсти-
туту процесуального примусу, але є й від-
мінності, що дозволяють розмежовувати 
зазначені правові явища. 
Процесуальний захист права є комп-

лексом примусових заходів, що застосову-
ються у межах регулятивних і охоронних 
правовідносин, які мають на меті віднов-
лення прав, компенсації збитку та пока-
рання правопорушника. Заходи захисту 
здійснюються в інтересах потерпілого, за-
ходи відповідальності виражаються в по-
каранні правопорушника, а заходи безпе-
ки зводяться до попередження порушень, 
створення сприятливої обстановки для 
реалізації процесуальних прав учасників 
судочинства.
Заходами процесуальної відповідаль-

ності за вчинення правопорушення щодо 
порушення порядку у залі судового засі-
дання є:

- обмеження виступу учасника судово-
го розгляду або позбавлення учасника су-
дового розгляду слова;

- попередження та видалення із залу 
судового засідання;

- штраф.
Доцільно зауважити, що за неповагу 

до суду, що мало місце у залі судового засі-
дання, можливе застосування адміністра-
тивного арешту терміном до 15 діб [7].
Заходи процесуального захисту за-

стосовуються незалежно від вини та за-
стосовуються з волі учасника, наділеного 
законом правом або обов’язком на вико-
ристання певного заходу захисту. Заходи 
процесуальної відповідальності застосову-
ються на підставі вчиненого правопору-
шення при повному складі елементів.

Суди не раз вказували, що процесуаль-
не законодавство, регламентуючи судовий 
процес, поряд з правами учасників перед-
бачає наявність у всіх присутніх у залі су-
дового засідання осіб певних обов’язків, 
у тому числі обов’язку дотримуватися на-
лежного порядку, а на головуючого, роз-
порядження якого обов’язкові для всіх 
учасників процесу та громадян, присутніх 
у залі засідання суду, покладено повнова-
ження з підтримки порядку. Накладення 
на учасника процесу або його представ-
ника, який порушує порядок у судовому 
засіданні, штрафу як один із заходів впли-
ву на порушника, має на меті забезпечи-
ти порядок у разі, коли іншими засобами 
цього добитися неможливо. Порушення 
порядку несе застосування зазначених за-
ходів впливу, виражається в діях, що за-
важають нормальному ходу судового роз-
гляду, у протидії або ігноруванні розпоря-
джень головуючого, в небажанні дотриму-
ватися регламенту засідання, в негідній, 
образливій для оточення поведінці, що 
свідчить про неповагу до суду.
Порушення порядку у залі судового за-

сідання громадянами, які беруть участь у 
справі або присутні в судовому засіданні, 
вчинення дій, що свідчать про явну знева-
гу до суду, тягнуть відповідальність згідно 
із законодавством.
Заходи забезпечення спрямовані на 

запобігання небезпеки порушення прав, 
якщо до прийняття судом рішення у спра-
ві існує явна небезпека порушення прав, 
свобод і законних інтересів позивача або 
невизначеного кола осіб, якщо захист 
прав, свобод і законних інтересів позива-
ча буде неможливе без вжиття таких захо-
дів, суд може вжити заходів попереднього 
захисту.
Змістом заходів відповідальності є по-

кладення додаткового обов’язку, в цьому 
проявляється особливість охоронних пра-
вовідносин, оскільки вони представляють 
нові права і обов’язки, яких раніше не іс-
нувало.
Наприклад, у разі порушення поряд-

ку в судовому засіданні особа повинна ви-
конати додатковий обов’язок – покинути 
зал. У регулятивних правовідносинах, у 
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межах яких існують заходи захисту, до-
даткового обов’язку не виникає, оскільки 
застосування викликано тим, що не вико-
наний обов’язок, який існував у попере-
дніх правовідносинах.
Заходи забезпечення застосовуються 

до вчинення правопорушення спрямова-
ного на виконання заведеного порядку. 
У процесуальному праві якісний і кіль-
кісний характер додаткового обтяження 
не залежить від вини правопорушника, 
визначається, виходячи з інших критері-
їв. Наприклад, накладення на учасника 
процесу або його представника, який по-
рушує порядок у судовому засіданні штра-
фу, закріплено як крайній захід впливу. 
Для накладення необхідних конкретних 
дій, які можна розцінювати як порушен-
ня порядку в судовому засіданні, що свід-
чать про явну протидію суду, про стійке 
небажання дотримуватися порядку в су-
довому засіданні. Відмінністю заходів за-
хисту, відповідальності та забезпечення 
є та обставина, що заходи захисту більше 
залежать від підстави, ніж заходи відпові-
дальності.
Для заходів процесуальної відпові-

дальності це не характерна особливість, 
усі заходи носять загальний характер і за-
стосовуються при порушенні порядку в 
судовому засіданні, але прив’язка до кон-
кретного правопорушення відсутня, що 
робить можливими заміну одного виду 
заходів на інший, дає можливість звільни-
ти від залучення до процесуальної відпо-
відальності. Щодо заходів захисту законо-
давством не передбачено звільнення і об-
ставини, що їх виключають.
Інститут процесуальної відповідаль-

ності залежний від юридичної практики 
та правозастосовчого досвіду, що склада-
ється на її основі. Поряд з розвитком про-
цесуального законодавства динамічно роз-
виваються підходи до накладання санкцій 
за його порушення, що проявляється в 
судовій практиці. Багато питань викли-
кає правозастосовна практика з приводу 
кваліфікації правопорушення у формі по-
рушення порядку у залі судових засідань і 
відповідальність за його вчинення, оскіль-
ки відсутність у нормах кваліфікуючих 

ознак складів процесуальних правопору-
шень, таких як порушення порядку у залі 
судового засідання і визначення місця се-
ред них зловживання правом, призводить 
до помилок у кваліфікації дій суб’єктів 
процесуальних відносин.
Правова основа залучення до відпо-

відальності за порушення порядку у залі 
судових засідань доволі суперечлива. 
Процесуальні кодекси не розкривають по-
няття «порушення порядку у залі судових 
засідань», відсутній нормативно-правовий 
акт, який регламентує порядок видален-
ня з залу судового засідання, не визначе-
но роль Служби судової охорони у забез-
печенні порядку у залі судового засідання.
О. Соловйова, розглядаючи питання 

неповаги до суду, що, на нашу думку, збі-
гається з порушеннями порядку у залі су-
дового засідання, зазначає, що закріплен-
ня таких положень буде цілком виправ-
даним з огляду на норми міжнародного 
права. Адже сьогодні судова практика 
змушена йти попереду законодавства, яке 
не встигає змінюватися для задоволення 
потреб демократичної держави та необ-
хідності забезпечувати кожній особі права 
на справедливий суд [8].
Порушення порядку у залі судового за-

сідання є складне, багатоаспектне, дина-
мічне явище. Рівень складності залежить 
від ряду факторів. Оскільки порушення 
порядку у залі судового засідання як яви-
ще може проявитися лише у взаємодії 
суду з учасниками судового процесу та 
громадянами, його неможливо розгляда-
ти ізольовано, як виключно внутрішньо 
судове явище, що обумовлює необхідність 
враховувати стан зовнішніх, відносно до 
суду суспільних процесів. Забезпечення 
порядку у залі судового засідання є за-
вдання на всіх рівнях організації судової 
влади так, як охоплює положення Кон-
венції про захист прав і основоположних 
свобод щодо справедливого судового роз-
гляду та доступу до правосуддя [9].

Висновки
Матеріальні правові відносини юри-

дичної відповідальності за порушення по-
рядку у залі судового засідання не можуть 
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розвинутися без нормального функціону-
вання процесуальних відносин. Одночас-
но процесуальні відносини відповідаль-
ності спрямовані на нормальне функціо-
нування інших процесуальних правовід-
носин. 
Як одну з особливостей взаємозв’язків 

відповідальності за порушення порядку у 
залі судового засідання можна назвати те, 
що кількість видів правопорушень і видів 
процесуальної відповідальності не збіга-
ється, оскільки не за кожне правопору-
шення обов’язково настає процесуальна 
відповідальність. За порушення порядку 
судового засідання передбачена міра про-
цесуальної відповідальності – видалення 
із залу судового засідання. Якщо пору-
шення супроводжувалося образою учас-
ників справи (судді, учасників процесу), 
то можливе додатково накладення заходів 
адміністративної відповідальності згідно 
зі ст. 185-3 КУпАП. 
Координаційні зв’язки між окремими 

інститутами юридичної відповідальнос-
ті простежуються, перш за все, у вико-
ристанні загальних понять, термінів, од-
накових за правовою природою заходів 
юридичної відповідальності. Зміст зако-
нодавчих дефініцій у різних видів про-
цесуальної відповідальності тотожний. 
Термін «порушення порядку в судовому 
засіданні» охоплює аналогічні дії в кримі-
нальному, цивільному, господарському та 
адміністративному процесі. У всіх видах 
судочинства за дане діяння передбачені 
альтернативні заходи – видалення із залу 
судового засідання або штраф. Координа-
ційні зв’язки простежуються в тому, що 
видові інститути юридичної відповідаль-
ності (в тому числі інститут процесуальної 
відповідальності за порушення порядку у 
залі судового засідання) реалізуються че-
рез схожі правові механізми.
Однак слід мати на увазі, що інститут 

процесуальної відповідальності так само, 
як і вся система права, схильний до про-
цесів диференціації, спеціалізації та уні-
фікації. Тому цілком можливо, що з часом 
з’являться нові інститути процесуальної 
відповідальності за порушення порядку у 
залі судового засідання.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються теоретичні ас-

пекти інституту процесуальної відповідаль-
ності за порушення порядку у залі судового за-
сідання. Визначаються координаційні, функ-
ціональні зв’язки між різними галузевими ви-
дами процесуальної відповідальності.
Досліджуються інститути адміністра-

тивно-процесуальної, господарсько-процесу-
альної, кримінально-процесуальної, цивільно-
процесуальної відповідальності, визначаючи 
різні види взаємозв’язків, залежностей між 
структурними елементами процесуальної від-
повідальності. Зазначено, що у процесі реаліза-
ції норм інституту процесуальної відповідаль-
ності виникають матеріальні та процесуаль-
ні правові відносини. Інститут процесуальної 
відповідальності пов’язаний з правовідносина-
ми на функціональному рівні як результат 
правового регулювання. За допомогою реаліза-
ції інституту процесуальної відповідальності 
за порушення порядку у залі судового засідання 
створюються умови для здійснення правосуд-
дя.
У результаті проведеного дослідження ро-

бляться висновки про те, що судова практика 
є координуючою ланкою, яка зв’язує процесу-
альну форму з матеріальним правом.
Ключові слова: юридична відповідаль-

ність, інститут процесуальної відповідальнос-
ті, порушення порядку, зал судового засідання, 
координаційні зв’язки, юридична практика.

SUMMARY 
The article discusses the theoretical aspects 

of the institution of procedural responsibility 
for violation of order in the courtroom. The 
coordination, functional relations between 
various industry types of procedural responsibility 
are determined.

The institutes of administrative-procedural, 
economic-procedural, criminal-procedural, 
civil-procedural responsibility are investigated, 
identifying various types of relationships, 
dependencies between the structural elements 
of procedural responsibility. It is noted that 
in the process of implementing the norms of 
the institution of procedural responsibility, 
material and procedural legal relations arise. 
The institution of procedural responsibility is 
connected with legal relations at the functional 
level, as a result of legal regulation. With the 
help of the institution of procedural liability for 
violation of order in the courtroom, conditions 
are created for the administration of justice.

As a result of the study, conclusions are 
drawn that judicial practice is the coordinating 
link that connects the procedural form with 
substantive law.

Keywords: legal liability, institution of 
procedural responsibility, violation of order, 
courtroom, coordination relations, legal practice.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ²ÍÑÏÅÊÒÎÐÀ Ç ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÎÞ ÇÅÌÅËÜ Â 

ÓÊÐÀ¯Í²

У статті з урахуванням змісту норм зако-
нодавства, що регламентує діяльність держав-
них інспекторів з контролю за використанням 
та охороною земель, визначено основні риси і, 
як наслідок, сформульовано поняття адміні-
стративної діяльності державного інспектора 
з контролю за використанням та охороною 
земель і розкрито її правовий зміст шляхом 
аналізу форм і методів даного виду діяльнос-
ті. Надана характеристика правового статусу 
державного інспектора з контролю за викорис-
танням та охороною земель як носія держав-
но-владних функцій і повноважень відповідно до 
чинного законодавства.
Ключові слова: державний інспектор, земля, 

Держгеокадастр, адміністративно-правовий 
статус, повноваження, контроль.
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обсязі завдань щодо здійснення держав-
ного контролю у цій сфері стає можливим 
лише з посиленням ефективної діяльнос-
ті контролюючих органів, спрямованої 
на запобігання, своєчасне виявлення і 
припинення правопорушень. Реалізація 
завдань та функцій, покладених на дер-
жавні інспекції як спеціалізовані органи 
контролю виконавчої влади, повною мі-
рою залежить від ефективної роботи дер-
жавних інспекторів, однією зі складових 
якої є адміністративно-юрисдикційна ді-
яльність. Однак практична реалізація ад-
міністративно-юрисдикційної діяльності 
державного інспектора з контролю за ви-
користанням та охороною земель сучас-
ним тенденціям відповідає не завжди і не 
в усьому [1, с. 4].
Найважливішим засобом реалізації 

державної політики у сфері охорони зе-
мельних ресурсів є створення оновленої 
контролюючої системи органів, спромож-
ної забезпечити ефективний контроль з 
боку суспільства за станом використання 
та охорони земельних ресурсів країни. 
Законодавство розрізняє державний, 

громадський та самоврядний контроль за 
використанням та охороною земель. Роз-
межування між ними, у першу чергу, про-
водять за суб’єктом здійснення контролю: 
спеціально уповноважені органи виконав-
чої влади (державний контроль), місцеві 
ради (самоврядний контроль), громад-
ськість (громадський контроль). Серед ви-
дів контролю за використанням та охоро-

Фундаментальним завданням земель-
ної реформи є радикальна зміна ставлен-
ня до землі як основного національного 
багатства. В умовах трансформації земель-
них відносин, що призвели до збільшення 
кількості власників землі та землекористу-
вачів, намітилася тенденція до стрімкого 
зростання кількості правопорушень у га-
лузі земельних відносин, тому особливої 
уваги набуває питання ефективного здій-
снення державного контролю за викорис-
танням та охороною земель. 
Наукове дослідження цієї проблеми 

сьогодні є надзвичайно актуальним і має 
важливе теоретичне та практичне зна-
чення для регулювання якісно нових зе-
мельних відносин. Виконання в повному 
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ною земель особливе місце належить дер-
жавному контролю. 
Етимологічний словник української 

мови визначає «контроль, контролер, 
контролювати» як запозичене у ХVІІІ сто-
літті з французької мови «соntrolе», що є 
результатом зрощення «contre» – «проти» 
та «role» – «список», тобто «зворотний, про-
тилежний, подвійний рахунок» [2, c. 338].
Андрійко О. Ф. зазначає, що у визна-

ченні поняття державного контролю слід 
виходити з того, що це – функція, яку дер-
жава здійснює з метою перевірки дотри-
мання і виконання поставлених завдань, 
прийнятих рішень та їх правомірності [3, 
с. 345]. Разом з тим, контролю притаманні 
власні функції, основними з яких є:

1) інформаційна функція – дає можли-
вість суб’єкту управління отримати інфор-
мацію про стан справ у сфері його інте-
ресів і результати управлінського впливу, 
відповідність діяльності об’єкта чи об’єктів 
управління визначеним завданням, вста-
новленим межам;

2) регулююча (коригуюча) функція – 
спрямовується на те, щоб у разі виявлення 
розходжень між заданими і фактичними 
діями, шляхами, обраними для досягнен-
ня мети, можна було прийняти рішення і 
спрямувати його на виправлення ситуації;

3) профілактична (превентивна) функ-
ція – дає змогу виявити і попередити саму 
можливість невиконання рішень та скоєн-
ня правопорушення або ж припинити дії, 
що порушують встановлені приписи чи 
прийняті рішення;

4) правоохоронна функція – спрямо-
вана на припинення неправомірних дій, 
пов’язана з притягненням до юридичної 
відповідальності, застосуванням заходів 
державного примусу [3, с. 345-346].
Контролю властиві свої принципи, а 

саме: універсальність (контроль має охо-
плювати всі ділянки державного, госпо-
дарського та соціально-культурного будів-
ництва); систематичність (проводиться не 
одноразово, час від часу, а постійно, за пев-
ною схемою); безсторонність (досягається 
шляхом покладення завдань контролю на 
осіб, які не зацікавлені в його результа-
тах); реальність (забезпечується наявністю 

необхідних кваліфікованих кадрів конт-
ролерів); дієвість, оперативність, резуль-
тативність (припускають швидке прове-
дення контрольних дій контролюючим ор-
ганом у разі одержання повідомлень про 
порушення, запобігання правопорушен-
ням і причинам, що їм сприяли, своєчас-
не вжиття заходів щодо їх усунення, при-
тягнення у відповідних випадках винних 
до відповідальності); гласність (дозволяє, 
а в деяких випадках і стає обов’язком до-
ведення результатів контролю до відома 
громадськості або правоохоронних орга-
нів, інших осіб, зацікавлених у результа-
тах контролю) [4, с. 241].
Контроль за використанням та охоро-

ною земель є однією з важливих функцій 
державного управління у зазначеній сфе-
рі земельних відносин, є різновидом дер-
жавного контролю з усіма притаманними 
йому загальними рисами і має свої особли-
вості [5]. 
Відповідно до ст. 187 Земельного ко-

дексу України, яка визначає завдання 
контролю у сфері земельних відносин, 
контроль за використанням та охороною 
земель полягає в забезпеченні додержан-
ня органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємства-
ми, установами, організаціями і громадя-
нами земельного законодавства України. 
Варто зауважити, що сфера контролю охо-
плює всі землі на території України, тобто 
землі, обмежені її державними кордонами, 
незалежно від форми власності на земельні 
ділянки, їх цільового призначення та орга-
нізаційних форм господарювання та здій-
снюється за всіма без винятку суб’єктами 
земельних відносин, а не тільки за юри-
дичними і фізичними особами [6].
Метою контролю за використанням та 

охороною земель, що збігається з метою 
всієї екологічної діяльності, є задоволення 
справедливих соціальних, економічних, 
екологічних потреб нинішнього і майбут-
нього поколінь у сфері розвитку й охорони 
навколишнього природного середовища, 
а його конкретні цілі визначаються осно-
вними формами діяльності у сфері вико-
ристання й охорони земель, якими є: орга-
нізація раціонального землекористування; 
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охорона земель; забезпечення екологічної 
безпеки людини [7, с. 192].
Завдання державного контролю за ви-

користанням та охороною земель, а також 
форми і методи його здійснення визна-
чені в Законі України «Про державний 
контроль за використанням та охороною 
земель» [8].
Система державного контролю за ви-

користанням та охороною земель є склад-
ним утворенням і включає низку органів 
виконавчої влади з певною ієрархічною 
структурою та напрямами контрольної ді-
яльності, а також органи місцевого само-
врядування, яким законом делеговано по-
вноваження щодо здійснення державного 
контролю за використанням та охороною 
земель [9, с. 10]. Згідно з ч. 1 ст. 188 Зе-
мельного кодексу України державний 
контроль за використанням та охороною 
земель здійснюється уповноваженими ор-
ганами виконавчої влади по земельних 
ресурсах, а за додержанням вимог законо-
давства про охорону земель – спеціально 
уповноваженими органами з питань еко-
логії та природних ресурсів.
Уповноваженим органом виконавчої 

влади по земельних ресурсах є Державна 
служ ба України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру. Її правовий статус ви-
значається Положенням про Державну 
службу України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру (2015 р.) [10]. Згідно з 
цим нормативно-правовим актом Дер-
жавна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (Держгеокадастр) 
– центральний орган виконавчої влади, ді-
яльність якого спрямовується і координу-
ється Кабінетом Міністрів України через 
Міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства і який реалізує 
державну політику у сфері топографо-гео-
дезичної і картографічної діяльності, зе-
мельних відносин, землеустрою, у сфері 
Державного земельного кадастру, держав-
ного нагляду (контролю) в агропромисло-
вому комплексі в частині дотримання зе-
мельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм влас-
ності, родючості ґрунтів.

Усі інспекції залежно від компетенції 
поділяються на дві групи: 1) ті, що мають 
повноваження міжвідомчого характеру;-
2) ті, що не мають таких повноважень, тоб-
то здійснюють свої функції тільки в межах 
того чи іншого відомства. Інспекції, що ма-
ють повноваження міжвідомчого (надвідо-
мчого) характеру, є державними інспекці-
ями та здійснюють свої функції у межах на-
даної компетенції незалежно від відомчої 
підпорядкованості об’єктів [11, с. 675].
Характер і зміст компетенції держав-

них інспекцій, як зазначає Н. В. Лебідь, 
дозволяє визначити їх як самостійні дер-
жавні органи виконавчої влади надвідо-
мчої компетенції, які здійснюють функ-
ції контролю щодо діяльності державних 
органів, їх посадових осіб, фізичних і 
юридичних осіб у конкретних галузях на-
родного господарства або в державному 
управлінні щодо дотримання законності 
[12, с. 65].
Посадові особи Держгеокадастру та 

його територіальних органів, які є дер-
жавними інспекторами у сфері держав-
ного контролю за використанням та охо-
роною земель і дотриманням вимог зако-
нодавства України про охорону земель, 
у межах своїх повноважень мають право: 
безперешкодно обстежувати в установле-
ному законодавством порядку земельні 
ділянки, що перебувають у власності та 
користуванні юридичних і фізичних осіб, 
перевіряти документи щодо використан-
ня та охорони земель; давати обов’язкові 
для виконання вказівки (приписи) з пи-
тань використання та охорони земель і до-
тримання вимог законодавства про охоро-
ну земель відповідно до їх повноважень, 
а також про зобов’язання приведення зе-
мельної ділянки у попередній стан у ви-
падках, установлених законом, за рахунок 
особи, яка вчинила відповідне правопору-
шення, з відшкодуванням завданих влас-
нику земельної ділянки збитків; складати 
акти перевірок чи протоколи про адміні-
стративні правопорушення у сфері вико-
ристання та охорони земель і дотримання 
вимог законодавства про охорону земель 
та розглядати відповідно до законодав-
ства справи про адміністративні право-
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порушення, а також подавати в установ-
леному законодавством порядку до відпо-
відних органів матеріали перевірок щодо 
притягнення винних осіб до відповідаль-
ності; у разі неможливості встановлення 
особи порушника земельного законодав-
ства на місці вчинення правопорушення 
доставляти його до органів Національної 
поліції чи до приміщення виконавчого 
органу сільської, селищної, міської ради 
для встановлення особи порушника та 
складення протоколу про адміністративне 
правопорушення; отримувати в установ-
леному законодавством порядку від цен-
тральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів влади Автономної Респу-
бліки Крим, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та органі-
зацій незалежно від форми власності до-
кументи, матеріали та іншу інформацію, 
необхідну для виконання покладених на 
Держгеокадастр завдань; проводити ла-
бораторний аналіз стану забруднення зе-
мель, у тому числі радіоактивного, в зонах 
безпосереднього впливу викидів і скидів 
підприємствами забруднюючих речовин, 
а також у разі виникнення аварій та над-
звичайних ситуацій; звертатися до суду з 
позовом щодо відшкодування втрат сіль-
ськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, а також повернення само-
вільно зайнятих чи тимчасово зайнятих 
земельних ділянок, строк користування 
якими закінчився; викликати громадян, у 
тому числі посадових осіб, для отримання 
від них усних або письмових пояснень з 
питань, пов’язаних з порушенням земель-
ного законодавства; передавати до орга-
нів прокуратури, органів дізнання та до-
судового слідства акти перевірок та інші 
матеріали про діяння, в яких вбачаються 
ознаки злочину; проводити у випадках, 
установлених законом, фотографування, 
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допо-
міжний засіб для запобігання порушен-
ням земельного законодавства  [13].
Перша і головна функція державних 

інспекторів з контролю за використанням 
та охороною земель в Україні – це конт-
роль. Підконтрольними об’єктами при 
цьому виступають як органи державної 

влади та органи місцевого самоврядуван-
ня України, так і фізичні та юридичні осо-
би України, інших країн та особи без гро-
мадянства.
Збирання, обробка, аналіз інформації, пе-

редача її іншим органам – це друга функція 
у нашому переліку. Ії можна визначити як 
інформаційно-аналітичну функцію. Держ-
геокадастр організовує збирання, зведен-
ня та аналіз інформації щодо контролю за 
використанням та охороною земель, фор-
мує відповідну звітність, взаємодіє з пра-
воохоронними органами, службами дер-
жавного контролю, органами місцевого са-
моврядування, органами викон авчої вла-
ди, громадськими формуваннями, а також 
засобами масової інформації з питань ви-
світлення актуальних проблем здійснення 
державного контролю за використанням 
та охороною земель.
Третьою можна назвати функцію орга-

нізації, яка пов’язана зі створенням орга-
нізаційного механізму. Ії мета – сформу-
вати керуючі та керовані системи, а та-
кож зв’язки й відносини між ними. Так, 
Держгеокадастр організовує роботу тери-
торіальних підрозділів, які діють у складі 
Республіканського комітету по земельних 
ресурсах АРК, головних управлінь Держ-
комзему в областях, містах Києві та Севас-
тополі, районних, міських (міст обласного 
та районного значення), міжрайонних, 
міжміських та міськрайонних управлінь 
(відділів) Держкомзему, старших держав-
них інспекторів цих управлінь (відділів) 
тощо.
Держгеокадастр має розв’язувати як 

повсякденні завдання, так і перспективні 
проблеми. Тому наступною є функція про-
гнозування – передбачення, систематичне 
дослідження стану, структури, динаміки 
та перспектив будь-яких явищ і проце-
сів, пов’язаних із здійсненням державного 
контролю за використанням та охороною 
земель.
Наступною є функція планування, адже, 

тільки визначивши цілі, напрями, завдан-
ня, засоби реалізації тих чи інших про-
цесів, можна досягнути конкретної мети. 
Діяльність Держгеокадастру й його тери-
торіальних підрозділів здійснюється на 
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підставі квартальних та річних планів ро-
боти. 
Функція регулювання охоплює переваж-

но поточні заходи щодо будь-яких від-
хилень від завдань і заданих програм. За 
допомогою регулювання забезпечується 
режим оптимальної діяльності Держгеока-
дастру для утримання керованих процесів 
у сфері державного контролю за викорис-
танням та охороною земель у заданих па-
раметрах.
Координація – це функція, яка перед-

бачає узгодження дій різних об’єктів з ме-
тою досягнення певних загальних цілей 
[14, с. 68]. 
Аналіз законодавчо закріплених прав 

державних інспекторів з контролю за ви-
користанням та охороною земель, а та-
кож вивчення їх практичної діяльності 
дозволяє стверджувати, що ця діяльність 
складається з таких складових частин, як: 
запобіжна робота; робота зі своєчасно-
го виявлення правопорушень; робота із 
притягнення винних осіб до адміністра-
тивної відповідальності. Тому, на нашу 
думку, державно-владні повноваження 
державних інспекторів з контролю за ви-
користанням та охороною земель доціль-
но розділити на три групи: 1) повноважен-
ня щодо попередження правопорушень;-                    
2) повноваження щодо припинення пра-
вопорушень; 3) повноваження щодо засто-
сування адміністративних стягнень.
Перша група повноважень відіграє важ-

ливу роль у справі забезпечення законнос-
ті та становить комплекс заходів впливу 
морального, фізичного, організаційного й 
іншого характеру, які дають змогу виявля-
ти і не допускати правопорушень у сфері 
земельних відносин. Вони мають профі-
лактичне спрямування і виражаються, як 
правило, у вигляді певних обмежень і за-
борон.
Другою групою повноважень державних 

інспекторів Держгеокадастру є повнова-
ження щодо припинення правопорушень. 
Сутність цих повноважень полягає в за-
стосуванні уповноваженими на те органа-
ми чи посадовими особами у передбаче-
них законом випадках і в установленому 
порядку примусовому припиненні пра-

вопорушень, що спрямоване на недопу-
щення шкідливих наслідків протиправної 
поведінки, забезпечення провадження в 
справах про адміністративні правопору-
шення, у створенні необхідних умов для 
можливого в майбутньому притягнення 
винної особи до адміністративної відпо-
відальності [11, с. 194]. Застосування цих 
повноважень спричиняється реальною 
протиправною ситуацією і починається в 
момент, коли використання повноважень 
щодо попередження правопорушень стає 
неефективним. Тобто, тільки тоді, коли 
відбувається правопорушення, державні 
інспектори застосовують повноваження 
щодо припинення правопорушень. 
З моменту припинення правопору-

шення одним з головних завдань є пока-
рання винної особи, для чого треба мати 
необхідне коло повноважень. Тому тре-
тьою групою повноважень державних ін-
спекторів з контролю за використанням 
і охороною земель є повноваження щодо 
застосування адміністративних стягнень. 
Адміністративні стягнення застосовують-
ся у процесі спеціальної адміністративно-
юрисдикційної діяльності, що включає в 
себе розгляд справ про адміністративні 
правопорушення, винесення постанов та 
їх виконання. 
Таким чином, державний інспектор з 

контролю за використанням та охороною 
земель є носієм покладених на Держгеока-
дастр функцій, головна з яких – це функція 
контролю. Крім того, функціями, без яких 
неможлива реалізація головної, визначе-
но: збирання, обробка, аналіз інформації, 
передача її іншим органам; функція орга-
нізації; функція прогнозування; функція 
планування; функція регулювання; функ-
ція координації. Адміністративна діяль-
ність державного інспектора з контролю 
за використанням та охороною земель – 
це врегульована переважно нормами ад-
міністративного права державно-владна, 
виконавчо-розпорядча, підзаконна діяль-
ність, спрямована на здійснення держав-
ного контролю за використанням та охо-
роною земель в Україні.
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Administrative and legal status of the 
State Inspector for Land Use and Protec-

tion in Ukraine
The article taking into account the con-

tent of the norms of the legislation regulating 
the activity of state inspectors on control over 
the use and protection of land, defi nes the 
main features and, as a consequence, formu-
lated the concept of administrative activity 
of the state inspector on control over the use 
and protection of land and disclosed its legal 
content by analyzing forms and methods of 
this activity.

Determining the legal status of the state 
inspector for control over the use and pro-
tection of land as the bearer of state-power 
functions and powers is of great scientifi c 
and practical importance, since the lack of a 
unifi ed view of scientists regarding the clas-
sifi cation of such functions and powers, the 
fuzzy boundaries between their formulation 
in the conditions of changing legislation and 
organizational changes in the functioning of 
state bodies requires some updating and re-
fi nement of existing theoretical views on the 
issues under consideration.

The State Inspector of Land Use and Pro-
tection is the bearer of the functions assigned 
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to the State Geocadastre, the main one being 
the control function. In addition, the func-
tions without which the implementation of 
the main is impossible: collection, processing, 
analysis of information, transmission to other 
bodies; function of the organization; forecast-
ing function; planning function; regulation 
function; coordination function. The analy-
sis of the legislatively enshrined rights and 
the study of the practical activity of state in-
spectors on the control over the use and pro-
tection of land gives grounds to distinguish 
three groups of their state-power powers: 
powers to prevent offenses; powers to termi-
nate offenses; authority to apply administra-
tive penalties.

The description of the legal status of the 
state inspector for control over the use and 
protection of land as a carrier of state-power 
functions and powers according to the cur-
rent legislation is given. Administrative ac-
tivity of the state inspector for control over 
the use and protection of land is mainly 
regulated by the rules of administrative law 
state-power, executive-administrative, by-law 
activity aimed at exercising state control over 
the use and protection of land.

Keywords: state inspector, land, use, pro-
tection, administrative and legal status, pow-
ers, control.

АНОТАЦІЯ 
У статті з урахуванням змісту норм законо-

давства, що регламентує діяльність державних 
інспекторів з контролю за використанням та 
охороною земель, визначено основні риси і, як на-
слідок, сформульовано поняття адміністратив-
ної діяльності державного інспектора з конт-
ролю за використанням та охороною земель і 
розкрито її правовий зміст шляхом аналізу форм 
і методів даного виду діяльності. 
Визначення правового статусу державно-

го інспектора з контролю за використанням 
та охороною земель як носія державно-владних 
функцій і повноважень має важливе науково-
практичне значення, оскільки відсутність єди-
ної точки зору науковців щодо класифікації та-
ких функцій і повноважень, нечіткі межі між їх 
формулюванням в умовах зміни законодавства й 
організаційних змін функціонування державних 
органів викликає потребу певного оновлення та 
уточнення існуючих теоретичних поглядів щодо 
розглядуваної проблематики. 
Державний інспектор з контролю за ви-

користанням та охороною земель є носієм по-
кладених на Держгеокадастр функцій, головна з 
яких – це функція контролю. Крім того, функ-
ціями, без яких неможлива реалізація головної, 
визначено: збирання, обробка, аналіз інформації, 
передача її іншим органам; функція організації; 
функція прогнозування; функція планування; 
функція регулювання; функція координації. Ана-
ліз законодавчо закріплених прав та вивчення 
практичної діяльності державних інспекторів 
з контролю за використанням та охороною зе-
мель дає підстави виділити три групи їх держав-
но-владних повноважень: повноваження щодо 
запобігання правопорушенням; повноваження 
щодо припинення правопорушень; повноваження 
щодо застосування адміністративних стягнень. 
Надана характеристика правового статусу 

державного інспектора з контролю за викорис-
танням та охороною земель як носія держав-
но-владних функцій і повноважень відповідно 
чинного законодавства. Адміністративна ді-
яльність державного інспектора з контролю за 
використанням та охороною земель – це врегу-
льована переважно нормами адміністративного 
права державно-владна, виконавчо-розпорядча, 
підзаконна діяльність, спрямована на здійснен-
ня державного контролю за використанням та 
охороною земель
Ключові слова: державний інспектор, земля, 

використання, охорона, адміністративно-пра-
вовий статус, повноваження, контроль.
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÔÎÐÌ ÒÀ 
ÌÅÒÎÄ²Â ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß Â²ÄÎÌ×ÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ 

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÑÓÄ²Â (ÑÓÄÄ²Â) Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті, спираючись на аналіз норм 
чинного законодавства та наукових поглядів 
учених, визначено та охарактеризовано ад-
міністративні форми та методи здійснення 
відомчого контролю за діяльністю судів (суд-
дів) в Україні. Констатовано, що визначення 
та дослідження адміністративних форм та 
методів здійснення відомчого контролю за ді-
яльністю судів (суддів) в Україні має важливе 
теоретичне та практичне значення, оскільки 
саме ці наукові категорії найбільш повно та 
всебічно відображають сутність та призна-
чення такої контрольної діяльності.
Під адміністративно-правовими фор-

мами здійснення відомчого контролю за ді-
яльністю судів (суддів) в Україні розуміється 
зовнішній вираз практичної діяльності упо-
вноважених суб’єктів, яка пов’язана із реалі-
зацією ними своїх контрольних повноважень 
та спрямована на досягнення кінцевої мети, 
яка полягає у забезпеченні здійснення якісно-
го, ефективного та законного судочинства в 
нашій державі. До таких форм віднесено: без-
посередню перевірку діяльності суддів, різно-
видами якої є: інспектування, огляд, ревізія, 
інвентаризація; а також ознайомлення зі 
статистичною звітністю, яка надходить від 
підконтрольного суб’єкта.
Адміністративно-правові методи здій-

снення контролю за діяльністю судів (суддів) 
в Україні запропоновано розуміти як сукуп-
ність законодавчо визначених інструментів 
прийомів та засобів, які у своїй діяльності 
використовують уповноважені суб’єкти при 
здійсненні контрольної діяльності в досліджу-

 ÂÀÑÈËÅÍÊÎ ßðîñëàâ Ìèêîëàéîâè÷ - çäîáóâà÷ ²íñòèòóòó ïðàâà òà 
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè 
«Óêðà¿íà»

ÓÄÊ 342.9 (477)

Постановка проблеми
На сьогодні відбувається активне ре-

формування фактично всіх сфер суспільного 
життя і діяльність суддів у цьому контексті 
не стала винятком. Зокрема, на нашу думку, 
особливо гостро стоїть питання покращення 
ефективності відомчого контролю за діяль-
ністю суддів. Здійснення відомчого контр-
олю за діяльністю судів (суддів) є складним 
та багатоаспектним явищем, реалізація яко-
го має здійснюватись у певних формах та за 
допомогою використання специфічних ме-
тодів, дослідженню яких і буде присвячено 
наукове дослідження. Важливість розгляду 
форм і методів відомчого контролю обумов-
люється тим, що саме дані категорії най-
більш змістовно відображають практичний 
бік здійснення відомчого контролю.

Стан дослідження
Проблема забезпечення законності су-

дочинства неодноразово потрапляла у 
поле зору різних науковців. Зокрема, їй 
приділяли увагу О.С. Захарова, В.С. Ко-
вальський, В.С. Лукомський, В.С. Бігун, 
О.Ф. Скакун, Н.Ю. Задирака, Ю.І. Римарен-
ко, Я.Ю. Кондратьєв, А.В. Малько, О.М. Му-
зичук, А.Ф. Крижановський, В.В. Комаров, 

ваній сфері суспільних відносин. До вказаних 
методів віднесено: метод переконання; розпо-
рядчий метод; метод дисциплінарного впливу; 
метод планування; метод регламентування.
Ключові слова: адміністративний метод, 

адміністративна форма, відомчий контроль. 
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О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко, О.В. Зай-
чук та багато інших. Разом із тим, незважа-
ючи на чималу кількість наукових розробок, 
у юридичній літературі відсутні комплексні 
дослідження, присвячені відомчому конт-
ролю за діяльністю судів (суддів) в Україні, а 
питання форм і методів такого контролю не 
розглядалось взагалі.

Саме тому метою статті є: визначити та 
охарактеризувати адміністративні форми та 
методи здійснення відомчого контролю за 
діяльністю судів (суддів) в Україні.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження, слід 

відзначити, що під адміністративно-право-
вими формами здійснення відомчого конт-
ролю за діяльністю судів (суддів) в Україні 
слід розуміти зовнішній вираз практичної 
діяльності уповноважених суб’єктів, яка 
пов’язана із реалізацією ними своїх конт-
рольних повноважень та спрямована на до-
сягнення кінцевої мети яка полягає у забез-
печенні здійснення якісного, ефективного 
та законного судочинства в нашій державі. 
До відповідних форм, на нашу думку, слід 
віднести такі, як: 

- ревізія. Це форма документального 
контролю за фінансово-господарською ді-
яльністю судів, дотриманням законодавства 
з фінансових питань; спосіб документаль-
ного викриття недостач, розтрат, привлас-
нень та крадіжок коштів і матеріальних 
цінностей, попередження фінансових зло-
вживань. Основна мета ревізії - виявити 
господарські і фінансові порушення, зло-
вживання, факти безгосподарності, розкра-
дання, марнотратства, установити причини 
та умови, які їм сприяли, і винних у цьому 
осіб, ужити заходів до відшкодування за-
вданого збитку, шкоди, розробити заходи 
по усуненню недоліків і порушень, а також 
притягнути до відповідальності (адміністра-
тивної чи кримінальної) осіб, які допустили 
правопорушення [1]. Так, у структурі апа-
рату суду маються відділи аудиту, ревізії 
та планово-фінансової діяльності, серед за-
вдань яких є аудит обліку матеріальних за-
пасів і малоцінних та швидкозношуваних 
предметів; контроль за ефективним і ці-

льовим використанням бюджетних коштів 
суду; контроль за наявністю і рухом майна, 
використанням фінансових і матеріальних 
(нематеріальних) ресурсів суду; – аудит об-
ліку поштових марок та паперу, відповідно 
до плану роботи або за дорученням керів-
ництва суду проведення аналізу стану ро-
боти відповідних структурних підрозділів, 
аналіз причин, що впливають на погіршен-
ня цієї роботи, ініціювання заходів щодо за-
побігання ним та ін. [2];

- інвентаризація. Дослідники сфери 
контролю в органах внутрішніх справ за-
значають, що інвентаризація – це переоблік 
матеріальних цінностей, закріплених за від-
повідним органом, у кількісному та номен-
клатурному вираженні за станом на певне 
число (за планом) або у зв’язку з прийомом-
здачею матеріальних цінностей при заміні 
матеріально відповідальних осіб [3, с.519]. 
Сьомий апеляційний адміністративний суд 
пояснив необхідність проведення інвен-
таризації в установах судової системи та 
проблеми, які виникають під час її прове-
дення. Так, найпоширенішими помилками 
під час проведення річної інвентаризації є 
такі: ненадання керівнику установи матері-
алів інвентаризації щодо придатності для 
використання об’єктів основних засобів, 
залишкова вартість яких дорівнює нулю, 
для прийняття необхідних управлінських 
рішень щодо подальшої її експлуатації або 
списання, що призводить до відображення 
недостовірної інформації про необоротні 
активи у фінансовій звітності; непроведен-
ня перевірки правильності присвоєння ін-
вентаризаційних номерів; включення до 
складу інвентаризаційної комісії матеріаль-
но відповідальної особи, що створює ризи-
ки недостовірності даних інвентаризації; 
непроведення інвентаризації незавершених 
капітальних інвестицій та інвентаризації ак-
тивів та зобов’язань, які обліковуються на 
позабалансових рахунках, а саме особисто-
го майна працівників суду, що використо-
вуються ними в роботі відповідно до заяв; 
непроведення інвентаризації дебіторської 
та кредиторської заборгованості за розра-
хунками з постачальниками товарів, робіт 
та послуг [4];
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- ознайомлення зі статистичною звіт-
ністю, яка надходить від підконтрольного 
об’єкта (зокрема суду). Статистичний контр-
оль дає уявлення про кількісні характерис-
тики суспільних явищ. У процесі організації 
статистичного контролю збираються та об-
робляються дані про стан роботи конкрет-
ного суду. Без статистичних даних та їх на-
укової обробки неможливо мати достовір-
ну інформацію про стан як керованої, так і 
управляючої систем, а отже, й організува-
ти ефективне управління. Статистичний 
контроль має свої конкретні форми вияв-
лення: звіт, вибіркове дослідження та ін. [5];

- оцінювання. Оцінювання якості діяль-
ності суду дає можливість вирішувати такі 
завдання: отримання інформації про по-
точну ситуацію; обґрунтування поточних та 
стратегічних рішень; визначення пріори-
тетів для змін; моніторинг інновацій, оцін-
ка їхньої результативності та ефективності; 
оцінювання відповідності роботи суду існу-
ючим стандартам та нормативам [6]. Між-
народний досвід оцінювання якості роботи 
суду дає підстави визначити основні складо-
ві елементи цього процесу: стандарти якості 
роботи суду – кількісні та якісні характерис-
тики роботи суду як спеціалізованої дер-
жавної установи, які формуються відповід-
но до базових цінностей судової системи та 
демократичного суспільства і можуть бути 
зафіксовані у вигляді процесуальних вимог, 
нормативів, суспільних очікувань тощо; 
критерії якості роботи суду – суттєві відмін-
ні ознаки якості роботи суду, що є базисом 
процедур оцінки якості, зокрема вибору по-
казників та методів оцінювання; показники 
якості роботи суду – кількісні чи якісні дані, 
які визначають рівень відповідності роботи 
суду сформульованим критеріям якості; ме-
тоди оцінювання – сукупність стандартних 
засобів дослідження та прийомів отриман-
ня, обробки та аналізу даних про діяльність 
суду: збір та аналіз статистичної інформа-
ції, огляд та аналіз документів, опитування 
тощо [6];

- моніторинг (спостереження, аналіз). 
На сьогодні Європейська комісія з питань 
ефективності правосуддя (ЄКЕП) приділяє 
значну увагу моніторингу та оцінюванню ді-
яльності судів у країнах – членах Ради Європи. 

У своїх документах ЄКЕП зазначає, що «мо-
ніторинг та оцінювання набувають дедалі 
більшого значення як інструмент, який дає 
змогу проводити вимірювання ситуацій, ви-
значати результати реалізації політики та 
асигнувати ресурси, яких стає дедалі мен-
ше» Крім того, на думку ЄКЕП, «системи 
моніторингу та оцінювання повинні сприя-
ти підвищенню дієвості правосуддя та якос-
ті роботи судів, а отже, забезпечувати більш 
узгоджену реалізацію завдань» [6]. Періо-
дична оцінка та моніторинг якості право-
суддя і функціонування судів рекомендуєть-
ся як частина процесу управління судами». 
Крім того, ЄКЕП вважає, що «інформація 
стосовно рівня задоволеності громадян – ко-
ристувачів судів та працівників судів (суддів 
і працівників апарату суду) роботою суду, 
а також щодо рівня їхньої довіри до суду є 
доцільними інструментом для формування 
політики стосовно підвищення якості функ-
ціонування судової системи» [6];

- перевірка стану виконання управ-
лінських рішень. М.С. Орлів зазначає, що 
управлінське рішення - це результат ви-
бору суб’єктом управління найкращої аль-
тернативи, спрямованої на розв’язання 
певної управлінської проблеми. Основна 
мета управлінського рішення, на думку ав-
тора, полягає у тому, що забезпечити коор-
динуючий вплив на об’єкт управління для 
досягнення цілей організації [7, с.3]. Мета 
контролю за виконанням управлінських рі-
шень полягає в одержанні повідомлень про 
режим функціонування системи управлін-
ня, про ефективність зусиль, які здійсню-
ються виконавцями, і дозволяє намітити 
заходи, що складають зміст наступної стадії 
цього етапу – коригування управлінського 
рішення та регулювання системи управлін-
ня. Ознайомлення з діяльністю працівників 
підконтрольних органів відбувається також 
під час проведення різних нарад, активів, 
інструктажів, зібрань, злетів і т. ін., цінність 
яких багато в чому визначається рівнем 
критики та самокритики [3, с. 519].
Отже, основними формами безпосеред-

ньої перевірки діяльності судів є: інспек-
тування, огляд, ревізія, інвентаризація; 
ознайомлення зі статистичною звітністю, 
яка надходить із підконтрольного суб’єкта; 
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оцінювання; перевірка стану виконання 
управлінських рішень. Варто відзначити, 
що форми нерозривно пов’язані із метода-
ми здійснення відповідної діяльності. Адже 
саме останні вказують на те, за допомогою 
яких саме інструментів та засобів така ді-
яльність реалізовується. У свою чергу, під 
адміністративно-правовими методами здій-
снення контролю за діяльністю судів (суд-
дів) в Україні слід розуміти сукупність зако-
нодавчо визначених інструментів прийомів 
та засобів, які у своїй діяльності використо-
вують уповноважені суб’єкти при здійсненні 
контрольної діяльності в досліджуваній сфе-
рі суспільних відносин. Спираючись на ана-
ліз наукових поглядів учених та норм чин-
ного законодавства, ми виокремили наступ-
ні методі здійснення відповідної діяльності:

- метод переконання. Переконання як 
адміністративно-правовий метод виявля-
ється у психолого-педагогічному впливові 
на волю і почуття суб’єктів, підпорядкову-
ючи тим самим свідомі вчинки правовому 
контролю. Переконання - це спосіб форму-
вання у відповідних осіб певної свідомості, 
звички добровільного виконання встанов-
леної поведінки. Іншими словами, спосіб 
впливу зазначеного методу будується так, 
що особа не зобов’язується, а закликається 
до досягнення корисного для суспільства і 
держави результату. Зазначена специфіч-
на особливість дає змогу нам виділити роз-
глянутий метод регулювання в самостійний 
особливий регулятор суспільних відносин 
[8, с. 40]. В «арсеналі» методу переконання 
перебувають такі способи стимулювання, як 
заохочення, рекомендації, роз’яснення, ви-
ховання, договори тощо. Деякі автори спра-
ведливо відзначають зміщення центру ваги 
від прямого юридично владного впливу 
до методів погоджень і надання допомоги. 
Однак сьогодні, зазначає В. Мурза, органи 
контролю й нагляду недостатньо ефективно 
оперують цими способами впливу на під-
контрольні об’єкти. Звітність контрольних 
і наглядових органів констатує різні відхи-
лення, аномалії, порушення норм; містить 
факти про притягнення винних до відпові-
дальності [9, с. 113]. На нашу думку, вико-
ристання методу переконання має одне із 
пріоритетних значень у контексті здійснен-

ня відомчого контролю за діяльністю судів 
(суддів), що пояснюється особливим адміні-
стративно-правовим статусом останніх;

- розпорядчий метод. Цей метод вико-
ристовується як в управлінні так і в конт-
ролі та розуміється як сукупність способів 
і засобів впливу на персонал, що базуються 
на владі та дисципліні. Головна особливість 
– прямий вплив на об’єкт і поведінку ви-
конавців у певній обстановці. Формою ви-
раження є розпорядження і накази вищого 
органу, які носять обов’язковий характер 
для нижчестоящого. Засновані на чітко-
му розмежуванні прав, відповідальності та 
обов’язків керуючого органу, які закріплені 
в положеннях структурних підрозділів, ін-
струкціях і функціональних обов’язках по-
садових осіб [10, с. 111]. Розпорядчі методи 
відображають поточне використання вста-
новлених організаційних зв’язків, їх част-
кове коригування в разі зміни умов роботи. 
В основі розпорядчого впливу методів цієї 
групи лежать повноваження органів вико-
навчої влади – закріплені в установленому 
порядку права і обов’язки цих органів [11, 
с. 20];

- метод дисциплінарного пливу. У тру-
дових колективах повинна створюватись 
обстановка нетерпимості до порушень тру-
дової дисципліни, суворої вимогливості до 
працівників, які несумлінно виконують тру-
дові обов’язки. Щодо окремих несумлінних 
працівників застосовуються в необхідних 
випадках заходи дисциплінарного впли-
ву [12]. Як уже відзначалось раніше, судді 
за невиконання або неналежне виконання 
своїх обов’язків можуть бути притягнені 
до певного виду відповідальності, підстави 
настання якої чітко визначені на законо-
давчому рівні. Варто відмітити, що дисци-
плінарний вплив у якості дисциплінарних 
стягнень (ДС) має такі правила накладення: 
вид ДС повинен відповідати чинному за-
конодавству; особа, орган, який накладає 
стягнення, повинен мати відповідні повно-
важення; він може діяти тільки в межах сво-
єї компетенції; ДС накладає безпосередній 
керівник; ДС повинне бути організаційно 
оформлене; за одне порушення дисциплі-
ни може бути накладено тільки одне адмі-
ністративне дисциплінарне стягнення (воно 
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може бути поєднане з економічними санк-
ціями, що застосовуються всередині підпри-
ємства); ДС можуть накладатися тільки за 
реальні порушення [13];

- метод планування. Планування - це 
стержнева частина всіх систем управління, 
процес, за допомогою якого система при-
стосовує свої ресурси до змін зовнішніх і 
внутрішніх умов. Планування є найпершою 
функцією управління, яка передує всім ін-
шим, визначаючи їх природу. Плануван-
ня залежить від ефективного аналізу зо-
внішнього середовища, об’єктивної оцінки 
власних ресурсів, вимагає спільних зусиль і 
участі всіх складових частин організації [14, 
с.170]. Варто навести думку В.Г. Воронко-
вої, яка відзначає, що методи планування 
як складова частина методології плануван-
ня — це сукупність способів і прийомів, за 
допомогою яких забезпечується розробка і 
обґрунтування планових документів. Вони 
покликані виробити систему різноманітних 
засобів і прийомів вивчення й узагальнення 
процесів функціонування різних соціально-
економічних об’єктів, а також спосіб здій-
снення процесу планування, тобто спосіб 
реалізації планової ідеї. Будь-який метод 
планування залежить від конкретної форми 
планування і включає: напрямок плануван-
ня; засоби обґрунтування планових параме-
трів [15]. Таким чином, застосування методу 
планування має важливе значення з точки 
зору забезпечення якісного, послідовного 
та результативного здійснення відомчого 
контролю. Саме належним чином побудова-
ний заздалегідь план дозволяє у майбутньо-
му правильно розподілити фінансові, мате-
ріальні, технічні та людські ресурси;

- метод регламентування. Загальноор-
ганізаційні методи регламентування діяль-
ності функціонують за допомогою дії зако-
нів, які на загальноорганізаційному рівні 
визначають правове регулювання питань 
відповідної діяльності, у тому числі і вико-
нання повноважень у судових органах. Як 
підкреслюють М.Г. Матузов та О.В. Маль-
ко, механізм правового регулювання є сис-
темою юридичних засобів, організованих 
у найбільш послідовному порядку з метою 
впорядкування суспільних відносин, спри-
яння задоволенню інтересів суб’єктів права. 

Маючи певну структурну єдність та логічну 
послідовність, ця система засобів здійснює 
регламентацію суспільних відносин, сприяє 
задоволенню інтересів і потреб суб’єктів [16, 
с.552]. 

Висновок
Таким чином, завершуючи представле-

не дослідження, слід констатувати, що ви-
значення та дослідження адміністративних 
форм та методів здійснення відомчого конт-
ролю за діяльністю судів (суддів) в Україні 
має важливе теоретичне та практичне зна-
чення, оскільки саме ці наукові категорії 
найбільш повно та всебічно відображають 
сутність та призначення такої контрольної 
діяльності. Так, якщо форми вказують на 
те, яким саме чином здійснюється відомчий 
контроль (є його зовнішнім відображен-
ням), то методи вказують на те, за рахунок 
чого, тобто використання яких засобів та 
інструментів, було досягнуто кінцевої мети 
контролю .
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of norms 

of the current legislation and scientifi c views 
of scientists, defi nes and characterizes the 
administrative forms and methods of exercising 
departmental control over the activity of 
courts (judges) in Ukraine. It is stated that the 
defi nition and research of administrative forms 
and methods of exercising departmental control 
over the activity of courts (judges) in Ukraine 
is of great theoretical and practical importance, 
as these scientifi c categories most fully and 
comprehensively refl ect the nature and purpose 
of such control activities.

Administrative-legal forms of exercising 
departmental control over the activity of 
courts (judges) in Ukraine means the external 
expression of the practical activity of authorized 
entities, which is connected with the exercise of 
their supervisory powers, and aimed at achieving 
the ultimate goal, which is to ensure the quality, 
effective and legal judiciary in our country. The 
following forms include: direct examination of 
the activities of judges, the varieties of which 
are: inspection, review, audit, inventory; as well 
as familiarization with the statistical reporting 
coming from the controlled entity.

Administrative-legal methods of exercising 
control over the activity of courts (judges) in 
Ukraine are proposed to be understood as a set 
of statutory instruments and techniques used by 
authorized entities in their activities of control 
in the fi eld of public relations. The following 
methods include: persuasion method; regulatory 
method; method of disciplinary training; 
planning method; method of regulation.

Keywords: administrative method, 
administrative form, departmental control.
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ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ Â²ÄÍÅÑÅÍÍß ÑÅÊÑ-
ÏÐÀÖ² (ÏÐÎÑÒÈÒÓÖ²¯) ÄÎ ËÅÃÀËÜÍÈÕ 

ÂÈÄ²Â ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Стаття присвячена правовим аспек-
там віднесення проституції до легальних 
видів економічної діяльності. Встановлено, 
що явище проституції (надання сексуаль-
них та/або інтимних послуг, секс-праця) 
потребує легалізації з дотриманням певних 
особливостей задля захисту прав людини, за-
безпечення належного рівня соціальних і 
правових гарантій для надавачів послуг та 
здійснення державного контролю за наявною 
сферою суспільних відносин, яка наразі тісно 
пов’язана із злочинною діяльністю.
Ключові слова: проституція, секс-

праця, легалізація проституції, регулювання 
проституції, інтимна послуга, сексуальна по-
слуга, секс-послуги

 ÃÀÁÐÅËßÍ Àíäð³é Þð³éîâè÷ - àñï³ðàíò Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî 
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як поставиться українське суспільство до 
пропозиції парламентарів щодо легалізації 
проституції. Проте, в будь-якому випадку, 
нічого кращого на законодавчому чи підза-
конному рівні до теперішнього часу в Укра-
їні запропоновано не було. 

Тому метою даної статті є спроба визна-
чити дієвий механізм включення проститу-
ції до легальних видів економічної діяль-
ності задля забезпечення захисту прав осіб, 
залучених до такої діяльності, зменшення 
рівня злочинності у сферах, дотичних до 
проституції (наприклад, торгівля людьми, 
дитяча проституція, торгівля наркотиками 
тощо), створення ефективного державного 
контролю за сферою надання сексуальних 
та інтимних послуг, а також детінізації до-
ходів, які на сьогодні вважаються злочин-
ними, шляхом їх оподаткування.

Виклад основного матеріалу
На нашу думку, регулювання проститу-

ції в нашій державі повинно містити низку 
особливостей, які будуть розглянуті нами 
далі. 
Так, одним із найважливіших цензів 

вважаємо віковий. Доцільним видаєть-
ся встановлення мінімального віку як для 
клієнтів, так і надавачів послуг (незалежно 
від статі) на рівні 21 року. Незважаючи на 
встановлений Цивільним кодексом України 
18-річний вік як окремий критерій набуття 
повної дієздатності [9], на нашу думку, вар-
то врахувати помилки ФРН під час легалі-

Вступ
Тема легалізації проституції вже давно 

дискутується в українському суспільстві. 
Проте єдиний нормативно-правовий акт, 
покликаний врегулювати на державному 
рівні сферу надання послуг сексуального 
та інтимного характеру, а також захистити 
права осіб, які добровільно обрали для себе 
сферу проституції у якості економічної ді-
яльності (законопроект № 3139, спрямова-
ний на врегулювання проституції та діяль-
ності секс-закладів [7]), був знятий з розгля-
ду. Окрім того, згаданий законопроект міс-
тив значні змістовні прогалини та недоліки 
законодавчої техніки. При аналізі цього 
законопроекту складається враження, що 
він був внесений для розгляду у Верховну 
Раду України з єдиною метою – зрозуміти, 
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зації проституції, де встановлення мінімаль-
ного віку для надання інтимних послуг на 
рівні 18 років викликало негативну реакцію 
суспільства, попри позитивне або нейтраль-
не ставлення до легалізації проституції в 
цілому [2]. У свою чергу обмеження щодо 
встановлення максимальної вікової межі не 
є доцільним. 
Після здобуття повної середньої освіти 

та певного профорієнтаційного періоду осо-
ба, на власний розсуд та за вільним волеви-
явленням, може обрати надання сексуаль-
них та/або інтимних послуг у якості різно-
виду економічної діяльності. Забезпечення 
додержання такого волевиявлення під час 
вибору фізичною особою секс-праці (про-
ституції) в якості економічної діяльності 
підтверджується поданою у встановленому 
порядку «заявою про державну реєстрацію 
фізичної особи підприємцем». До власно-
руч написаної (або поданої реєстратору за 
допомогою електронного цифрового під-
пису) заяви особа, яка бажає здійснювати 
підприємницьку діяльність у сфері секс-
послуг, повинна докласти копію паспорта 
(для ідентифікації особи та, зокрема, для 
підтвердження відповідного віку).
Наступним обмеженням є необхідність 

отримання ліцензії на діяльність у сфері 
секс-послуг. Щодо секс-праці, на нашу дум-
ку, повинні виконуватися всі положення 
Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 02.03.2015 р. 
№ 222-VIII [5], які не суперечитимуть поло-
женням спеціального Закону. До переліку 
документів, що будуть подаватись до орга-
ну ліцензування для отримання необхідної 
ліцензії для здійснення діяльності у сфері 
секс-послуг, повинна обов’язково входити 
довідка, в якій відображатиметься інфор-
мація про стан здоров’я (відсутність ВІЛ/
СНІД, гепатиту та інших захворювань, які 
можуть передаватись статевим шляхом). 
Без надання такої довідки фізична особа-
підприємець не зможе отримати первинну 
ліцензію на здійснення підприємницької 
діяльності у сфері секс-послуг.
До того ж, ліцензія повинна мати об-

межений термін дії для унеможливлення 
зловживань або надання недостовірної ін-
формації про стан здоров’я підприємця (із 

обов’язком її безкоштовного поновлення, 
наприклад, кожні три місяці). Для понево-
лення ліцензії особа повинна буде знов на-
дати медичну довідку встановленого зразка 
щодо відсутності у неї захворювань, які мо-
жуть передаватись статевим шляхом.
До причин дострокового анулювання 

ліцензії секс-працівників можуть бути від-
несені наступні:

 порушення ліцензійних умов (осо-
бливо стосовно не проходження медичного 
огляду вчасно, подання недостовірної ін-
формації про стан здоров’я);

 припинення надання сексуальних та/
або інтимних послуг особою (шляхом при-
пинення діяльності фізичної особи-підпри-
ємця чи юридичної особи або просто вибір 
іншого виду економічної діяльності);

 здійснення особою насильницького 
чи пов’язаного з незаконним обігом нарко-
тиків кримінального проступку;

 примушування інших осіб до надан-
ня сексуальних та/або інтимних послуг (за 
аналогією із укладенням цивільного право-
чину під впливом насильства чи тяжкої об-
ставини).
Що ж стосується юридичних осіб, які на-

дають послуги сексуального та/або інтимно-
го характеру (секс-закладів), то вони отри-
мують безстрокову ліцензію. 
Зауважимо, що надання сексуальних та/

або інтимних послуг без чинної ліцензії не 
буде визнаватись законною підприємниць-
кою діяльністю та міститиме в собі ознаки 
адміністративного правопорушення, відпові-
дальність за яке передбачено ст. 164 КУпАП.
Окремо варто зазначити, що надання 

інформації про стан здоров’я третім осо-
бам певною мірою порушуватиме забезпе-
чувану Цивільним кодексом України від 
16.01.2003 р. № 435-IV [9] та Законом Укра-
їни «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-
ХІІ таємницю про стан здоров’я [4]. Однак 
надання такої інформації, незважаючи на її 
конфіденційність, необхідне для здійснен-
ня підприємницької діяльності на засадах 
добросовісності, для унеможливлення за-
подіяння моральної шкоди іншим особам, 
а також для виключення кримінальної від-
повідальності секс-працівника за умисне за-
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раження особи, наприклад, вірусом імуно-
дефіциту людини (ст. 130 КК України [3]).
Для забезпечення захисту прав осіб, які 

надають сексуальні та/або інтимі послуги, а 
також дотримання конституційного прин-
ципу рівності прав і свобод людини, ми 
вважаємо за необхідне надати право цим 
особам вимагати (за власним бажанням) у 
клієнтів інформацію про стан їх здоров’я (у 
належній формі та з обмеженим терміном 
дії). Ненадання такої інформації може бути 
визнано безумовною підставою для відмови 
у наданні сексуальних послуг. Проте дане 
право повинно стосуватись лише сексуаль-
них послуг, інтимні послуги повинні нада-
ватись без даного обмеження. 
Цікавою є позиція, що підставою для 

відмови у наданні сексуальних послуг має 
визнаватись і вчинення насильницького та 
(або) статевого злочину в минулому (суди-
мість за який не знято або не погашено у 
встановленому законодавством порядку). 
Проте, на нашу думку, ця позиція є помил-
ковою, крім того, вимогу буде важко реалі-
зувати на практиці, не вимагаючи у клієнта 
довідки про несудимість. 
Окрім індивідуальної підприємниць-

кої діяльності, надання сексуальних та/або 
інтимних послуг (у випадку їх легалізації) 
може здійснюватися і через найманих пра-
цівників (наприклад, для комерційних під-
приємств – секс-закладів). Нормативному 
регулюванню в такому випадку підлягає 
взаємодія між секс-закладом (у певній пе-
редбаченій законом організаційно-право-
вій формі) і секс-працівником, який вільно 
обирає для себе діяльність у сфері надання 
сексуальних та/або інтимних послуг.
Працівники секс-закладів повинні або 

працювати за трудовим договором, або 
укладати цивільно-правовий договір. 
Щодо трудового договору, то у випадку 

надання сексуальних та/або інтимних по-
слуг через секс-заклади, саме роботодавець 
повинен дбати про дотримання всіх со-
ціальних та трудових гарантій (відпустки, 
оплата тимчасової непрацездатності тощо), 
оновлення медичних довідок встановлено-
го зразка щодо відсутності у працівників 
захворювань, які можуть передаватись ста-

тевим шляхом, здійсненні необхідних по-
даткових відрахувань та ін.
У разі використання цивільно-правово-

го договору необхідно пам’ятати про несис-
темний характер надаваних послуг, визна-
чений термін дії договору, а також те, що 
навіть вибір часу та місця виконання дого-
вору, якщо останні не є істотними умовами, 
здійснюються стороною цивільно-правово-
го договору (виконавцем) на власний роз-
суд, інакше для роботодавця (замовника по-
слуг) можливі негативні наслідки в резуль-
таті проведення планової чи позапланової 
перевірки представниками Державної 
фіскальної служби України або Державної 
служби України з питань праці.
Особи, що надають сексуальні та/або 

інтимні послуги, повинні мати можливість 
відмови від надання послуг, відповідно до 
цивільно-правових норм, про що повинно 
бути зазначено в договорі чи публічній 
оферті (наприклад, у випадку, коли клієнт 
(потенційний отримувач послуг) не надав 
інформації про стан свого здоров’я (від-
сутність хвороб, що передаються статевим 
шляхом, ВІЛ/СНІД тощо), перебуває у ста-
ні алкогольного (наркотичного чи токсич-
ного) сп’яніння тощо. 
Окремо слід зазначити про гарантії со-

ціального і правового захисту для осіб, які 
надають сексуальні та/або інтимні послуги. 
Легалізація секс-послуг дасть змогу забез-
печити соціальний захист для надавачів та-
ких послуг, виплату пенсій через державні 
та недержавні (за бажанням особи) пенсійні 
фонди, оплату тимчасової непрацездатності 
тощо.
Важливо також забезпечити державну 

й недержавну (з боку об’єднань, товариств, 
асоціацій чи інших громадських організа-
цій) підтримку особам (незалежно від ста-
ті), які бажають припинити надання секс-
послуг та здійснити перекваліфікацію своєї 
професійної діяльності. Така підтримка в 
перекваліфікації не може вважатися чимось 
винятковим, що застосовується лише для 
осіб, які повинні «реабілітуватися» після на-
дання сексуальних та/або інтимних послуг. 
Навпаки, зміна діяльності здатна мотиву-
вати особу, убезпечити від «професійного 
вигорання» (яке, на жаль, не є рідкісним 
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явищем серед представників, наприклад, 
медичних або правничих професій). 
Особам, які бажають змінити професію, 

набути нових навичок чи займатися іншим 
видом економічної діяльності держава (че-
рез Державну службу зайнятості та її осе-
редки на місцях) повинна надавати більше 
можливостей отримати додаткову чи осно-
вну спеціальність (шляхом пропонування 
дистанційного навчання із підтверджую-
чим документом, збільшення розміру допо-
моги на відкриття власної справи, розши-
рення переліку професій (спеціальностей), 
доступних для опанування тощо).
Зважаючи на об’єктивно необхідний 

ускладнений процес початку надання сек-
суальних та/або інтимних послуг (на ле-
гальних засадах), необхідним (принаймні, 
на етапі виходу сексуальних та інтимних 
послуг із сектору тіньової економіки та зло-
чинної діяльності) є посилений контроль за 
дотриманням усіх вимог.
З метою уникнення зловживань, тиску 

чи інших неправомірних дій, які можуть 
порушити права осіб та виділити серед усіх 
підприємців тієї групи, яка буде надавати 
секс-послуги, вважаємо за доцільним від-
нести діяльність по наданню послуг сексу-
ального та/або інтимного характеру до іс-
нуючого КВЕДу 96.04 «Діяльність із забез-
печення фізичного комфорту». Такий крок 
дозволить спростити ведення бізнесу та ко-
мунікацію з місцевими реєстраційними та 
контролюючими органами. 
Виокремлення послуг сексуального та 

інтимного характеру в окремий КВЕД, на 
нашу думку, буде вимагати зміни загальної 
процедури реєстрації фізичної особи, що 
є на сьогодні недоцільно як з економічної 
так, і з практичної точок зору. 
Водночас, на початковому етапі легалі-

зації секс-праці потрібен певний пільговий 
період, коли особа, що вирішила легалізу-
вати свою діяльність, яку здійснювала до 
набуття чинності спеціального закону, що 
легалізує секс-працю, не буде нести відпо-
відальності за попередні дії, що підпада-
ють під легалізацію, у випадку отримання 
нею всіх необхідних дозволів (наприклад, 
в межах річного терміну після набуття чин-
ності законодавчим актом, який буде спря-

мований на регулювання таких відносин). 
Варто зауважити, що такий підхід цілком 
співвідноситься із позицією, висловленою 
Конституційним Судом України про те, що 
«справедливе застосування норм права – є 
передусім недискримінаційний підхід, не-
упередженість» [8].
Оскільки разом із гарантіями соціаль-

ного і правового захисту у надавачів послуг 
виникають обов’язки зі сплати податків, 
зборів чи інших обов’язкових платежів, ви-
значених Податковим кодексом України від 
02.12.2010 р. № 2755-VI (можливо, також 
обов’язок страхування життя та здоров’я, 
на розсуд законотворця) їх виконання по-
трібно контролювати (шляхом подання де-
кларацій, проведення виїзних та невиїзних 
перевірок тощо). Цими питаннями займа-
ється Державна фіскальна служба України, 
як гарант забезпечення рівності всіх видів 
та форм підприємницької діяльності. До-
держання вимог ліцензування, на нашу 
думку, може бути покладено на Управління 
ліцензування МВС України. 
Після надання необхідних соціально-

правових гарантій надавачам сексуальних 
та/або інтимних послуг, легалізації секс-
праці та остаточного унормування таких 
відносин доцільним видається закріпити 
більш жорсткі заходи відповідальності за 
надання сексуальних та/або інтимних послуг 
без отримання належної ліцензії та прохо-
дження всіх необхідних медичних оглядів. 
У будь-якому випадку перед ухваленням 

будь-якого конкретного механізму легаліза-
ції секс-праці важливим є проведення екс-
пертних обговорень за участю, перш за все, 
фахових правозахисників для напрацюван-
ня територіальної моделі такої легалізації 
– чи буде це нормативно-правовий акт, що 
діє на всій території України, чи спершу ле-
галізація почнеться як різновид пілотного 
проекту – на територіях певних міст (облас-
тей), як це відбувалося, наприклад, з медич-
ною реформою. Можливий і третій шлях 
– у випадку запровадження певних рамко-
вих правил нормативно-правовим актом з 
подальшою деталізацією правил надання 
сексуальних та інтимних послуг рішеннями 
міських (обласних) рад. Однак у випадку 
обрання такого шляху законодавець пови-
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нен передбачити і запобігти всім ризикам 
такого місцевого регулювання (наявність 
корупційних схем, нівелювання правового 
та соціального захисту надавачів сексуаль-
них й інтимних послуг та їх клієнтів, проти-
річчя у нормативному регулюванні тощо).

Висновки
Явище проституції (надання сексуаль-

них та інтимних послуг, секс-праця) потре-
бує легалізації на рівні законодавчих та під-
законних актів задля захисту прав людини, 
забезпечення належного рівня соціальних 
і правових гарантій для надавачів послуг 
(незалежно від їх статі) та здійснення дер-
жавного контролю за існуючою сферою сус-
пільних відносин, яка наразі тісно пов’язана 
із злочинною діяльністю. На початковому 
етапі легалізації секс-праці можна обрати 
певну територіальну модель законного на-
дання секс-послуг (за аналогією із пілотним 
проектом медичної реформи в Україні). На-
дання сексуальних та інтимних послуг по-
требує обґрунтованих обмежень (віковий 
ценз, відповідний стан здоров’я, відсутність 
судимості тощо). 
Після легалізації надання сексуальних 

та інтимних послуг може здійснюватися як 
фізичними особами-підприємцями, так і 
шляхом укладання договорів із юридични-
ми особами. Така діяльність обов’язково по-
требуватиме ліцензування (із умовою про-
ходження медичного обстеження мінімум 
кожні три місяці). Повинен існувати також 
перелік вимог для користувачів сексуаль-
них та інтимних послуг (незалежно від їх 
статі). Надання секс-послуг без ліцензії чи 
за наявності недійсної ліцензії повинно тяг-
нути за собою настання адміністративної 
відповідальності. Крім того, необхідне за-
провадження відповідальності за надання 
сексуальних послуг без використання засобів 
контрацепції бар’єрного типу (презервативів). 
Зауважимо, що отримання державою 

нового джерела наповнення бюджету дасть 
змогу забезпечити необхідний обсяг соці-
альних і правових гарантій для надавачів 
сексуальних та інтимних послуг, виведе 
проституцію із сектору тіньової економіки 
та нівелює вплив на неї суб’єктів злочинних 
діянь.
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Introduction. The issue of the legalization of 
prostitution in Ukrainian society has become relevant 
a long time ago and still enjoys the increased atten-
tion of lawmakers and the public, requiring, how-
ever, further scientifi c research on interaction with 
the priority of protection of human rights and free-
doms, the principle of the rule of law and freedom of 
enterprise.

Purpose. The purpose of the article is to attempt 
to identify an effective mechanism for the inclusion 
of prostitution in legal economic activities in order to 
protect the rights of persons involved in such activi-
ties, to create effective state control over the sphere of 
sexual and intimate services.

Results. While prostitution remains outside legal 
infl uence and is not limited by state control, except 
for budget losses due to its non-taxation, it is accom-
panied by other negative phenomena: corruption, 
intimidation, unlawful infl uence on persons, money 

laundering, illegal foreign trade operations, etc. Only 
effective work of the controlling bodies can counter-
act this complex. And the legalization of prostitution 
will make it impossible for these negative phenomena 
to exist, or at least minimize them because of the need, 
for example, declaring income, creating a special tax, 
having separate tax oversight, increasing account-
ability, and more. In the case of prostitution, it will 
acquire all the attributes of entrepreneurial activity, 
and persons involved in prostitution as providers or 
consumers of services, regardless of gender, will be 
able to enjoy the full range of guarantees provided by 
the rules of civil, labor and criminal law.

Conclusion. The phenomenon of prostitution 
requires legalization at the level of legislation and 
regulations in order to protect human rights, to en-
sure an adequate level of social and legal guaran-
tees for service providers and to exercise state control 
over the existing sphere of public relations, which is 
now closely linked to criminal activity. At the initial 
stage of the legalization of sex work, one can choose 
a territorial model of the legal provision of sex ser-
vices. The provision of sexual and intimate services 
requires reasonable restrictions (age, health, lack of 
criminal record, etc.).

Key words: prostitution, sex work, legalization 
of prostitution, regulation of prostitution, intimate 
service, sexual service, sex services
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В статье рассмотрены административ-
но-правовые формами противодействия орга-
низованной преступности, с помощью которых 
осуществляется влияние субъектов противодей-
ствия организованной преступности на объек-
ты управления.
Проанализированы мнения ученых от-

носительно понятия "формы", их видов и раз-
деления административно-правовых форм на 
правовые и неправовые. Определяется, что все 
они, в той или другой мере, являются правовы-
ми. Раскрыто содержание и сущность админи-
стративно-правовых форм: 1) законотворческой 
(нормотворческой) деятельности; 2) правопри-
менительной деятельности; 3) заключения 
административных договоров; 4) организаци-
онной деятельности; 5) материально-техниче-
ского обеспечения.
Отмечено, что эффективность деятельно-

сти субъектов противодействия организованной 
преступности, слаженность их деятельности 
зависят от комплексного и эффективного ис-
пользования административно-правовых форм, 
которые не имеют внутренних и внешних про-
тиворечий, а только дополняют друг друга. Ис-
пользование отдельной формы, в отрыве от дру-
гих, позитивного результата в противодействии 
организованной преступности не принесет.
Ключевые слова: административно-право-

вые формами, управление, противодействие ор-
ганизованной преступности.
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повноваження та діють у межах визначеної 
компетенції, використовують систему різно-
манітних адміністративно-правових (управ-
лінських) форм забезпечення діяльності, 
спрямованої на протидію організованій зло-
чинності. Форма виражає не тільки спосіб 
існування та розвиток будь-якої системи, за 
допомогою адміністративно-правових форм 
здійснюється вплив суб’єктів управління на 
об’єкти управління. Відповідно, для правиль-
ного розуміння адміністративно-правового 
механізму забезпечення протидії організова-
ній злочинності потребує дослідження адміні-
стративно-правових форм такої протидії.

Стан дослідження
У юридичній літературі приділено достат-

ньо уваги дослідженню адміністративно-пра-
вових (управлінських) форм. Ці питання зна-
йшли своє відображення у наукових працях:-
В. Б. Авер’янова, А. І. Алімпієва, О. М. Бандур-
ки, І. І. Басецького, Ю. П. Битяка, В. В. Бо-
гуцького, Б. М. Габричидзе, І. П. Голосні-
ченка, В. Л. Грохольского, А. В. Денисової,-
Б. П. Єлісєєва, В. В. Зуя, Л. В. Коваля, М. В. 
Корнієнка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного,-
В. І. Литвиненка, Н. Є. Міняйла, Т. М. Міщен-
ко, М. І. Мельника, Є. В. Невмержицького,-
Г. П. Пожидаєва, О. П. Рябченко, О. Ю. Шост-
ко та ін. Але й досі серед науковців немає єди-
ного підходу і розуміння щодо поняття та ви-
дів форм управління. У зв’язку з чим, вважає-
мо за доцільне розглянути ці питання.Постановка проблеми

Суб’єкти протидії організованій злочин-
ності, які виконують свої завдання, функції, 
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Метою статті є визначення й розгляд ад-
міністративно-правових форм протидії орга-
нізованій злочинності в Україні як складових 
елементів механізму протидії організованій 
злочинності.

Виклад основного матеріалу
Слово «форма» має декілька значень та ви-

користовується в різноманітних сферах люд-
ської діяльності. Воно походить від латинської 
«forma» - вигляд, зовнішність, устрій, різновид 
і має багато тлумачень, але нас цікавлять тіль-
ки деякі з них, а саме: 1) Зовнішній вид, обрис, 
дії тощо; 2) Устрій, вид, тип, структура відпо-
відних суспільних (соціальних, економічних, 
правових, організаційних тощо) утворень або 
процесів (напр. управління), а також порядок 
чогось [1, с. 294].
У Філософському словнику «форму діяль-

ності» визначають як спосіб організації та іс-
нування процесу, явища [2, c. 237]. 
З правової точки зору «форму» пропону-

ється розглядати як: 1) тип, будову, спосіб ор-
ганізації чого-небудь; 2) зовнішній вияв яко-
го-небудь явища, пов'язаний з його сутністю, 
змістом; 3) спосіб існування змісту, його вну-
трішня структура організація і зовнішній ви-
раз; 4) спосіб здійснення, виявлення будь-якої 
дії; 5) суворо встановлений порядок у будь-
якій справі [3, с. 8]. 
Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, розглядаючи фор-

ми державного управління, зазначають, що 
це зовнішнє вираження конкретних дій дер-
жавного органу, його структурних підрозділів 
та посадових осіб (службовців), що викорис-
товуються в процесі державної виконавчої ді-
яльності і спрямовані на реалізацію функцій 
управління [4, с. 91]. В. В. Богуцький під фор-
мою управлінської діяльності розуміє зовніш-
ній вираз конкретних дій, які здійснюються з 
метою і в процесі виконавчої та розпорядчої 
діяльності [5, с. 1]. І. П. Голосніченко під фор-
мою управління розуміє управлінські дії, які 
мають зовнішній вираз [6, с. 103]. Л. В. Коваль 
вважає, що форми державного управління - 
це будь-яке зовнішнє вираження однорідних 
дій державного органу, його структурних під-
розділів та службових осіб, які здійснюються з 
метою реалізації функцій управління [7, с. 66]. 
В. Л. Грохольський форми управління роз-
глядає як зовнішнє вираження конкретних 

однорідних дій органів та їх структурних під-
розділів, які мають управлінський характер та 
здійснюються в межах наданої компетенції з 
метою реалізації функцій управління [8].
Узагальнення думок науковців дає мож-

ливість зробити висновок, що під адміністра-
тивно-правовими формами протидії організо-
ваній злочинності слід розуміти зовнішнє ви-
раження конкретних однорідних дій суб’єктів 
управління, які мають управлінський харак-
тер та здійснюються в межах наданої ком-
петенції і повноважень, з метою досягнення 
мети і вирішення завдань з протидії організо-
ваній злочинності.
У наукових працях часто вживаються 

такі поняття, як «форми управління», «форми 
державного управління», «форми публічного 
управління», «форми управлінської діяльнос-
ті», «форми адміністрування» та ін. На наш по-
гляд, усі вони взаємопов'язані, оскільки мають 
одну основу - управлінську діяльність.
Якщо з поняттям форм управління, не- 

зважаючи на різні тлумачення, в основному 
все зрозуміло і діаметральних думок немає, то 
відносно видів форм управління існують діа-
метрально протилежні погляди науковців.
Поділ форм управління на внутрішні та зо-

внішні серед науковців протиріч не викликає. 
Під внутрішньою формою розуміють спосіб 
зв'язку елементів цілого та його структури. Зо-
внішня форма - це зовнішній вигляд об'єкта, 
що відображає та забезпечує його зв'язок 
з іншими явищами [4, с. 90; 9, с. 26]. Форми 
внутрішньої діяльності суб’єктів протидії ор-
ганізованій злочинності використовуються 
для вирішення організаційно-структурних і 
штатних питань, налагодження діловодства, 
керівництва співробітниками, структурни-
ми підрозділами та управління підрозділами 
нижчого рівня. Форми зовнішньої діяльності 
спрямовані на взаємодію з навколишнім се-
редовищем, з метою забезпечення виконання 
покладених на суб’єкти протидії організова-
ній злочинності завдань і функцій. 
На думку В. Б. Авер’янова, формами 

управлінської діяльності слід вважати:-
а) процесуальні (процедурні) форми; б) форми 
зовнішнього прояву – видання актів управ-
ління, здійснення інших юридично значу-
щих дій, а також суто організаційні дії; в) мо-
рально-етичні прояви. Причому всі ці форми 
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управління можуть виражатися через форми 
правового опосередкування, яке набуває тим 
самим значення своєрідної «форми форм» [10, 
с. 146].
О. П. Рябченко вважає, що форми держав-

ного управління можуть бути структурними, 
процесуальними, правовими та неправовими, 
у вигляді видання актів управління, суспіль-
но-організаційних дій, матеріально-технічних 
дій та регулятивними [11, с. 20].
Структурною адміністративно-правовою 

формою протидії організованій злочинності 
є сукупність суб’єктів протидії організованій 
злочинності в межах визначеної компетенції 
і повноважень. 
Під процесуальною (процедурною) ад-

міністративно-правовою формою протидії 
організованій злочинності ми розглядаємо 
діяльність, яка складається, послідовно змі-
нюючи одне одного, у певному порядку дій, 
тобто відбувається за певною процедурою та 
у певній послідовності. Наприклад, неможли-
во протидіяти організованій злочинності без 
законодавчого визначення такої діяльності 
(Верховна Рада України), матеріального, фі-
нансового та іншого ресурсного забезпечення 
такої діяльності (Верховна Рада України, Ка-
бінет Міністрів України), реалізація тактич-
них заходів протидії (безпосередні суб’єкти 
протидії організованій злочинності) і т. д. Від 
того, наскільки правильною є процедура, на-
скільки точно вона дотримується, відображає 
об’єктивний стан і регламентує протидію ор-
ганізованій злочинності, залежить ефектив-
ність протидії їй. 
Процес в управлінській діяльності має 

свою внутрішню структуру, побудовану на за-
садах послідовності змін окремих дій. Тому 
процес адміністративно-правових форм про-
тидії організованій злочинності слід розгляда-
ти як динамічну категорію.
Аналіз думок науковців щодо форм управ-

лінської діяльності свідчить, що багато авто-
рів ділять їх на правові та неправові. Такий 
поділ проводиться залежно від характеру 
юридичних, на їх погляд, наслідків. Зокре-
ма, Б. А. Гаєвський виділяє дві основні форми 
управління: безпосередню та опосередкова-
ну. Безпосередня - це функціонально забез-
печена діяльність на правовій або неправо-
вій, але делегованій основі. Головною його 

ознакою є право на прийняття й організацію 
реалізації управлінського рішення. Опосеред-
кована форма управління – це участь об'єкта 
управління у підготовці, прийнятті й реаліза-
ції управлінського рішення. Формою опосе-
редкованого управління є делегування прав, 
функцій, завдань об’єктам управління, управ-
лінським установам або особам і присутність у 
нього права контролю за їхньою діяльністю. 
В обох формах є елементи першого й друго-
го виду [12, с. 21]. Ю. П. Битяк і В. В. Зуй та-
кож розрізняють дві групи форм управління 
– правові та неправові. Серед правових форм 
виділяють: видання правових актів управ-
ління; укладання адміністративних догово-
рів; здійснення інших юридично значущих 
дій. Неправовими формами є організаційні 
дії та матеріально-технічні операції [4, с. 92].-
В. К. Колпаков за ступенем правової регла-
ментації процесу використання виділяє такі 
форми державного управління: встановлен-
ня норм права (видання нормативних актів 
управління, адміністративна правотворчість); 
застосування норм права (видання ненор-
мативних актів управління, індивідуальних 
актів управління, актів застосування норм 
права, адміністративне розпорядництво); 
укладання адміністративних договорів; здій-
снення реєстраційних та інших юридично 
значущих дій, провадження організаційних 
дій; виконання матеріально-технічних дій. За 
значенням наслідків, які виникають у резуль-
таті використання форм, він також виділяє: а) 
правові форми управління; б) неправові фор-
ми управління [13, с. 212-213].
Дещо іншої думки дотримується О. П. Ряб-

ченко, яка зазначає, що багато авторів, аналі-
зуючи форми державного управління, ділять 
їх на правові та неправові. Цей поділ має пев-
ний сенс, хоча терміни визначені не зовсім 
коректно - обидві форми регулюються норма-
ми права. Коли говорять про правові форми, 
мають на увазі юридичні наслідки цих форм 
- створення або внесення змін до правового 
режиму, породження, зміну або припинення 
конкретних правовідносин. Юридичні наслід-
ки відбуваються при виданні актів управлін-
ня, укладанні угод, здійсненні нормотворчої 
діяльності органів державної влади та управ-
ління. Неправові форми не мають юридичних 
наслідків. Як правило, це управлінські рішен-
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ня, спрямовані на вирішення тактичних та 
оперативних завдань. Але якщо засада право-
вих та неправових форм єдина, то, можливо, 
доцільніше було б вживати такі терміни, від-
повідно, «форма, що має юридичні наслідки» 
та «форма, що не має юридичних наслідків» 
[11, с. 26-27].
В. Л. Грохольський, Б. М. Габричидзе і-

Б. П. Єлісєєв вважають, що всі форми держав-
ного управління: правові (нормативні акти, 
видання індивідуальних актів, укладання ад-
міністративних договорів та ін.) та неправові 
(здійснення організаційних дій, наради, семі-
нари тощо, матеріально-технічні дії) в певно-
му розумінні є правовими, які мають відповід-
ну юридичну базу, ґрунтуються на правових 
актах та приписах, без яких не можуть ви-
никати, функціонувати та застосовуватися на 
практиці. Правовий початок так чи інакше є в 
будь-якій з названих форм незалежно від того, 
до якої з існуючої класифікації до правових чи 
неправових їх слід віднести. Звичайно, це не 
означає відсутність розбіжностей між ними [9, 
с. 33-34; 14, с. 231-232].
Аналіз думок науковців з адміністративно-

го права та управління свідчить, що до форм 
управлінської (адміністративної) діяльності в 
основному відносять: 1) законотворчу (нормот-
ворчу) діяльність (видання нормативно-правових 
актів); 2) правозастосовну діяльність; 3) укладен-
ня адміністративних договорів; 4) організаційну 
діяльність; 5) матеріально-технічне забезпечен-
ня. Зазначені види форм управлінської (адмі-
ністративної) діяльності особливої дискусії у 
науковців не викликають. Щодо поділу їх на 
правові та неправові, то ми вважаємо, що всі 
ці форми, у тій чи іншій мірі, є правовими. 
До найважливішої адміністративно-право-

вої форми протидії організованій злочинності 
можна віднести законотворчу (нормотворчу) ді-
яльність (видання нормативно-правових актів). 
Адже нормативно-правовий акт – офіційний 
письмовий документ, який приймається упо-
вноваженим органом держави (суб’єктом про-
тидії організованій злочинності) і встановлює, 
змінює, припиняє чи конкретизує певні пра-
вила поведінки. Нормативно-правові акти 
перебувають у певній ієрархічній побудові і 
залежності, що визначає юридичну силу доку-
мента, це закони і підзаконні акти (укази, до-
ручення Президента України, постанови, роз-

порядження Кабінету Міністрів України, акти 
центральних органів виконавчої влади та ін.).
Нормативно-правові акти є підставою для 

застосування інших форм управління та всі-
єї діяльності суб’єктів протидії організованій 
злочинності. Реалізація нормативно-право-
вих актів забезпечується правозастосовною 
діяльністю, укладанням адміністративних 
договорів, організаційними, матеріально-тех-
нічними та іншими діями. Цим і обґрунтову-
ється взаємозв’язок цих форм. 
Правозастосовна діяльність спрямована на 

реалізацію нормативно-правових актів, ре-
зультатом чого є прийняття управлінських 
рішень і вироблення індивідуальних юри-
дичних приписів. Саме у процесі реалізації 
нормативно-правових актів виявляється їх 
недосконалість, що досить часто призводить 
до вироблення суб’єктами правозастосуван-
ня пропозицій з унесення змін до норма-
тивно-правових актів. Це свідчить не тільки 
про взаємозв’язок цих форм, а й взаємодію 
суб’єктів протидії організованій злочинності.
Правозастосовна діяльність полягає у 

повсякденній реалізації суб’єктами протидії 
організованій злочинності нормативно-пра-
вових актів, спрямованих на протидію органі-
зованій злочинності. За змістом, ознаками та 
цілями правозастосовну діяльність поділяють 
на дві форми: регулятивну та правоохоронну. 
За допомогою регулятивної форми правозас-
тосовної діяльності вирішуються індивідуаль-
ні конкретні управлінські справи та питання 
організаційного, матеріально-технічного, 
соціально-культурного, внутрішнього та зо-
внішнього характеру, реалізуються права та 
законні інтереси працівників і громадян, які 
залучаються до протидії організованій зло-
чинності [15, с. 78]. 
Стосовно укладання адміністративних до-

говорів у юридичній літературі активно дис-
кутуються питання щодо проблем адміні-
стративного договору, який є одним із видів 
публічно-правових договорів та є заснованого 
на підставі норм адміністративного права і до-
бровільної згоди волі двох або більше суб'єктів 
адміністративного права, один з яких завжди 
виступає суб'єктом державної волі, угоду, яка 
започатковує, змінює і припиняє взаємні пра-
ва і обов'язки його учасників [16, с. 33].
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Серед фахівців поки що не існує спільної 
думки стосовно визначення предмета адміні-
стративного договору. Найбільш вдалою, на 
наш погляд, є позиція В. Б. Авер’янова, який 
вважає помилковим підхід, відповідно до яко-
го предметом договору є перерозподіл повно-
важень між учасниками договірних відносин, 
тобто між державними органами та посадо-
вими особами, оскільки адміністративний до-
говір означає не перерозподіл повноважень, 
а угоду між ними з приводу форм, способів і 
шляхів спільної реалізації цих повноважень, 
або координації зусиль для досягнення будь-
яких результатів управлінської діяльності [9, 
с. 36; 17, с. 12].
Адміністративно-правові форми не можуть 

бути ефективними без належної організації 
виконання будь-якої із них. Організаційна фор-
ма має більш допоміжний характер і застосо-
вується, по-перше, - на будь-якій стадії інших 
адміністративно-правових форм і, по-друге, 
- є самостійною при організації виконання 
прийнятих рішень. Наприклад, від організа-
ційної форми залежить комплексність при-
йняття і виконання управлінських рішень, 
правильне визначення виконавців, розподіл 
компетенції і повноважень між суб’єктами 
протидії організованій злочинності, їх струк-
турними підрозділами і окремими працівни-
ками, не допускається дублювання функцій, 
забезпечується рівномірне і раціональне за-
вантажування структурних підрозділів та їх 
працівників, забезпечується цілеспрямоване 
досягнення визначеної мети.
Матеріально-технічна форма застосовуєть-

ся для забезпечення діяльності суб’єктів про-
тидії організованій злочинності необхідною 
інформацією, матеріально-технічними, фінан-
совими та іншими ресурсами. Якщо серед на-
уковців загально прийнято, що до цієї форми 
відноситься інформаційне забезпечення, то 
цілком логічним є віднесення до неї і прове-
дення наукових досліджень, вивчення пере-
дового досвіду і використання цього арсеналу 
у повсякденній діяльності суб’єктів протидії 
організованій злочинності. Інформаційне за-
безпечення супроводжує увесь процес діяль-
ності суб’єктів протидії організованій злочин-
ності і особливо цінним є під час підготовки та 
прийняття управлінських рішень.

Висновок
Підсумовуючи розгляд адміністратив-

но-правових форм протидії організованій 
злочинності, доцільно відзначити, що ефек-
тивність діяльності суб’єктів протидії орга-
нізованій злочинності, злагодженість їхньої 
діяльності, в повній мірі залежать від комп-
лексного і ефективного використання зазна-
чених форм. Їх сутність не має внутрішніх і зо-
внішніх протиріч, а тільки доповнюють одна 
одну. Використання окремої форми у відриві 
від інших позитивного результату у протидії 
організованій злочинності не принесе. 
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SUMMARY 
The article is devoted to a rather important 

problem – administrative and legal forms of the 
organized crime prevention. It is determined that 
the form expresses not only the way in which any 
system can exist and develop, and the infl uence 
of the subjects of management on the objects of 
management in order to counteract the organized 
crime effectively is realized through administrative 
and legal forms.

Author analyzes scientifi c opinions related to the 
general theoretical understanding of the notion of 
"forms" and reveals his opinion on the understanding 
of administrative and legal forms of organized crime 
prevention. 

It is also emphasized that such concepts as "forms 
of management", "forms of governance", "forms of 
public administration", "forms of management 
activity", "forms of administration" and others are 
being used in most scientifi c works and according 
to the author are interrelated as all of them have 
mutual basis which is management.

It is stressed that despite different scientifi c 
interpretations there are no diametrical opinions 
among scientists regarding to the notion of forms 
of management, and there are completely opposite 
views regarding to the types of management forms. 
In particular, scholars’ views on the division of 
administrative and legal forms into legal and non-
legal are being analyzed in this article, and fi nally 
a conclusion has been made that all of them to some 
extent are legal. These administrative and legal 
forms are described by author as follows: 1) legislative 
(regulatory) activity (issuance of regulations); 2) 
law enforcement; 3) administrative contracting; 4) 
organizational activity; 5) logistical support.

The content and substance of certain legal and 
administrative forms have been disclosed by author 
regarding to their use by subjects of the organized 
crime prevention.

It is educed that the effi ciency of the subjects 
of the organized crime prevention activity and 
the coherence of their activity fully depend on the 
integrated and effective appliance of legal and 
administrative forms, which do not have internal or 
external contradictions and complement each other. 
The use of a separate form in isolation from the other 
forms will not bear positive results in the organized 
crime prevention.

Key words: administrative and legal forms, 
management, organized crime prevention. 

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто адміністративно-

правові формами протидії організованій зло-
чинності, за допомогою яких здійснюється 
вплив суб’єктів протидії організованій злочин-
ності на об’єкти управління.
Проаналізовано думки науковців щодо по-

няття «форми», їх видів та поділу адміні-
стративно-правових форм на правові і непра-
вові. Визначається, що усі вони, у тій чи іншій 
мірі, є правовими. Розкрито зміст і сутність 
адміністративно-правових форм: 1) законо-
творчої (нормотворчої) діяльності; 2) правозас-
тосовної діяльності; 3) укладення адміністра-
тивних договорів; 4) організаційної діяльності; 
5) матеріально-технічного забезпечення.
Відзначено, що ефективність діяльності 

суб’єктів протидії організованій злочинності, 
злагодженість їхньої діяльності, залежать від 
комплексного і ефективного використання ад-
міністративно-правових форм, які не мають 
внутрішніх і зовнішніх протиріч, а тільки до-
повнюють одна одну. Використання окремої 
форми, у відриві від інших, позитивного ре-
зультату у протидії організованій злочиннос-
ті не принесе.
Ключові слова: адміністративно-правові 

формами, управління, протидія організованій 
злочинності.
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Данная статья посвящена необходимо-
сти использования зарубежного опыта меха-
низма реализации защиты личной и семейной 
жизни во время досудебного расследования. 
Обобщено наиболее конкретные аспекты реа-
лизации права на неприкосновенность личной 
и семейной жизни, свойственные развитым 
странам и определены основные элементы, 
которые следует ввести в отечественном за-
конодательстве для обеспечения полного и эф-
фективного осуществления прав человека.
Ключевые слова: личная жизнь, семейная 

жизнь, зарубежный опыт, неприкосновен-
ность, конфиденциальность, тайна.

розслідування злочинів. Тому питання не-
допущення зловживань важливе як для на-
уковців, так і для практиків.

Стан дослідження
Проблемні питання захисту особисто-

го і сімейного життя під час кримінального 
провадження були розглянуті у працях та-
ких вітчизняних учених, як: Бутенко С.Ю., 
Галаган В.І., Куцкір Г.М., Лисюк Ю.В., На-
заров В.В., Плугатар Т.А., Савченко В.А., 
Самодін А.В, Стогова О.В, Тертишник В.М., 
Тракало Р.І., Удалова Л.Д., Удовенко Ж.В. 
Певний науковий інтерес становлять до-
слідження іноземних вчених: Андрєє-
вої О.І., Дунаєвої М. С., Дєжнєва А.С., Ша-
баріна В.В., Brandeis L., Cram I., Daniel J., 
Kilkelly U., A. Lukács, Kalven H., Warren S. 
Проте, багато питань захисту особистого 
і сімейного життя під час кримінального 
провадження на сьогодні не достатньо до-
слідженні, а також не мають однозначного 
вирішення у правозастосовній практиці.

Метою даної статті є дослідження пози-
тивного досвіду окремих іноземних держав 
щодо механізму захисту особистого і сімей-
ного життя під час кримінального прова-
дження.

Постановка проблеми
Кожен має право на повагу до його осо-

бистого і сімейного життя, до свого житла 
і до таємниці кореспонденції. Державна 
влада не повинна втручатись у здійснення 
цього права, за винятком тих випадків, які 
передбачені законом і необхідні у демокра-
тичному суспільстві для забезпечення наці-
ональної безпеки, громадської безпеки або 
економічного добробуту держави, для запо-
бігання злочинам, для охорони здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб. У цій статті розглянемо право на захист 
особистого і сімейного життя під час кримі-
нального провадження, оскільки вказане 
право часто зазнає суттєвих порушень у ході 
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Виклад основного матеріалу                       
дослідження

Право на недоторканість особистого і сі-
мейного життя важко визначити, адже воно 
охоплює широкий спектр взаємопов’язаних 
прав, що захищають свободу людини до тих 
пір, допоки її дії не порушують права і сво-
боди інших осіб. Право на особисте і сімейне 
життя - це право на індивідуальну самостій-
ність, яке порушується, коли держави втру-
чаються, карають або забороняють дії, які 
по суті стосуються лише особистості. Право 
на особисте і сімейне життя охоплює право 
на захист близькості, ідентичності, імені, 
статі, честі, гідності, зовнішності, почуттів 
та сексуальної орієнтації і поширюється на 
дім, сім’ю та листування. 
У національному законодавстві визна-

чається, що особистим життям фізичної 
особи є її поведінка у сфері особистісних, сі-
мейних, побутових, інтимних, товариських, 
професійних, ділових та інших стосун ків 
поза межами суспільної діяльності, яка здій-
снюється, зокрема, під час виконання осо-
бою функцій держави або органів місцевого 
самоврядування [1].
Під впливом різноманітних суспіль-

них процесів, розуміння терміну «сімей-
не життя» постійно змінюється та роз-
ширюється. У Рішенні Конституційного 
суду України від 20.01.2012 № 2-рп/2012 
роз’яснюється, що сімейне життя - це осо-
бисті майнові та немайнові відносини між 
подружжям, іншими членами сім’ї, яке 
здійснюється на засадах, визначених у Сі-
мейному кодексі України: кожна особа має 
право на повагу до свого сімейного життя 
(ч. 4 ст. 4 СК України); ніхто не може за-
знавати втручання в його сімейне життя, 
крім випадків, встановлених Конституцією 
України (ч. 5 ст. 5 СК України); регулюван-
ня сімейних відносин здійснюється з ура-
хуванням права на таємницю особистого 
життя їх учасників, їхнього права на осо-
бисту свободу та недопустимості свавільно-
го втручання у сімейне життя (ч. 4 ст. 7 СК 
України) [2].
Що стосується практики Європейського 

Суду з прав людини, то при розгляді справ 
переважно оперують поняттям «приватне 
життя», під яким розуміють, здебільшого, 

поведінку особи у сфері інтимного чи стате-
вого життя [3].
Переважна більшість європейських дер-

жав на конституційному рівні закріпили 
право на невтручання в особисте і сімейне 
життя. Проте, не лише нормами Конститу-
цій регулюється закріплення даного права, 
але й багатьма нормами міжнародно-право-
вих актів, основними з яких є: Загальна де-
кларація прав людини 1948 р., [4] Конвен-
ція про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 р., [5] Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права 1966 р. 
[6]. Також Віденська декларація та Програ-
ма дій від 25 червня 1993 року Всесвітньої 
конференції з прав людини наголошує на 
необхідності держав та міжнародних орга-
нізацій створювати сприятливі умови на на-
ціональному, регіональному та міжнародно-
му рівнях, з метою забезпечення повного і 
ефективного здійснення прав людини. Дер-
жави повинні викорінити всі порушення 
прав людини і причини, що їх викликають, 
а також усунути перешкоди на шляху здій-
снення цих прав [7]. Варто наголосити, що у 
вказаних міжнародних актах закріплено ба-
зові принципи, які стосуються приватного 
життя людини, що своєю чергою надає мож-
ливість чинному законодавству закріплюва-
ти правові норми у цій сфері та визначати 
межі відповідальності за їх недотримання.
Розпочнемо із дослідження американ-

ського досвіду у даній сфері, оскільки зако-
нодавством Сполучених Штатів Америки 
врегульований вказаний інститут найбільш 
тривалий період часу, незважаючи на те, що 
на конституційному рівні право на недотор-
канність приватного життя не зовсім чітко й 
було закріплено.
Перші 10 поправок до Конституції, які 

й склали «Білль про права», були ратифі-
ковані необхідною кількістю штатів у 1971 
році і акт з цього моменту набув чинності. 
Поправки IV, V, VI, VIII містили гарантії 
недоторканності особистості, які пізніше 
знайшли своє відображення у встановленні 
певних кримінальних процесуальних норм.

IV поправка складається із двох частин. 
Перша частина декларативно проголошує 
«право народу» на недоторканність особис-
тості, помешкання, особистих паперів; без-
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підставні обшуки і арешти забороняються. 
Друга ж частина поправки є спробою сфор-
мулювати практичні гарантії даного консти-
туційного права. Аналіз поправки дозволяє 
зробити висновок, що автори «Білля про 
права», природно, допускали можливість 
«обґрунтованих», тобто правомірних, обшу-
ків та арештів. Обшук або арешт правомір-
ні, коли на їх проведення виданий ордер;-
у свою чергу, правомірність ордера ставить-
ся в залежність від «достатньої підстави», 
наявність якої необхідна для видачі орде-
ра і має бути підтверджено присягою або 
урочистою заявою; ордер на обшук право-
мірний також тільки в тому випадку, коли 
він містить докладний опис місця обшуку, а 
ордер на арешт громадянина чи вилучення 
предметів, пов’язаних із злочином – деталь-
ний опис особи, яка підлягає арешту, або 
предметів, які підлягають вилученню [8, с. 
210].
За своїм змістом положення поправки 

VI корелюються з основним змістом поло-
жень міжнародних актів, у яких задекларо-
вані загальнолюдські цінності і принципи 
поваги прав та свобод людини. У багатьох 
положеннях федерального кримінально-
го процесуального права прослідковується 
вплив поправки VI, безпосередньо це стосу-
ється й проведення арешту та обшуку.
У США міститься досить цікаве поло-

ження стосовно проведення обшуку в тих 
випадках, коли у квартирах проживають 
декілька сімей. У цьому випадку, кожна 
сім’я займає окремі кімнати, але є і такі за-
гальні, які вони використовують спільно. У 
такій ситуації в ордері на обшук вказуються 
кімнати, які будуть обшукуватись, але де не 
будуть порушені інтереси третіх осіб. В ін-
шому випадку поліції потрібно обґрунтува-
ти перед магістратом, що обшук вибіркових 
приміщень безглуздий [9, с. 100]. Вважаємо 
таку норму досить важливою та необхідною 
для закріплення у вітчизняному законо-
давстві, оскільки при проведенні обшуків 
у комунальних квартирах часто виникають 
труднощі. Зазвичай, у слідчого перманент-
но виникає потреба провести обшук на при-
леглих до будинку територій чи у місцях 
загального користування, але ж обшук у су-
сідів по квартирі є абсолютно недопустимим 

(сусіди не можуть підлягати особистому об-
шуку, не можуть утримуватись у квартирі до 
закінчення обшуку).
Кримінально-процесуальний кодекс 

Грузії вступив у дію 1 жовтня 2010 року, за-
гальна частина якого містить універсальні 
(загальні) положення стосовно забезпечен-
ня права на недоторканність особистого 
життя. Згідно зі статтею 7 «Недоторканість 
особистого життя в кримінальному процесі» 
у ході слідства сторона не має права само-
вільно і незаконно втручатися в особисте 
життя іншої особи. Недоторканність при-
ватної власності або іншого володіння та 
приватної комунікації, здійснюваної будь-
яким способом, гарантується законом [10]. 
Особа, яка провадить процесуальні дії, 

не повинна розголошувати відомості про 
особисте життя, а також відомості особисто-
го характеру, збереження яких у таємниці є 
обов’язком особи.
Не підлягають розголошенню під час 

проведення будь-яких слідчих дій відомості 
про особисте життя громадян, а також відо-
мості особистого характеру, які особа вва-
жає за потрібне зберігати у таємниці. Осо-
би, яким було завдано шкоди незаконним 
розголошення відомостей про їхнє особисте 
життя чи персональних даних, мають право 
на повну компенсацію завданої шкоди в по-
рядку, встановленому законодавством Гру-
зії.

 Особиста переписка та особисті пові-
домлення, персональні дані можуть бути 
оголошені у відкритому судовому засіданні 
тільки із згоди особи, якої ті відомості сто-
суються. Через відсутність такої згоди ці 
відомості можуть бути розголошені лише у 
частково закритому чи закритому засіданні.
Статті 119-121 Кримінально-процесуаль-

ного кодексу Грузії регулюють проведен-
ня таких слідчих дій, як виїмка та обшук. 
При наявності обґрунтованого припущення 
виїмка і обшук проводяться з метою вияв-
лення і вилучення необхідних для справи 
предметів, документів, речовин або інших 
об’єктів, що містять інформацію. Слідчий 
на підставі ухвали суду, а в разі нагальної 
необхідності – постанови слідчого про про-
ведення виїмки або обшуку, має право вхо-
дити для виявлення і виїмки предметів, до-
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кументів, речовин або інших об’єктів, що 
містять інформацію, у сховище, на стоянку, 
в приміщення чи інше володіння. Слідчий 
до початку проведення обшуку або виїмки 
зобов’язаний ознайомити з ухвалою суду, а 
в разі нагальної необхідності - постановою 
особу, щодо якої проводиться виїмка або об-
шук. Особа підтверджує факт ознайомлен-
ня з ухвалою (постановою) підписом. Про-
водячи виїмку або обшук, посадові особи 
зобов’язані вживати заходів для того, щоб 
не були розголошені обставини даних слід-
чих дій, а також виявлені при цьому деталі 
особистого життя.
Окрім того, Кримінально-процесуаль-

ним кодексом Грузії регламентуються виїм-
ка і обшук у будівлі дипломатичного пред-
ставництва і у дипломатичного представни-
ка (ст. 122 КПК Грузії); проведення обшуку, 
виїмки і накладення арешту в приміщеннях 
засобів масової інформації, редакцій видав-
ництв, наукових, освітніх, релігійних гро-
мадських організацій і політичних партій 
(ст. 123 КПК Грузії); повернення вилучено-
го об’єкта (ст. 124 КПК Грузії) [10].
Конституція Швейцарії 

(Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft) від 18 квітня 1999 року (у 
редакції від 1 січня 2016 року) [10] є стриж-
невим джерелом кримінального процесу 
цієї держави, так як закріплює основні пра-
ва людини у сфері правосуддя і визначає по-
будову судової системи. Р. Хаузер і Е. Швер 
справедливо стверджують, що швейцарська 
Конституція «багата нормами кримінально-
процесуального права» [12, с.14].
У Швейцарії слідчі дії розглядаються 

як основний спосіб отримання інформації. 
Досить умовно КПК Швейцарії розрізняє 
слідчі дії та інші процесуальні інститути. 
Так, Титул 4 Кодексу називається «Дока-
зи» та регулює 4 слідчі дії, спрямовані на їх 
отримання, а саме: допит, очну ставку, екс-
пертизу та огляд. Титул 5 має назву «Захо-
ди примусу», в якому, окрім, власне, заходів 
примусу у вітчизняному розумінні даної 
категорії, містяться також приписи, що ре-
гулюють проведення ще 5-ти слідчих дій: 
ДНК-аналіз, обшук, виїмка, таємні спосте-
реження та кримінальна реєстрація, взяття 
зразків почерку й мови.

Виїмці підлягають предмети і майнові 
цінності обвинуваченого або третьої особи, 
якщо вони ймовірно знадобляться при про-
вадженні у справі в якості доказів або для 
забезпечення сплати процесуальних витрат, 
кримінальних або адміністративних штра-
фів або відшкодувань.
Важлива особливість регулювання виїм-

ки в Швейцарії полягає в тому, що Кодекс 
встановлює перелік предметів, що не під-
лягають вилученню ні за яких обставин. 
Мова йде про відомості щодо спілкування 
обвинуваченого зі своїм захисником; про 
особисту документацію та кореспонден-
цію обвинуваченого, якщо його інтереси 
щодо захисту особистості переважають над 
інтересами кримінального провадження; 
стосовно предметів, зокрема, документації 
і кореспонденції, які з’явились у процесі 
спілкування обвинуваченого з особами, які 
мають право відмовитися бути свідками і не 
обвинувачуються у пов’язаній справі. Дана 
норма видається досить прогресивною [13, 
с. 296].
Необхідно зауважити, що КПК Швейца-

рії наділяє осіб не тільки правом на відмову 
від дачі показань, а й правом на відмову від 
видачі відповідних документів. Вважаємо 
такий підхід неоднозначним, але в умовах 
гуманізації та демократизації суспільства, 
право на відмову від дачі показань дійсно, 
де-факто та де-юре стає більш повним.
Про засоби захисту приватного життя ве-

деться мова також і у кримінально-процесу-
альному законодавстві Республіки Молдова.
Стаття 14 Кримінально-процесуально-

го кодексу Республіки Молдова «Таємни-
ця листування» регламентує, що таємниця 
листів, телеграм та інших поштових від-
правлень, телефонних переговорів та інших 
законних видів зв’язку забезпечується дер-
жавою. У ході кримінального провадження 
ніхто не може бути позбавлений цього пра-
ва або обмежений у ньому [14]. 
У КПК Республіки Молдова недоторка-

ність приватного життя регулюється ст. 15.-
У ній зазначається, що будь-яка особа ко-
ристується правом недоторканності приват-
ного життя, таємниці інтимного і сімейного 
життя, захисту честі і гідності особистості. 
Під час провадження кримінального судо-
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чинства ніхто не має права самоправно і не-
законно втручатися в інтимне життя люди-
ни.
У ході процесуальних дій не повинні 

збиратися без потреби відомості про при-
ватне й інтимне життя особи, які вона вва-
жає конфіденційними. Учасники процесу-
альних дій на вимогу органу кримінального 
переслідування і судової інстанції беруть на 
себе письмове зобов’язання про нерозголо-
шення даних такого роду. 
Особи, від яких орган кримінального пе-

реслідування вимагає надання відомостей 
про приватне і інтимне життя, має право 
упевнитися в тому, що ці відомості необ-
хідні для конкретної кримінальної справи. 
Особа не має права відмовитися від надан-
ня відомостей про своє або чуже приватне 
та інтимне життя під приводом недотор-
канності приватного життя, однак вона має 
право вимагати від органу кримінального 
переслідування роз’яснення необхідності 
отримання даних такого роду із занесенням 
цих роз’яснень до протоколу відповідної 
процесуального дії. 
Доцільно зазначити, що докази, які під-

тверджують відомості про приватне і інтим-
не життя особи, на її прохання розглядають-
ся в закритому судовому засіданні.
Відповідно до ч. 9 ст.128 КПК Республі-

ки Молдова з метою збереження в таємниці 
відомостей про інтимні сторони життя осіб, 
які беруть участь у справі, орган криміналь-
ного переслідування зобов’язаний вживати 
заходів до нерозголошення виявлених при 
проведенні обшуку або виїмки обставин ін-
тимного життя особи. У ч. 4 ст. 119 КПК Рес-
публіки Молдова кримінально-процесуаль-
ний закон передбачає також гарантію, згід-
но з якою особа, яка здійснює кримінальне 
переслідування, не може бути присутня при 
освідуванні особи іншої статі, якщо огляд 
супроводжується оголенням даної особи.-
У цьому випадку огляд проводиться лікарем 
[14].

Висновки
Отож, вивчення досвіду окремих інозем-

них держав дозволило нам переконатись у 
тому, що важливо, аби захист особистого і 
сімейного життя під час кримінального про-

вадження здійснювався відповідно до вимог 
статті 8 Європейської конвенції з прав лю-
дини. Національне законодавство повинно 
передбачати відповідні гарантії проти зло-
вживань чи навмисних зловживань владою. 
Для дотримання цього стандарту доцільно 
вдосконалити законодавство, встановити 
незалежний і високо легітимізований ме-
ханізм контролю, який забезпечуватиме 
рівновагу між гідністю людини, правом на 
приватне і особисте життя, розслідуванням 
злочинів та законним суспільним інтересом 
у запобіганні злочинності.
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SUMMARY 
This article is devoted to the necessity of using 

foreign experience of the implementation mecha-
nism for the protection of personal and family life 
during the pre-trial investigation. The most con-
crete aspects of realization of right are generalized 
on inviolability of the personal and domestic life, 
that inherent to the developed countries and basic 
elements that it costs to enter in a home legislation 
for providing of complete and effective realization 
of human rights are certain.

The experience of the United States of Amer-
ica is examined carrying out a search in cases 
when the apartment is home to several families. 
The article analyzes the experience Georgia from 
the standpoint of non-disclosure of personal life, 
as well as information of a personal nature, the 
preservation of which in secret is the duty of a 
person.

The experience of Switzerland and the Repub-
lic of Moldova has been studied and it is found 
that, in the course of legal proceedings, informa-
tion shouldn’t be collected without the need for 
privacy and privacy of persons whom it considers 
confi dential.

АНОТАЦІЯ 
Дана стаття присвячена необхідності ви-

користання іноземного досвіду механізму реа-
лізації захисту особистого і сімейного життя 
під час досудового розслідування. Узагальнено 
найбільш конкретні аспекти реалізації права 
на недоторканність особистого і сімейного 
життя, що притаманні розвинутим країнам 
та визначено основні елементи, які варто за-
провадити у вітчизняному законодавстві для 
забезпечення повного і ефективного здійснен-
ня прав людини.
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Публікація присвячена систематизації 
чинного законодавства (сукупності законів і 
підзаконних нормативно – правових актів), 
які становлять нормативно – правове поле з 
врегулювання діяльності  відповідних суб’єктів 
щодо забезпечення ними економічної безпеки 
держави.
Визначено, що нормативно-правовий на-

прям є одним із найбільш об’ємних сегментів у 
системі кримінологічного забезпечення еконо-
мічної безпеки країни, слугує основою для ефек-
тивного її функціонування.
Наголошено на актуальності цього на-

прямку кримінологічного забезпечення, що 
обумовлена реформуванням та постійними 
законодавчими змінами у правовому регулю-
ванні економічних процесів країни, розмитос-
ті та подекуди суперечливості змісту чинних 
нормативно – правових актів у цій сфері.
Акцентовано увагу на тому, що основу 

правового забезпечення протидії злочинності 
складають правове регулювання, правові засо-
би, правові явища та правовий вплив, за до-
помогою яких суб’єкти протидії злочинності 
реалізують відповідні заходи, пов’язані з про-
тидією економічній злочинності, чим досяга-
ється нейтралізація потенційних і реальних 
загроз економічній безпеці України.
Зроблено висновок щодо необхідності ви-

значення стратегічного шляху корекції на-
ціонального законодавства у сфері криміно-
логічного забезпечення економічної безпеки 
держави, інтенсифікації подальших систем-
них комплексних  досліджень в означеному на-
прямку з метою забезпечення оптимального 

Постановка проблеми
Ефективність протидії злочинності без-

посередньо залежить від якості криміно-
логічного забезпечення цієї діяльності  у 
вигляді створення сприятливих умов для 
здійснення відповідними суб’єктами (дер-
жавними та недержавними органами й 
установами, громадськими формуваннями 
й окремими громадянами) впливу на зло-
чинність із метою зниження інтенсивності 
процесів її детермінації, нейтралізації дії 
причин та умов злочинності для обмеження 
кількості злочинних проявів до певного рів-
ня [1, c. 187].
При цьому основними напрямками, за 

якими повинна бути сформована система 
кримінологічного забезпечення економічної 
безпеки країни, є нормативно-правовий, ор-
ганізаційно-управлінський, інформаційно-
аналітичний та науково-методичний, які, по 
суті, є елементами цілісної системи криміно-
логічного забезпечення протидії економічній 
злочинності.

рівня її стабільності, системний пошук шля-
хів удосконалення наявних, та за необхідності 
створення нових правових норм, необхідних 
для підвищення ефективності діяльності від-
повідних суб’єктів у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки держави.
Ключові слова: правове забезпечення, нор-

мативно – правові акти, закони, економічна 
безпека, загрози, протидія, кримінологічне за-
безпечення, економічне зростання, економіч-
на злочинність.
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Важливість дослідження нормативно-пра-
вового напряму є беззаперечною, зважаючи 
на те, що він є одним із найбільш об’ємних 
сегментів у системі кримінологічного забез-
печення економічної безпеки країни. Адже 
протидія злочинності, зокрема економічній, 
є нормативно визначеною, вона ґрунтуєть-
ся на законодавчій основі, якою керуються 
суб’єкти відповідної діяльності під час вико-
нання покладених на них обов’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У цілому стан економічної безпеки краї-

ни та питання щодо його покращення не по-
збавлені наукової уваги. Ці питання знайшли 
відображення в роботах спеціалістів різного 
профілю. Серед юристів цю проблематику 
дослідували П.П. Андрушко, О.М. Бандурка, 
В.С. Батиргареєва, В.О. Глушков, В.В. Голіна, 
І.М. Даньшин, Т.А. Денисова, О.М. Джужа, 
О.М. Литвинов, О.М. Литвак, М.І. Мельник, 
В. А. Мисливий, С. А. Мозоль, В.Я. Тацій, 
В.О. Туляков, В. В. Шаблистий, О. Ю. Шостко 
та інші. Серед проблем, які були ними по-
рушені, лише фрагментарно розглядалось 
правове забезпечення діяльності відповідних 
суб’єктів у сфері забезпечення економічної 
безпеки, що обумовлює необхідність більш 
детального окреслення цього питання. 

Виклад основного матеріалу
Основу правового забезпечення протидії 

злочинності складають правове регулюван-
ня, правові засоби, правові явища та пра-
вовий вплив, за допомогою яких суб’єкти 
протидії злочинності реалізують відповідні 
заходи. Фактично цей напрям є системою 
чинного законодавства, яким врегульовано 
діяльність суб’єктів щодо забезпечення ними 
економічної безпеки країни, тобто це – сукуп-
ність матеріальних і процесуальних умов, які 
є необхідними для забезпечення ефективнос-
ті діяльності суб’єктів протидії економічній 
злочинності.
Нормативно-правові акти, якими врегу-

льовано процес забезпечення економічної 
безпеки країни, можна умовно групувати 
таким чином: Конституція України; між-
народні нормативно-правові акти; кодифі-
ковані нормативно-правові акти (кодекси); 
Закони України; Укази Президента України, 

Постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України, нормативні акти мініс-
терств та інших центральних органів вико-
навчої влади; політико-програмні документи.
На національному рівні основу законодав-

чого забезпечення економічної безпеки краї-
ни становить Конституція України як базис 
державної політики, як основа, фундамент 
всієї системи  законодавства, як юридична 
база поточного законодавства. Це трактуван-
ня підкреслює властивість Основного Закону 
направляти в єдине русло, об’єднувати, нада-
вати цілеспрямованості й узгодженості роз-
витку різних форм законодавства. Однак ця 
обставина не применшує ролі Конституції 
України у регулюванні окремих питань, а на-
впаки, обґрунтовує необхідність вивчення та-
ких норм із метою виявлення загальних пра-
вил, що є принциповими основами вже кон-
кретнішого правового регулювання [2, c.5].
Економічна безпека держави є однією з 

фундаментальних конституційних ціннос-
тей. Прямим посиланням на це є норма, пе-
редбачена у статті 17 Конституції України, 
згідно з якою захист суверенітету й терито-
ріальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки є най-
важливішими функціями держави, справою 
всього українського народу [3]. Крім того, 
існує ціла низка норм Конституції України, 
якими здійснюється опосередкований вплив 
на економічну безпеку держави в цілому чи 
окремих суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті (ст. 13, 42, 92).
Міжнародні нормативно-правові акти як 

джерело права. Україна розглядає інтегра-
цію в політичні та економічні структури 
Європейського Союзу (далі ЄС) як пріори-
тетний напрям своєї зовнішньої та внутріш-
ньої політики, як європейська країна поділяє 
спільну історію й спільні цінності з державами 
– членами Європейського Союзу (ЄС) і нала-
штована підтримувати ці цінності; підтвер-
джує, що ЄС визнає європейські прагнення 
України й вітає її європейський вибір, у тому 
числі її зобов’язання розбудовувати розвинуту 
та сталу демократію й ринкову економіку; ви-
значає, що політична асоціація та економічна 
інтеграція України з Європейським Союзом 
залежатиме від прогресу в імплементації, а 
також від досягнень України в забезпеченні 
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поваги до спільних цінностей і прогресу в на-
ближенні з ЄС у політичній, економічній та 
правовій сферах [4]. Крім того, окремі поло-
ження, які нормативно регулюють процес за-
безпечення економічної безпеки країни, міс-
тяться в таких міжнародно-правових актах, як 
Загальна декларація прав людини (1948 р.), 
Міжнародна конвенція щодо боротьби з під-
робкою грошових знаків (1929 p.), Конвенція 
Організації Об’єднаних Націй проти транс-
національної організованої злочинності (2000 
р.), Європейська конвенція про боротьбу з 
тероризмом (1977 р.), Європейська конвенція 
про взаємну правову допомогу в криміналь-
них справах (1959 р.) та ін.
У зв’язку з тим, що економічна злочин-

ність у нашій країні швидкими темпами на-
буває масштабів світового рівня та впливу, 
міжнародно-правові основи протидії цьому 
явищу мають виключно важливу роль, адже 
заходи, здійснювані на національному рівні 
окремих держав, України в тому числі, пови-
нні бути узгоджені зі світовими орієнтирами 
в цьому напрямку.
Наступною групою джерел законодавчо-

го змісту кримінологічного забезпечення еко-
номічної безпеки України є кодифіковані нор-
мативно-правові акти, зокрема Податковий, 
Кримінальний, Кримінальний процесуаль-
ний, Цивільний, Митний, Бюджетний та 
Господарський кодекси, Кодекс України про 
адміністративні правопорушення та інші, 
окремими нормами яких прямо чи опосеред-
ковано здійснюєтьс я регулюючий вплив на 
сферу суспільних відносин щодо формування 
та реалізації державної політики у сфері за-
безпечення економічної безпеки.
Окрему групу становлять Закони України, 

якими врегульовано основні напрямки діяль-
ності щодо кримінологічного забезпечення 
економічної безпеки, зокрема «Про націо-
нальну безпеку України», «Про запобігання 
корупції», «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», «Про банки і банківську 
діяльність», «Про цінні папери і фондову бір-
жу», «Про акціонерні товариства» та ін.
Наступною групою джерел є Укази 

Президента України, Постанови та розпоря-

дження Кабінету Міністрів України, норма-
тивні акти міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади у сфері регулю-
вання відносин щодо кримінологічного за-
безпечення економічної безпеки держави, 
зокрем а: Указ Президента України «Про 
систему заходів щодо усунення причин та 
умов, які сприяють злочинним проявам і 
корупції», Указ Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України «Про нову редакцію Воєнної 
доктрини України» , наказ Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України «Про 
затвердження Методичних рекомендацій 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України» та ціла низка інших нормативно-
правових актів, які спрямовано на врегулю-
вання певних напрямів забезпечення еконо-
мічної безпеки держави.
Окреме місце в системі законодавчого за-

безпечення економічної безпеки країни посі-
дають політико-програмні документи – держав-
ні концепції, стратегії, плани розвитку, док-
трини та цільові програми, що ввійшли до 
правової системи України, адже вони набу-
вають юридичної форми (шляхом підписан-
ня відповідних Указів Президента України, 
розпоряджень Кабінету Міністрів України та 
ін.). Базовим документом з планування роз-
витку системи кримінологічного забезпечен-
ня національної економічної, серед іншого, 
безпеки України, є Стратегія національної 
безпеки України [5]. Однією з основних її 
цілей визначено забезпечення якісно нової 
державної політики, спрямованої на ефек-
тивний захист національних інтересів в еко-
номічній, соціальній, гуманітарній та інших 
сферах, комплексне реформування системи 
забезпечення національної безпеки та ство-
рення ефективного сектору безпеки й оборо-
ни України. Окремим розділом Стратегії ви-
значено основні заходи щодо забезпечення 
економічної безпеки.
Крім того, до основних програмних доку-

ментів у сфері кримінологічного забезпечен-
ня економічної безпеки України слід віднести 
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», 
Концепцію розвитку сектору безпеки і обо-
рони України, Воєнну доктрину України та 
низку інших. Такі джерела права останнім 
часом займають значний сегмент у системі 
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законодавчого забезпечення економічної без-
пеки, адже їх розробка та реалізація є реак-
цією держави на ті зміни, що відбуваються, 
зокрема і загрози, що виникають у сфері еко-
номічної безпеки. Упровадження положень, 
що містяться в таких документах, здійснюєть-
ся шляхом розробки нових редакцій або вне-
сення змін до існуючих актів.
Аналізуючи стан законодавчого забезпе-

чення діяльності з протидії економічній зло-
чинності, науковці в принципі одностайні в 
тому, що суттєвим його недоліком є відсут-
ність уніфікованого нормативно-правового 
акта, яким було б урегульовано державну по-
літику у сфері протидії економічній злочин-
ності. 
Із цього приводу В. Ортинський спра-

ведливо констатує, що відсутність єдиного 
системоутворюючого нормативно-правового 
акта, який задасть темп регулювання суспіль-
них відносин у сфері економічної безпеки, 
унеможливлює єдині правила для всіх учас-
ників цих правовідносин. Приведені у відпо-
відність до цього закону нормативно-правові 
акти отримали б обґрунтований імпульс до 
оновлення, а в низці випадків навіть до ра-
дикальної зміни. Факт появи такого закону 
запустив би процес створення нових норма-
тивно-правових актів, які дали б змогу охопи-
ти особливо проблемні напрями економічної 
безпеки, що потребують додаткового регулю-
вання [2, c. 11]. О. Гриценко вказує, що не-
відповідність і суперечливість нормативних 
актів щодо регулювання економічних про-
цесів призвели до серйозних прорахунків, 
допущених на початкових етапах реформ, 
послаблення системи державного регулюван-
ня та контролю, що разом із недосконалістю 
правової бази, відсутністю дієвої державної 
політики у соціальній сфері, занепадом духо-
вності й моралі суспільства стали основними 
чинниками, що сприяли зростанню злочин-
ності, особливо її організованих форм, а та-
кож корупції. Перехід до інноваційної моделі 
соціально-економічного розвитку робить осо-
бливо актуальною цілеспрямовану діяльність 
щодо забезпечення економічної безпеки кра-
їни та її громадян на основі єдиної державної 
стратегії як нормативно-правового акта. Саме 
такий правовий документ стане тією методо-
логічною основою, на базі якої відбудеться 

правове регулювання економічних відносин 
у країні. Він повинен систематизувати й інте-
грувати всі конкретні закони економіко-пра-
вового плану. У такому разі можна буде споді-
ватися на взаємодоповнюючу, синхронну дію 
низки законів у єдиному напрямі та з певною 
ефективністю. В Україні, як відомо, поки що 
спостерігається зворотний ефект [6, c. 281]. 
О. Богма вважає за необхідне розробити та 
затвердити на державному рівні обґрунтова-
ну Концепцію економічної безпеки України, 
реалізація якої створить можливості ефектив-
ного захисту й реалізації національних еконо-
мічних інтересів на основі цілеспрямованого 
впливу на існуючі загрози зовнішнього та 
внутрішнього походження [7, c.14]. З. Гбур 
пропонує розробити окремий нормативно-
правовий акт, що закріплюватиме всі функції 
держави у сфері економічної безпеки, а їх ви-
конання буде покладено на окремий орган 
забезпечення економічної безпеки України. 
При цьому дослідник вважає доречним за-
провадження механізмів забезпечення еко-
номічної безпеки держави Президентом та 
Кабінетом Міністрів України, а окрему функ-
цію захисту, на його думку, слід покласти на 
Службу безпеки України й інші органи [8, c.4].

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Наголошуючи на необхідності системати-
зації законодавства про економічну безпеку 
держави, як складової національної безпеки, 
в науці все частіше пропонується об’єднати 
його в кодифікованому акті, наприклад у 
Кодексі про національну безпеку, в якому 
слід детально прописати положення, що сто-
суються не лише національної безпеки, а й її 
окремих складових [9, c. 319]. Такий уніфіко-
ваний нормативний акт, безумовно, сприяти-
ме зміцненню цілеспрямованості, системності 
та конкретності законодавства у сфері еконо-
мічної безпеки держави та ліквідує його над-
мірну розгалуженість, неузгодженість та по-
декуди суперечливість. Теза про перехід кіль-
кості в якість у цьому випадку є недоречною, 
більше того, вона свідчить про слабкість пра-
ва в подоланні зазначених проблем у цілому.
Очевидно, що на сьогодні нагальними є 

необхідність визначення стратегічного шля-
ху корекції національного законодавства у 
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сфері кримінологічного забезпечення еконо-
мічної безпеки та необхідність чіткої система-
тизації чинних нормативно-правових актів у 
сфері забезпечення національних економіч-
них інтересів країни й економічної безпеки 
держави.
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SUMMARY 
The publication is focused on the systematiza-

tion of the current legislation (a set of laws and 
subordinate regulatory acts), which represent the 
legal framework for regulating the activity of the 
respective entities in regard to ensure economic se-
curity of the state.

It has been determined that the regulatory 
area is one of the most extensive segments in the 
criminological system of economic security of the 
country. It serves as the basis for its effective func-
tioning.

The author has emphasized the urgency of this 
area of criminological provision, which is condi-
tioned by the reformation and constant legislative 
changes in the legal regulation of the economic 
processes of the country, non-specifi city and some-
times contradictions in the content of existing reg-
ulatory acts in this area.

Particular attention has been paid to the fact 
that legal regulation, legal means, legal phenom-
ena and legal impact constitute the basis of legal 
provision for combating crime. They assist the sub-
jects of combating crime to implement appropriate 
measures related to combating economic crime, 
achieving the neutralization of potential and real 
threats to the economic security of Ukraine.

It has been concluded that it is necessary to 
determine the strategic way for correcting the na-
tional legislation in the fi eld of criminological 
provision of the economic security of the state, in-
tensifi cation of further systematic comprehensive 
research in the specifi ed area in order to ensure 
the optimal level of its stability, systematic search 
for the ways of improving the existing ones, and 
if necessary creating new legal norms necessary 
for improving the effi ciency of the activity of the 
respective entities in the sphere of ensuring the 
economic security of the state.

Key words: legal provision, regulatory acts, 
laws, economic security, threats, counteraction, 
criminological provision, economic growth, eco-
nomic crime.
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ÓÄÊ 343.22(477)

Встановлено, що передумовами до появи 
в українському законодавстві інституту ін-
ших заходів кримінально-правового характеру 
(Розділ XIV) та заходів кримінально-правово-
го характеру щодо юридичних осіб Розділ (XIV-
1) є політико – правові реформації, пов’язані 
із наближенням законодавства України до 
європейських стандартів.
Визначено, що науково – практичні підхо-

ди щодо основних ознак інших заходів кримі-
нально – правового характеру неоднозначні, 
а іноді суперечливі, є суттєві розбіжності в 
понятійному апараті, а тому актуальним 
вбачається широкий науковий пошук у на-
прямках з’ясування проблемних питань з 
метою успішного впровадження нововведень у 
правозастосовну діяльність.
Розглянуто основні доктринальні підходи 

щодо формулювання поняття і визначення 
видів інших заходів кримінально-правового 
характеру. Визначено ті злочини у сфері охо-
ронної діяльності за вчинення яких можуть 
бути застосовані інші заходи кримінально-
правового характеру.
Проаналізовано окремі інші заходи кримі-

нально-правового характеру за кримінальні 
правопорушення, що посягають на громад-
ську приватну професійну охоронну діяль-
ність.
Зроблено висновок про доцільність до-

повнення переліку підстав застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально-право-
вого характеру за рахунок включення до ньо-
го кримінальних правопорушень у сфері гро-

мадської та приватної професійної охоронної 
діяльності, передбачених ст. 194, 206, 352, 
355, 359, 368, 368-2 КК України.
Ключові слова: заходи кримінально-пра-

вового характеру, покарання, охоронна діяль-
ність, приватна охоронна діяльність, кри-
мінальна відповідальність, злочини у сфері 
охоронної діяльності.

Постановка проблеми
Активні державні перетворення, що 

відбуваються останніми роками в Україні, 
зумовлюють необхідність удосконалення 
механізму правового регулювання відпо-
відних процесів. Уже сьогодні більшість 
розвинених держав світу, поступово від-
ступаючи від постулатів неокласичної 
школи кримінального права і виходячи із 
мети ресоціалізації винного, як основної 
мети кримінального закону, у своїй кри-
мінально-правовій політиці дотримується 
дуалізму покарань та інших заходів кри-
мінально-правового впливу. Насамперед, 
так званих «заходів безпеки» (у різних 
кримінальних кодексах останні іменують-
ся також як «кримінально-правові захо-
ди», «заходи виправлення і безпеки», «за-
ходи впливу», «інші заходи кримінально-
правового характеру», «особливі правові 
наслідки злочину», «інші правові наслідки 
злочину» тощо) [1, с. 6-7].
На вимогу часу та у відповідності до ці-

лого ряду ратифікованих Україною міжна-
родно-правових документів у національ-
ному законодавстві було запроваджено 
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інститут інших заходів кримінально-пра-
вового характеру (Розділ XIV) та заходів 
кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб (Розділ XIV-1).
Слід відмітити, що наукові підходи 

до визначення загального поняття цих 
заходів, їх системи, змісту, підстав та по-
рядку застосування, співвідношення з 
іншими суміжними кримінально-право-
вими поняттями – неоднозначні, а іноді 
суперечливі, а тому потребують активіза-
ції науково-практичних досліджень з ме-
тою успішного подальшого впроваджен-
ня у правозастосовну діяльність. У цьому 
зв’язку особливо актуальним вважається 
зосередження наукової уваги на інших за-
ходах кримінально-правового характеру 
за кримінальні правопорушення, що по-
сягають на громадську та приватну профе-
сійну охоронну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і                     
публікацій

Проблемі застосування в Україні за-
ходів кримінально-правового характе-
ру присвячено наукові праці таких уче-
них як П. П. Андрушка, В. С. Батраченка,-
Т. О. Гончара, В. К. Грищука, 
Н. О. Гуторової, А. С. Нерсесяна, 
Н. А. Орловської, М. І. Панова, 
О. Ф. Пасєки, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, 
С. О. Харитонова, Г. З. Яремко, А. М. Ященка 
та інших. Однак їх дослідження торкали-
ся переважно загальної характеристики 
інших заходів кримінально-правового 
характеру без посилання на кримінальні 
правопорушення, що посягають на гро-
мадську та приватну професійну охоронну 
діяльність, у зв’язку з чим метою даної пу-
блікації є дослідження доктринальних по-
глядів щодо розуміння поняття та змісту 
«інших заходів кримінально-правового ха-
рактеру» та характеристики інших заходів 
кримінально-правового характеру, що за-
стосовуються в означеній вище специфіч-
ній сфері діяльності.

Виклад основного матеріалу
Поряд із покаранням за вчинення кри-

мінальних правопорушень, що посягають 
на громадську та приватну професійну охо-

ронну діяльність, до винних осіб за кримі-
нальним законодавством України можуть 
бути застосовані інші заходи криміналь-
но-правового характеру. Зауважимо, що у 
юридичній літературі не існує єдності ду-
мок у питанні розуміння цих засобів кри-
мінально-правового впливу. Так, окремі 
науковці, спираючись на приписи чинно-
го КК України, стверджують, що до інших 
заходів кримінально-правового характеру 
належать ті заходи, що закріплені у роз-
ділі XIV і XIV-1 Загальної частини КК 
України, а саме: примусові заходи медичного 
характеру (ст. ст. 92–95), примусове лікування 
(ст. 96), спеціальна конфіскація (ст. ст. 96-1, 
96-2), заходи кримінально-правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб – штраф, 
конфіскація майна, ліквідація (ст. ст. 96-
3–96-11) [2, c. 467]. Інші більш ширше ро-
зуміють такі засоби впливу.
Наукові позиції з цього приводу різні, 

однак ми доходимо до висновку, що інші 
заходи кримінально-правового характе-
ру не обмежуються лише тими засобами 
впливу на порушників кримінально-пра-
вових заборон, що містяться у розділі XIV 
Загальної частини КК України «Інші захо-
ди кримінально-правового характеру».
У зв’язку з цим, зазначимо, що серед 

низки таких заходів до порушників кримі-
нально-правових заборон у сфері громад-
ської та приватної професійної охоронної 
діяльності в Україні поряд, насамперед, з 
покаранням може бути застосований та-
кий інший захід кримінально-правового 
характеру, як спеціальна конфіскація.
Спеціальну конфіскацію, як один із за-

ходів кримінально-правового характеру, у 
2017 р. застосовано до 400 засуджених осіб 
(за вироками, що набрали і не набрали за-
конної сили) [3].
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеці-

альна конфіскація полягає у примусовому 
безоплатному вилученні за рішенням суду 
у власність держави грошей, цінностей та 
іншого майна у випадках, визначених КК, 
за умови вчинення умисного кримінально-
го правопорушення або суспільно небез-
печного діяння, що підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого Особливою части-
ною КК, за які передбачено основне пока-
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рання у виді позбавлення волі або штра-
фу понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а так само 
передбаченого частиною першою статті 
150, статтею 154 частинами другою і тре-
тьою статті 159-1, частиною першою статті 
190, статтею 192, частиною першою статей 
204, 209-1, 210, частинами першою і дру-
гою статей 212, 212-1, частиною першою 
статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 
другою статті 244, частиною першою ста-
тей 248, 249, частинами першою і другою 
статті 300, частиною першою статей 301, 
302, 310, 311, 313, 318, 319, 362,статтею 
363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 
365-2 КК України.
За справедливим зауваженням окре-

мих дослідників спеціальна конфіскація 
не ставить перед собою цілей виправлен-
ня особи або попередження нових кримі-
нальних правопорушень. Єдиною метою 
її застосування є недопустимість вико-
ристання предметів, що підлягають ви-
лученню, в нових кримінальних правопо-
рушеннях, та залишення в користуванні 
злочинця предметів, здобутих злочинним 
шляхом [4, c.31].
Таким чином, з огляду на вказані за-

конодавчі норми спеціальна конфіскація 
може бути застосована до майна засудже-
ного чи у передбачених КК випадках – до 
майна іншої особи, яке використовувалося 
як знаряддя вчинення злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 267-1 КК. Верховний Суд не 
виключає в цілому можливості застосуван-
ня спеціальної конфіскації навіть у тих ви-
падках, коли конфіскація майна, з огляду 
на його вартість, виглядає набагато суворі-
шим заходом, ніж призначене покарання. 
Однак у таких випадках суд має навести 
належні аргументи, які обґрунтовують, з 
урахуванням обставин конкретної справи, 
що такий захід не порушуватиме наведе-
ні вище стандарти ЄСПЛ. При цьому до 
уваги можуть братися: вартість майна, що 
підлягає конфіскації, законність чи неза-
конність його походження; тяжкість і ха-
рактер вчиненого злочину; наявність, роз-
мір і характер завданої шкоди або шкоди, 
яка потенційно могла бути завдана злочи-

ном; вид і розмір призначеного покарання 
тощо [5].
Спеціальна конфіскація, як інший захід 

кримінально-правового характеру, у ви-
падках, передбачених ст. 96-2 КК України, 
може бути застосована до особи у випадку 
вчинення кримінальних правопорушень 
(злочинів і кримінальних проступків) у 
сфері громадської та приватної професій-
ної охоронної діяльності, що передбачені 
п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, 
194, ч. 2 і 3 ст. 206, ч. 2 і 3 ст. 342, 348, 350, 
352, ч. 2 і 3 ст. 355, ст. ст. 118, 260, 263, 359, 
364, 364-1, 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, 368, 
368-2, 368-3 КК України.
Окрім спеціальної конфіскації, як ін-

шого заходу кримінально-правового ха-
рактеру, до порушників кримінально-пра-
вових заборон у сфері громадської та при-
ватної професійної охоронної діяльності в 
Україні, в передбачених законом випад-
ках, можуть бути застосовані такі інші за-
ходи кримінально-правового впливу як 
заходи кримінально-правового характеру 
щодо юридичних осіб. Ці засоби держав-
ного реагування мають субсидіарний ха-
рактер, вони застосовуються у додаток до 
покарання уповноваженої фізичної особи 
у випадку вчинення нею кримінального 
правопорушення в інтересах та/або від 
імені юридичної особи, через фактичну 
причетність цієї юридичної особи до вчи-
неного її уповноваженою особою злочину 
або кримінального проступку. 
У науковій літературі вже доволі три-

валий час точаться дискусії з приводу 
юридичної природи заходів криміналь-
но-правового характеру щодо юридичних 
осіб (штрафу, ліквідації і конфіскації май-
на). Так, є група науковців, які послідов-
но відстоюють позицію, згідно з якою такі 
заходи кримінально-правового характеру 
є нічим іншим, як кримінальною відпо-
відальністю юридичних осіб [6, c.215]. На 
думку інших, заходи кримінально-право-
вого характеру щодо юридичних осіб не є 
їх кримінальною відповідальністю, оскіль-
ки такій відповідальності може підлягати 
лише фізична особа – суб’єкт криміналь-
ного правопорушення. У зв’язку з цим, 
примусові заходи кримінально-правового 
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характеру щодо юридичних осіб (штраф, 
ліквідації і конфіскації майна) істотно від-
різняються від покарання як основного 
елемента кримінальної відповідальності, 
хоча і реалізуються в межах такої відпо-
відальності, оскільки знаходять своє зо-
внішнє вираження в обвинувальному ви-
року щодо її уповноваженої фізичної особи 
[7, c. 168]. Окремі вітчизняні дослідники, 
критикуючи останню точку зору, ствер-
джують, що, незважаючи на неможливість 
юридичної особи бути суб’єктом злочину 
(через об’єктивну неспроможність вчи-
нити його), кримінальна відповідальність 
юридичних осіб серед законодавчих ін-
струментів протидії злочинності є цілком 
допустимою. І можливо це шляхом по-
дальшого вдосконалення інституту кри-
мінальної відповідальності, насамперед, її 
форм [8, c. 141].
У спеціальній літературі справедливо 

підкреслюється теза про те, що з появою 
в КК України розділу ХІV-1 «Заходи кри-
мінально-правового характеру щодо юри-
дичних осіб» юридичні особи офіційно ви-
знані в Україні повноцінними учасниками 
(суб’єктами) кримінально-правових відно-
син, а не лише потерпілими особами, як 
це було до цього. З огляду на це, кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб 
в Україні не існує, вона є іншим засобом 
кримінально-правового характеру віднос-
но кримінальної відповідальності, введен-
ня якого посилює превентивну дію закону 
в справі запобігання вчиненню криміналь-
них правопорушень в інтересах юридич-
них осіб [9, c.151].
Запровадження інституту заходів 

кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб є наслідком виконання 
Україною відповідних міжнародно-пра-
вових зобов’язань. Попри це, міжнародні 
договори не вимагають, щоб відповідаль-
ність юридичних осіб за відповідні кримі-
нальні правопорушення була криміналь-
ною. У зв’язку з цим, регламентація у роз-
ділі ХІV-1 Загальної частини КК України 
заходів кримінально-правового характеру 
щодо юридичних осіб свідчить лише про 
те, що за своїм юридичним змістом ці за-
ходи ні в якому разі не можуть вважатись 

проявом (формою) кримінальної відпові-
дальності, щонайменше, з двох причин: 
1) законодавець не визнавав і не визнає 
юридичних осіб суб’єктом злочину; 2) тра-
диційне розуміння кримінальної відпові-
дальності передбачає, що обов’язковим її 
елементом є так званий «державний осуд», 
який виявляється у визнанні особи ви-
нною у вчиненні злочину в резолютивній 
частині вироку суду, з положень же КК і 
КПК випливає, що юридична особа не за-
знає державного осуду в разі застосування 
до неї заходів. Це яскраво репрезентовано 
у ч. 4 ст. 374 КПК України, в якій йдеться 
не про її осуд, а лише про рішення щодо 
застосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру. Отже, 
заходи кримінально-правового характеру 
щодо юридичних осіб є окремим видом 
юридичної відповідальності в криміналь-
ному праві («квазікримінальною відпові-
дальністю») з огляду на те, що: 1) фактич-
ною підставою їх застосування є виключно 
злочин (пункти 1, 3,4 ч. 1 ст. 96-3) або ж 
фактична ситуація, однією зі складових 
якої є злочин (п. 2 ч. 1 ст. 96-3); 2) вони 
є «реакцією» держави саме на злочин чи 
зазначену фактичну ситуацію, а не на інші 
фактичні обставини; 3) ця «реакція» пе-
редбачає несприятливі (негативні) наслід-
ки для певного суб’єкта права [10, c.296].
До юридичної особи може бути застосо-

вана ліквідація і конфіскація майна – у разі 
вчинення її уповноваженою особою кримі-
нального правопорушення у вигляді зло-
чину, передбаченого ст. 260 КК України, 
а також штраф – а) у випадку вчинення 
її уповноваженою особою кримінального 
правопорушення у вигляді злочину, пе-
редбаченого ч. 1 і2 ст. 368-3КК України; 
б) у разі незабезпечення виконання покла-
дених на її уповноважену особу законом 
або установчими документами юридичної 
особи обов’язків щодо вжиття заходів із 
запобігання корупції, що призвело до вчи-
нення кримінального правопорушення у 
вигляді злочину, передбаченого ч. 1 і 2-
ст. 368-3 КК України.

Ліквідація є найбільш суворим захо-
дом кримінально-правового характеру, що 
може застосовуватись до юридичної особи. 
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Він передбачає припинення існування 
юридичної особи як суб’єкта права. Іноді 
цей захід кримінально-правового характе-
ру ще називають «смертною карою» щодо 
юридичної особи і застосовується він ви-
к лючно у випадках, вчинення уповнова-
женою особою одного із злочинів, прямо 
перерахованих у ст. 96-9 [10].
К. П. Задоя підкреслює, що ліквідація 

не може бути застосована у тих випадках, 
коли регулятивним законодавством не пе-
редбачена можливість припинення діяль-
ності певної категорії юридичних осіб на 
підставі рішення суду. Перш за все мова 
йде про органи державної влади та міс-
цевого самоврядування – ВР, КМ, суди, 
сільські, селищні, міські, районні, облас-
ні ради тощо. З огляду на це, щодо таких 
юридичних осіб може бути застосований 
виключно штраф [10, c. 303-304]. Подібне 
твердження щодо аспекту регулювання 
законодавством припинення діяльності 
певної категорії юридичних осіб на під-
ставі рішення суду можливо, і не позбавле-
но логіки. Воно, до речі, може становити 
ще одну обставину серед низки інших, що 
виключають можливість  застосування до 
юридичних осіб заходів кримінально-пра-
вового характеру, яскраво репрезентова-
них окремими вітчизняними науковцями 
[11]. До цього варто додати і те, що у тако-
му разі, до таких юридичних осіб ставить-
ся під питання можливість застосування 
не лише такого заходу кримінально-пра-
вового характеру, як ліквідація, але і тако-
го заходу, як конфіскація майна. 
Говорячи про конф іскацію майна, ще 

раз наголосимо, що цей додатковий захід 
кримінально-право  вого характеру щодо 
юридичних осіб застосовується до юри-
дичних осіб одночасно із застосуванням 
такого обов’язкового заходу, як ліквідація 
юридичної особи. За справедливим заува-
женням О. В. Єрмака і В. М. Куца, конфіс-
кація майна юридичної особи – це інший 
засіб кримінально-правового реагування 
щодо юридичної особи, що має примусо-
вий, майновий, безоплатний характер та 
полягає у вилученні у власність держави 
всього майна юридичної особи і застосову-
ється на підставі вироку суду у разі вчи-

нення її уповноваженою особою одного зі 
злочинів, передбачених статтями 109, 110, 
113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5,437, 
438, 442, 444, 447 КК України лише у ви-
падку застосування до юридичної особи 
такого основного засобу кримінально-пра-
вового реагування як ліквідація. У разі за-
стосування судом конфіскації майна щодо 
юридичної особи, на відміну від покаран-
ня у вигляді конфіскації майна, наступа-
ють кримінально-правові наслідки, що по-
лягають у позбавленні її права власності 
на майно[9, c. 156].
Згідно з ч. 1 ст. 96-7 КК України штраф 

є грошовою сумою, що сплачується юри-
дичною особою на підставі судового рі-
шення. Суд застосовує штраф, виходячи 
з двократного розміру незаконно одержа-
ної неправомірної вигоди. У такому разі 
суд не має правових підстав застосувати 
штраф у більшому або меншому розмірі 
[10, c. 303]. Між тим, з огляду на приписи 
ч. 2 цієї статті у разі, коли неправомірну 
вигоду не було одержано, або її розмір не-
можливо обчислити, суд, у разі вчинення 
уповноваженою особою юридичної особи 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-3 КК 
України, застосовує штраф у межах від 
п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а у випадку 
вчинення уповноваженою особою юри-
дичної особи злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 368-3 КК України – від десяти до два-
дцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян;
Під час застосування штрафу за вчи-

нення уповноваженою особою юридичної 
особи злочину, передбаченого ч. 1 і 2-
ст. 368-3 КК України, у вищезазначених 
межах суд має керуватися приписами ст. 
96-10 КК України. Цією статтею декларо-
вані загальні засади застосування до юри-
дичної особи такого заходу кримінально-
правового характеру, як штраф.
Зі змісту цієї статті вбачається, що при 

застосуванні до юридичної особи цього 
заходу кримінально-правового характеру 
суд має враховувати ступінь тяжкості вчи-
неного її уповноваженою особою злочину, 
ступінь здійснення злочинного наміру, 
розмір завданої шкоди, характер та розмір 
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неправомірної вигоди, яка отримана або 
могла бути отримана юридичною особою, 
вжиті юридичною особою заходи для за-
побігання злочину.
Варто мати також на увазі, що штраф 

як захід кримінально-правового характе-
ру, у випадку вчинення злочину, перед-
баченого ч. 1 і 2 ст. 368-3 КК України, не 
може ні якому разі бути застосований су-
дом до державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування, організацій, ство-
рених ними у встановленому порядку, що 
повністю утримуються за рахунок відпо-
відно державного чи місцевого бюджетів, 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, а також між-
народних організацій.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Наприкінці аналізу проблематики реа-
лізації інших заходів кримінально-право-
вого характеру до порушників криміналь-
но-правових заборон у сфері громадської 
та приватної професійної охоронної діяль-
ності в Україні хотілося б зазначити, що 
ми схильні підтримати тих вітчизняних 
науковців, які пропонують вдосконалити 
механізм реалізації кримінально-правово-
го впливу щодо юридичних осіб шляхом 
доповнення переліку підстав застосування 
до них заходів кримінально-правового ха-
рактеру (ст. 96-3 КК України) випадками 
вчинення кримінальних правопорушень, 
у вигляді злочинів, передбачених іншими 
статтями Особливої частини КК України 
(ст. 222-1, 223-1, 223-2, 232-1, 232-2, 255, 
257 КК України та ін.).
З огляду на предмет нашого досліджен-

ня вважаємо, що перелік підстав застосу-
вання до юридичних осіб заходів кримі-
нально-правового характеру (ст. 96-3 КК 
України) доцільно також доповнити за 
рахунок включення до нього криміналь-
них правопорушень у сфері громадської 
та приватної професійної охоронної діяль-
ності, передбачених ст. 194, 206, 352, 355, 
359, 368, 368-2 КК України.
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SUMMARY 
It has been established that the preconditions 

for the emergence of the institution of other mea-
sures of criminal and legal nature (Section XIV) 
and measures of criminal and legal nature for le-
gal entities (Section XIV-1) are political and legal 
reforms related to approaching Ukrainian legisla-
tion to European standards.

It has been determined that scientifi c and 
practical approaches to the main features of other 
measures of criminal and legal nature are am-
biguous, and sometimes contradictory; it has been 
also defi ned that there are signifi cant differenc-
es in the conceptual apparatus, and that is why 
an extensive scientifi c search in the directions of 
clarifying problematic issues with the purpose of 
successful introduction of innovations into law-
enforcement activity is urgent.

The author has studied the basic doctrinal ap-
proaches to formulating the concept and defi ning 
the types of other measures of criminal and legal 
nature. The author has determined those crimes in 
the sphere of security activities, for the commission 
of which other measures of criminal and legal na-
ture may be applied.

Special attention has been paid to the neces-
sity of improving the mechanism of implementa-
tion of measures of criminal and legal nature in 
relation to legal entities by supplementing the list 
of grounds for their application.

The author has analyzed some other measures 
of criminal and legal nature for criminal offenses 
that encroach on public and private professional 
security activities in the context of their legal na-
ture and the introduction in regard to legal enti-
ties.

It has been concluded that it is expedient to 
supplement the list of grounds for applying mea-
sures of criminal and legal nature to the legal en-
tities by including criminal offenses in the sphere 
of public and private professional security activi-
ties provided for in the Articles 194, 206, 352, 
355, 359, 368, 368-2 of the Criminal Code of 
Ukraine.

Key words: measures of criminal nature, pun-
ishment, security activities, private security activi-
ties, criminal liability, crimes in the fi eld of secu-
rity activities.
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It is well known that events occurs on the 
ground of such principles as history, develop-
ment and succession. Samandarov F.Y. states 
that the improvement of the existing criminal 
legislation should not only be based on the 
current state of the struggle against crime, its 
future perspectives, but also the historical de-
velopment of criminal law and its succession 
should be taken into considertion. Unfortu-
nately, sometimes we forget the principle of 
succession, relation between the law in force 
and its historical past. Lack of knowledge of 
the past not only undermines the perception 
of the present reality, but also undermines 
the credibility of the actions that will be tak-
en. The present level of human culture takes 
its source from material, cultural, moral and 
legal values of the past times that gone away 
from the historical scene. It should not be for-
gotten. The legal literature supporting the 
opinion of Samandarov F.Y. shows that people 
who forget their past have no future, whetehr 
his past subject of proudness or vice versa. 
People and nations need to know their past 
so that they can build their present and future 
by learning from their past. It is impossible to 
erase the past, we must enjoy the things that 
are acceptable and follow them, correct their 
defects, reject the useless and harmful ones. It 
is not diffi cult to comprehend the relevance of 
this issue, especially when the past refl ects on 
the entire historical-socio-political period, the 
provisions of the criminal (penal) code, which 
is the main normative document of criminal 
and criminal policies of that period.

Consider the views of the French philoso-
pher Auguste Comte, author of Positive Phi-
losophy, about the importance of learning the 
history of the development of any concept: 
“Each concept can only be properly under-
stood if its history is known”.

Following the aforementioned ideas, let’s 
take a look at the history of the development 
of criminal legislation regarding driving to 
suicide in Azerbaijan. Investigating the his-
tory of Azerbaijan’s criminal legislation in re-
lation to this crime is important both in terms 
of studying the origin and formulation of stat-
utory acts to combat this crime, as well as to 
reveal stable trends in the improvement and 
evolution of legislation.

When Northern Azerbaijan was part of 
Tsarist Russia, according to Article 1947 of 
the “Criminal and Correctional Law” of Tsar-
ist Russia, adopted in 1845, “driving man to 
commit suicide as a result of abuse by par-
ents, guardians, or other authoritative per-
sons was a crime and considered detention 
in the correctional camp for a period of 1 
(one) to 2 (two) years for the said crime”. 
N.Taghansev notes that the criminal system 
of the Law “On Crime and Correctional 
Punishment”dated 1845 was quite extensive. 
For example, if “exile” is excluded from this 
system, imprisonment, that is at the center of 
the prison system ,would be divided into the 
following types:

1) penal servitude ( imposed for an 
indefi nite time or from 4(four) years up to 
15 (fi fteen) years, and in some cases up to 20 
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(twenty) years; exile for an indefi nite time 
with a predetermined place of punishment);

2) imprisonment in a correctional camp 
(this type of punishment was imposed from 
one and half year to 6(six) years, and in some 
cases up to 8 (eight) years);

3) imprisonment in the castle (this type of 
punishment is fi xed from 2 (two) weeks to 6 
(six) years, and in some cases up to 8 (eight) 
years);

4)  Detention in a jail (this type of 
punishment was fi xed for a period of 2 (two) 
weeks to 1(one) year, and in some cases up to 
2 (two) years).

Although the disposition of Article 462, 
which was dedicated to driving to suicide, 
of the Criminal Code of Russia of March 22, 
1903, was the same with the disposition of 
Article 1947 of the Criminal and Correctional 
Act of 1845, it has different sanction. Thus, for 
driving to suicide, The Criminal Code dated 
March 22, 1903 provides imprisonment in 
correction camp for 3 (three) years or for the 
same term imprisonment in the castle. 

After the establishment of the Soviet power 
in Azerbaijan, according to Article 6 of the 
Penal Code of the Azerbaijan Public Council 
Republic, adopted by the 2nd session of the 
Central Executive Committee of Azerbaijan 
on December 9, 1922 and entered into force 
on February 1, 1923, «Any socially dangerous 
act or inaction threatening the foundations of 
the Soviet system and the rule of law set by 
the peasant government for the transition to 
communism was a crime». Article 148 of this 
Code is dedicated to the crime driving to 
suicide. The article stated: «Encouraging or 
assisting an underaged person or a person 
who is unable to understand the nature and 
nature of his or her actions or directing his 
actions to commit suicide, and at the result of 
these actions, if that person commits suicide 
or attempted suicide – shall be subject to 
punishment by imprisonment up to three 
years» (This article is stated in Chapter 5 of 
the Code, «Life, Health, and Crimes Against 
Personal Identity»).

Apparently, according to the Penal Code 
of Azerbaijan Public Council Republic of 
1922, the intrinsic aspect of the suicide crime 
was only the offence of inciting or assisting 

suicide. Imanly M.N. points out that «the 
sphere of victims is also limited: the law 
considers a crime such actions that directed to 
underaged persons or those who are unable to 
understand the nature of the work or manage 
their actions».

On December 30, 1922, the Union of Soviet 
Socialist Republics (USSR) was established, 
and on January 31, 1924, the Second 
Congress of the Soviet Union adopted the fi rst 
Constitution of the country. The Constitution 
entrusted the highest authorities of the USSR 
with the authority to determine civil law and 
criminal law, as well as the grounds for judicial 
proceedings. For this reason, on October 31, 
1924, the Presidium of the Central Executive 
Committee of the USSR adopted «Basic 
Principles of the Criminal Legislation of the 
Soviet Union and the Union Republics», 
which consisted of 4 sections comprising 39 
articles. In this document, the state’s foremost 
protection was defi ned as the main task of the 
government against public-dangerous acts 
that undermined workers’ power or violated 
the rule of law.

Under the guiding of basic principles, 
in 1926-1940 allied republics adopted new 
Criminal Code. By the decree of the Central 
Executive Committee of the Azerbaijan SSR 
and the Council of People’s Commissars the 
Criminal Code of the Azerbaijan SSR consisting 
of 270 articles adopted on December 3, 1927 
and entered into force on January 15, 1928. 
One of the peculiarities of this Code was that 
the structure of the general units (general unit 
consisted of 6 (six) sections) duplicated the 
Criminal Code of the RSFSR dated November 
22, 1926.

Article 6 of the Criminal Code of the 
Azerbaijan SSR dated December 3, 1927 
sets out the defi nition of a crime and states 
the following: «Any action or inaction that is 
against the Soviet system or violates the rules 
established by the peasant government for the 
transition to communism is considered to be 
socially dangerous».

Note. Any acts, that is offi cially under 
the infl uence of any article of the Special 
Part of the Code, but which is obviously less 
signifi cant and is not socially dangerous 
because it has no harmful consequences, are 
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not crime. Regarding to this note of this article, 
Professor Gahramanov V.P. writes: «The note 
to that article, which is directly related to the 
general defi nition of the offense under article 
6, is fundamentally important in the socialist 
justice system. This note considers these and 
other acts that offi cially refers to the character 
of any part of a particular article and and 
considers these and other actions, that are 
not considered a crime because of not being 
obvious negligibility and malicious effect. 
In these cases, the investigating bodies and 
judicial authorities have the right to terminate 
the criminal case under reference to Article 
6. According to Article 6-1 of the Criminal 
Procedure Principles of the USSR and the 
Union Republics, If the acts committed by the 
defendant are formally socially dangerous, but 
do not have any socially dangerous nature and 
do not have harmful consequences or certain 
public and political circumstance, criminal 
prosecution can be terminated at each stage 
of the case.

In order to consider the criminal acts having 
no socially dangerous nature the law requires 
two conditions: no harmful consequences and 
obviously negligible acts. It is only possible 
to apply the note given to Article 6 if both of 
these conditions exist. Therefore, for example, 
attempting to kill a person having no harmful 
consequences (bullet missed) cannot be 
considered in any way (on the basis of which 
there are no harmful consequences) as an act 
with no socially dangerous nature, because 
an assassination attempt cannot be regarded 
worthless action». 

Article 178, dedicated to the suicide crime, 
of the Criminal Code dated December 3, 
1927, states: (This article «Life, Health, and 
Crimes Against Personal Identity» is sated 
in the Chapter 6 of the Code): «Degrading 
treatment of person (or such treatment in 
other ways), who is fi nancially dependent 
on or dependent on some other reasons, by 
the person, or driving him to commit suicide 
or attempting to commit suicide shall be 
subject to punishment by imprisonment up 
to fi ve years». «Encouraging or assisting an 
underaged person or a person who is unable 
to understand the nature of his or her actions 
or managing his/ her actions, to incite that 

person to commit suicide or to assist the 
person to attempt suicide – shall be subject 
to punishment by imprisonment up to three 
years».

By decision dated July 14, 1936 the second 
part in the following content was added to 
the Article 178 of the Criminal Code and the 
existing Part 2 has been considered Part 3.

«If self-immolation occurs as a result of the 
same actions – shall be subject to punishment 
imprisonment for up to ten years».

The aforementioned crime was 
characterized as follows:

1) degrading treatment with victim or 
such treatment in other ways(in other ways 
such treatment is understood to maltreat, 
insult, falsely accuse, etc.);

2)  Suicide of victim or attempting to 
commit suicide;

3) The causal link between these actions.
As can be seen, features of the suicide crime 

refl ected in the article 178 of the Criminal 
Code of December 3, 1927, is quite different 
from the Criminal Code of December 9, 1922. 
According to the fi rst part of the Article 178 
«Degrading treatment of person (or such 
treatment in other ways), who is fi nancially 
dependent on or dependent on person by 
some other reasons, or driving him to commit 
suicide or attempting to commit suicide shall 
be subject to punishment by imprisonment 
up to fi ve years, if self-immolation occurs as a 
result of the same actions – shall be subject to 
punishment imprisonment for up to ten years.

That is, if suicide or attempting suicide was 
a method of self-immolation, it was regarded 
as a particularly severe form of suicide.

Experience shows that suicide by self-
immolation is usually committed by women. 
Thus, by choosing of this method of suicide 
women want to draw public opinion that they 
have been subjected to some form of domestic 
violence and abuse.

It is also important to note that the third 
part of Article 178 of the Criminal Code of 
December 3, 1927 was similar to Article 148 
of the Criminal Code of December 9, 1922. 
Thus, Article 148 of the Criminal Code of 
December 9, 1922 and the third part of Article 
178 of the Criminal Code of December 3, 
1927 state, that «Encouraging or assisting an 
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underaged person or a person who is unable to 
understand the nature of his or her actions or 
managing his/her actions, to drive that person 
to commit suicide or to attempt suicide – shall 
be subject to punishment by imprisonment up 
to three years».

Professor.Gahramanov V.P commented 
on Article 178 of the Criminal Code: «if it is 
determined that a person commited a suicide 
or attempted to commit a suicide as the 
ressult of driving to commit suicide or assit to 
commit suicide, only in this case, it should be 
considered a crime referred in Article 178». 

An essential prerequisite for the application 
of Part 1 of Article 178 of the Criminal Code 
is to determine whether the victim who is 
fi nancially or otherwise dependent, and at 
the result of degrading treatment (or such 
treatment in other ways), committed suicide 
or attempted suicide.

Financial dependence could arise from 
either personal or subordinancy relations: 
for example, a man, being under the 
patronage (completely or partially) of a 
person or being in subordinate to a person, is 
fi nancially dependent. In the context of other 
dependencies, for example, it is important 
to understand cases where a student obeys a 
teacher or a patient obeys a doctor.

Degrating treatment means beating, 
torture, insulting that cause physical pain 
and moral suffering and other treatment as 
bullying. 

The words «In such other ways» can be 
understood as negligence toward the person 
who was fi nancially dependent on the person 
driving him to suicide. 

In court practice, suicide is defi ned as 
the breakdown of legal relationship between 
people. Therefore, the Plenary Session of 
the Supreme Court of the USSR stated in 
one of its decisions: «A legal interrupting of a 
relationship cannot be viewed as an act under 
the sign of the aforementioned article».

Severe form of driving to suicide. For 
existence of this component of crime, apart 
of given conditions, self–immolation suicide 
should be determined. 

«Encouraging or assisting a person to 
commit suicide shall be subject to punishment 
only in that case, if a person in an underaged 

or is unable to understand the nature of his 
or her actions or is unable to manage his/her 
actions. 

Persons under 18 years of age shall be 
considered underaged persons. 

Person unable to understand the nature 
of his or her actions or unable to direct his/
her actions, with certain mental illness, 
temporarily impaired mental status or in 
other condition of illness (for example, when a 
person raves because of high fever) is a person 
who is unable to understand the nature of his 
or her actions or is unable to manage his/her 
actions.

To assist suicide, every aid that speeds 
up the act of suicide may appear in the 
followining forms:to give weapons, poison, 
creating conditions to suicide (for example, 
evicting the persons from the apartment that 
could prevent the suicide and so on).

Assistance to suicide by minors (for 
example, to give poison, weapon to a 5- or 
8-year-old child, etc.) should be treated as an 
intentional killing under Article 171.

To incite, by any way, (words, writings and 
so on) usually reinforces to attempt suicide 
or the intention of suicide that could be in 
future».

Unlike Article 148 of the Criminal Code of 
December 9, 1922, Article 178 of the Criminal 
Code of December 3, 1927, included into 
intrinsic aspect of components of the crime 
the following: any person could be the victim; 
fi nancial or other dependence of the victim on 
the accused. 

It should be noted that the Criminal 
Code of the Azerbaijan SSR of December 3, 
1927 was considered as the next stage in the 
development of Soviet criminal legislation 
and was in force until January 1, 1961. The 
new Criminal Code of the Azerbaijan SSR 
came into force on that date. The Law of the 
Supreme Soviet of the USSR of February 11, 
1957 «On Transferring Empowerment of the 
Adoption of Legislation On the Establishment 
of Courts, the Adoption of Civil, Criminal and 
Procedural Codes to the Allied Republic», and 
the «The Fundamental Principles of Judicial 
Structure of the USSR, Allied Republics and 
Autonomous Republics «of December 25, 1958, 
played a great role in the process of adoption 
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of new Criminal Code. In accordance with the 
Act of February 11, 1957, determining the 
basics of criminal legislation was transferred 
to the jurisdiction of the legislature of the 
USSR, and the adoption of criminal codes was 
tranferred to the competence of the Union 
republics legislature.

The III Chapter of the Criminal Code 
of Azerbijan SSR consisting of 264 Articles, 
approved by the law of the Azerbaijan SSR 
dated December 8, 1960 and entered into force 
on March 1, 1961 dedicated to the «Crime 
against persons» (Articles 94-130). Article 100 
titled «Driving to suicide» of the said Code 
states: «Degrading treatment of person, who 
is fi nancially dependent on or dependent on 
some other reasons,by the accused person, or 
driving him to commit suicide by systematic 
humiliation of personal dignity shall be 
subject to punishment by imprisonment up to 
seven years». The same deeds shall be subject 
to punishment by imprisonment up to three 
years, if it is directed to the person, who is not 
dependent on the accused person». 

As can be seen, for the fi rst time in the 
Criminal Code of the Azerebaijan SSR of 
December 8, 1960 driving to suicide of a 
person who was not dependent on the accused 
was stated as a criminal act.

It is important to note that, in the history of 
the criminal legislation of Azerbaijan, only the 
II part of the Article 100 of the Criminal Code 
dated 8, 1961 stated that driving to suicide of a 
person who was not dependent on the accused 
should be a criminal act. Criminal Code of 
Azerbaijan SSR dated December 8, 1960 did 
not refl ect the following, that was given in the 
second part of the Article 178 of the Criminal 
Code dated December 3, 1927: «Encouraging 
or assisting an underaged person or a person 
who is unable to understand the nature of his 
or her actions or managing his/her actions, 
to drive that person to commit suicide or to 
attempt suicide».

If the underaged person or a person who 
is unable to understand the nature of his or 
her actions commits suicide or attempts to 
suicide as the result of stated actions, these 
actions shall be considered premeditated 
murder (Article 95 of the Criminal Code, 
dated 1960). 

All former Soviet republics, which became 
independent states after the collapse of 
the USSR, adopted a new criminal code. 
Recommended legislation act The Model 
Criminal Code for the Member Nations of 
the Commonwealth of Independent States 
(CIS), adopted by the decision of the Inter-
Parliamentary Assembly of the Commonwealth 
of Independent States in St. Petersburg on 
February 17, 1996 played a great role in the 
adoption of codes. 

Thus, from former Soviet Republics, only 
Republic of Uzbekistan adopted own Criminal 
Code before the adoption of The Model 
Criminal Code, the other republics prefered 
to develop Criminal Code according to the 
recommendation of The Model Criminal 
Code. The Model Criminal Code is consisited 
of 341 articles and 34 chapters. Article 117 of 
the Model Criminal Code titled «Driving to 
suicide» and Article 118 titled «Incitement to 
suicide». 

The articles states: Bringing a person to 
suicide or attempted assassination by threats, 
ill-treatment or systematic humiliation of 
personal dignity is a moderate crime. 

The same act committed in respect of 
a person who was fi nancially or otherwise 
dependent on the perpetrator is a crime of 
medium gravity (Article 117). 

The tendency to suicide, that is, the 
incitement of another person to decide to 
commit suicide by persuasion, deceit or 
otherwise, if the person committed suicide or 
attempted suicide, a crime of moderate gravity 
(Article 118). 

We would like to state that by the Law of 
the Republic of Azerbaijan dated October 21, 
1994, No. 913, in the name of the Criminal 
Code of the Azerbaijani SSR dated December 
8, 1960, the words «Azerbaijan SSR» were 
substituted for the words «Republic of 
Azerbaijan».

Article 125 of the new Criminal Code of 
the Republic of Azerbaijan, effective from 
September 1, 2000 (this article is stated in 
Section 8 of the Code, titled «Offenses against 
life and health» in Chapter 18 titled «Crimes 
against life and health») refl ected criminal 
liability for suicide, and the nature of the 
relevant punishment. Degrading treatment of 
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person, who is fi nancially dependent, or being 
under supervision of the accused, or dependent 
on some other reasons, by the accused person, 
or driving him to commit suicide by systematic 
humiliation of personal dignity shall be subject 
to punishment by restriction of freedom up to 
three years or shall be subject to punishment 
by imprisonment from three years up to seven 
years.

The words «restriction of freedom up to 
three years or» from the sanction of the Article 
125 of the Criminal Code of the Republic of 
Azerbaijan dated May 31, 2011 were excluded. 

Lets see criminal legislation of some foreign 
counntries related to criminal responsibility 
for driving suicide. Changes in the system of 
public relations of states, including the legal 
sphere, are of particular importance to each 
of them. Cooperation of the states in the le-
gal sphere, taking into account each other’s 
experience in the fi eld of law, lawmaking and 
implementation is necessary and serves as a 
mutual enrichment.

The study of criminal legislation of some 
foreign countries related to criminal liabiilty 
for the driving to suicide is pressing issue from 
scientifi c and practical point of view. Thus 
comparative research in criminal liability in-
vestigations for driving suicide, the study of 
foreign criminal law, their value and defects 
are of particular importance. 

They are the followings: 
1) The study of legal norms providing 

criminal liability for suicide in criminal law of 
foreign countries contributes to a deeper un-
derstanding of the issue under investigation;

2) lay the groundwork for the adoption of 
the best legal decisions of the Criminal Code 
of the Republic of Azerbaijan for the improve-
ment of criminal liability norms related to 
driving suicide and further updating of the 
national legislation;

3) Assist in addressing an important prob-
lem, such as bringing in line the norms of the 
national legislation criminal liability for driv-
ing suicide. 

The analysis of the legislation of foreign 
countries shows that the criminal legislation of 
certain countries has certain points in terms 
of harmonizing the norms of criminal respon-
sibility for driving to suicide. These moments 

need to be carefully researched. In the pres-
ent context, it is imperative and urgent to cre-
ate a common legislation related to criminal 
liability for driving to suicide.

It should be noted that the criminal codes 
of the member countries of the Common-
wealth of Independent States are quite simi-
lar. To the same extent, this also applies to 
criminal liability standards for driving to sui-
cide. Hajiyev Kh.I. points out that lawyers of 
the Republic of Azerbaijan, when conducting 
comparative legal investigations, should focus 
on the legislation of the countries that were 
previously part of the same country and hav-
ing similar legislation, fi rst of all, should refer 
to the legislation of the Russian Federation.

Article 110 titled “Driving to Suicide” of 
the Criminal Code of the Russian Federation 
dated June 13, 1996, states: 

Driving a person to suicide or to attempt-
ed suicide by means of threats, ill-treatment 
or systematic humiliation of the human dig-
nity of the victim shall be punishable by forced 
labor for a term of up to fi ve years, with or 
without deprivation of the right to occupy cer-
tain positions for a term of up to seven years, 
or deprivation of liberty for a term of two to 
six years, with the deprivation of the right to 
occupy certain positions or engage in certain 
activities for a term of up to seven years or 
without it.

2) The same act committed:
a) in relation to a minor or a person who 

is obviously helpless for the guilty person or 
in material or other dependence on the guilty 
person;

b) in relation to a woman, obviously for 
the guilty woman who is pregnant;

c) in relation to two or more persons;
d) by a group of persons by prior 

conspiracy or by an organized group;
e) in a public speech, a publicly 

demonstrated work, the media or information 
and telecommunication networks (including 
the Internet), - the applicable sentence is 
deprivation of liberty for a term of eight to 
fi fteen years, with deprivation of the right to 
occupy certain positions or engage in certain 
activities for a term of up to ten years or 
without it, and with restriction of liberty for a 
term of up to two years or without it.
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According to Article 120 titled «Driving 
a person to Suicide» of the Criminal Code 
of Ukraine dated April 5, 2001, «Driving a 
person into suicide or attempted suicide by 
means of cruel treatment, blackmail, coercion 
to unlawful actions or systematic humiliation 
of his/her human dignity, - shall be punish-
able by restraint of liberty for a term up to 
three years, or imprisonment for the same 
term”. 

The same act committed in respect of a 
person who was in fi nancial or other depen-
dence upon the culprit, or in respect of two 
or more persons, - shall be punishable by re-
straint of liberty for a term up to fi ve years, or 
imprisonment for the same term. 

The same act committed in respect of a mi-
nor,- shall be punishable by imprisonment for 
a term of seven to ten years.

Article 105 titled “Driving a person to sui-
cide” of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan dated 3 July, 2014 states: “Driving 
a person to suicide or to attempted suicide by 
means of threats, ill-treatment or systematic 
humiliation of the human dignity of the victim 
shall be punished by restriction of liberty for 
the term up to three years or imprisonment 
for the same term. 

The same act committed:
1) in relation to a person who is obviously 

helpless for the guilty person or in material or 
other dependence on the guilty person;

2) in relation to two or more persons;
3) by a group of persons by prior conspir-

acy or by an organized group;
4) by use of telecommunication networks, 

including the Internet-shall be punished by 
restriction of liberty for a term of fi ve years or 
imprisonment for the same term. 

An action, provided by fi rst or second part 
of this Article, committed in relation of a mi-
nor shall be punished by imprisonment for 
the term of three years up to seven years”.

According to Article 145 titled «Driving a 
person to suicide» of the Criminal Code of the 
Republic of Belarus, dated July 9, 1999 «Driv-
ing a person to suicide or attempted suicide by 
means of cruel treatment, systematic humilia-
tion of his/her human dignity, - shall be pun-
ishable for a term up two years reformatory 
colony or imprisonment or restraint of liberty 

for a term up to three years, or imprisonment 
for the same term”.

The same act committed in respect of a 
person who was in fi nancial or other depen-
dence upon the culprit, or in respect of a mi-
nor,- shall be punishable by restraint of liberty 
for a term up to fi ve years, or imprisonment 
for the same term.

As can be seen, according to the Article 
125 of the Criminal Code of the Republic of 
Azer baijan, only a person who is in fi nancial 
dependence, or being under supervision of 
the accused, or dependent on some other rea-
sons of the accused, committed a suicide shall 
be considered the victim. Article 125 of the 
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan 
excludes criminal liability of the accused, if a 
person who is not in fi nancial or other depen-
dence on the accused, committed a suicide.  
But according to the legislation of Russian 
Federation, Ukraine, the Republic of Belarus, 
if a person commitied suicide, who is in fi nan-
cial dependence, or being under supervision 
of the accused, or dependent on some other 
reasons, or who is not in fi nancial or other de-
pendence of the accused, shall be considered 
a victim. 

Conclusions:
1) When Northern Azerbaijan was part 

of Tsarist Russia, according to Article 1947 of 
the Criminal and Correctional Law of Tsarist 
Russia, adopted in 1845, driving man to 
commit suicide as a result of abuse by parents, 
guardians, or other authoritative persons 
was a crime and considered detention in the 
correctional camp for a period of 1 (one) to 2 
(two) years for the said crime.

2) After the establishment of the Soviet 
power in Azerbaijan, Article 148 of the 
Penal Code of the Azerbaijan Public Council 
Republic, adopted by the 2nd session of the 
Central Executive Committee of Azerbaijan 
on December 9, 1922, entered into force 
on February 1, 1923 and Article 178 of the 
Criminal Code of the Azerbaijan SSR dated 
December 3, 1927 dedicated to driving to 
suicide crime. The mentioned crime was stated 
in Chapter 5 under the title «Life, Health, 
and Crimes Against Personal Identity» of the 
Code dated December 9, 1927 and in Chapter 
6 under the title «Life, Health, Liberty and 
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Crimes Against Personal Identity» of the Code 
dated December 3, 1927. 

Criminal Code dated 3, 1927 states the 
features of suicide crime different from the 
Penal Code dated December 9, 1922. Thus 
according to the Article 148 of Penal Code 
dated December 9, 1922. Encouraging or 
assisting an underaged person or a person 
who is unable to understand the nature and 
nature of his or her actions or managing his 
actions, if that person committed suicide or 
attempted suicide – should be considered a 
crime, but according to the Criminal Code 
dated December 3, 1927 Degrading treatment 
of person (or such treatment in other ways), 
who is fi nancially dependent on or dependent 
on some other reasons, by the person, or 
driving him to commit suicide or attempting to 
commit suicide should be considered a crime. 
As can be seen, different from the Penal Code 
of December 9, 1922, the Criminal Code of 
December 3, 1927, icluded to the components 
of crime that any person could be the victim 
who is fi nancially dependent on the accused 
or dependent on some other reasons. 

3) Article 100 under the title «Driving to 
suicide» of the Criminal Code, approved by 
the Law of the Azerbaijan SSR, dated 1960 
and entered into force on March 1, 1961 
stated that driving to suicide of a person who 
was not dependent on the accused should be 
a criminal act.

4) All former Soviet republics, which 
became independent states after the collapse 
of the USSR, adopted a new criminal code. 
Recommended legislation act The Model 
Criminal Code for the Member Nations of 
the Commonwealth of Independent States 
(CIS), adopted by the decision of the Inter-
Parliamentary Assembly of the Commonwealth 
of Independent States in St. Petersburg on 
February 17, 1996 played a great role in the 
adoption of codes. Article 117 of the Model 
Criminal Code titled “Driving to suicide” and 
Article 118 titled «Incitement to suicide». But 
according to Criminal Code of the Republic of 
Azerbaijan, that came into force on September 
1, 2000, only driving to suicide was determined 
as criminal liability. The mentioned Code does 
not include a separate article dedicated to 
Incitement to suicide.
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Кулиев Заур Закир оглы - диссертант На-
циональной Академии Авиации Азербайджана

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНА, РОССИИ, 
УКРАИНЫ, КАЗАХСТАНА И 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье указывается, что на основании 
статьи 125 Уголовного кодекса Азербайд-
жанской Республики доведение лица, нахо-
дившегося в материальной, служебной или 
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иной зависимости от виновного, до само-
убийства или до покушения на самоубий-
ство путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения его досто-
инства, - наказывается лишением свободы 
на срок от трех до семи лет.
Согласно статье 110 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, доведение лица до 
самоубийства или до покушения на самоубий-
ство путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человече-
ского достоинства потерпевшего - наказы-
вается принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
семи лет или без такового либо лишени-
ем свободы на срок от двух до шести лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без 
такового.

 В соответствии со статьей 120 Уголов-
ного кодекса Украины, доведение лица до 
самоубийства или до покушения на само-
убийство, что является следствием жесто-
кого с ним обращения, шантажа, систе-
матического унижения его человеческого 
достоинства или систематического проти-
воправного принуждения к действиям, ко-
торые противоречат его воли, склонение 

к самоубийству, а также других действий, 
способствующих совершению самоу бий-
ства, - наказываются ограничением свобо-
ды на срок до трех лет или лишением сво-
боды на тот же срок.
На основании статьи 105 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан, доведение 
лица до самоубийства или до покушения 
на самоубийство путем угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего 
- наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет либо лишением свободы 
на тот же срок.
Согласно статье 115 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, доведение лица до 
самоубийства или покушения на самоубий-
ство путем угрозы применения насилия к 
нему или его близким, уничтожения, по-
вреждения или изъятия их имущества, рас-
пространения клеветнических или оглаше-
ния иных сведений, которые они желают 
сохранить в тайне, жестокого обращения 
с потерпевшим или систематического уни-
жения его личного достоинства - наказыва-
ется арестом, или ограничением свободы 
на срок до трех лет, или лишением свободы 
на тот же срок.
Ключевые слова: Уголовный кодекс, за-

конодательство, угроза, покушение, совер-
шенствование, здоровье, статья.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL 
LEGISLATION OF AZERBAIJAN ON ENVIRONMENTAL 

CRIMES (1960-2000 YEARS) 

 HUSEYNOVA Shahla - PhD ñandidate of the Azerbaijan National Academy of 
Aviation 
       ÃÓÑÅÉÍÎÂÀ Øàõëà Àñàäóëëà êûçû - äèññåðòàíò Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè 
Àâèàöèè Àçåðáàéäæàíà

Article 160. Violation of fi shery protec-
tion rules: “Discharge of unclean and decon-
taminated water from industrial and munici-
pal facilities to fi shery waters, or carrying out 
blasting operations in violation of established 
rules for the protection of fi sh resources shall 
be punishable by up to one year of imprison-
ment or corrective labor for the same period 
or fi ned up to three hundred mantas”.

Article 161. Illegal hunting: “The hunting 
which has been carried out without appropri-
ate sanction either in prohibited zones or in 
forbidden time, or by forbidden instruments 
and ways, if these actions were made after 
administrative penalties for the same offense, 
shall be punishable by confi scation of all catch 
items and all hunting tools or without it, up 
to six months of corrective labor or a fi ne at a 
rate of fi fty manats. 

Article 163. Violation of Water Use Rules 
in Irrigated Farming Areas: “Unauthorized 
seizure of water in irrigated agricultural ar-
eas or unauthorized hydrotechnical work in 
the public use network, as well as any other 
violation of water use rules in the specifi ed 
areas, if earlier administrative or public ac-
tions were applied for such actions, shall be 
punishable by up to one year of corrective la-
bor or fi ne up to fi fty manats.

 Deliberate damage or damage to water 
facilities - irrigation canals, collectors, drains 
and various hydraulic facilities, if they have 
caused signifi cant damage – shall be punish-
able by up to one year of corrective labor or a 
fi ne up to one hundred mantas”.

Article 164. Illegal cutting of trees: “Il-
legal cutting of trees in forests or kolkhoz 
forests or in specially protected forest areas, 
when committed in a form of business or cut-
ting of trees in a signifi cant amount shall be 
punishable by up to one year of imprison-
ment or corrective labour for the same term 
with confi scation of any forest products cut or 
a fi ne up to one hundred mantas”. 

Article 165. Commitment of Forest Fire: 
“Committing a forest fi re resulting in serious 
consequences from negligence - shall be pun-
ished by imprisonment for up to two years or 
corrective labor for up to one year”.

By the decree of the Presidium of the Su-
preme Soviet of Azerbaijan SSR dated April 
29, 1972, the name and contents of Article 
160 of the Criminal Code of the Azerbaijani 
SSR dated December 8, 1960 were changed 
and the following new Articles were added to 
the said Code. Article 158-1 and 160-1 (Con-
tamination of the sea by substances harmful 
to human health or marine life) by the De-
cree of April 8, 1975, Article 224-1 by the 
Decree of December 22, 1982, Article 162-2 
by the Decree of July 22, 1985 and after the 
independence of the Republic of Azerbai-
jan, by the Act of February 7, 1997, Articles 
160-2 and 224-2. The last two (2) articles are 
included in the tenth chapter of the Code 
“Crimes against public security and public 
order”. Let’s look through the contents of 
some articles mentioned.

Article 158-1.Infringement of legislation 
of the USSR about a coastal shelf: “Illegal 
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erection of constructions or other installa-
tions on a coastal shelf of the USSR, illegal 
creation of safety zones around them; not 
provide protection of constructions on a 
coastal shelf of the USSR and other installa-
tions, not taking measures to protect marine 
resources in security zones from wastes, shall 
be punishable by imprisonment for one year 
and fi ne up to ten thousand manat or impris-
onment for one year or fi ne up to ten thou-
sand manat. 

Research, investigation, development 
of natural resources and implementation 
of other activities on a continental shelf of 
the USSR by foreign legal or physical per-
sons, if implementation of these works is 
not provided by international agreements 
to which the USSR is a party or in the spe-
cial sanction given by the appropriate state 
body of the USSR - shall be punishable by 
imprisonment for one year and fine up to 
ten thousand manat with confiscation of 
the boat, all tools of offender, moreover all 
items that were illegally obtained or im-
prisonment for one year or fine up to ten 
thousand manat”.

Article 160. Water reservoir and air pol-
lution: “Pollution of the sea, rivers, lakes and 
other water reservoirs and water sources by 
uncleaned and untreated waste water from 
industrial, agricultural, communal and other 
enterprises, institutions and organizations 
that caused or could cause harm to human 
health or agricultural production, or fi sh 
stocks, as well as air pollution by industrial 
wasre that harmful to human health shall be 
punishable by correctional labor for a term 
of up to one year or a fi ne in the amount of 
three hundred manats.

The same actions that have caused signifi -
cant harm to human health or agricultural 
production, or actions caused the mass death 
of fi sh- shall be punishable for a term of fi ve 
year imprisonment”.

Article 160-2. Damage to the domestic 
animal gene pool: “Massive destruction, de-
liberate reduction of breeding animals that 
cause damage to the local animal gene pool 
– shall be punishable by imprisonment up to 
three years or up to two years of corrective 
labor”. 

Article 162-2. Improvidently use of land 
and soil pollution. “Improvidently use of 
land, failure to comply with mandatory mea-
sures to improve land and protect soils from 
wind, water erosion and other processes that 
worsen the condition of soils, damage to ag-
ricultural and other lands, pollution of lands 
with industrial and other waste and sewage, 
the use of land not in accordance with those 
the purposes for which they are provided, if 
it has caused signifi cant harm or worsened 
the fruitful layer of the soil, shall be punish-
able by imrisonment for a term of up to two 
years or correctional labor for a term of up 
to one year, or a fi ne in the amount of three 
hundred manats”. 

Article 224-1. Violation of veterinary rules: 
“Violation of veterinary rules, which entailed 
the spread of epizootics or other serious con-
sequences, shall be punishable by imrisonment 
for a term of up to three years or correctional 
labor for a term of up to two years”.

Article 224-2. Violation of plant quaran-
tine rules: “Violation of rules of plant quar-
antine and pest control related to plant quar-
antine objects, as defi ned by law, entails se-
rious consequences –shall be punished with 
corrective labour up to one year”. 

We would like to note that by the Law of 
the Republic of Azerbaijan dated October 21, 
1994, No. 913, the words “Azerbaijan SSR” in 
the name of the Criminal Code of the Azer-
baijani SSR dated December 8, 1960, were 
replaced by the words “Republic of Azerbai-
jan”. During the effective period of the Code, 
amendments and additions have been made 
to some articles on the of environmental pro-
tection issues.

Separate chapter (Chapter XXVIII) is 
included in the new Criminal Code of the 
Republic of Azerbaijan, effective from Sep-
tember 1, 2000, and Articles 247-261 of the 
Code specify the nature of criminal liability 
and related penalties for the following envi-
ronmental crimes.

1) Article 247 - Infringement of protec-
tion rules on environment by manufacture of 
works;

2) Article 248 - Infringement of rules on 
handling with ecologically dangerous sub-
stances and waste products;
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3) Article 249 - Infringement of veteri-
nary rules and rules established for struggle 
against plant diseases and pests;

4) Articl 250 - Pollution of water (water 
sources);

5) Article 251- Pollution of an atmo-
sphere;

6) Article 252 - Pollution of marine envi-
ronment;

7) Article 253 - Infringement of the leg-
islation of the Republic of Azerbaijan about a 
coastal shelf;

8) Article 254 - Damage of ground;
9) Article 255 - Violation of the rules for 

the protection and use of earth’s crust;
10) Article 256 - Illegal catching fi sh and 

other water bioresources;
11) Article 257 - Violation of the rules for 

protection of fi sh and other water bioresourc-
es;

12) Article 258 - Illegal hunting;
13) Article 259 - Illegal cutting of trees;
14) Article 260 - Desturction or damage 

forests or other greenery;
15) Article 261- Violation of protection 

regime of specially protected natural areas 
and natural objects.

As it can be seen, article 15 of the new 
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan 
deals with environmental crimes.

It is important to inform that Articles 247, 
248, 255, 257 and 261 of the Criminal Code 
are new to the criminal legislation of our re-
public. Thus, Criminal Code of Azerbaijan 
SSR dated December 8, 1960 did not envis-
age a crime the followings: Infringement of 
protection rules on environment by manufac-
ture of works;infringement of rules on han-
dling with ecologically dangerous substances 
and waste products; violation of the rules for 
the protection and use of earth’s crust; vio-
lation of the rules for protection of fi sh and 
other water bioresources.

Articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 
259 and 260 of the Criminal Code of the Re-
public of Azerbaijan cannot be considered 
new in the criminal legislation of the Repub-
lic. Because the criminal liability for the acts 
mentioned in these articles is also refl ected 
in the Criminal Code of the Azerbaijani SSR 
dated December 8, 1960.

With regard to Article 258 of the Criminal 
Code of the Republic of Azerbaijan, we would 
like to note that this article with a number 
of additions made by the legislation can be 
considered a new form of Article 161 entitled 
“Illegal Hunting” of the Criminal Code of the 
Azerbaijani SSR dated December 8, 1960. 

Unlike the previous Criminal Code, Ar-
ticle 258 of the effective Criminal Code did 
not envisage administrative prejudice as the 
main element of criminal liability for illegal 
hunting, this article includes the provision of 
“considerable damage” as a basis for criminal 
liability and envisages completely new guide-
lines. Thus Article 258 of the new Criminal 
Code envisages: “The hunting which has been 
carried out without appropriate sanction ei-
ther in prohibited zones or in forbidden time, 
or by forbidden instruments and ways, caus-
ing damage in the signifi cant amount - shall 
be punishable by the penalty at a rate from 
two thousand to three thousand manats, or 
public works for the term from two hundred 
forty to three hundred twenty hours, or cor-
rective works for the term up to one year, 
or restraint of liberty for the term up to one 
year”. 

The same act committed: by causing dam-
age in the large amount; with use of explo-
sives or different ways of mass destruction 
of birds and animals; concerning birds and 
animals, hunting on which is forbidden com-
pletely; on territory of reserve or in zone of 
ecological disaster or in a zone of an extreme 
ecological situation - shall be punishable by 
the penalty at a rate from three thousand to 
six thousand manats, or corrective works for 
the term up to one year, or restraint of liberty 
for the term up to two years, or imprison-
ment for the term up to two years. 

The act provided by articles 258.1 and 
258.2 of the present Code, committed by of-
fi cial with use of the service position; on pre-
liminary arrangement by group of persons or 
organized group - shall be punishable by the 
penalty at a rate from six thousand to nine 
thousand manats, or restraint of liberty for 
the term from two up to fi ve years, or with 
imprisonment for the term from two up to 
fi ve years with deprivation of the right to 
hold the certain posts or to engage in the cer-
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tain activity for the term up to three years or 
without it. 

Note: “The signifi cant amount” in article 
258.1 of the present Code is understood as 
the sum at a rate of from four hundred up 
to one thousand manats, and as “the large 
amount” in article 258.2.1 - over one thou-
sand manats”.

Thus, the results of the research allow us 
to reach the following conclusions.

Although the term “environmental crime” 
is not used in the Criminal Code of Azerbai-
jan SSR dated December 8, 1960, Article 12 
of that Code deals with environmental is-
sues. Articles 158-1, 159, 160, 160-1, 160-2, 
161, 162-2, 163, 164 and 165-are highlighted 
in the Chapter six titled “Crime in sphere 
of economic activities” Articles 224-1 and 
224-2-highlighted in the Chapter X “Crimes 
against public safety and public order”.

It is noteworthy that in the new Criminal 
Code of the Republic of Azerbaijan effective 
September 1, 2000, for the fi rst time the term 
“environmental crime” is used, and a sepa-
rate chapter (Chapter XXVIII) is intorduced 
to these crimes (Articles 247-261). Although 
Articles 247, 248, 255, 257 and 261 of this 
Code are new to the criminal law of our coun-
try, Articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 
259 and 260 cannot be considered new. Be-
cause the criminal liability for the acts envis-
aged in the last articles was also refl ected in 
the Criminal Code of the Azerbaijani SSR 
dated December 8, 1960. Article 258 of the 
Criminal Code, which is in force, was created 
in accordance with Article 161 of the Crimi-
nal Code of Azerbaijan SSR dated December 
8, 1960.
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Гусейнова Шахла Асадулла кызы - дис-
сертант Национальной Академии Авиации 

Азербайджана
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
АЗЕРБАЙДЖАНА ОБ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
(1960-2000 ГОДЫ)

В статье указывается, что Уголовный 
кодекс Азербайджанской ССР, который 
вступил в силу 1 марта 1961 года, имел за-
дачи охраны общественного строя Азер-
байджанской Республики, его политиче-
ской и экономической систем, собствен-
ности, личности, прав и свобод граждан, а 
также всего правопорядка от преступных 
посягательств. Для осуществления этой 
задачи Уголовный кодекс Азербайджан-
ской ССР определял, какие общественно 
опасные деяния являются преступными, 
и устанавливал наказания, подлежащие 
применению к лицам, совершившим пре-
ступления.
В 3-й статье указанного Кодекса отме-

чалось, что уголовной ответственности и 
наказанию подлежит только лицо, вино-
вное в совершении преступления, то есть 
умышленно или по неосторожности со-
вершившее предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние. 
Никто не может быть признан виновным 
в совершении преступления, а также под-
вергнут уголовному наказанию иначе как 
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в соответствии с законом и по приговору 
суда, вступившему в законную силу.
Шесть статей указанного Кодекса - ста-

тьи 159, 160, 161, 163, 164 и 165 была по-
священа вопросам о защите окружающей 
среды. Эти статьи нашли свое отражение в 
шестой главе под названием «Хозяйствен-
ные преступления». 
В статье 159, которая называлась «Не-

законное занятие рыбным или другими 
водными добывающими промыслами» го-
ворилось: «Производство рыбного, зве-
риного или иного водного добывающего 
промысла в рыбохозяйственных водо-
емах без надлежащего разрешения или 
в запретное время, или в недозволенных 
местах, или запрещенными способами и 
орудиями лова, - наказывается лишением 
свободы на срок до одного года или испра-
вительными работами на тот же срок, или 
штрафом в размере от трехсот пятидесяти 
до четырехсот минимальных заработных 
плат с конфискацией добытого, орудий 
лова и плавучих средств с их принадлеж-
ностями.
Те же действия, если они совершены 

повторно или сопряжены с уловом или 
убоем ценных пород рыб или водных жи-
вотных, либо с причинением крупного 
ущерба, - наказываются лишением свобо-
ды на срок до четырех лет с конфискацией 
имущества или без таковой. 
Ключевые слова: Кодекс, право, зако-

нодательство, здоровье, статья.

SUMMARY 
If we take a view of history of criminal legisla-

tion of Azerbaijan related to environmental crimes 
we can see that Article 1 of the Criminal Code of 
Azerbaijan SSR, consisted of 264 articles, which 
was ratifi ed by the law of Azerbaijan SSR dated 
December 8, 1960 came into force on March 1, 
1961, stated the following: “The function of the 
Criminal Code of the Azerbaijan SSR is to protect 
Soviet social and state structures, socialist prop-
erty, personal and citizen rights and all socialist 
rules from criminal conspiracy.

To accomplish this task, the Criminal Code of 
the Azerbaijan SSR defi nes what socially danger-
ous acts constitute criminal act and imposes pen-
alties on the perpetrators ”. 

 Article 3 of the same Code stated that “only a 
person guilty of committing a crime, that is, a per-
son who has committed a deliberate or negligent 
act of public danger, as provided by the criminal 
law, shall be prosecuted and punished.

Criminal punishment can only be imposed by 
a court order”.

 In the initial edition of the mentioned Code, 
six (6) articles - Articles 159, 160, 161, 163, 
164 and 165 were devoted to environmental is-
sues. These items are set out in Chapter Six, en-
titled “Crime in sphere of economic activities”, as 
follows. 

 Article 159. Illegal extraction of a fi sh and 
other aquatic bioresources: “Illegal extraction of 
fi sh and other aquatic bioresources in forbidden 
time and place with banned hunting tools and 
methods and if these actions were made after ad-
ministrative penalties for the same offense or for 
the fi rst time, but if fi shing tools, explosives or poi-
sonous substances were used shall be punishable 
by of corrective labor with confi scation of all catch 
items and all hunting tools up to one year or a fi ne 
at a rate of fi ve hundred manats”. 

Key words: Code, law, legislation, health, ar-
ticle. 
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Стаття присвячена аналізу місця кри-
мінального радикалізму в предметно-дис-
курсивному полі кримінології. Наголошено на 
тому, що радикалізм постає предметом як 
найбільш високого за рівнем абстрагування 
пізнання – філософського, так і галузевого, 
оформленого в межах психології, психіатрії, 
соціології, політології. Здебільшого в цих га-
лузях знань радикалізм вивчається через фе-
номени агресії, її соціалізації, психопатизації 
особистості, колективних, транс персональ-
нихстанів тривожності, соціальних фобій 
та, зрештою, у політології – як інструмент 
боротьби за владу, різновиди політик-рухів. 
Кримінологія, виявляючи свою міждисци-
плінарну природу, гносеологічно-синтетичну 
функціональність, інфільтрує напрацюван-
ня вказаних наук, філософії до свого смисло-
вого поля. 
Доведений наскрізний характер феноме-

ну радикалізму для всієї структури предме-
ту кримінології: він присутній у загальному 
вченні про криміногенну детермінацію, осо-
бистість злочинця, механізм індивідуальної 
злочинної поведінки, віктимології, а також 
у низці складових особливої частини кримі-
нології (фонові для злочинності явища, по-
літична, агресивно-насильницька, професій-
на, пенітенціарна, молодіжна злочинність 
тощо). 
Наголошено на гносеологічній бінарності 

радикалізму: він розглядється і як суто кри-
міногенний фактор, і як змішаний кримі-
нально-криміногенна практика-фактор; і як 

об’єкт пізнання, і як гносеологічний інстру-
мент, завдяки якому поглиблюється пізнан-
ня детермінаційної природи злочинності, в 
тому числі й позарадикальної феноменології. 
Запропоновано вихідні теоретичні передумо-
ви для розробки окремої теорії детермінації 
злочинності – теорії радикалізації. Дово-
диться, що без кримінально-радикального 
сегменту дискурсивно-комунікативна теорія 
детермінації злочинності не може претенду-
вати на завершеність. Теорія радикалізації 
виявляє потенційно важливі (з високим ев-
ристичним потенціалом) пізнавально-логіч-
ні зв’язки з теоріями стигматизації, низкою 
психологічних теорій детермінації злочин-
ності.
Ключові слова: кримінальний радика-

лізм, кримінологія, детермінація, злочин-
ність, злочин, механізм, особистість. 

Актуальність теми
Необхідність визначення місця кримі-

нального радикалізму у понятійно-катего-
ріальному апараті кримінології полягає у 
тому, що, будучи постійно присутнім у сфе-
рі людської діяльності, соціальних практик, 
радикалізм – єдиний феномен з тих, які до-
сліджуються кримінологією на рівні окре-
мого предмету, що не має свого однознач-
ного змістовного насичення. Навіть ті фено-
мени, які характеризуються варіативністю 
у правових оцінках (наприклад, політична 
злочинність), мають відповідні гносеологіч-
ні межі, що визначаються принаймні вну-
трішньою телеологічною установкою відпо-
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відних практик. Радикалізм же, натомість, 
не має навіть єдиної цільової настанови. Як 
таку не можна визнати і прагнення до змін. 
Змінюється все і завжди, що відповідає діа-
лектиці руху. Стан спокою – абстракція, ста-
тична модель, що слугую пізнавальним ці-
лям у ретроспекції. Тож і прагнення до змін 
є внутрішньою іманентною рисою будь-якої 
усвідомленої, вольової поведінки. Єдине, 
що вирізняє радикалізм, – форма: агресив-
ний драйв, що виражає безкомпромісну со-
ціальну боротьбу. Цією формою руху, ано-
мально активною циркуляцією людської 
енергетики за позаконвенційними траєкто-
ріями, просякнутий весь соціальний ланд-
шафт, що, певна річ, не може не наклада-
ти відбиток і на характер злочинності, і на 
ступінь інтенсивності її відтворення, і на її 
детермінаційний комплекс.
Кримінологічні проблеми поши-

рення кримінального радикалізму не-
одноразово ставали предметом наукових 
праць під авторством О. М. Бандурки, 
Ю. Б. Данильченка, В. О. Глушкова, 
С. Ф. Денисова, В. П. Ємельянова, 
А. Ф. Зелінського, Н. А. Зелінської, 
О. М. Костенка, О. М. Литвинова, 
Г. В. Маляр, Ю. В. Орлова Є. Л. Стрельцова 
та інших вчених. Визнаючи їх внесок у на-
укову розробку цієї проблематики, тим не 
менш слід визнати і те, що й досі у вітчизня-
ній науці не визначено місце феномену кри-
мінального радикалізму у категоріально-по-
нятійному апараті кримінології, у зв’язку з 
чим зберігається певна доктринальна неви-
значеність, гносеологічна розгубленість, пе-
репони на шляху до розробки ефективних 
кримінально-превентивних, системних за-
ходів.

Мета статті – визначити та охаракте-
ризувати місце кримінального радикалізму 
у понятійно-категоріальному апараті кри-
мінології через встановлення відповідних 
предметно-гносеологічних зв’язків. 

Виклад основного матеріалу
Наявні напрацювання філософського, 

соціологічного та політологічного харак-
теру про природу радикалізму (як акту 
агресії, насильства, інструменту політики, 

крайнього ступеня соціальної тривожнос-
ті тощо) дають підстави для твердження 
про розпорошеність цього феномену пред-
метною тканиною кримінології. Водночас 
фіксується найбільш визначена його при-
сутність в окремих проблемах особливої 
частини кримінологічної доктрини – агре-
сивно-насильницькій та політичній зло-
чинності. Водночас, таке становище не є в 
повній мірі адекватним та не задовольняє 
запити нашого дослідження. Справа в тому, 
що первинно зроблені нами методологічні 
зауваження не залишають сумнівів у прина-
лежності радикалізму до антропологічних 
констант. А якщо це так, то він (радика-
лізм) має проявитися не тільки і не стільки 
у питаннях особливої частини кримінології, 
скільки загальної, відобразитись у базових 
знаннях про природу людини, в тому числі 
й злочинця, ґенези злочину й злочинності. 
Тому є потреба в уточненні наявних пере-
думов, у прирості знань про місце радика-
лізму в понятійно-категоріальному апараті 
(за яким стоїть конкретне предметне поле) 
кримінології.
Звертаючись до визначення місця ра-

дикалізму в предметній структурі загаль-
ної частини кримінології, зауважимо, що 
розуміння злочинності, на нашу думку, до-
повнити радикалізмом ледве чи вдасться. 
Коли йдеться про загальне поняття злочин-
ності, то її ознаки мають характеризуватися 
універсальністю, всеосяжністю щодо повно-
го обсягу відповідного поняття і явища (фе-
номен), що ним позначається. Радикалізм 
хоча і визначається антропологічною кон-
стантою, проте не тотальною. Вона не може 
бути визнана однією з базовим характерис-
тик злочинності. Цілком зрозуміло, що не-
обережні, корупційні, наркозлочини й низ-
ка інших злочинів не мають нічого спільно-
го з радикалізмом. Як злочин – не ознака 
людини, злочинність – не ознака всієї ци-
вілізації, так і радикалізм – не може бути 
ознакою всієї злочинності. Логічні обсяги їх 
понять частково перетинаються. Ця думка 
– очевидна та не вимагає додаткових пояс-
нень. Тож у загальному вченні про злочинність 
радикалізм себе не проявляє.
Детермінація злочинності – предметний 

сегмент з ширшою кореневою системою 
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(відповідь на питання «як?» завше ширша, 
розлогіша за відповідь на питання «що?», 
адже, окрім опису, пояснення явища перед-
бачає й опис і пояснення взаємодії, її фак-
торів), у ризоматичній структурі якої ради-
калізм виявляється органічним феноменом. 
Допіру поставити питання про розробку 
теорії радикалізації як складову загального 
вчення про детермінацію злочинності в час-
тині окремих комплексних теорій криміно-
генної детермінації. 
Як і будь-яка інша окрема теорія кри-

міногенної детермінації, теорія радикалі-
зації претендуватиме на опис механіки від-
творення не всієї злочинності, а лише тієї 
її частини, в якій соціальна пасіонарність 
укладається у концепти й реалізується у за-
боронених кримінальним законом формах 
діяльності, практиках. Радикалізм для зло-
чинності повинен бути помислений своє-
рідним антропогенетичним modusoperandi. 
Належить з’ясувати, за яких умов і якими 
комунікативними каналами, в якому дис-
курсивному фоні відбувається: а) радикалі-
зація докси, дискурсу; б) їх перехід у пло-
щину соціальних практик як радикалізму, 
так і інших злочинів; в) криміналізація ра-
дикалізму. Остання ланка є найбільш на-
ближеною у детермінаційному комплексі до 
безпосередньої злочинності. 
Відтак уже зараз можливо зафіксувати 

пізнавальну бінарність теорії радикалізації, 
що відображає роздвоєння радикалізму на 
етапі трансформації мислення й дискур-
су у діяльність на криміногенний фактор та 
кримінально-криміногенну практику-фактор. 
Сутність першого – у продукуванні широ-
кого спектру позарадикальної злочинності, 
але такої, що зумовлена радикальним мис-
ленням, мовою ворожнечі, хейтерством, 
агресивним афіліаторством як такими. 
Сутність другого – у детермінації кримі-
нального радикалізму, злочинів радикаль-
ної спрямованості та подальшого, меха-
нізмами криміногенної самодетермінації, 
поширення похідних видів кримінальної 
активності: від державної зради до коруп-
ційних злочинів. 
За такого підходу феномен радикалізму 

фактично постає інструментом деконструк-
ції соціальної дійсності у її кримінологічно-

му осмисленні, сприйнятті як детермінацій-
ного комплексу злочинності. У цьому кон-
тексті правим, на наш погляд, є О. М. Литвинов, 
коли вказує, що з урахуванням комплексно-
го міждисциплінарного, інтегративного ха-
рактеру самої концепції кримінологічної де-
термінації її наскрізний аналіз є архісклад-
ним та об’ємним завданням. Його можна 
вирішити за допомогою фрагментації від-
повідного знання, деконструкції цілісного 
концепту за рахунок специфікації окремих 
його компонентів. Одним із них є час[1, с. 
156]. Із цим важко не погодитись. Втім, ра-
дикалізм, на відміну від часу є, певна річ, не 
настільки фундаментальною онтологічною 
категорією. Однак, і час у ньому проявля-
ється у модусах cogito, набуваючи вельми 
специфічних характеристик. Критерії ж ре-
конструкції дійсності є суто телеологічни-
ми, спираються на визначені цільові наста-
нови, можуть і повинні мати комплексний 
характер. Цим критеріям цілком відповідає 
радикалізм. Саме тому він може розгляда-
тися і як спосіб пізнання детермінації зло-
чинності.
Отже, радикалізм у цьому ключі роз-

глядається не тільки і не стільки як об’єкт 
пізнання, скільки як гносеологічний інстру-
мент, завдяки якому поглиблюється пізнан-
ня детермінаціної природи злочинності, і не 
тільки кримінального радикалізму. Таким 
чином зміщується акцент кримінологічного 
дослідження з самого радикалізму на його 
криміногенні властивості, що, зрозуміла 
річ, передбачає наявність досить повного, 
попередньо сформованого уявлення про 
зміст радикалізму, тобто як про об’єкт, а 
не метод. Таким чином, формується перша 
ланка міжпредметних зв’язків загальної та 
особливої частин кримінології в контексті 
виявлення місця та пізнавального значення 
радикалізму в категоріально-понятійному 
апараті цієї науки: взаємовідношення детермі-
нант злочинності та фонових для злочинності 
явищ у розрізі феномену радикалізму. 
Окремо варто наголосити на тому, що 

дослідження мови ворожнечі як дискур-
сивного ядра кримінального радикалізму 
має доповнити й положення дискурсивно-
комунікативної теорії детермінації злочин-
ності[2, с. 23–32; 3, с. 126–136; 4, с. 176–184 
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та ін.] у частині поглиблення розуміння 
механізмів впливу особливої системи ме-
мів, категорій, пов’язаних з ними ефектів 
постпам’яті на радикалізацію суспільних 
настроїв, практик. Мова ворожнечі (нена-
висті) у кожного народу, спільноти – своя. 
Чим більшими є критерії можливої ідентич-
ності – тим більший простір для такої мови. 
Чим більш прив’язаними є спільноти до іс-
торії – тим потужнішим є радикально-кри-
міногенний потенціал соціальної міфологі-
зації та стимуляції постпам’яті. 
З іншого боку, і криза ідентичності, і не-

сформованість історичної пам’яті утворю-
ють «вільні радикали», заповнення та ви-
користання яких – справа безструктурного 
управління, маніпуляції масовою свідоміс-
тю, її міфологізації. Кожна людина – наго-
лошував всесвітньовідомий невропатолог 
О. Сакс – це історія. Щоб бути собою, слід 
собою володіти – зберігати, а за потреби, від-
новлювати історію власного життя, «прига-
дувати» себе, свою особисту драму, сюжет, 
образ. Ця невпинна внутрішня оповідь по-
трібна людині, щоб зберігати власну іден-
тичність, своє «я». Позбавлення безперерв-
ності, невимущеної плинності внутрішньої 
історії, що викликається розладами пам’яті, 
спричиняє до занурення у шалений нара-
тивний потік, у псевдоісторії[5, с. 144]. 
Воістину: святе місце пустим не буває. 

Й незаповнені модуси соціальної (історич-
ної, національної, культурної і в інших по-
дібних конотаціях) пам’яті – лакуни, що до-
сить легко й невимушено використовують-
ся, адаптуються під запити дезадаптованої, 
фрагментованої особистості у символічно 
ворожому середовищі. Набагато простіше 
повірити (увірувати) у свою велич чи влас-
ну праведну жертовність, несправедливу 
пригніченість, аніж виробити легальний, 
функціонально належний механізм адапта-
ції до соціального середовища, імпортува-
ти до власного тіла імперативів домінантні 
соціальні конвенції конкретного контексту 
життєдіяльності. А це – механіка гідності та 
ресентименту – радикальна гра з ідентич-
ностями чи гра ідентичностей з «вільними 
радикалами». Так чи інакше, але мова, дис-
курс постають у цій механіці провідниками 
людської енергетики, «лінзами» розсіяної 

пасіонарності, що фокусують її до крайньої, 
безальтернативної визначеності, забезпечу-
ють згущення й цілепокладання волі на від-
повідні соціально значущі, часто злочинні 
дії. 
З цього випливають два проміжні ви-

сновки. По-перше, без кримінально-ради-
кального сегменту дискурсивно-комуніка-
тивна теорія детермінації злочинності не 
може, на нашу думку, претендувати на за-
вершеність. По-друге, теорія радикалізації 
виявляє потенційно важливі (з високим ев-
ристичним потенціалом) пізнавально-логіч-
ні зв’язки з теоріями стигматизації, низкою 
психологічних теорій детермінації злочин-
ності. Радикалізм, таким чином, знову вияв-
ляє свої риси як епістемологічно наскрізної 
категорії для кримінологічного понятійно-
категоріального апарату. 
Дотичним до теорії криміногенної де-

термінації є вчення про особистість злочинця 
та індивідуальну злочинну поведінку. У цих сег-
ментах кримінологічного знання радика-
лізм так само віднаходить своє місце, демон-
струючи приналежність до категорії саме 
(перш за все) загальнотеоретичного знання. 
Водночас, не можна не помітити, що рівень 
аналізу знижується від загального до інди-
відуального, проте типового. Мова йде про 
місце радикалізму у структурах особистості 
злочинця та механізмі окремого злочину. 
Цілком зрозуміло, що у своїй багатомо-

дусній структурі й варіативності радикалізм 
не може бути ідентифікований у структурі 
особистості. Натомість окремі його вузли, 
поведінкові прояви не можуть не брати 
своє начало від особистості. І в цьому сен-
сі кожна людина здатна стати радикалом. 
Питання лише в умовах середовища, при 
збігу яких відповідні емоційно-вольові якості 
формують основний поведінковий фактор 
кримінально-радикального прояву. Отже, 
саме емоційно-вольова сфера в більшій мірі 
визначає можливість спосіб, крайню, ради-
кальну форму дії в конкретних обставинах. 
На варто, гадаємо, додатково вказувати на 
значення типу темпераменту, на силу сис-
темних і базальних вольових якостей, а та-
кож, що немаловажно, на розлади емоційної 
сфери, психічні розлади загалом, стресові, 
реактивні та кумулятивні патопсихічні ста-
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ни (посттравматичні стресові розлади, де-
привація, депресія, тривожність, фрустра-
ція, відчуженість, дезадаптивні стани тощо) 
які виявляють взаємозв’язок з агресивністю 
та агресією (зазначені аспекти особистості 
загалом і злочинця зокрема неодноразово 
ставали предметом дослідження як у загаль-
ній психології, психіатрії, так і у патопсихо-
логії, кримінології; відомі широкому загало-
ві праці А. Г. Амбрумової, Ю. М. Антоняна, 
В. Є. Емінова, В. П. Ємельянова,В. М. Куд-
рявцева, О. М. Костенка, Є. Г. Самовичева 
та інших учених). При цьому тривожність 
має зв’язуючий характер, постаючи як фак-
тором самостійної етіології, так і симптомом 
(фрустрації, відчуження тощо), але неодмін-
но характеризується потужним впливом на 
параметри безпеки особистості. Остання в 
значній мірі виявляється через зв’язки гру-
пової ідентичності і приналежності, що ма-
ють прямий «вихід» на радикалізм.
Разом з тим ця аналітична схема демон-

струє радше специфіку генези криміналь-
но-радикальної поведінки на індивідуаль-
ному рівні, візуалізуючи її детермінаційні 
зв’язки зі станами тривожності і суміжни-
ми особистісними факторами. Натомість, 
дещо специфікуючи концепцію академіка 
О. М. Костенка[6; 7, с. 70–75], вважаємо за 
можливе вести мову і про особливий модус-
радикальної сваволі, що визначає готовність 
(з урахуванням інтелектуальних (ілюзії), до-
свідно-світоглядних, вроджених якостей) 
діяти всупереч соціальним конвенціям. Цей 
модус знаходиться на «полюсах» комплексу 
сваволі та ілюзій і визначає можливість ді-
яти крайнім, контрконвенційним способом, 
незважаючи на високий ризик особистісних 
і колективних втрат.
У структурі ж механізму індивідуальної 

злочинної поведінки феномен радикалізму 
має і очевидні проявлення, і неочевидні. 
До перших можна віднести швидкість при-
йняття рішення про вчинення конкрет-
ного агресивно-насильницького злочину, 
обрання способу, реалізації рішення, що 
здебільшого супроводжується активним 
протистоянням фізично визначеним, де-
гуманізованим (часто й деперсоналізова-
ним) опонентам. Але це – очевидний, яв-
ний бік наскрізної властивості радикалізму, 

що виникає з модусу радикальної сваволі. 
Остання є домінантою у структурі чинників 
вказаного механізму та набуває первинного 
характеру щодо об’єкту енергетичної «роз-
рядки» (у категоріях «гідравлічної» моделі 
агресії К. Лоренца).

Неявна ж присутність радикалізму у ме-
ханізмі кримінальної активності виявляється 
у структурах віктимності й віктимізації, які 
вмонтовуються в процес криміналізації осо-
бистості. Йдеться про комплекс «жертви – 
злочинця». Одним із механізмів закріплення 
стандартів насильства, наголошують Х. Курі 
та В. І. Поклад, може бути попередня вікти-
мізація особистості[8, с. 16]. На цьому ж на-
голошує і С. Сміт, вказуючи, що в якісних 
характеристиках груп злочинів та груп жертв 
багато спільного[9, с. 98; 10, с. 76]. Більше 
того: здійснені нами невключні спостере-
ження за розгортанням радикальних ру-
хів, вивчення результатів низки досліджень 
засвідчують, що для радикального руху 
обов’язковим елементом його інтенсифі-
кації й перехід у фазу кримінальних прак-
тик, власне кримінального радикалізму, є 
афіліація радикалів з жертвами діяльності 
опонентів, соціального порядку як такого. 
Тож кримінальна радикалізація особистості 
та її діяльності безпосередньо пов’язана з її 
об’єктивною та/або суб’єктивною віктиміза-
цією. 
Радикал завжди і перш за все є жертвою.

Такий статус «розв’язує руки» на найбільш 
агресивні й насильницькі дії, що постають у 
наративах радикалізму як акти самозахисту, 
захисту вітальних інтересів своєї групи від 
дійсних чи удаваних (або ж у їх комбінації) 
загроз.Відтак, радикалізм на масовому рівні 
його відтворення завжди супроводжується 
конструюванням, підтримуванням дієвості 
деяких віктимінальних порядків, які фактич-
но відіграють функцію ресентиментарного 
середовища. Останнє не може відбутися (а 
радикалізм реалізуватися) поза віктиманль-
ним порядком. 
У цьому аспекті слушними видають-

ся ідеї професора О. М. Литвинова, який 
пропонує виділити, побачити «криміноло-
гічним оком» у дійсності особливий, вікти-
мальний порядок. Новий Віктимальний 
Порядок, констатує дослідник, – це вже 
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реальність, яка, проте, як справжній си-
мулякр намагається довести власну не-
реальність[11, с. 173]. Ж. Бодрійяр пише: 
«Віктимальність йде рука в руку з правами 
людини як єдина заупокійна ідеологія»[11, 
с. 173]. Суспільство визначається. З пере-
ходом до нової епохи, у якій цінності є ре-
алізованими й тому неактуальними, те, що 
вважається соціальною структурою, соці-
альною реальністю, втрачає стійкість і ви-
значеність, стає ефемерним, нестабільним, 
парадоксальним, ірраціональним або вза-
галі зникає. Суспільство не зникає, хоча 
перестає бути реальним. Оскільки суть су-
часного суспільства полягає в реалізації цін-
ностей, то так звані основні підсистеми сус-
пільства в цілому, що утворюють соціальну 
реальність, – політика, економіка, наука, 
культура – лише ціннісні орієнтації Нового 
Віктимального Порядку. Належність до 
економіки, політики або мистецтва визна-
чається зовсім не властивостями речей, слів 
або вчинків, а ставленням до них як до жит-
тєво важливого або несуттєвого[11, с. 173]. 
І хоча концепт віктимального порядку 

набагато ширший та глибший за концепт 
радикалізму, виходить далеко за його піз-
навальні, описові потенції, претендує на 
фактор і критерій деконструкції не вельми 
реальної дійсності у намаганнях її ново-
го осмислення (переосмислення), який ще 
має віднайти свій подальший теоретичний 
розвиток саме в межах кримінологічної 
проблематики, вже зараз є всі підстави для 
твердження, що радикалізм неможливий 
поза віктимальністю. Бути жертвою (в тому 
числі й симулятивною, колективною жерт-
вою як симулякром) – така ж необхідність 
як і наявність зовнішнього об’єкту спряму-
вання надлишкової (не реалізованої) пасі-
онарності. При цьому такий об’єкт у його 
конкретних рисах, як нами вже наголошу-
валось, виконує другорядну роль.
Сценарій «замісної жертви», влучно 

підкреслює О. М. Литвинов, подібний до 
«цапа-відбувайла» і його наслідків. Місце 
«цапа-відбувайла» й пов’язаного з ним ри-
туалу посідає обрана натовпом жертва, яка 
виконує замісні функції в цій спільноті[11, 
с. 168]. Р. Жирар створив концепцію суро-
гатної (замісної) жертви й концентрує увагу 

на самій жертві. Він доводить, що на таку 
жертву переносяться вина і страждання 
інших людей, і жертва буде заміщати їх за-
мість групи або маси людей. Він вважає це 
основним принципом дії сучасного суспіль-
ства[11, с. 168]. У процесі таких надемоцій-
них вибухів і жаги помсти руйнується все 
навколо та приносяться в жертву навіть 
ті, хто спочатку й не вбачався «жертвою». 
Чи не за таким «сценарієм» відбувалися в 
Україні події в Одесі 2 травня 2014 року, 
ромські погроми, злочини «торнадівців»? 
Ж. Бодрійяр пише, що в таких випадках 
жертва – це вже не той, кого ми переслідує-
мо, а той, кого ми оплакуємо. Але це нічого 
не змінює, тому що він все одно залишаєть-
ся «цапом-відбувайлом»[11, с. 168].
Окрім описаних вище функціональних 

позицій кримінального радикалізму у ка-
тегоріально-понятійній матерії криміноло-
гії, цілком зрозумілою є його присутність 
у політичній кримінології, як: 1) політико-
кримінальний феномен – бунтарська зло-
чинність, злочини у складі натовпу, кримі-
нальний екстремізм, тероризм тощо; 2) у 
сегментах дослідження агресивно-насиль-
ницької (групове порушення громадського 
порядку, хуліганство, вандалізм тощо), а 
також молодіжної, професійної, пенітенці-
арної злочинності.

Висновки
Підсумовуючи, зауважимо, що кримі-

нальний радикалізм характеризується між-
предметною синтетичністю, наскрізністю 
щодо понять і категорій кримінології, а го-
ловне – кримінологічного мислення. Це зу-
мовлено його (кримінального радикалізму) 
специфічною гносеологічною роллю в кри-
мінологічній науці і як об’єкта пізнання, і 
як пізнавальної функції, що реалізується в 
описі, поясненні особливостей механізму 
криміногенної детермінації, специфічних 
рис особистості злочинця й особливостей 
механізму індивідуальної злочинної пове-
дінки, відтворення окремих видів злочин-
ності.
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THE PLACE OF CRIMINAL 
RADICALISM IN THE CONCEPTUAL- 

CATEGORIAL APPARATUS OF 
CRIMINOLOGY

The article is devoted to the analysis of the 
place of criminal radicalism in the subject-discur-
sive fi eld of criminology. It is emphasized that 
radicalism is the subject of both the highest ab-
straction of cognition - philosophical as well as 
sectoral, designed within the limits of psychology, 
psychiatry, sociology, political science. For the 
most part, in these fi elds of knowledge, radical-
ism is studied through the phenomena of ag-
gression, its socialization, the psychopathization 
of the individual, the collective, trans personal 
states of anxiety, social phobias, and, fi nally, in 
political science - as an instrument of struggle for 
power, of various types of political movements. 
Criminology, manifesting its interdisciplinary na-
ture, epistemological and synthetic functionality, 
infi ltrates the workings of these sciences, philoso-
phy into its semantic fi eld.

The cross-cutting nature of the phenomenon 
of radicalism for the whole structure of the sub-
ject of criminology has been proved: it is present 
in the general doctrine of criminogenic determi-
nation, the identity of the offender, the mecha-
nism of individual criminal behavior, victimol-
ogy, as well as in a number of components of the 
special part of criminology (background, crime, 
background, crime professional, penitentiary, 
youth crime, etc.).

The epistemological binary of radicalism is 
emphasized: it is regarded both as a purely crimi-
nal factor and as a mixed criminal-criminal prac-
tice factor; both as an object of cognition and as an 
epistemological tool through which knowledge of 
the determinative nature of crime, including ex-
tra-radical phenomenology, is deepened. The ini-
tial theoretical prerequisites for the development 
of a separate theory of the determination of crime 
- the theory of radicalization - are proposed. It 
is argued that without the criminal-radical seg-
ment, the discursive-communicative theory of 
crime determination cannot claim completion. 
Radicalization theory reveals potentially impor-
tant (with high heuristic potential) cognitive-logi-
cal links with theories of stigma, a number of psy-
chological theories of crime determination

Key words: criminal radicalism, criminology, 
determination, crime, crime, mechanism, per-
sonality.
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У статті розглянуто окремі аспекти сут-
нісної характеристики імунітетів у кримі-
нальному процесі. Розглянуто ключові крите-
рії співвідношення публічних та приватних 
інтересів під час нормативного визначення 
такої правової категорії, як імунітет у кри-
мінальному процесі. Наголошено на важли-
вості дотримання збалансованого підходу до 
визначення правового змісту імунітетів та 
на важливості уникнення можливого утис-
ку інтересів держави та особистих інтересів 
приватних осіб у кримінальному проваджен-
ні. Зосереджено увагу на конституційній за-
саді охорони прав людини і громадянина як 
одного з провідних принципів, що регулюють 
визначення та процесуальну реалізацію іму-
нітетів у межах кримінального проваджен-
ня.
Ключові слова: імунітети, цивілітарний 

підхід, межі дії імунітетів, дотримання за-
сади рівності, фактор дискримінації. 

учасниками кримінального провадження, 
що ним користуються, та належного функ-
ціонування всієї системи кримінального су-
дочинства.

 
Актуальність теми дослідження

Сучасна національна система кримі-
нальної юстиції перебуває в стадії її рефор-
мування на відповідність європейським та 
світовим стандартам у забезпеченні прав та 
свобод людини й громадянина. Цей довго-
тривалий та фундаментальний процес пе-
редбачає внесення суттєвих змін до чинних 
нормативних актів, що регулюють функціо-
нування сфери національного кримінально-
го судочинства. Однак на даний час, попри 
вже наявні суттєві зміни в чинному кримі-
нальному процесуальному законодавстві, 
залишаються не в повній мірі врегульовані 
питання щодо належного визначення сут-
ності імунітетів у кримінальному процесі. 
Вирішення цього питання позитивним чи-
ном впливатиме на наявний правовий меха-
нізм діяльності сфери кримінального судо-
чинства та, відповідно, забезпечуватиме на-
лежну правову охорону як сфери приватних 
інтересів, так і публічних. Вказане зумовило 
вибір теми дослідження.

Стан дослідження
Питання, пов’язані з дослідженням сут-

нісної характеристики імунітетів у кримі-
нальному процесі, досліджувались такими 
науковцями, як: С.Г. Волкотруб, Ш.Р. Га-
ліулін, С.В. Лукошкіна, Ч.Д. Кенжетаєв, 

Постановка проблеми
Належне визначення сутності імунітетів 

у кримінальному процесі є одним з ключо-
вих факторів, що впливатимуть на функці-
онування всієї системи кримінального судо-
чинства. На даний час у теорії кримінально-
го процесу та чинному кримінальному про-
цесуальному законодавстві є не в повній мірі 
вирішеним питання щодо сутності та змісту 
таких правових категорій, як імунітети. Іг-
норування належного вирішення цього пи-
тання матиме суттєве значення для забез-
печення реалізації процесуальних статусів 
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В.С. Нерсесянц, С.Ю. Никитін, Ю.О. Юшко-
ва та інші. 

Метою статті є аналіз теоретичних по-
ложень щодо визначення ключових сутніс-
них критеріїв реалізації імунітетів у кримі-
нальному процесі, а також висловлення та 
обґрунтування особистої точки зори щодо 
окремих характеристик цих правових кате-
горій.

Виклад основного матеріалу
Визначення поняття та сутності імуні-

тетів у кримінальному процесі має відбува-
тись з обов’язковим врахуванням значення 
цих правових категорій у кримінально-
му процесі та їх вплив на функціонування 
всієї системи кримінального судочинства. 
Вельми цікавою з цього приводу є позиція 
В.С. Нерсесянца. Так, вказаний науковець 
зазначає, що з реалізацією імунітетів у праві 
виникає певна дилема. З одного боку, по-
стає необхідність успішності всього кримі-
нального судочинства, запорукою якого є 
загальнообов’язковість усіх приписів щодо 
його здійснення, з іншого боку – необхід-
ність захисту інших соціальних інтересів, які 
визначають принцип рівності. Тобто в од-
ному випадку визнати нікчемними функціо-
нальні інтереси кримінального судочинства 
в угоду «цивілітарної» логіки означає зро-
бити крок до виникнення зазначеного ци-
вілітарного суспільства. В іншому цей крок 
робиться в бік хаосу та віддаляє суспільство 
від справедливості, оскільки відплата за 
скоєний злочин стає маловірогідною. Крім 
того, виникають і суттєві сумніви на користь 
того, що підхід цивілітарного розуміння 
рівності дійсно дозволяє зберегти рівність 
під час кримінального судочинства як та-
кого. Ці сумніви пов’язані з тим, що захи-
щаючі інтереси того чи іншого суб’єкта під 
час кримінального провадження, надаючи 
йому переважні права або вилучення його 
з дії певних правил, дозволяють вирівняти 
таку особу в правах у суспільстві, відповідно 
до його навичок, умінь тощо (цивілітарний 
підхід) [1, с. 21]. Дотримуючись цієї позиції, 
Ч.Д. Кенжетаєв зазначає, що цивілітарний 
підхід покликаний реалізовувати егоїстичні 
потреби людини та, відповідно, мети грома-

дянського суспільства, але при цьому егоїс-
тичні потреби не контрольовані за своєю 
сутністю. У зв’язку з чим виникає основне 
питання поділу «законних» та «незаконних» 
прагнень людини як у їх формальному ро-
зумінні, якості даних соціально-позитивних 
прагнень та у фактичній конкуренції даних 
інтересів щодо конкретних ситуацій та осіб 
[2, с. 16]. Наведена позиція науковців, звіс-
но, має своє підґрунтя у вигляді безперебій-
ного функціонування системи кримінально-
го судочинства, а відповідно до цього будь-
які обмеження для можливості реалізації 
функцій кримінального переслідування та/
або правосуддя сприймаються окремими 
науковцями виключно як негативний ас-
пект чинної кримінальної процесуальної 
дійсності без будь-яких вилучень. На наше 
переконання, подібні вилучення з подібним 
кардинальним формулюванням негативної 
сторони цивілітарного підходу також не є 
досконалою, адже є певним чином однобо-
кою з суттєвим зміщенням інтересів держа-
ви під час реалізації комплексу правовідно-
син у межах кримінального провадження. 
Таке радикальне та негативне сприйняття 
значення імунітетів у кримінальному про-
вадженні має здебільшого негативні відтін-
ки, аніж навпаки. 
У випадку гіпотетичного нормативного 

закріплення домінанти інтересів держави 
в кримінальних процесуальних відносинах 
виникає суттєвий ризик нівелювання як 
приватних інтересів окремих пересічних 
громадян, так і в подальшому публічних ін-
тересів самої держави. По-перше, наявність 
такого різновиду імунітету, як свідоцький 
імунітет, забезпечуватиме права та інтереси 
звичайних пересічних громадян, що волею 
долі стали учасниками кримінального про-
вадження. За цих умов особисті, приват-
ні інтереси такої особи мають відповідним 
чином дотримуватися державою, та вплив 
останньої на ці відносини має відбуватись 
без зайвого утиску та негативного впливу з 
боку держави на цих осіб, адже вони лише 
реалізують допоміжну функцію в кримі-
нальному провадженні, надаючи відповід-
ні докази вчинення злочинних дій іншими 
особами.
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Так само наявність імунітету, до прикла-
ду, у посадових осіб забезпечуватиме стале 
та безперебійне функціонування державних 
органів, а відповідно, й держави в цілому.-
-В умовах постійної політичної боротьби в 
нашій державі та недосконалість, й недо-
статня прозорість у діяльності системи кри-
мінального судочинства, наявність імунітету 
створюватиме законні та легітимні пере-
пони для усунення неугодних осіб у сфері 
функціонування державних органів. Відпо-
відно такий фактор негативно вливатиме 
й на роботу всієї державної системи. Отже, 
наявність імунітетів у кримінальному прова-
дженні є обов’язковим й необхідним атри-
бутом кримінальної процесуальної дійсності 
в умовах демократичних зрушень у право-
вій сфері держави.
Взагалі питання дотримання публічних 

та приватних інтересів під час реалізації іму-
нітетів у кримінальному процесі є наріжним 
каменем функціонування вказаних право-
вих категорій. Найбільший інтерес викли-
кає співставлення та збалансування існуван-
ня інтересів держави та приватних осіб під 
час реалізації імунітетів у кримінальному 
процесі. Так, з цього приводу С.М. Апаріна 
та В.Л. Буднікова зазначають, що свідоць-
кий імунітет є інструментом обмеження пу-
блічної складової кримінального процесу, 
оскільки має суто диспозитивний характер 
[3, с. 42]. Ш.Р. Галіулін, досліджуючи окрес-
лену проблематику, зазначає, що в кримі-
нальному судочинстві актуальною є необ-
хідність розробки концептуальних підходів 
у визначенні балансу між громадськими 
(публічними) й особистими інтересами вза-
галі й формування теорії «межі дії імуніте-
тів» зокрема. При цьому автор, визначаючи 
мету імунітету в кримінальному процесі, все 
ж ототожнює її з публічними інтересами в 
кримінальному процесі та зазначає, що мета 
встановлення імунітету полягає в забезпе-
ченні кращої охорони законом відповідного 
суб’єкта публічно-правової діяльності, у ви-
значеному ускладненні відповідних проце-
дур, що захищають зазначеного суб’єкта від 
необґрунтованого кримінального переслі-
дування, забезпеченні юридично обґрунто-
ваної диференціації процесуальних механіз-
мів у сфері їх застосування до кримінальної 

відповідальності, не порушуючи при цьо-
му принципу недопустимості зловживання 
правом недоторканності [4, с. 16].
Досліджуючи питання співвідношення 

приватних та публічних інтересів у кримі-
нальному провадженні під час реалізації 
імунітетів слід зазначити наступне. Так, на 
наше переконання, інтереси пересічних 
громадян, які відстоюють їх у провадженні 
або інтереси та/або права яких пов’язані з 
кримінальним провадженням, досить час-
то стикаються з інтересом держави в особі 
відповідних суб’єктів під час кримінально-
го провадження. Відповідним чином не за-
вжди інтереси приватних осіб та публічні 
інтереси представників держави співпада-
ють між собою. Подібні ситуації викликати-
муть запитання щодо збалансування інтер-
есів учасників кримінального провадження, 
які відстоюють як приватний, так і публіч-
ний інтерес у провадженні. Враховуючи це, 
будь-які дії у напрямку нормативного вре-
гулювання в межах кримінального процесу 
одного з різновидів інтересів викликатиме 
питання представників, що відстоюють ін-
ший інтерес у кримінальному провадженні. 
Тобто, як спостерігається, будь-які норма-
тивні зрушення в контексті врегулюван-
ня свідоцького імунітету у кримінальному 
провадженні викликає жвавий інтерес та 
породжує зауваження й, відповідно, дис-
кусію з боку представників, які відстоюють 
публічний інтерес в кримінальному процесі. 
Подібне можна спостерігати й в протилеж-
ний бік. Отже, питання збалансування при-
ватних (особистих) та публічних інтересів у 
кримінальному процесі поставатиме одне з 
перших під час нормативного врегулюван-
ня будь-якого з різновидів імунітету в кри-
мінальному процесі та, відповідно, виклика-
тиме відповідну дискусію. Проте, на нашу 
думку, це відбуватиметься постійно та цього 
не уникнути в питаннях врегулювання ін-
тересів приватних осіб та держави в кримі-
нальному процесі. Таким чином, будь-які 
зрушення в питанні нормативного врегулю-
вання імунітетів у кримінальному процесі 
мають відбуватись в умовах абсолютної про-
зорості для обговорення та лише під час від-
повідних дискусій вдасться знайти ключові 
шляхи до вирішення зазначеного питання.
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Крім врахування приватних та публіч-
них інтересів у кримінальному процесі під 
час нормативного врегулювання та визна-
чення імунітетів також постає питання до-
тримання засади рівності в кримінально-
му процесі, які відповідно охоплює собою 
більший перелік умов, що мають братися до 
уваги під час визначення імунітетів у кри-
мінальному процесі. Ю.О. Юшкова з цього 
приводу визначає три авторські підходи до 
дотримання засади рівності та її врахуван-
ня під час визначення імунітетів у кримі-
нальному процесі. Так, на думку авторки, 
прибічники першого підходу перш за все 
враховують те, що правовий імунітет за сво-
єю природою – це обмеження принципу 
рівності. Основою зазначеної позиції є по-
гляд на правовий принцип як загальне пра-
вило, яке має абсолютний характер та не 
допускає будь-яких вилучень з нього. При 
цьому наявність виключень або вилучень з 
нього вже само по собі свідчить про обме-
ження вказаної засади рівності., що відпо-
відно до логіки вказаних авторів, на думку-                                   
Ю.О. Юшкової, має приводити до висновку 
щодо порушення норм Конституції норма-
ми самої ж Конституції, тобто ставиться пи-
тання про конституційність конституційних 
норм, а відповідно про обмежений характер 
дії загального правила.
Прибічники другого підходу, на думку 

авторки, спираються в основному на пре-
зумпцію дійсності Конституції та погоджен-
ня її окремих положень, інститутів та норм, 
у зв’язку з чим проблема співвідношення 
правового імунітету з принципом рівності 
громадян перед законом та судом розгляда-
ється ними через таке тлумачення консти-
туційних норм, яке дозволяє поєднати та 
пов’язати всі положення. Зазначений під-
хід, на думку науковця, найбільш широко 
представлений у правовій літературі, та, не- 
зважаючи на те, що для обґрунтування сво-
їх поглядів учені використовують різні ідеї, 
загалом в основі вказаної позиції покладено 
визнання за правовими імунітетами харак-
теру вилучення із загального принципу, але 
вилучень, необхідних для захисту інших со-
ціально важливих цінностей.
Третій підхід, відповідно до позиції 

Ю.О. Юшкової, відрізняється від двох попе-

редніх тим, що вилучення розглядаються як 
необхідна складова будь-якого принципу. 
Враховуючи вказану позицію виходить, що 
сама постановка питання про правомірність 
правових імунітетів як вилучень з принципу 
рівності є допустимою, оскільки будь-який 
принцип одночасно із загальним правилом 
передбачає й вилучення з цього правила. 
Таким чином авторка підсумовує, що, вста-
новлюючи імунітети в праві, законодавець 
жодним чином не вміщує в кожен з них дис-
кримінаційну функцію. Імунітети, як нор-
ми-виключення з окремих правил, передба-
чені або самою Конституцією, міжнародни-
ми нормами чи внутрішнім законодавством 
з метою збільшення правового захисту від-
повідного кола осіб для забезпечення ефек-
тивної діяльності з виконання міжнародних, 
державних та суспільно важливих функцій, 
а також для осіб, що потребують додатково-
го правового захисту з метою збереження 
моральних цінностей [5, с. 19].
Зазначена позиція, як на наше переко-

нання, є вельми цікавою, оскільки авторка 
запропонувала градацію щодо співвідно-
шення імунітетів у кримінальному прова-
дженні із засадою рівності, запропонувавши 
три ключові підходи до розуміння сутності 
імунітетів у кримінальному провадженні 
крізь призму їх взаємодії з принципом рів-
ності. У цілому, позитивно оцінюючи пози-
цію авторки, вважаємо за потрібне висло-
витися щодо окремих компонентів позиції-
Ю.О. Юшкової. Так,   підсумовуючи вислов-
лену інформацію щодо визначення трьох 
підходів щодо взаємодії імунітетів з принци-
пом рівності в кримінальному провадженні, 
авторка наголошує на відсутності дискримі-
наційного фактору під час визначення іму-
нітетів у кримінальному  чинному законо-
давстві. На наше переконання, роз’яснення 
є зайвими під час визначення імунітетів у 
кримінальному провадженні, адже дискри-
мінація як вкрай негативний фактор взагалі 
є неприйнятним під час визначення імуні-
тетів у кримінальному провадженні. Визна-
чення імунітетів в кримінальному процесі 
також вельми віддалено пов’язано й 
 з окресленням засади рівності в криміналь-
ному провадженні, адже учасники кримі-
нальних процесуальних відносин, на яких 



100ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2020

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

розповсюджується дія імунітету, знаходять-
ся у дещо вразливому стані в порівнянні з 
іншими учасниками кримінальних проце-
суальних відносин. Зазначена вразливість 
пов’язана як із специфічною особистих ін-
тересів учасника провадження (будь-то при-
ватні, родинні стосунки; важливе суспільне 
значення посади, яку обіймає певна особа та 
ін.). 
Таким чином, особи, які користуються 

імунітетом, знаходяться в нерівних умовах 
з іншими учасниками кримінальних про-
ваджень, адже під час провадження можуть 
суттєво ризикувати приватністю особистих 
відносин або втручання в дії учасника кри-
мінального провадження, що користується 
імунітетом, матиме суттєвий негативний 
вплив на суспільні відносин загалом, врахо-
вуючи важливість статусу такого учасника 
проваджень (будь-то Президент; народний 
депутат; особа, що користується диплома-
тичним імунітетом та ін.). Отже, згадування 
про відсутність дискримінації під час визна-
чення імунітетів у кримінальному прова-
дженні як досягнення законодавця є зайвим 
фактором, оскільки в правовій державі не 
можу відбуватися побудова кримінальних 
процесуальних відносин без формування 
імунітетів як одних з ключових факторів цієї 
категорії правовідносин у суспільстві.
Окремо також слід зосередити увагу на 

позиції Ю.О. Юшкової щодо формулювання 
мети існування імунітетів у вигляді збіль-
шення правового захисту відповідного кола 
осіб… . На наш погляд, подібне сприйнят-
тя сутності імунітету щодо надання окремій 
категорії «збільшеного правового захисту» й 
породжуватиме питання щодо можливого 
порушення засади рівності, адже така оці-
ночна категорія, як «збільшений», відповід-
ним чином формулює сприйняття її як фак-
тор, який виділяє окрему групу учасників 
з-поміж інших, надаючи «збільшені» правові 
можливості щодо реалізації особистого про-
цесуального статусу в кримінальному про-
вадженні. Такий підхід до сприйняття мети 
імунітетів, звісно, може викликати подум-
ки щодо дискримінаційного її змісту, тому 
авторка, скоріш за все, й робить на цьому 
акцент, додатково наголошуючи на відсут-
ності дискримінації в імунітетах, хоча фор-

мулювання запропонованої авторкою мети 
може цілком говорити про зворотне. 
Також застосування Ю.О. Юшковою 

формулювання «правовий захист» також, на 
наше переконання, є не зовсім коректним, 
оскільки використання такого формулюван-
ня мети імунітетів певним чином підштов-
хуватиме до сприйняття її сутності крізь 
призму реалізації функції захисту у кримі-
нальному процесі. За таких умов сприйнят-
тя сутності імунітетів в кримінальному про-
цесі виходитиме за межі їх реального змісту 
та впливу на кримінальні процесуальні від-
носини, адже функція захисту за своєю спе-
цифікацією та суб’єктами її реалізації є зо-
всім іншою сферою правовідносин, які сут-
тєво відрізняються від реалізації імунітетів 
у кримінальному провадженні. Реалізація 
імунітетів у кримінальному процесі, на наше 
переконання, це не про безпосередню реа-
лізацію функцій захисту чи обвинувачення, 
це про специфіку правовідносин, яка існує 
в кримінальній процесуальній дійсності од-
ночасно з реалізацією згаданих фундамен-
тальних функцій, але при цьому має свою 
характерну особливість та іншу мету спря-
мування.
Вважаємо, що за умов реалізації імуніте-

тів у кримінальному провадженні доцільно 
вести мову про забезпечення виконання 
конституційного принципу охорони прав 
людини і громадянина. Саме забезпечен-
ня вказаного конституційного принципу в 
кримінальних процесуальних відносинах 
створюватиме умови, які дозволятимуть від-
окремити в окрему, специфічну сферу поза 
загальноприйнятних критерій реалізації 
суто кримінальних процесуальних функцій 
захисту та обвинувачення. Таке сприйняття 
сутності та мети реалізації імунітетів у кри-
мінальних процесуальних відносинах ство-
рюватиме коректні умови щодо їх існування 
в кримінальному процесі. Це дозволятиме 
фактично уникати будь-яких логічних умо-
виводів щодо дискримінації в кримінальних 
процесуальних відносинах та порівняння 
імунітетів з іншими правовідносинами, що 
безпосередньо регулюватимуться функція-
ми захисту та обвинувачення в межах кри-
мінального процесу.
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Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, слід за-

значити, що наявність та належна норма-
тивна визначеність імунітетів у криміналь-
ному процесі є обов’язковим критерієм 
функціонування сучасної системи кримі-
нального судочинства. Належне визначення 
сутності імунітетів у кримінальному процесі 
безумовно позитивним чином впливатиме 
на забезпечення прав учасників криміналь-
ного провадження, створюватиме належні 
умови для реалізації ними їх процесуальних 
статусів, а також матиме загальний позитив-
ний влив на функціонування всієї системи 
національного кримінального судочинства. 
Створення дієвого правового механізму з 
охорони прав та інтересів приватних й поса-
дових осіб, які цього найбільше потребують, 
є одним з першочергових завдань реформу-
вання національної системи кримінального 
судочинства та належна та конструктивна 
політики держави в цьому напрямі стане 
подальшим вдалим кроком у напрямі удо-
сконалення чинного кримінального проце-
суального законодавства України.
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CERTAIN ASPECTS OF THE ESSEN-
TIAL CHARACTERISTICS OF THE IMMU-

NITIES IN THE CRIMINAL PROCESS
The article deals with some aspects of the 

essential characteristics of immunities in crimi-
nal proceedings. The key criteria of the ratio 
of public and private interests in the normative 
defi nition of such legal categories as immunity 
in criminal proceedings are considered. The 
importance of adhering to a balanced approach 
to the determination of the legal content of im-
munities and the importance of avoiding possi-
ble suppression of the interests of the State and 
the personal interests of individuals in criminal 
proceedings are emphasized. The focus is on 
the constitutional basis for the protection of hu-
man rights and the citizen as one of the guiding 
principles governing the defi nition and proce-
dural implementation of immunities in crimi-
nal proceedings.

Key words: immunities, civilitarian ap-
proach, limits of action of immunities, obser-
vance of the principle of equality, discrimina-
tion factor.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÇÌ²ÑÒ ÒÀ ÎÑÍÎÂÍ² ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ

Публікація присвячена обгрунтуванню 
необхідності розробки національної Страте-
гії захисту державного суверенітету і тери-
торіальної цілісності України.
Визначено, що на тлі посилення загроз 

державному суверенітету і територіальній 
цілісності України, зростання нестабіль-
ності у світі постають нові виклики, які 
потребують пошуку шляхів модернізації від-
повідних суспільних систем. У зв’язку з чим, 
акцентовано на необхідності розробки на-
ціональної Cтратегії захисту державного 
суверенітету і територіальної цілісності 
України як базового комплексного безпеково-
го документа щодо протидії суспільно небез-
печним посяганням на державний суверені-
тет і територіальну цілісність України.
Ключовими аспектами національної 

Стратегії захисту державного суверенітету і 
територіальної цілісності України визначе-
но забезпечення незалежності й державного 
суверенітету,відновлення територіальної ціліс-
ності України, розвиток людського капіталу та 
суспільного потенціалу, захист основних прав, сво-
бод і законних інтересів громадян України. Окрес-
лено основні напрями державної політики,за 
якими повинен забезпечуватись державний суве-
ренітет і територіальна цілісність України.
Встановлено, що чинне законодавче вре-

гулювання відносин у сфері захисту держав-
ного суверенітету і територіальної ціліснос-
ті України має серйозні недоліки, у зв’язку 
з чим акцентовано увагу на необхідності 
комплексного вдосконалення нормативно – 
правового забезпечення означеної сфери. 

 ÍÎÑÀ× Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.85+343.31

Постановка проблеми
Сучасний етап розвитку української 

державності характеризується низкою кри-
зових станів у сфері економіки, у політичній 
сфері та в культурно-ідеологічній площині.
Причинами та умовами несприятливо-

го розвитку нашої держави є як внутрішні, 
так і зовнішні фактори, взаємне поєднання 
яких не лише ускладнює реалізацію дер-
жавою своїх безпосередніх функцій, а і ста-
вить під загрозу її найбільш важливі кон-
ституційні засади – державний суверенітет 
і територіальну цілісність. Глобальність 
сучасних загроз для безпеки України, бу-
дучи результатом (а не простою сумою дій) 
вітчизняного державотворення, виступає 
як специфічне породження саме сучасної 
епохи, як наслідок вкрай нерівномірного 
економічного, соціального, політичного, 
науково-технічного, демографічного, еко-
логічного і культурного розвитку світу в 
умовах абсолютно нової історичної ситуа-

Підсумовано, що розробка національної 
Стратегії захисту суверенітету і територі-
альної цілісності України є одним із першо-
чергових державних завдань. Адже, по суті, 
від рівня забезпечення безпеки конкрет-
ної держави, залежить життєдіяльність 
і сталий розвиток у загальносвітовому 
масштабі.
Ключові слова: протидія злочинності, 

національна стратегія, планування, про-
гнозування, територіальна цілісність, дер-
жавний суверенітет.
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ції, що призвело до кратного збільшення 
суспільно небезпечних діянь, що посягають 
на державний суверенітет і територіальну 
цілісність України.
У зв’язку з цим вбачаються актуальни-

ми розробка та ухвалення національної 
Стратегії захисту державного суверенітету 
і територіальної цілісності України як базо-
вого комплексного безпекового документу 
щодо протидії суспільно небезпечним по-
сяганням на державний суверенітет і тери-
торіальну цілісність України.

Аналіз останніх досліджень і                           
публікацій

Теоретичні та прикладні аспекти, 
пов’язані із стратегічним плануванням у 
механізмі протидії злочинності свого часу 
досліджували такі вчені, як Ю. М. Антонян, 
О. М. Бандурка, В. І. Борисов, 
В. С. Батиргареєва, В. М. Бесчастний, 
С. Є. Віцин, Л. М. Давиденко, А. І. Долгова, 
А. Е. Жалинський, А. Ф. Зелінський, 
О. М. Ігнатов, І. І. Карпець, О. Г. Кальман, 
Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвинов, 
О. Б. Сахаров, В. М. Сомін, В. В. Сташис, 
С. С. Шрамко та ін. Теоретична значимість 
їх робіт є беззаперечною. Однак у зв’язку 
із складною соціально – політичною обста-
новкою в нашій країні існує гостра необ-
хідність розробки національної Стратегії 
захисту державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України.

Метою даної публікації є окреслен-
ня основних параметрів національної 
Стратегії захисту державного суверенітету 
і територіальної цілісності України.

Виклад основного матеріалу
Останніми роками в Україні підвищу-

ється значення стратегічного плануван-
ня, зокрема у сфері національної безпе-
ки. Підтвердженням цього є ухвалений 
21.06.2018 р. Закон України «Про націо-
нальну безпеку України», яким було визна-
чено поняття, компоненти та принципи на-
ціональної безпеки України, а також право-
ві засади її стратегічного забезпечення [1]. 
Згідно зі статтею 1 цього закону держав-
ний суверенітет і територіальну цілісність 

України справедливо визнано важливими 
складовими національної безпеки держа-
ви, а їх захист – таким, що повинен мати 
цілеспрямований і випереджувальний ха-
рактер.
Закон України «Про національну безпе-

ку України» є основою для розробки осно-
вних безпекових стратегій держави, базо-
вою з яких визнано Стратегію національної 
безпеки України, як основного документа 
довгострокового планування, де визначено 
основні напрями державної політики у сфе-
рі національної безпеки.
Основними цілями чинної Стратегії на-

ціональної безпеки України визначено такі: 
1) мінімізацію загроз державному су-

веренітету та створення умов для віднов-
лення територіальної цілісності України у 
межах міжнародно визнаного державного 
кордону України, гарантування мирного 
майбутнього України як суверенної і неза-
лежної, демократичної, соціальної, право-
вої держави; 

2) утвердження прав і свобод людини 
та громадянина, забезпечення нової якості 
економічного, соціального і гуманітарного 
розвитку, забезпечення інтеграції України 
до Європейського Союзу та формування 
умов для вступу в НАТО [2]. 
З точки зору практичної реалізації су-

часна Стратегія національної безпеки 
України не є самостійним документом. Її 
виконання пов’язується з розробленням ін-
ших документів стратегічного планування 
у сфері забезпечення національної безпеки, 
а саме: Концепції розвитку сектору безпе-
ки і оборони, Воєнної доктрини (Стратегії 
воєнної безпеки), Стратегії кібербезпеки 
й інших галузевих стратегій, а також дер-
жавних програм розвитку органів сектору 
безпеки й оборони. Отже, Стратегія наці-
ональної безпеки України на сьогодні фак-
тично не є самостійною в питаннях захисту 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності, а тому досягнення мети віднов-
лення територіальних меж і зміцнення 
суверенітету української держави є вкрай 
ефемерними. 
Аналізуючи положення Стратегії на-

ціональної безпеки України, доходимо 
висновку, що Стратегія визначає лише за-
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гальні, занадто широкі пріоритети цього 
напряму, на кшталт «використовувати всі 
можливі засоби захисту своєї територіаль-
ної цілісності, які не суперечать міжна-
родному праву», не зазначаючи жодного 
конкретного практичного способу його 
реалізації. Ураховуючи, що порушення 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України є низкою суспільно не-
безпечних посягань (це, зокрема, злочини 
проти основ національної безпеки України, 
тероризм, злочини, пов’язані з незаконним 
обігом зброї, порушенням порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї, незаконним перетинанням 
державного кордону України, найманством 
тощо), кількість яких останніми роками за-
лишається стабільно високою, розробка 
Стратегії захисту державного суверенітету 
і територіальної цілісності України в межах 
реалізації Стратегії національної безпеки 
України вбачається сьогодні актуальною. 
Крім того, Стратегія національної безпеки 
України 2015 р. повною мірою не враховує 
особливості сучасних технологій гібрид-
ного, інформаційно-диверсійного впливу 
і переважно спрямовується на підвищен-
ня обороноздатності держави, залишаючи 
сферу превентивного впливу на діяння, 
пов’язані з посяганням на державний суве-
ренітет і територіальну цілісність, без на-
лежної уваги. 
Ураховуючи вищевикладене, пропонує-

мо розробку самостійної Стратегії захисту 
державного суверенітету та територіальної 
цілісності України. Під час розробки зазна-
ченого документу вважаємо доцільним ура-
хувати перелічені нижче напрями вдоско-
налення стратегічного планування захисту 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України.

1. Відповідність положенням Стратегії 
національної безпеки України, яка є базо-
вим безпековим стратегічним документом 
планування у середньостроковій перспек-
тиві. Убачається, що положенням щодо 
розробки та затвердження Стратегії за-
хисту державного суверенітету і територі-
альної цілісності України слід доповнити 
Розділ V «Планування у сферах національ-
ної безпеки і оборони» Закону України 

«Про національну безпеку України». Крім 
того, має бути забезпечене співвідношення 
Стратегії захисту державного суверенітету і 
територіальної цілісності України з іншими 
безпековими стратегіями України.

2. Установлення чітких параметрів 
складання Стратегії захисту державного 
суверенітету і територіальної цілісності 
України, до яких мають входити такі ком-
поненти: органи, що здійснюють розробку 
стратегії та її затвердження; строк, на який 
вона ухвалюється; обов’язкова систематич-
на звітність про перебіг її виконання, ви-
значення конкретних засобів, форм і мето-
дів її реалізації. 

3. Забезпечення стабільності Стратегії 
захисту державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України з одночасною 
можливістю її коригування у разі такої не-
обхідності. 

4. Інтегрований характер Стратегії за-
хисту державного суверенітету і територі-
альної цілісності України й охоплення за-
значеним напрямом стратегічного плану-
вання всієї території України, а не лише 
регіонів, де відбувається збройний кон-
флікт. Звісно, переважна більшість сучас-
них небезпек державному суверенітету і 
територіальній цілісності України сконцен-
тровувалась у східних і південних регіонах 
нашої країни. Водночас, на нашу думку, 
важливим є не лише припинення, а й запо-
бігання виникненню таких ситуацій у май-
бутньому. 

5. Заходи Стратегії захисту державно-
го суверенітету і територіальної цілісності 
України повинні мати випереджувальний 
і проактивний характер. Окремим ком-
понентом стратегії, на нашу думку, мають 
бути передбачені заходи щодо відновлення 
території України в конституційних кордо-
нах. 

6. Забезпечення балансу між заходами 
припинення протиправних діянь та по-
переджувальними заходами. Надання прі-
оритету довгостроковим превентивним 
політикам порівняно з жорсткими караль-
ними заходами, спрямування діяльності на 
досягнення соціального компромісу в сус-
пільстві з одночасним підвищенням стій-
кості й сили української державності. 



105

Íîñà÷ À.Â. - Íàö³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ çàõèñòó äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó...

7. Урахування гібридизації сучасних за-
гроз національній безпеці України, перед-
бачення заходів протидії гібридним, зо-
крема інформаційно-диверсійним загрозам 
державному суверенітету й територіальній 
цілісності України.

8. Активне залучення громадськості і 
волонтерського руху до заходів реалізації 
Стратегії захисту державного суверенітету 
і територіальної цілісності України.

9. Зміцнення міжнародного співробіт-
ництва в питаннях протидії організованій 
злочинності, міжнародним злочинам і зло-
чинам міжнародного характеру, нелегаль-
ній міграції та нелегального перетину кор-
дону та щодо протидії іншим видам злочи-
нів, що безпосередньо становлять загрозу 
державному суверенітету і територіальній 
цілісності України.
Уявляється, що зазначені компоненти 

та напрями вдосконалення стратегічного 
планування захисту державного суверені-
тету і територіальної цілісності України у 
системі протидії злочинності мають бути 
враховані під час розробки Національної 
стратегії захисту державного суверенітету і 
територіальної цілісності України [3, c. 116-
117].
До загальних параметрів стратегії захис-

ту державного суверенітету і територіаль-
ної цілісності України слід віднести її місце 
в системі забезпечення безпеки суспільства, 
строк, на який вона укладається, процеду-
ру її розробки та порядок затвердження і 
суб’єктів, що беруть участь у її розробці й 
затвердженні. До спеціальних параметрів 
стратегії захисту державного суверенітету і 
територіальної цілісності України слід від-
нести цілі стратегії, визначення актуальних 
загроз державному суверенітету і територі-
альній цілісності України, напрями реалі-
зації стратегії, форми та методи її реалізації 
і встановлення вимог до звітності про пере-
біг її виконання. 
На нашу думку, стратегія захисту дер-

жавного суверенітету і територіальної ці-
лісності України має розроблятися на осно-
ві чинної Стратегії національної безпеки 
України та бути практичним інструментом 
реалізації її положень. 

Наразі в Україні було ухвалено декіль-
ка стратегічних документів і програм щодо 
відновлення територіальної цілісності й 
захисту державного суверенітету України. 
Серед них слід відзначити Стратегію ста-
лого розвитку «Україна – 2020», Закон 
України «Про особливості державної полі-
тики із забезпечення державного суверені-
тету України над тимчасово окупованими 
територіями в Донецькій та Луганській 
областях», Державну цільову програму 
відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України, Стратегію відновлення 
цілісності України і деокупації Донбасу, 
«Механізм малих кроків», представлену 
Міністром внутрішніх справ А. Аваковим 
07.06.2018 р., Стратегію інформаційної ре-
інтеграції Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя тощо. Зазначені докумен-
ти мають різні правовий статус, юридичну 
силу та часові межі своєї дії, різних роз-
робників та особливості реалізації, що при-
зводить, з одного боку, до певного дублю-
вання їх положень, з іншого – до їх колізії. 
Водночас вважаємо, що певні перспективні 
напрями зміцнення державного суверені-
тету і відновлення територіальної ціліснос-
ті України не отримали в них гідного ви-
світлення. Більше того, деякі із зазначених 
документів містять положення, реалізація 
яких не може бути здійснена на рівні, на 
якому вони були ухвалені. 
Таким чином, вважаємо, що принци-

пами побудови національної стратегії за-
хисту державного суверенітету і територі-
альної цілісності України мають бути такі: 
відповідність базовим безпековим доку-
ментам України; пріоритет захисту прав і 
свобод людини та громадянина;пріоритет 
використання мирних засобів під час за-
хисту державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України; проактивний 
характер заходів, спрямованих на віднов-
лення територіальної цілісності та зміц-
нення державного суверенітету; перева-
га запобіжно-стимулюючих заходів над 
каральними;конкретність і можливість 
практичної реалізації поставлених завдань. 
Крім того, вбачається, що національна 

стратегія захисту державного суверенітету і 
територіальної цілісності України має віді-
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грати консолідуючу, об’єднуючу роль щодо 
вищезазначених стратегічних докумен-
тів та призвести до визначення найбільш 
оптимальних шляхів відновлення терито-
ріальної цілісності і зміцнення державного 
суверенітету України. 
Строк, на який ухвалюється стратегія 

захисту державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України, не має пере-
вищувати строк дії Стратегії національної 
безпеки України.
Розробку стратегії захисту державно-

го суверенітету і територіальної цілісності 
України має здійснювати Служба безпеки 
України у взаємодії з Міністерством вну-
трішніх справ України.
До цілей стратегії захисту державно-

го суверенітету і територіальної ціліснос-
ті України слід віднести такі: відновлення 
територіальної цілісності у визначених 
Конституцією України межах та зміцнен-
ня державного суверенітету; протидія зло-
чинним посяганням на державний сувере-
нітет і територіальну цілісність України; 
посилення охорони державного кордону 
України та режиму в’їзду/виїзду на тимча-
сово окуповану територію України; проти-
дія гібридним, інформаційно-диверсійним 
загрозам державному суверенітету і тери-
торіальній цілісності України та запобіган-
ня розвитку форм поведінки в суспільстві, 
що сприяє розгортанню зазначених загроз.
Окремими спеціальними компонентами 

стратегії захисту державного суверенітету 
і територіальної цілісності України є на-
прями реалізації стратегії, форми й методи 
її втілення. На нашу думку, в умовах тим-
часової окупації значної частини території 
України напрями захисту державного суве-
ренітету і територіальної цілісності України 
мають бути поділені на ті, що застосовують-
ся на тимчасово окупованій території та на 
решті території України. Самі заходи щодо 
захисту державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України є цілісною сис-
темою економічних, політичних та орга-
нізаційних заходів, спрямованих на подо-
лання загроз життєво важливим інтересам 
особистості, суспільства й держави [4, c. 21]. 
Останнім компонентом стратегії захис-

ту державного суверенітету і територіаль-

ної цілісності України, на нашу думку, має 
бути звітність про перебіг її виконання. 
Вона має подаватися щорічно до Ради на-
ціональної безпеки і оборони України на 
основі виконання планів і програм, розро-
блених для її виконання. Подання зазначе-
них звітів дозволить не лише скорегувати 
плани реалізації концепції захисту держав-
ного суверенітету і територіальної ціліс-
ності України, а й урахувати результати її 
реалізації під час розробки національних 
безпекових стратегій на наступний період.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Існування в епоху глобальної нестабіль-
ності призводить до швидкої зміни між-
народних і суспільних відносин, стрімкого 
виникнення та швидкого розгортання за-
гроз для стабільного державного розви-
тку. Отже, лише випереджувальний аналіз 
ризиків для національної безпеки та здій-
снення стратегічного планування захисту 
державного суверенітету й територіальної 
цілісності є запорукою виведення України 
із аутсайдерів міжнародно-політичних від-
носин. Саме такий шлях обрали країни 
розвинутої демократії, в яких стратегія на-
ціональної безпеки є основоположним до-
кументом, що визначає найбільш важливі 
напрями національної політики держави в 
середньостроковій перспективі, в тому чис-
лі й напрями захисту державного суверені-
тету і територіальної цілісності. 
Розробка національної Стратегії захисту 

державного суверенітету і територіальної 
цілісності України як безпекового докумен-
та стратегічного планування у середньо-
строковій перспективі, який повинен бути 
включений до правової системи України, 
(шляхом набуття відповідної юридичної 
форми), буде адекватною реакцією держа-
ви на стрімкі зміни, що відбуваються в по-
літико-правовому полі.
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SUMMARY 
The publication is focused on substantiating 

the need to develop the National Strategy for the 
Protection of State Sovereignty and Territorial 
Integrity of Ukraine.

It has been determined that new challenges, 
requiring to fi nd the ways of the modernization of the 
relevant social systems, arise alongside the increase 
of threats to the state sovereignty and territorial 
integrity of Ukraine and increase of instability in 
the world. In this regard, the author has emphasized 
on the necessity to develop the National Strategy for 
the Protection of State Sovereignty and Territorial 
Integrity of Ukraine as the basic comprehensive 
security document for counteracting the socially 
dangerous encroachments on the state sovereignty 
and territorial integrity of Ukraine.

Guarantee of independence and state 
sovereignty, the restoration of the territorial integrity 
of Ukraine, the development of human capital and 
social potential, the protection of fundamental 
rights, freedoms and legitimate interests of the 
citizens of Ukraine have been determined as the key 
aspects of the National Strategy for the Protection 
of State Sovereignty and Territorial Integrity of 
Ukraine. The main directions of the state policy, 
which ensure the state sovereignty and territorial 
integrity of Ukraine, have been outlined.

It has been established that the current 
legislative regulation of relations in the sphere of 
protecting state sovereignty and territorial integrity 
of Ukraine has serious shortcomings. In this regard 
the author has emphasized on the necessity of 
complex improvement of regulatory provision of the 
specifi ed sphere.

It has been concluded that the elaboration of 
the National Strategy for the Protection of State 
Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine is 
one of the state priorities. In fact, the functioning 
and sustainable developments on a global scale 
depend on the level of security of a particular state.

Key words: crime combating, national strategy, 
planning, forecasting, territorial integrity, state 
sovereignty.
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Стаття присвячена дослідженню пра-
вових підстав діяльності поліцейських 
патрульної поліції Національної поліції 
України. У ній розглянуто нормативне ви-
значення професії поліцейського патруль-
ної поліції НПУ; проаналізовані завдання, 
обов’язки, відповідальність та права па-
трульних; визначені основні принципи, яки-
ми має керуватися патрульний у своїй про-
фесійній діяльності; встановлені вимоги, 
яким має відповідати кандидат для роботи 
поліцейським патрульної поліції; виявле-
ні найбільш типові помилки, що можуть 
мати місце в діяльності патрульного та їх 
можливі наслідки.
Ключові слова: Національна поліція 

України, патрульна поліція, правові підста-
ви професійної діяльності
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охорони прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави; запобіган-
ня, виявлення та припинення криміналь-
них та адміністративних правопорушень; 
забезпечення безпеки дорожнього руху, 
організація контролю за додержанням за-
конів, інших нормативних актів з питань 
безпеки дорожнього руху, надання послуг 
з допомоги особам, які з особистих, еконо-
мічних, соціальних причин або внаслідок 
надзвичайних ситуацій потребують такої 
допомоги. Від підрозділів патрульної полі-
ції очікується суттєве покращання й підви-
щення ефективності діяльності, яке ґрун-
тується на доборі персоналу з високим рів-
нем професійної придатності до виконання 
обов’язків, подальшому підвищенні профе-
сійної підготовленості поліцейських, досяг-
нення більш вагомих результатів у справі 
боротьби зі злочинністю і захисті конститу-
ційних прав і свобод громадян.
Важливою складовою якісного кадро-

вого забезпечення підрозділів патрульної 
поліції Національної поліції України ква-
ліфікованим персоналом є добір на основі 
об’єктивного оцінювання наявності необ-
хідних компетенцій – правових знань, а 
також багатьох спеціальних умінь. Тому 
особливої актуальності набуває сьогодні 
вивчення правових підстав діяльності по-
ліцейського патрульної поліції Національ-
ної поліції України. Правова підготовка та 
правова обізнаність поліцейських патруль-
ної поліції є важливим завданням і необ-
хідною передумовою вирішення проблем, 

Вступ
Національна поліція України перебуває 

на шляху подальшого вдосконалення ді-
яльності та реформування. Закон України 
«Про Національну поліцію» [1] спрямовує 
діяльність нового правоохоронного орга-
ну на неухильне дотримання законності та 
прав людини, демілітаризацію, взаємодію з 
населенням, відкритість і профілактичний 
підхід, збільшення управлінської гнучкості, 
ініціативності персоналу й керівників, по-
ліпшення системи професійного навчання. 
Важливі завдання стоять сьогодні перед 

сучасною патрульною поліцією Національ-
ної поліції України. Насамперед, це забез-
печення публічного порядку та безпеки, 
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пов’язаних з ефективним виконанням сво-
їх професійних обов’язків, підвищення їх 
кваліфікації, підготовки та перепідготовки, 
раціоналізацією режимів і умов праці, зни-
женням травматизму і професійних захво-
рювань.

Метою дослідження правових підстав 
діяльності поліцейського патрульної по-
ліції є вивчення особливостей професії з 
розкриттям змісту трудової діяльності, а 
також визначення правових вимог, які 
пред’являються до працівників, сукупності 
професійно важливих якостей, необхідних 
для оволодіння професією, створення на їх 
ґрунті еталонної моделі професіонала-полі-
цейського. 
Основні завдання наукової роботи:
1. З’ясувати нормативне визначення 

професії поліцейського патрульної поліції 
у Національному класифікаторі України – 
«Класифікатор професій».

2. Надати загальну правову характерис-
тику професійної діяльності поліцейсько-
го патрульної поліції: основні завдання, 
обов’язки, відповідальність та права. 

3. Визначити основні принципи, якими 
має керуватися працівники патрульної по-
ліції у своїй професійній діяльності.

4. Встановити, яким вимогам має від-
повідати кандидат для роботи патрульним 
поліцейським. 

5. Виявити найбільш типові помилки, 
що можуть мати місце в діяльності поліцей-
ських патрульної поліції, та їх можливі на-
слідки.

Виклад основного матеріалу
За Національним класифікатором Укра-

їни «Класифікатор професій» ДК 003:2010 
[2] посада поліцейського патрульної по-
ліції віднесена до розділу 3 «Фахівці», код 
підкласу – 3451, назва класифікаційного 
угрупування – «Інспектори правоохорон-
них органів та фахівці із дізнання», код КП 
(згідно з покажчиком професійних назв ро-
біт за кодами професій) – 3451, професій-
на назва роботи – «Інспектор (органи вну-
трішніх справ)».
У Національному класифікаторі 

ДК 003:2010 професія поліцейського па-
трульної поліції нормативно не визначена, 

а перебуває в межах узагальненої назви 
професійної роботи – «Інспектори право-
охоронних органів та фахівці із дізнання».
Відповідно до законодавства та інших 

нормативно-правових актів [1; 3; 4; 5; 6] 
поліцейський патрульної поліції у процесі 
службової діяльності виконує наступні за-
вдання:

- патрулювання території обслугову-
вання з метою забезпечення публічної без-
пеки і порядку, контролю за дотриманням 
правил дорожнього руху, забезпечення 
його безпеки та за правомірністю експлуа-
тації транспортних засобів на вулично-до-
рожній мережі;

- первинне реагування на повідомлен-
ня про правопорушення, а також само-
стійне виявлення правопорушень під час 
патрулювання та в інших випадках, перед-
бачених законодавством;

- надання невідкладної допомоги, зо-
крема домедичної допомоги особам, які по-
страждали внаслідок правопорушень, не-
щасних випадків, а також особам, які опи-
нилися в безпорадному стані або стані, не-
безпечному для їхнього життя чи здоров’я; 

- вжиття заходів для визначення осіб, 
які не здатні через стан здоров’я, вік або 
інші обставини повідомити інформацію 
про себе;

- припинення виявлених криміналь-
них та адміністративних правопорушень, 
застосовуючи для цього передбачені зако-
нодавством повноваження;

- розгляд справ про адміністративні 
правопорушення, застосовує заходи адміні-
стративного впливу до правопорушників, у 
випадках та в спосіб, які передбачені зако-
нодавством;

- затримання осіб на підставах і у по-
рядку, передбачених законодавством, а 
також доставляє затриманих осіб, підозрю-
ваних у вчиненні кримінального правопо-
рушення, та осіб, які вчинили адміністра-
тивне правопорушення (у визначених за-
конодавством випадках) до підрозділів На-
ціональної поліції України та/або до суду;
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- охорону місця події з метою забезпе-
чення подальшого розслідування, а також 
вживає заходів щодо охорони та збережен-
ня місця події в первинному, незміненому 
стані до прибуття уповноважених осіб, зо-
крема слідчих оперативних груп [6].
У сфері забезпечення безпеки дорож-

нього руху патрульний поліцейський під 
час несення служби здійснює також:

- організацію безпечного та безпере-
шкодного дорожнього руху;

- контроль за дотриманням учасника-
ми дорожнього руху правил, норм і стан-
дартів, діючих у сфері безпеки дорожнього 
руху;

- з’ясування обставини, що призвели 
до дорожньо-транспортної пригоди;

- регулювання дорожнього руху, за-
безпечення організації руху транспортних 
засобів і пішоходів у місцях проведення 
аварійно-рятувальних робіт, масових захо-
дів та під час виникнення заторів;

- спільно з іншими підрозділами На-
ціональної поліції України розшук тран-
спортних засобів, водії яких зникли з місця 
скоєння ДТП, та транспортних засобів, які 
викрадені або якими незаконно заволоділи 
в межах території обслуговування під час 
введення відповідного оперативного пла-
ну; 

- надання практичної допомоги учас-
никам дорожнього руху;

- заходи із забезпечення провадження 
у справах про адміністративні правопору-
шення, у тому числі тимчасове затримання 
транспортних засобів і доставка на спеці-
альні майданчики чи стоянки;

- профілактику, попередження та при-
пинення злочинів і адміністративних пра-
вопорушень у сфері дорожнього руху [6].
У сфері забезпечення публічної безпеки 

і порядку патрульний поліцейський під час 
несення служби здійснює також:

- забезпечення публічної безпеки і по-
рядку під час проведення масових заходів;

- спілкування і співпрацю із суспіль-
ством, реалізовуючи підхід «поліція та гро-

мада», а також постійно співпрацює з на-
селенням та громадськими організаціями з 
метою підвищення рівня публічної безпеки 
і порядку, запобігання вчиненню правопо-
рушень та встановлення довірливих відно-
син між поліцією та населенням;

- застосування службового коня від-
повідними підрозділами при здійснен-
ні патрулювання, при переслідуванні 
та затриманні особи, яка підозрюється 
у вчиненні кримінального правопору-
шення; 

- у випадках та в межах, передбаче-
них законодавством України, виконує інші 
функції, спрямовані на реалізацію своїх за-
вдань

- співпрацю з іншими підрозділами 
Національної поліції України;

- інші функції, передбачені законодав-
ством [6].
Під час виконання службових 

обов’язків поліцейський патрульної поліції 
зобов’язаний:

- неухильно дотримуватися положень 
Конституції України, законів України та 
інших нормативно-правових актів, що ре-
гламентують діяльність патрульної поліції, 
а також Присяги поліцейського;

- контролювати безперебійність 
радіозв’язку, Інтернет зв’язку, а в разі від-
сутності такого зв’язку, негайно вживати 
всіх можливих заходів щодо інформування 
про це чергової служби та командира роти 
або заступника командира роти;

- дотримуватись встановленого одно-
строю поліцейського патрульної поліції;

- постійно утримувати у належному 
стані спеціальні засоби захисту, елементи 
екіпірування, транспортні засоби та їх об-
ладнання, технічні засоби та технічні при-
лади, які використовуються для фіксації 
правопорушень, засоби зв’язку, медичне 
устаткування для надання першої медич-
ної допомоги;

- знати оперативну обстановку, що до-
водиться на інструктажах, насамперед стан 
аварійності та злочинності;
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- поважати і дотримуватись прав та 
свобод людини і громадянина, обмежувати 
їх лише в спосіб та у випадках, що встанов-
лені законом;

- під час спілкування з громадянами 
дотримуватися правил поведінки та профе-
сійної етики;

- звертаючись до особи або у разі звер-
нення особи до поліцейського, поліцей-
ський зобов’язаний назвати своє прізвище, 
посаду, спеціальне звання та пред’явити на 
її вимогу службове посвідчення, надавши 
можливість ознайомитися з викладеною в 
ньому інформацією, не випускаючи його з 
рук;

- не розголошувати інформацію з об-
меженим доступом, яка стала йому відома у 
зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- професійно виконувати свої службові 
обов’язки і накази керівництва, постійно і 
наполегливо самовдосконалюватись, підви-
щувати рівень довіри суспільства до полі-
ції;

- у разі отримання інформації про 
можливе вчинення корупційного чи дис-
циплінарного правопорушення негайно 
інформувати безпосереднього керівника та 
(або) служби моніторингу патрульної полі-
ції, і вжити заходів щодо його запобігання 
та припинення;

- під час керування патрульним авто-
мобілем бути прикладом для інших учасни-
ків дорожнього руху в частині дотримання 
ПДР;

- виконувати інші обов’язки поліцей-
ського відповідно до законодавства, нор-
мативно-правових актів Міністерства вну-
трішніх справ України та організаційно-
розпорядчих документів Національної по-
ліції України [6].
Поліцейський патрульної поліції має 

право:
- вимагати від будь-якої особи дотри-

мання публічного порядку та безпеки, прав 
і свобод людини, а також інтересів суспіль-
ства і держави; вимагати припинення пра-
вопорушень;

- використовувати технічні прила-
ди і технічні засоби, що мають функції 
фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів 
фото- і кінозйомки, відеозапису для ви-
явлення і фіксації правопорушень, зо-
крема нагрудні відеокамери (відеореє-
стратори);

- вимагати від особи пред’явлення до-
кументів, що посвідчують її особу, та (або) 
документів, що підтверджують відповідне 
право особи у випадках, передбачених за-
конодавством;

- здійснювати в установленому законо-
давством порядку поверхневу перевірку та 
огляд осіб, речей або транспортних засобів; 

- проникати до житла чи іншого воло-
діння осіб у випадках, передбачених зако-
нодавством;

- вимагати від особи (осіб) залишити 
визначене місце на певний строк;

- тимчасово обмежити або заборонити 
доступ особам до визначеної території або 
об’єктів, якщо це необхідно для забезпе-
чення публічного порядку та громадської 
безпеки, охорони життя і здоров’я людей, 
охорони місця події, проведення слідчих 
дій;

- затримувати особу на підставах і у 
порядку, передбачених законом, а також 
здійснювати її доставляння до підрозділів 
Національної поліції України; 

- перевіряти дотримання обмежень, 
установлених законом стосовно осіб, які пе-
ребувають під адміністративним наглядом 
та інших категорій осіб;

- здійснювати поліцейське піклування 
в порядку, передбаченому 

- застосовувати заходи фізичного впли-
ву, спеціальні засоби та вогнепальну зброю 
у випадках і в порядку, передбачених за-
конодавством;

- зупиняти транспортні засоби, у ви-
падках передбачених законодавством;

- затримувати та організовувати до-
ставляння транспортних засобів для тимча-
сового зберігання на спеціальних майдан-
чиках і стоянках;
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- обмежувати або забороняти у визна-
чених законом випадках рух і перебування 
транспортних засобів і громадян на окре-
мих ділянках вулиць і автомобільних доріг;

- при здійсненні патрулювання на 
транспортному засобі використовувати спе-
ціальні світлові та звукові сигнальні при-
строї, а також, у випадках службової необ-
хідності, відступати від правил дорожнього 
руху;

- використовувати інші повноваження, 
визначені законодавством України [6].
Поліцейський патрульної поліції про-

вадить свою діяльність на принципах вер-
ховенства права, дотримання прав і свобод 
людини, законності, відкритості та прозо-
рості, політичної нейтральності, взаємодії з 
населенням на засадах партнерства.
Поліцейський патрульної поліції ке-

руються в роботі: Конституцією України 
[7], Законами України «Про Національну 
поліцію» [1], «Про Дисциплінарний статут 
Національної поліції України» [8], «Про 
запобігання корупції» [9], «Про захист 
персональних даних» [10], «Про доступ до 
публічної інформації» [11], «Про звернен-
ня громадян» [12], «Про дорожній рух» 
[13], Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення [14], Криміналь-
ним кодексом України [15], Кримінально 
процесуальним кодексом України [16], 
Постановою КМУ «Правилами дорожньо-
го руху» [17], Положенням про Департа-
мент патрульної поліції [18], норматив-
но-правовими актами, що регламентують 
діяльність Департаменту, іншими актами 
законодавства України, нормативно-пра-
вовими актами Міністерства внутрішніх 
справ України та Національної поліції 
України.
Критеріями оцінки ефективності діяль-

ності поліцейського патрульної поліції є 
стан – злочинності, публічної безпеки і по-
рядку, безпеки дорожнього руху та зокре-
ма особистий внесок поліцейського у по-
передження і розкриття злочинів та право-
порушень, своєчасний та якісний розгляд 

звернень громадян, особисте дотримання 
дисципліни і законності.
Професійні функції поліцейського па-

трульної поліції характеризуються різно-
бічністю. Особливість діяльності поліцей-
ського патрульної поліції полягає у тісному 
і постійному контакті з населенням. Рівень 
відповідальності службової діяльності полі-
цейського патрульної поліції – дуже висо-
кий, що пов’язано із частим прийняттям рі-
шень одноосібно та різноплановістю служ-
бової діяльності. 
Узагальнення змісту професійної ді-

яльності поліцейських патрульної поліції 
дозволяє визначити основні її характерис-
тики, які вирізняють її серед інших видів 
професійної діяльності. До них належать:

- широкий спектр завдань професійної 
діяльності (здійснює реалізацію завдань з 
питань забезпечення публічного порядку, 
громадської безпеки і безпеки дорожнього 
руху та запобігання правопорушенням);

- часта зміна об’єктів професійної ді-
яльності (необхідність оперативного реа-
гування на професійні ситуації, що можуть 
виникати одночасно);

- одноосібність у прийнятті рішень і 
висока відповідальність за них;

- владні повноваження; 
- висока інтенсивність професійних 

взаємодій;
- постійні просторові переміщення в 

межах визначеної ділянки місцевості;
- виконання інших повноважень, пе-

редбачених нормативно-правовими акта-
ми МВС [19].
Виконання поліцейським патрульної 

поліції службових обов’язків потребує від 
нього правових знань, а також багатьох 
спеціальних умінь.
Поліцейський патрульної поліції пови-

нен знати:
- Конституцію України; акти законо-

давства, що стосуються діяльності Націо-
нальної поліції України; укази Президента 
України, постанови Верховної Ради Украї-
ни, постанови та розпорядження Кабінету 
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Міністрів України, розпорядчі документи 
МВС України, інші нормативно-правові 
акти, інструктивні та методичні документи, 
що регулюють діяльність патрульної полі-
ції та зокрема з питань забезпечення без-
пеки дорожнього руху, а також взаємодію 
з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування; відомчі та між-
народні нормативні документи, що регулю-
ють питання дотримання поліцейськими 
прав людини; організаційну структуру та 
особливості діяльності підрозділів Націо-
нальної поліції України; 

- місце і завдання Національної поліції 
України у системі правоохоронних органів; 
її структуру, принципи, методи правоохо-
ронної діяльності, правове забезпечення; 

- особливості здійснення профілактич-
ної роботи, спрямованої на запобігання 
вчиненню кримінальних та інших право-
порушень; 

- порядок вжиття заходів для забезпе-
чення публічної безпеки і порядку, реагу-
вання на заяви та повідомлення про кримі-
нальні та адміністративні правопорушення 
або події, запобігання та протидії домаш-
ньому насильству або насильству за озна-
кою статі; 

- порядок організації роботи щодо вза-
ємодії з населенням;

- порядок здійснення контролю за до-
триманням правил безпеки дорожнього 
руху;

- заходи безпеки, умови та порядок 
зберігання, правила поводження зі спеці-
альними засобами, табельною вогнепаль-
ною зброєю та боєприпасами;

- порядок застосування й використан-
ня в межах своєї компетенції поліцейських 
превентивних заходів та поліцейських за-
ходів примусу (фізичного впливу (сили), 
спеціальних засобів, вогнепальної зброї);

- правила ділового етикету та профе-
сійної етики; 

- види та форми звітності; основні нор-
мативно-правові положення щодо збері-
гання інформації з обмеженим доступом, 

оформлення відповідних службових доку-
ментів;

- правила охорони праці та протипо-
жежної безпеки;

- порядок формування та користуван-
ня базами (банками) даних Національної 
поліції України, Міністерства внутрішніх 
справ України [6]. 
Окрім правових знань поліцейський 

патрульної поліції повинен володіти до-
датковою інформацією про: оперативну 
обстановку і дислокацію інших нарядів по-
ліції, представників громадських об’єднань 
із забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку; прикмети осіб, транспортних засобів і 
майна, яке знаходиться у розшуку; місця 
найбільш ймовірного скоєння злочинів, 
скупчення антисоціальних елементів і осіб, 
звільнених із місць позбавлення волі; міс-
цезнаходження найважливіших об’єктів 
органів державної влади і управління в 
регіоні, підрозділів пожежної охорони, 
гуртожитків, підприємств, організацій та 
установ тощо; розташування прилеглих до 
маршруту вулиць, провулків, прохідних 
дворів, площ тощо [6].
Професійне навчання поліцейських па-

трульної поліції складається з первинної 
професійної підготовки; подальшої підго-
товки у закладах вищої освіти зі специфіч-
ними умовами навчання; післядипломної 
освіти; службової підготовки [1].
Поліцейські, які вперше прийняті на 

службу в поліцію, з метою набуття спе-
ціальних навичок, необхідних для вико-
нання повноважень поліції, зобов’язані 
пройти первинну професійну підготовку 
за відповідними навчальними програ-
мами (планами), затвердженими МВС 
України.
Розподіл випускників закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, 
що здійснюють підготовку поліцейських, 
які навчаються на денній формі навчання 
за державним замовленням, здійснюєть-
ся комісіями з персонального розподілу з 
урахуванням інтересів служби відповідно 
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до набутої випускником кваліфікації, спеці-
альності та спеціалізації.
Для роботи поліцейським патрульної 

поліції кандидат повинен мати освітній сту-
пінь «бакалавр» у галузі знань «Право» або 
у інших галузях знань [20].
Післядипломна освіта (спеціалізація, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації, 
стажування) може здійснюватися безпосе-
редньо в підрозділах поліції або в закладах 
вищої освіти. Підвищення кваліфікації за 
напрямом службової діяльності повинно 
здійснюватися не рідше одного разу на три 
роки або перед призначенням на керівну 
посаду (у тому числі вищу керівну посаду, 
ніж займана) [21].
З метою оцінки ділових, професійних, 

особистих якостей, фізичної підготовки на 
підставі глибокого і всебічного вивчення, 
визначення відповідності посадам, а також 
перспектив їхньої службової кар’єри про-
водиться атестування працівників поліції 
[22].
З урахуванням завдань, напрямів та 

особливостей організації діяльності полі-
цейських патрульної поліції визначено на-
ступні найбільш типові помилки, що мають 
(чи можуть мати) місце в професійній діяль-
ності, та їх можливі наслідки:

1.  Недоліки у зборі та оформленні мате-
ріалів про адміністративні правопорушен-
ня, невірна кваліфікація правопорушень. 
Внаслідок помилок судами і адміністратив-
ними комісіями виносяться постанови про 
закриття справ про адміністративні право-
порушення.

2. Незазначення всіх необхідних даних 
у протоколі про адміністративне правопо-
рушення. Можливі наслідки: виправдання 
правопорушника, або його непритягнення 
до відповідальності; затягування термінів 
у судовому розгляді; оскарження рішення 
щодо притягнення до адміністративної від-
повідальності; надмірне витрачання люд-
ських та матеріальних ресурсів.

3. Недоліки у зборі та оформленні до-
кументів у процесі розгляду звернень гро-

мадян. Внаслідок помилок – оскарження 
заявником прийнятих рішень до органів 
прокуратури, апарату Національної поліції 
України та ін.

4. Низький рівень знань нормативно-
правових актів, які стосуються службової 
діяльності, а також відсутність дисциплі-
нованості та належної етичної поведінки. 
Можливі наслідки: ненадання громадянам 
якісної правової допомоги та поліцейських 
послуг; відсутність самодисциплінованості 
та прагнення саморозвитку; притягнення 
до дисциплінарної відповідальності.

5. Перевищення влади чи службових 
повноважень (безпідставне застосування 
фізичної сили, незаконне затримання, інше 
порушення прав і свобод людини), служ-
бове підроблення (створення завідомо не-
правдивих документів, формальні відпис-
ки), вчинення корупційних діянь у процесі 
службової діяльності. Як наслідок – притяг-
нення до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності.

6.  Неналежне здійсненні превентивної 
(профілактичної) роботи з особами, які по-
рушують правила дорожнього руху. Як на-
слідок – вчинення такими особами адміні-
стративних правопорушень. 

7. Ігнорування заходів особистої безпе-
ки під час виконання службових обов’язків, 
низький рівень знань тактики дій у типо-
вих ситуаціях під час несення служби. Як 
наслідок – високий ризик отримання трав-
матизму та більш тяжких наслідків під час 
виконання службових обов’язків [5; 6; 23; 
24].

Висновки
Таким чином, узагальнення правових 

підстав діяльності поліцейських патрульної 
поліції НПУ дозволяє визначити основні 
її правові характеристики, які вирізняють 
цю професію серед інших. До них зокрема 
належать наступні:

1. Професія поліцейського патрульної 
поліції на сьогоднішній день ще норматив-
но не визначена, а перебуває в межах уза-
гальненої назви професійної роботи. 
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2. Поліцейські патрульної поліції ви-
конують широкий спектр завдань профе-
сійної діяльності (забезпечення публічного 
порядку та безпеки, охорони прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і 
держави; запобігання, виявлення та при-
пинення кримінальних та адміністратив-
них правопорушень; забезпечення безпеки 
дорожнього руху, організація контролю за 
додержанням законів, інших нормативних 
актів з питань безпеки дорожнього руху, 
надання послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних при-
чин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги).

3. Аналіз обов’язків та прав поліцей-
ських патрульної поліції свідчить з одно-
го боку про наявність у них з одного боку 
владних повноважень, а з іншого – про ви-
сокий рівень відповідальності за одноосіб-
ність у прийнятті владних рішень.

4. Існує безпосередня залежність ре-
зультативності й ефективності професійної 
діяльності патрульних поліцейських від 
знання ними правових підстав їх діяльнос-
ті та врахування їх у своїй службовій діяль-
ності.

5. Якісне виконання поліцейським па-
трульної поліції НПУ своїх службових 
обов’язків вимагає високий рівень їх обі-
знаності у різних галузях права, а також ба-
гатьох спеціальних умінь. Патрульний по-
ліцейський повинен володіти визначеними 
компетентностями, відповідати загальним 
умовам вступу на службу в поліцію, по-
стійно підвищувати свою кваліфікацію за 
напрямом службової діяльності, а також 
знати про найбільш типові помилки та їх 
наслідки, що можуть мати місце в професій-
ній діяльності та унеможливлювати настан-
ня негативних наслідків.
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SUMMARY 
The article is devoted to the investigation of 

legal grounds of patrol police offi cers’ professional 
activity. Contemporary offi cers of patrol police of 
the National Police of Ukraine perform different 
tasks. First of all offi cers must ensure public order 
and security, the protection of human rights and 
freedoms, the interests of society and the state; 
prevention, detection and termination of criminal 
and administrative offenses; ensuring road safety, 
organizing compliance with laws, other regulations 
on road safety, providing assistance services to 
persons who, for personal, economic, social or 
emergency situations, require such assistance. Patrol 
police units are expected to substantially improve 
performance based on the selection of staff with a 
high level of professional competence to perform 
their duties, further enhance the professional skills 
of police offi cers, achieve greater results in the fi ght 
against crime and the protection of constitutional 
rights .

An important component of the effective 
activity of patrolling units of the National Police 
of Ukraine is professional staff selection, based on 
an objective assessment of the availability of the 
necessary competencies - legal knowledge, as well 
as many special skills. That is why the study of legal 
grounds of activity of the patrol police offi cers of 
the National police of Ukraine becomes especially 
relevant today. Legal training and legal awareness 
of patrolling police is a prerequisite for solving 
problems related to the effective performance of 
their professional duties, improving their skills, 
training and retraining, rationalization of working 
conditions, reduction of injuries and occupational 
diseases.

The article deals with the normative defi nition 
of the profession of the patrol police offi cer of the 
National police of Ukraine; analyzed tasks, duties, 
responsibilities and rights of patrol offi cers; outlined 
the basic principles that the patrol offi cer should 
follow in his professional activity; the requirements 
to be met by the candidate for the position of police 
patrol offi cers; identifi ed the most common mistakes 
that may occur in patrol activities and their possible 
consequences.

Keywords: National police of Ukraine, patrol 
police, legal grounds for professional activity.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню правових 

підстав діяльності поліцейських патрульної по-
ліції Національної поліції України. Перед сучас-
ною патрульною поліцією Національної поліції 
України сьогодні поставлені важливі завдання. 
Насамперед, це забезпечення публічного порядку 
та безпеки, охорони прав і свобод людини, інтер-
есів суспільства і держави; запобігання, вияв-
лення та припинення кримінальних та адміні-
стративних правопорушень; забезпечення безпе-
ки дорожнього руху, організація контролю за до-
держанням законів, інших нормативних актів з 
питань безпеки дорожнього руху, надання послуг 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги. Від під-
розділів патрульної поліції очікується суттєве 
покращання й підвищення ефективності діяль-
ності, яке ґрунтується на доборі персоналу з ви-
соким рівнем професійної придатності до вико-
нання обов’язків, подальшому підвищенні профе-
сійної підготовленості поліцейських, досягнення 
більш вагомих результатів у справі боротьби зі 
злочинністю і захисті конституційних прав і 
свобод громадян.
Важливою складовою якісного кадрово-

го забезпечення підрозділів патрульної поліції 
Національної поліції України кваліфікованим 
персоналом є добір на основі об’єктивного оці-
нювання наявності необхідних компетенцій 
– правових знань, а також багатьох спеціаль-
них умінь. Тому особливої актуальності набуває 
сьогодні вивчення правових підстав діяльності 
поліцейського патрульної поліції Національної 
поліції України. Правова підготовка та право-
ва обізнаність поліцейських патрульної поліції 
є необхідною передумовою вирішення проблем, 
пов’язаних з ефективним виконанням своїх про-
фесійних обов’язків, підвищення їх кваліфікації, 
підготовки та перепідготовки, раціоналізацією 
режимів і умов праці, зниженням травматиз-
му і професійних захворювань.
У статті розглянуто нормативне визна-

чення професії поліцейського патрульної поліції 
НПУ; проаналізовані завдання, обов’язки, від-
повідальність та права патрульних; визначені 
основні принципи, якими має керуватися па-
трульний у своїй професійній діяльності; вста-
новлені вимоги, яким має відповідати кандидат 
для роботи поліцейським патрульної поліції; 
виявлені найбільш типові помилки, що можуть 
мати місце в діяльності патрульного та їх 
можливі наслідки.
Ключові слова: Національна поліція Украї-

ни, патрульна поліція, правові підстави профе-
сійної діяльності.
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ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ 
ÓÍÎÐÌÓÂÀÍÍß Â²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß 

Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ØÊÎÄÈ

В статье проанализированы спорные 
вопросы определения понятия физичес-
кого вреда в теории уголовного, уголовного 
процессуального права, медицинских кри-
териев здоровья, физического вреда, при-
чиненного лицу. Изложены признаки, что 
раскрывают сущность понятия физическо-
го вреда, причиненного преступлением. Обо-
снована целесообразность законодательного 
закрепления в положениях УПК процессу-
альной процедуры возмещения физического 
вреда потерпевшему.
Ключевые слова: физический вред, по-

терпевший, здоровье, медицинские крите-
рии, процедура.
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ознак фізичної шкоди, її критеріїв та надан-
ня визначення фізичної шкоди, вдоскона-
лення кримінального процесуального зако-
нодавства.

Аналіз останніх досліджень і                                  
публікацій

Окремі аспекти, присвячені визначен-
ню фізичної шкоди в кримінальному праві 
були предметом наукових розробок і дис-
кусій та розглядалися Є. П. Гавриловим, 
О. В. Грищук, З. З. Зинатуліним, О. М. Ер-
делєвським. Водночас, в умовах реформуван-
ня кримінального процесуального законо-
давства проблема відшкодування фізичної 
шкоди є актуальною для науки криміналь-
ного, цивільного, кримінального процесу-
ального права та потребує подальшого до-
слідження.

Формування мети та завдань
Метою статті є визначення поняття 

«фізична шкода», розробка пропозицій 
до чинного законодавства, що стосуються 
відшкодування фізичної шкоди, спричи-
неної особі злочином. Завдання досліджен-
ня полягає в тому, щоб проаналізувати 
юридичну, медичну літературу, вивчити 
слідчу, судову, експертну практику, чинне 
кримінальне, кримінально процесуальне 
законодавство, визначити медичні ознаки 
здоров’я та фізичної шкоди, спричиненої 
особі злочином, процедуру її відшкодуван-
ня.

Постановка проблеми
Найвищою соціальною цінністю в Украї-

ні на конституційному рівні визнається жит-
тя й здоров’я людини. Принцип пріоритету 
загальнолюдських цінностей свідчить про 
реальність визначеного в рамках державної 
політики права потерпілого від злочину на 
відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди заподіяної злочином. Наслідками 
злочинного посягання на життя й здоров’я 
особи є спричинення фізичної шкоди потер-
пілому. Водночас у юридичній літературі не 
достатньо досліджено проблеми всебічного 
захисту життя й здоров’я потерпілого в кри-
мінальному процесі, відшкодування йому в 
повному обсязі фізичної шкоди. У зв’язку 
з цим актуальним для кримінальної, кри-
мінально процесуальної науки, слідчої, су-
дової, експертної практики є дослідження 
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Виклад основного матеріалу
Проблема визначення фізичної шкоди, 

завданої потерпілому, та процедура її від-
шкодування не стала предметом глибокого 
комплексного наукового дослідження. Кри-
мінально - процесуальний інститут відпові-
дальності держави за свою діяльність перед 
людиною, у тому числі й за фізичну шкоду, 
спричинену злочином, потребує подальшо-
го розвитку та удосконалення. Поняття «фі-
зична шкода» як наукову категорію доціль-
но досліджувати дослідниками науки кримі-
нального права та кримінального процесу з 
урахуванням медичних ознак та критеріїв.

 Слід зазначити, що в юридичній літе-
ратурі викладено різні підходи дослідників 
кримінального права до поняття фізичної 
шкоди . Слушною є думка С. І. Остапенко, 
що шкода – об’єктивна категорія, що засно-
вана на праві й моралі та становить ті зміни, 
які настали в майновому, фізичному, пси-
хічному, моральному стані особи внаслідок 
вчинення злочину [1, с. 15]. 
О. В. Грищук вважає, що фізична шкода 

є матеріальною з природно наукової точки 
зору і разом із тим немайновою – це будь-які 
негативні зміни в організмі людини, котрі 
перешкоджають нормальному, з біологіч-
ної, фізіологічної, психічної точок зору, про-
ходженню всіх психофізичних процесів лю-
дини. Негативні зміни настають в організмі 
потерпілого, тобто в матеріальній сфері, під 
впливом певних зовнішніх факторів. Зміни, 
у свою чергу, можуть потім призвести до не-
гативних явищ у психічному стані, а також у 
майні особи [2]. З. З. Зінатуллін визначає фі-
зичну шкоду як шкоду, заподіяну здоров’ю 
особи, яка в деяких випадках тягне за собою 
збитки у вигляді грошових витрат на від-
новлення здоров’я, поховання тощо [3, с. 7]. 
Аналіз праці О. М. Ерделєвського дозволив 
визначити, що він розглядає фізичну шкоду 
як шкоду матеріальну й немайнову. Шкідли-
ві зміни відбуваються в тілесній (тобто ма-
теріальній сфері потерпілого) під впливом 
певних зовнішніх впливів. Негативні змі-
ни в психічній сфері можуть виражатися в 
обох видах страждань (моральна шкода), а 
негативні зміни в майновій сфері - у витра-
тах, пов’язаних із корекцією або функціо-
нальною компенсацією тілесних недоліків, і 

втрати доходу [4]. Слушною є думка Е. П. Гав-
рилова, який розмежував моральну і фізичну 
шкоду, при цьому обидва види шкоди за-
подіюються безпосередньо особистості й 
викликають страждання – природну форму 
наслідків заподіяння шкоди особистості по-
терпілого. Їх основна відмінність полягає в 
тому, що моральна і фізична шкода відбива-
ється в різних сферах людської життєдіяль-
ності: відповідно ідеальної (духовної) і мате-
ріальної (тілесної), що передбачає і відмін-
ність використовуваних принципів оцінки 
заподіяної шкоди та її компенсації [5, с. 28]. 
Зазначене свідчить про те, що в юридичній 
літературі відсутній єдиний підхід до визна-
чення поняття фізичної шкоди. У зв’язку з 
цим вважаємо, що для визначення поняття 
фізичної шкоди в кримінально-процесуаль-
ному праві необхідно проаналізувати понят-
тя здоров’я. 
Вважаємо, що для дослідження поняття 

«фізична шкода» необхідно проаналізувати 
поняття «здоров’я». Дослідники медичних 
наук зазначають, що поняття здоров’я ха-
рактеризується складністю, багатозначніс-
тю і неоднорідністю складу [6, с. 3]. Здоров’я 
– це стан повного фізичного, душевного й 
соціального благополуччя, а не тільки від-
сутність хвороб або фізичних дефектів» [7, 
с. 308]. У зазначеній дефініції викладені три 
самостійні категорії здоров’я: біологічний 
(фізіологічний), психологічний і соціаль-
ний. У науковій літературі дослідники від-
значають, що взагалі здоров’я на біологіч-
ному рівні можна охарактеризувати як стан, 
протилежний хворобі. При цьому здоров’я 
не має чітких меж, тому що включає різні 
перехідні стани. Насамперед здоров’я – це 
природний стан організму, який характери-
зується повною врівноваженістю із зовніш-
нім середовищем (біосферою) і відсутністю 
будь-яких виражених хворобливих змін [8, 
с. 356]. Стан здоров’я може встановлювати-
ся на основі суб’єктивних відчуттів конкрет-
ної людини в сукупності з даними клініч-
ного обстеження, з урахуванням статі, віку, 
соціальних, кліматичних, географічних та 
метеорологічних умов проживання людини 
[9, с. 265]. 
Водночас, поняття здоров’я в медичній 

і юридичній літературі окремі дослідники 
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визначають як певний об’єктивний фізіо-
логічний стан людини, який вона мала до 
вчинення злочину [5; 10], а шкоду здоров’ю 
– як порушення анатомічної цілісності, фі-
зіологічної функції органів або тканин, що 
виявляється в тілесному ушкодженні або за-
хворюванні чи патологічному стані [11; 12].
Аналіз медичної, юридичної літератури, 

законодавства та слідчої, судової, експерт-
ної практики дозволяє зробити висновок, 
що в широкому значенні фізична шкода – 
це шкода, завдана здоров’ю особі внаслідок 
вчинення відносно неї злочину. 
Системний аналіз медичної, юридичної 

літератури дозволяє зробити висновок про 
те, що для правильного розуміння сутності 
та наслідків фізичної шкоди, доцільно дослі-
дити її в медико-біологічному та юридично-
му аспектах.
У судовій медицині ушкодження – це по-

рушення анатомічної цілісності, фізіологіч-
ної функції органів або тканин, що виникло 
в результаті впливу факторів навколишньо-
го середовища [13, с. 34]. Водночас, тілесні 
ушкодження виражені в анатомічному пору-
шенні структури органу або тканини (рани, 
вивихи, розтягнення, переломи, тріщини, 
розриви органів тощо) або функціональних 
ушкодженнях органів (струс мозку тощо) [9, 
с. 34]. Варто відзначити, що дослідники роз-
різняють такі ушкодження:

1. За видом анатомічних структур, тка-
нин, органів і характеру патологічних пору-
шень:

1) ушкодження м’яких тканин: удари, 
гематоми й крововиливи, рани, розриви су-
хожиль і м’язів;

2) ушкодження зв’язкового-сумкового 
апарату суглобів без вивиху в суглобі, з під-
вивихом або повним вивихом;

3) переломи кісток і переломи-вивихи в 
суглобах (перелом стегнової кістки і вивих у 
тазостегновому суглобі);

4) ушкодження внутрішніх органів - че-
репа, грудей, шлунку й тазу.

2. За ступенем тяжкості розрізняють на-
ступні види ушкоджень:

1) легкі ушкодження – незначні ушко-
дження, які швидко й безслідно загоюються 
і не призводять до тимчасової втрати пра-
цездатності;

2) середньої тяжкості ушкодження – не-
безпечні для життя, але вимагають більш 
тривалого лікування та призводять до тим-
часової непрацездатності;

3) тяжкі ушкодження – ушкодження, що 
створюють загрозу життю, а також які по-
требують тривалого лікування та призво-
дять до стійкої втрати працездатності;

4) більш тяжкі ушкодження – несумісні 
з життям (вони відразу або найближчим ча-
сом призводять до смертельного результа-
ту) [14, с. 3].

3. У залежності від характеру ушко-
джувального фактору ушкодження можуть 
бути: механічні; термічні; хімічні; психічні 
[12, с. 33].
Як свідчать результати вивчення слід-

чої та експертної практики, потерпілому в 
результаті злочинного посягання заподі-
юються такі ушкодження м’яких тканин: 
удари, гематоми, крововиливи, рани, роз-
риви сухожиль і м’язів або пошкодження 
зв’язкового-сумковою апарату суглобів без 
вивиху в суглобі або з підвивихи, або по-
вним вивихом, переломи кісток і перело-
ми-вивихи, або пошкодження внутрішніх 
органів (черепа, грудей, шлунку й тазу). Ці 
тілесні ушкодження можуть бути виражені в 
анатомічному порушення структури органу 
або тканини, або функціональних пошко-
дженнях.

 Викладене свідчить про те, що тілесні 
ушкодження, завдані потерпілому в резуль-
таті злочинного посягання на його життя 
й здоров’я, виражені в анатомічному пору-
шенні структури його органу або тканини, 
у функціональних пошкодженнях органів 
або тканин, є медичними ознаками фізичної 
шкоди.
У медичній літературі до наслідків шко-

ди здоров’ю дослідники відносять захворю-
вання. Вони вважають, що захворювання 
– це порушення життєдіяльність організму 
при надмірних пошкоджуючих змінах па-
раметрів зовнішнього і внутрішнього се-
редовища, при яких виникає недостатність 
підтримки гомеостазу за рахунок перена-
пруження основних і дублюючих механіз-
мів регуляції. Для стану хвороби харак-
терна поява функціональних відхилень від 
норми, неадекватних відповідей організму 
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на подразник, навіть адекватний, розвиток 
різних порушень на всіх рівнях організа-
ції – молекулярно-клітинному, тканинному, 
органному, системному [15, с. 16]. Як пра-
вильно вважає І. Р. Петров, захворювання 
переважно виявляються в порушенні жит-
тєдіяльності організму людини, яке харак-
теризується обмеженою пристосованістю 
та зниженням працездатності під впливом 
шкідливих для нього факторів навколиш-
нього середовища [16, с. 289]. Вважаємо, що 
захворювання може бути наслідком фізич-
ної шкоди, завданої здоров’ю людини. 
Більшість учених вважає, що патологіч-

ний стан є наслідком ушкодження здоров’я. 
Патологічний стан – це стійке відхилення 
від норми, яке має біологічне негативне 
значення для організму [17, с. 417]. Дещо 
іншу точку зору має В. В. Михайлов. Він 
вважає, що патологічний стан - вроджена 
чи набута після завершення патологічного 
процесу структурно-функціональна недо-
статність органів із частковою або повною 
втратою здатності до відновлення нормаль-
ної діяльності (генетичні дефекти обміну 
речовин, вроджене недорозвинення орга-
нів, заміщення втрачених паренхіматозних 
клітин рубцевою тканиною та ін.) [15, с. 24]. 
Так, наприклад, працівники міліції м. Чер-
каси під час допиту Іванова застосовували 
фізичне насильство та електричний струм, 
у результаті чого він одержав безліч ушко-
джень, які призвели до паталогічного стану, 
а саме: опіків і посттравматичної невропатії 
суглобів [18]. 
Науковий аналіз слідчої та експертної 

практики свідчить про наявність таких нега-
тивних для здоров’я потерпілого наслідків, 
як інвалідність, тобто міра втрати здоров’я 
у зв’язку із захворюванням, травмою (її на-
слідками) або вродженими вадами, що при 
взаємодії із зовнішнім середовищем може 
призводити до обмеження життєдіяльності 
особи, внаслідок чого держава зобов’язана 
створити умови для реалізації нею прав на-
рівні з іншими громадянами та забезпечити 
її соціальний захист [19].
У юридичній літературі інвалідність ви-

значається як посвідчення медичним орга-
ном стану здоров’я, при якому громадянин, 
унаслідок хронічного захворювання або ана-

томічних дефектів, що викликають стійке, 
незважаючи на лікування, порушення функ-
цій організму, змушений припинити профе-
сійну роботу, може працювати при значних 
змінах звичайних умов праці [20]. Слуш-
ною є думка І. М. Сироти, який вважає, що 
про інвалідність мова йде тоді, коли розла-
ди функцій організму під впливом хвороби 
чи внаслідок анатомічного дефекту тягнуть 
за собою соціальні наслідки - припинення 
професійної роботи в звичайних умовах чи 
зміну її, призначення різних видів соціаль-
ної допомоги, встановлення різних пільг і 
т. ін. [21, с. 155]. У медичній літературі за-
значено, що до інвалідності може призвести 
патологічний стан, захворювання, тілесні 
ушкодження. Перелік негативних наслідків 
завданої шкоди здоров’ю, у результаті яких 
встановлюється група інвалідності, перед-
бачений Інструкцією про встановленні груп 
інвалідності [22]. 

Висновки
На основі аналізу юридичної та медич-

ної літератури можна зробити висновок про 
те, що наслідком злочинного посягання на 
потерпілого є заподіяння фізичної шкоди 
здоров’ю, тобто порушення анатомічної ці-
лісності, фізіологічної функції органів або 
тканин, що виявляється в тілесному ушко-
дженні або захворюванні, або патологічно-
му стані, інвалідності. 
Вважаємо, що доцільно в Ч.1 ст.3 «Ви-

значення основних термінів Кодексу» КПК 
доповнити п. 27, в якому визначити поняття 
фізичної шкоди, спричиненої злочином, як «по-
рушення анатомічної цілісності, фізіологічної 
функції органів або тканин, що виявляється в 
тілесному ушкодженні або захворюванні, або па-
тологічному стані, інвалідності» та її відшкоду-
вання потерпілому в повному обсязі.
Пропонуємо доповнити п.10 ст.56 КПК 

«Права потерпілого» та викласти їх в наступ-
ній редакції: «Потерпілий має право на від-
шкодування за рахунок держави майнової, 
фізичної та моральної шкоди, завданої злочи-
ном, у тому числі, який не було розкрито орга-
нами досудового розслідування, в порядку 
передбаченому законом.» 
Концептуальні положення відповідаль-

ності держави перед особою, якій спричи-
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нено фізичну шкоду внаслідок злочинного 
посягання на життя та здоров’я, потребують 
належного законодавчого врегулювання в 
ст.6 Конституції України та Законах Укра-
їни «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшу-
кову діяльність, органів досудового розслі-
дування, прокуратури і суду», «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» та інших.

 
Література

1. Остапенко С. І. Кримінально-про-
цесуальні гарантії права потерпілого на 
відшкодування шкоди, завданої злочином: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 
Київ, 2010. 19 с.

2. Грищук О. В. Право людини на ком-
пенсацію моральної шкоди (загальнотеоре-
тичні аспекти). URL: https://www.academia.
edu/3400439/ Право людини на компенса-
цію моральної шкоди загальнотеоретичні 
аспекти (дата звернення: 20.12.2019)

3. Зинатуллин З. З. Возмещение ма-
териального ущерба в уголовном процессе. 
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974. 99 с.

4. Эрделевский А. М. Компенсация мо-
рального вреда: анализ и комментарий за-
конодательства и судебной практики. – 3-е 
изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. 
320 с.

5. Гаврилов Э. П. Как определить раз-
мер компенсации морального вреда? // Рос-
сийская юстиция. 2000. № 6. с. 28.

6. Васильева О. С. Психология здоро-
вья человека: эталоны, представления, уста-
новки : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. М.: Академия, 2001. 352 с.

7. Словник термінів, що вживають-
ся в законах України (станом на 1 жовтня 
2009 р.) / уклад. В. Д. Андрієнко [та ін.]; Мі-
ністерство юстиції України. Центр правової 
реформи і законопроектних робіт. К. : Фе-
нікс, 2009. 987 с.

8. Большая медицинская энциклопе-
дия: в 30 т./ гл. ред. Б. В. Петровский. 3-е 
изд. М.: Советская энциклопедия, 1978. 
Т. 8. 528 с.

9. Новая популярная медицинская эн-
циклопедия / гл. ред. В. И. Покровский. М.: 

ООО Издательство «Энциклопедия», 2004. 
768 с.

10. Борзенков Г. Н. Квалификация пре-
ступлений против жизни и здоровья : учеб-
но-практическое пособие. М.: Зерцало-М, 
2005. 144 с.

11.  Гурочкин Ю. Д. Судебная медици-
на : курс лекций. М.: Право и закон, 2003. 
320 с.

12.  Судебная медицина: Общая и осо-
бенная части : учебник для вузов / С. Ф. Ща-
дрин, [и др.]. 2-е изд., испр. и доп. М. : Эксмо, 
2006. 640 с.

13. Большая медицинская энциклопе-
дия: в 30 т. /гл. ред. Б. В. Петровский. 3-е 
изд. М.: Советская энциклопедия, 1978. 
Т. 20. 560 с.

14. Ключевский В.В. Хирургия повреж-
дений. Ярославль: ДИА-пресс, 1999. 845 с. 

15. Михайлов В. В. Основы патологиче-
ской физиологии : руководство для врачей. 
М.: Медицина, 2001. 704 с. 

16. Безлепкин Б. Т. Отраслевая при-
надлежность института возмещения ущерба 
реабилитированным// Советское государ-
ство и право. 1989. № 1. С. 65–73.

17. Большая медицинская энциклопе-
дия: в 30 т. /гл. ред. Б. В. Петровский. 3-е 
изд. М.: Советская энциклопедия, 1978. 
Т. 18. 528 с.

18. Копанева Е. Суд освободил из-под 
стражи жителя Черкасс, которого жестоко 
пытали в милиции // Факты. URL: http://
fakty.ua/155697-sud-osvobodil-iz-pod-strazhi-
zhitelya-cherkass-kotorogo-zhestoko-pytali-v-
milicii (дата звернення: 12.01.2020)

19. Про реабілітацію осіб з інвалідністю 
в Україні 06.10.2005 № 2961-IV // База даних 
«Законодавство України»/Верховна Рада 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
card/2961-15 

20. Богословская Л. А. Основания к от-
мене или изменению приговоров. Харьков, 
1981. 243 с.

21. Сирота І. М. Право пенсійного за-
безпечення в Україні: курс лекцій. К.: Юрін-
ком Інтер, 1998. 288 с.

22. Про затвердження Інструкції про 
встановлення груп інвалідності: Наказ Мі-
ністерства охорони здоров’я України від 
5 вересня 2011 р. № 561 // База даних «Зако-



123

Íàóìîâà À.Î. - Ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ çàêîíîäàâ÷îãî óíîðìóâàííÿ â³äøêîäóâàííÿ...

нодавство України»/Верховна Рада України. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/
z1295-11 

Naumova А.
PhD in law, associate professor,

 Department of criminal law and criminology, 
faculty № 6,

 Kharkiv national university of internal affairs
(Kharkiv - Ukraine)

PROBLEMS ISSUES OF LEGISLATIVE 
RESTRICTION OF PHYSICAL DAMAGES.

The purpose of this research is to analyze 
medical criteria which can be taken as the basis 
for determining the physical harm caused to a 
person by criminal acts, and the legal grounds 
for compensation for the physical harm to the 
victim in the criminal process.

The methodological basis of the research 
was the dialectical method of scientifi c knowl-
edge that made it possible to fully and compre-

hensively determine the theoretical and legal 
problems associated with causing the physical 
harm to the victim.

The conducted research allows us to make a 
conclusion that the victim’s health is the objec-
tive physiological state that he/she had before 
the criminal infringement. Causing the physi-
cal harm, that is disruption of anatomical con-
tinuity, physiological function of organs or tis-
sues, that consists in the bodily harm or disease, 
or pathological state, disability, to the victim is a 
consequence of the criminal infringe of his/her 
life and health, and causing the physical harm 
to the rehabilitated person is a consequence of 
unlawful actions of bodies of prejudicial inqui-
ry and court.

The medical and legal aspects of the re-
search of the physical harm caused to the vic-
tim and the person being rehabilitated are es-
sential for the further development of science, 
improvement of legislation and practice.

SUMMARY 
The article analyzes the controversial issues 

concerning the defi nition of the concept of 
physical harm in the theory of criminal, criminal 
procedural law, medical criteria of health, physical 
harm caused to a person. The signs that reveal 
the meaning of the concept of physical harm 
caused by a crime are outlined. The expediency of 
legislative normalization in procedural procedure 
of compensation procedure for physical harm to the 
victim is substantiated

Keywords: physical harm, victim, health, 
medical criteria, procedure. 

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано спірні питання 

щодо визначення поняття фізичної шкоди в 
теорії кримінального, кримінального проце-
суального права, медичних критеріїв здоров’я, 
фізичної шкоди, спричиненої особі. Викладено 
ознаки, що розкривають зміст поняття фі-
зичної шкоди, спричиненої злочином. Обґрун-
товано доцільність законодавчого унормуван-
ня в положеннях КПК процесуальної процеду-
ри відшкодування фізичної шкоди потерпілому 
Ключові слова: фізична шкода, потерпі-

лий, здоров’я, медичні критерії, процедура.
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ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÐÎÇÁ²É Ó 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

У статті на основі аналізу історичних 
документів, нормативно-правових актів та 
практики діяльності виділено періоди роз-
витку кримінальної відповідальності за роз-
бій за критерієм законодавчого закріплення 
цього поняття. Ґрунтуючись на результа-
тах вивчення різноманітних підходів до ро-
зуміння поняття корисливої насильниць-
кої злочинності й нaукoвo-тeoрeтичнoгo 
ocмиcлeння проблеми посягання на право 
власності й життя та здоров’я особи тa 
їм запобігання, a також зважаючи на ак-
туальність цієї проблематики, обґрунтову-
ється необхідність визнання дослідження 
проблем запобігання розбійним нападам як 
самостійного спеціально-кримінологічного 
напряму.
Ключові слова: генеза, власність, розбій, 

чуже майно, напад, насильство криміналь-
на відповідальність.

 ÑÅÌÅÍÈØÈÍ Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîêòîðàíò Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ 343.3/7.341

охоронним органам взагалі та органам вну-
трішніх справ, зокрема. Тому вдосконалення 
правоохоронної діяльності як реальні кроки 
з гарантування прав і свобод людини перед-
бачає застосування різнобічних заходів. Од-
ним із пріоритетних заходів є вдосконалення 
кримінально-правового захисту людини від 
найбільш небезпечних злочинів, до яких, у 
першу чергу, слід віднести такий злочин, як 
розбій.
Розбій як об’єкт кримінально-правового 

та кримінологічного вивчення, який попа-
дає у поле зору суспільства, піддається дослі-
дженню досить давно. Ще стародавні філосо-
фи Платон і Аристотель цікавились пробле-
мами злочинів, їх причинами та покаранням 
за них. Сьогодні не варто забувати історичні 
здобутки, оскільки чинний Кримінальний 
кодекс України ґрунтується на історичному 
досвіді розвитку кримінально-правових та 
кримінологічних досліджень, зокрема, які 
обґрунтовували зміст його окремих інститу-
тів і розділів. 
Формуванню кримінально-правових 

норм, виробленню конкретних дефініцій та 
їх розміщенню в Особливій частині Кримі-
нального кодексу передував тривалий пері-
од розвитку правової думки, що позначився 
на історії становлення національної право-
вої системи. Тому поняття, систему й окремі 
види злочинів проти власності неможливо 
правильно оцінити без звертання до історич-
них першоджерел права.
Протягом століть тривав поступальний 

розвиток норм про відповідальність за злочи-

Серед різних форм злочинних посягань 
на захищені кримінальним законом блага, 
цінності та інші сфери життєдіяльності лю-
дей розбій є одним із найнебезпечніших 
злочинів. Це зумовлено тим, що при розбої 
посягання на основний об’єкт здійснюється 
шляхом посягання на особу, тоді як, відпо-
відно до ст. 3 Конституції України, людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються найви-
щою соціальною цінністю, а утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави. У реалізації цьо-
го обов’язку провідна роль належить право-



125

Ñåìåíèøèí Ì.Î. - Ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçá³é...

ни проти власності, зокрема за розбій. Відомі 
пам’ятки законодавства, що діяли на терито-
рії України, не використовували такої катего-
рії, як «розбій». В історичних пам’ятках зга-
дуються терміни «красти», «украсти», «тать-
ба», які певним чином відповідали сучасно-
му поняттю «викрадення». Мабуть, першою 
кримінально-правовою нормою, що регулю-
вала відповідальність за викрадення чужого 
майна, була ст. 6 договору руських з грека-
ми при князі Олегові 911 р. (за Іпатіївським 
списком [1, c. 4].
І хоча в цьому договорі не вжито такого 

терміну, як «розбій», на думку І. Ф. Ревер-
са (1826 р.), договір князя Олега 911 р. ви-
окремлював такий вид татьби, як явне відби-
рання чужої речі (розбій) [2, с. 4].
Основним давньоруським джерелом світ-

ського писаного права в літературі вважаєть-
ся «Руська правда». Це джерело містить нор-
ми різного характеру, зокрема кримінально-
правового. «Руська Правда» трактує злочин 
як «образу». Поряд зі злочинами проти осо-
бистості в ній згадуються майнові злочини: 
розбій (відмежування якого від грабежу не 
було), крадіжка («татьба»), самовільне корис-
тування чужим майном тощо (ст. 33, 35, 37, 
40) [3, c. 229–231].
У «Руській правді» про розбій згадується 

як про найнебезпечніший злочин, однак ви-
значення цього злочину в законі немає. При 
цьому самостійно термін «розбій» не вико-
ристовується, а йдеться про вбивство в роз-
бої, яке визнається більш небезпечним, ніж 
звичайне вбивство, тому за вбивство в роз-
бої передбачалося більш суворе покарання-
 [4, с. 59; 5, с. 208–209].
У період феодальної роздробленості 

Русі найбільш відомим джерелом, що міс-
тить норми кримінально-правового харак-
теру, вважається Псковська Судова грамота 
(1397–1467 рр.), що встановлювала норми 
кримінального права та діяла на території 
Московії, уже розрізняла з татьби крадіжку, 
грабіж, розбій та «наход» (ст. 1, 7, 20, 34) [4, 
с. 331–332]. 
Необхідно відмітити, що в пам’ятках 

XV ст. термін «розбій» зберіг значення не-
спровокованого вбивства з метою розбою 
або озброєної засідки на шляхах з цією ж 
метою.

У другій половині XIV ст. навколо Москов-
ського князівства починають об’єднуватися 
руські землі. До основних документів того 
періоду, що містить норми кримінального 
права, належать Судебник 1497 і 1550 рр. 
та Соборне Укладення 1649 р. «Великокня-
жий» Судебник 1497 р. в літературі іменуєть-
ся першим загальноросійським. У ньому не 
багато норм кримінального права, однак се-
ред злочинів особливо виділяються майнові, 
до яких належать, насамперед, розбій і тать-
ба (ст. 8, 10, 14, 34, 39) [6, с. 54]. 
Судебники 1497 і 1550 р. [6, с. 55, 108] та 

Статути Великого князівства Литовського 
1566 і 1588 р. [7, с. 8] також містять термін 
«розбій», але не визначають ознаки цього 
злочину.
Після приєднання частини України до 

Московської держави в 1654 р. на території 
Гетьманщини, Лівобережжя набула поши-
рення дія Соборного Уложення 1649 р., яке 
не тільки передбачало відповідальність за 
розбій, а й встановлювало його види – про-
стий та кваліфікований. 
На відміну від попереднього законодав-

ства, що пов’язало розбій, звичайно, з убив-
ством, Соборне Уложення виокремлює роз-
бій з обтяжуючими обставинами і без таких 
[8, с. 415]. Разом з тим, час звертає на себе 
увагу певна нечіткість та невизначеність ка-
тегорії «розбій» у статтях Соборного Уложен-
ня 1649 р., що викликало потребу у прийнят-
ті нових законів.
Тривалий час (1743–1840 рр.) на території 

Лівобережної України був чинним Закон під 
назвою «Права, за якими судиться малоросій-
ський народ». Цей Закон не тільки розмежо-
вував між собою крадіжку, грабіж та розбій, а 
й встановлював покарання у главі 22 «О гра-
бежах, разных шкодах и за это о наказани-
ях» за різні види викрадення. Так, Артикул 1 
передбачав страту за «воровство с поличным 
или без поличного, если кража выше 20 ру-
блей», а для злодіїв, які «… крадутъ разные 
вещи и явно похиша, убъгають…», артикул 
передбачав покарання у вигляді «бить розга-
ми или плетьми» [9, c. 430].
Лише в Уложенні про покарання кримі-

нальні та виправні від 15 серпня 1845 р. мали 
місце чіткі та досконалі визначення багатьох 
видів злочинів, які актуальні і по теперішній 
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час, у тому числі щодо таких категорій, як 
розбій, грабіж, крадіжка тощо [10]. Склади 
злочинів, які передбачали відповідальність 
за розбій, були сконцентровані у Відділі I 
«Про розбій» Глави III «Про викрадення 
чужого майна» Розділу XII «Про злочини та 
провини проти власності приватних осіб».

У Відділі I «Про розбій», який у ст. ст. 2129-
2138 передбачав відповідальність за різні види 
розбійних діянь, при цьому в ст. 2129 місти-
лося загальне визначення розбою, а в інших 
статтях цього відділу встановлювалася відпо-
відальність за конкретні різновиди розбою 
[10, с. 297].
З 1 травня 1846 р. на території Російської 

імперії набув чинності новий Кримінальний 
кодекс під назвою «Ухвала про покарання 
кримінальних та виправних», що діяв зі змі-
нами аж до соціалістичної революції 1917 р. 
Укладення про покарання кримінальні та 
виправні від 1845 р. передбачало відпові-
дальність за розбій. Так, розбій, згідно з цим 
Законом, становить, по-перше, відбирання 
майна із застосуванням насильства, що було 
небезпечним для життя чи здоров’я, або сво-
боди, або з погрозою, по-друге, відкрите ви-
крадення майна в присутності власника або 
інших осіб (ст. 2139). На відміну від Укладен-
ня 1845 р., Укладення 1903 р. не використо-
вувало терміна «розбій». Проте відповідаль-
ність за його вчинення була передбачена 
(ст. 258 глави XXXII «О воровстве, разбое и 
вымогательстве»). Таємне або відкрите ви-
крадення чужого майна з метою присвоєння 
охоплювалося єдиним поняттям «воровство» 
[6, с. 155]. 
У Кримінальному Уложенні 1903 р. [11] у 

межах одних складів злочинів були об’єднані 
злочини проти майна і доходів казни, а та-
кож проти власності приватних осіб. Цей за-
кон піддав певному перегляду поняття «ви-
крадення майна» взагалі і «розбій», зокрема. 
[11, с. 48].
Поняття розбою визначалося в ч. 1-

ст. 589 Кримінального Уложення як ви-
крадення чужого рухомого майна з метою 
привласнення за допомогою приведення 
у несвідомий стан, тілесного ушкодження, 
насильства над особою чи кримінальної по-
грози [11, с. 49]. Тобто межі категорії «роз-
бій» за рахунок такого визначення значно 

розширювалися, бо цим визначенням охо-
плювалися і ознаки грабежу, поєднаного з 
насильством [11, с. 51–52].
На відміну від попереднього Уложення, 

в якому кваліфіковані види розбою передба-
чалися у різних статтях, Кримінальне Уло-
ження 1903 р. всі кваліфіковані види розбою 
передбачає в ч. 2 ст. 589, яка містить 7 пунк-
тів, а саме: 1) заподіяння вельми тяжкого або 
тяжкого тілесного ушкодження; 2) вчинення 
розбою в церкві; 3) вчинення у відкритому 
морі; 4) кількома особами, які вторгнулися 
для цього у заселений будинок або примі-
щення; 5) особою, яка запаслася зброєю або 
знаряддям для нападу або захисту; 6) згра-
єю; 7) особою, яка не менше трьох разів від-
бувала покарання за «воровство», розбій, 
вимагання або шахрайство і при цьому до 
закінчення п’ятирічного строку з дня відбу-
вання покарання за будь-яке з цих злочин-
них діянь [11, с. 58].
У цей період часу у кримінально-право-

вій доктрині терміни «власність» й «майно» 
вживалися найчастіше як синоніми і позна-
чали всю сукупність майнових прав та ін-
тересів. Можливо, тому І. Я. Фойницький 
об’єктом майнових посягань визнавав майно 
як «конкретний предмет юридичного пану-
вання людини як одну з частин його право-
вої сфери» [3].
Кримінальний кодекс Української Соціа-

лістичної Радянської Республіки від 23 серп-
ня 1922 р. визначив розбій як відкритий з 
метою викрадення майна напад окремої осо-
би на будь-кого, поєднаний з фізичним або 
психічним насильством, що загрожує смертю 
або каліцтвом (ч. 1 ст. 184 Кримінальний ко-
декс Української Соціалістичної Радянської 
Республіки). У ч. 2 ст. 184 КК УСРР такий 
самий злочин, вчинений групою осіб (бан-
дитизм), карається – покараннями, перед-
баченими ст. 76 Кримінального Кодексу-
[12, с. 58-59].
Мало чим відрізняючись один від одно-

го, перші радянські кримінальні кодекси 
України 1922 і 1926 рр., які сприйняли ідею 
Кримінального уложення про єдину кримі-
нально-правову охорону державного, гро-
мадського та особистого (приватного) майна,  
розподіли злочини проти власності на розбої 
та інші посягання. 
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Найбільш істотною відмітною особливіс-
тю Кримінального кодексу України 1960 р. 
було те, що він тривалий час розрізняв пося-
гання на соціалістичне (державне, колектив-
не) та індивідуальне майно громадян. Кримі-
нальний кодекс Української Радянської Соці-
алістичної Республіки, прийнятий у 1960 р., 
передбачив відповідальність за розбій у двох 
статтях: ст. 86 Кримінального кодексу «Роз-
бій з метою розкрадання державного або ко-
лективного майна» та ст. 142 Кримінального 
кодексу «Розбій» [13]. Диспозиції вказаних 
норм визначали розбій як напад з метою за-
володіння державним або колективним май-
ном, поєднаний з насильством, небезпечним 
для життя чи здоров’я особи, яка зазнала 
нападу, або з погрозою застосування такого 
насильства (ст. 86 Кримінального кодексу) та 
напад з метою заволодіння індивідуальним 
майном громадян, поєднаний з насильством, 
небезпечним для життя чи здоров’я особи, 
яка зазнала нападу, або з погрозою застосу-
вання такого насильства (ст. 142 Криміналь-
ного кодексу). Отже, загальною ознакою роз-
бою було відкрите викрадення чужого майна 
поєднаного з насильством, що є небезпечним 
для життя та здоров’я потерпілого. 
Відповідно до КК УРСР 1960 р. розбій з 

метою заволодіння соціалістичним майном 
вперше виділяється як самостійний склад 
злочину, який охоплюється загальним по-
няттям «розкрадання», бо до цього розбій з 
метою заволодіння соціалістичним майном 
не був прямо передбачений у законодавстві, 
а розглядався у судовій практиці лише як 
кваліфікуюча ознака розкрадання. 
Чинний Кримінальний кодекс України, 

прийнятий 5 квітня 2001 р., визначив розбій 
як напад з метою заволодіння чужим май-
ном, поєднаний із насильством, небезпечним 
для життя чи здоров’я особи, яка зазнала 
нападу, або з погрозою застосування такого 
насильства (ст. 187 Кримінального кодексу 
України). Частина 2 статті 187 передбачає 
розбій, вчинений за попередньою змовою 
групою осіб або особою, яка раніше вчинила 
розбій або бандитизм, а частина 3 цієї статті – 
розбій, поєднаний із проникненням у житло, 
інше приміщення чи сховище.
Розбій, спрямований на заволодіння май-

ном у великих чи особливо великих розмірах 

або вчинений організованою групою, або 
поєднаний із заподіянням тяжких тілесних 
ушкоджень, кваліфікується за ч. 4 ст. 187 КК 
України [14].
Розбій належить до найбільш небезпеч-

них корисливо-насильницьких злочинів. Він 
посягає на два об’єкти:

1)право власності;
2)особу (її здоров’я і життя) [15, с. 177]. 
Водночас не менше значення приділяє 

кримінологія і поняттю розбою як окремо-
го факту злочинної поведінки, що утворює 
сукупність розбоїв. Але, на відміну від кри-
мінального права, що наводить правове по-
няття розбою, для кримінології цей феномен 
представляє значення лише як виявлення 
в ньому ознак, що характеризують не лише 
поодинокий факт діяння, а відображає зако-
номірності цього явища загалом. Наприклад, 
кримінологія вивчає не розбій на банківські 
установи та інкасаторів, з метою встановлен-
ня у даному факті ознак складу злочину, пе-
редбаченого ст. 187 Кримінального кодексу 
України, а розбійні напади як явище та роз-
повсюдження їх у регіоні (загальної кількос-
ті, рівня цих злочинів, зважаючи на певну 
кількість населення, динаміку їх вчинення за 
певні відрізки часу, частку в загальній кіль-
кості вчинених злочинів, розмір завданого 
збитку тощо), причин й умов учинення да-
них злочинів, характеристик особи, яка вчи-
няє розбій, особливостей протидії вищеза-
значеним злочинам. 
Звичайно, без вивчення поодиноких фак-

тів розбоїв на банківські установи та інкаса-
торів неможливо вивчити його системність, 
тому тісний зв’язок між окремими розбоями 
й сукупністю розбоїв підкреслює їх єдину 
кримінологічну сутність. Завжди існували й 
існують нині правові та соціальні аспекти роз-
бою, однак останні пов’язані з виявленням 
того визначального загального, що лежить 
в основі співвідношення розбою й системи 
їх вчинення. Тому кримінологія, вивчаючи 
розбій, аналізуючи психологічний аспект 
людської дії, поєднує його із соціологічним 
аспектом: переходить від індивідуальних 
учинків до масових, сукупності, до сутності 
суспільних відносин. У зв’язку з особою, яка 
вчинила розбій, розгляду підлягають і при-
чини та умови злочину, злочинної поведінки 
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особи для профілактики антигромадської по-
ведінки, зокрема злочинної.
Кримінологія, вивчаючи суспільну небез-

пеку розбою, не перебуває осторонь від того, 
що визнається ним, а що таким не є. 
Аналіз історичних документів дозволяє 

стверджувати, що формуванню криміналь-
но-правових норм, що регулюють відпові-
дальність за розбій, виробленню конкретних 
дефініцій передував досить тривалий період 
розвитку правової думки, який позначився 
на всій історії становлення української дер-
жавності. Протягом століть відбувався посту-
пальний розвиток норм про відповідальність 
за розбій. 
З огляду на викладене вище, можна ви-

ділити та охарактеризувати п’ять основних 
періодів формування кримінально-правової 
норми та вироблення конкретної дефініції 
розбою як об’єкта кримінологічного дослі-
дження: 

– перший період з 911 р. – до II пол. 
ХIV ст. характеризується відсутністю чіткого 
терміну «розбій», але виокремленням виду 
татьби – явне відбирання чужої речі (розбій);

– другий період – II пол. ХIV ст. – 
1846 р. характеризується слабким (або пер-
шою спробою) виділенням дефініції розбою 
та відокремленням його від татьби та грабе-
жу. Також виокремлено різні види розбою, 
які перепліталися з ознаками татьби, вста-
новлено покарання за розбій, яке було більш 
суворішим за татьбу;

– третій період – 1846 р. – 1917 р. 
характеризується трьома фактами: 1) введен-
ням у дію першого Кримінального кодексу в 
Російській імперії (Уложення про покарання 
кримінальні та виправні), у якому виділяв-
ся розбій як, по-перше, відбирання майна 
із застосуванням насильства, що було небез-
печним для життя чи здоров’я, або свободи, 
або з погрозою, по-друге, відкрите викраден-
ня майна в присутності власника або інших 
осіб; 2) передбачено відповідальність за роз-
бій, зокрема у Відділі I «Про розбій» Глави 
III «Про викрадення чужого майна» Розділу 
XII «Про злочини та провини проти власнос-
ті приватних осіб»; 3) використання терміну 
«розбій» в Уложенні про покарання кримі-
нальні та виправні від 1903 р., яке відмінило 
попереднє, проте відповідальність за його 

вчинення була передбачена, а таємне або 
відкрите викрадення чужого майна з метою 
присвоєння охоплювалося єдиним поняттям 
«воровство»;

– четвертий період – 1917 р. – 1990 р. 
характеризувався чотирма фактами: 1) вста-
новленим жорстким покаранням за розбій, 
зокрема постанова ВЦВК «Про вилучення 
із загальної підсудності у місцевостях, оголо-
шених на воєнному становищі» від 20 червня 
1919 р. встановлювала право безпосередньої 
розправи аж до розстрілу за контрреволю-
ційні злочини, до яких належав і розбій;-
2) визначенням розбою як відкритого з ме-
тою викрадення майна нападу окремої особи 
на будь-кого, поєднаного з фізичним або пси-
хічним насильством, що загрожує смертю або 
каліцтвом. Подальше редагування цієї дефі-
ніції відображено в Кримінальному кодексі 
Української Соціалістичної Радянської Рес-
публіки, що визначав розбій як відкритий з 
метою викрадення майна напад окремої осо-
би на будь-кого, поєднаний з фізичним або 
психічним насильством, що загрожує смертю 
або каліцтвом (ст. 184 Кримінального кодек-
су УСРР); 3) визначення розбою як відкрито-
го нападу окремої особи було дано спочатку 
і в ст. 174 КК 1927 року, а потім Постановою 
ВУЦВК і РНК УСРР від 15 березня 1930 р. 
внесено відповідні зміни та доповнення до 
ст. 174 КК 1927 р. та передбачено у ч. 2 ст. 
174 КК таку кваліфікуючу ознаку розбою, як 
вчинення розбою групою осіб; 4) передбачен-
ням Кримінальним кодексом УРСР 1960 р. 
відповідальності за розбій у двох статтях:-
ст. 86 КК, що передбачала відповідальність 
за розбій з метою розкрадання соціалістич-
ного майна, і ст. 142 КК, що передбачала від-
повідальність за розбій з метою заволодіння 
особистим майном громадян, які були розта-
шовані відповідно у главах II та V Особливої 
частини КК;

– п’ятий період з 1990 р. і до сьогод-
ні характеризується змінами у правовому 
регулюванні форм власності в Україні. Так, 
поняття розбою у ст. 86 та 142 Кримінально-
го кодексу УРСР змінилося словосполучен-
нями «суспільне майно» та «особисте май-
но», «колективне майно» та «індивідуальне 
майно», а отже, чинний Кримінальний ко-
декс України визначив розбій як напад з 
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метою заволодіння чужим майном, поєдна-
ний із насильством, небезпечним для життя 
чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або 
з погрозою застосування такого насильства 
(ст. 187 Кримінального кодексу України) 
й окреслив його кваліфікуючі ознаки, зо-
крема: а) за попередньою змовою групою 
осіб або особою, яка раніше вчинила розбій 
або бандитизм, є кваліфікуючою ознакою 
розбою (ч. 2 ст. 187 Кримінального кодек-
су України); б) проникнення в житло, інше 
приміщення чи сховище або спричинення 
значної шкоди потерпілому є кваліфіку-
ючою ознакою розбою (ч. 3 ст. 187 Кримі-
нального кодексу України); в) заволодіння 
майном у великих чи особливо великих роз-
мірах, або вчинений організованою групою, 
або поєднаний із заподіянням тяжких тілес-
них ушкоджень є особливо кваліфікуючою 
ознакою (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу 
України).
Щодо світового розвитку кримінальної 

відповідальності за розбій, то спочатку він 
був споріднений з крадіжкою та не відмежо-
вувався від неї (П’ятикнижжя Мойсея), а вже 
у Вавилонській державі широко трактував-
ся в законах царя Хаммурапі, які ефективно 
застосовувались на практиці. У становленні 
розбою як злочину проти власності значний 
крок вперед зробили юристи римського пра-
ва (Закони ХІІ таблиць), в якому спостеріга-
ється диференціація кримінальної відпові-
дальності залежно від суб’єкта злочину – не-
повнолітня особа чи повнолітня. Подальший 
розвиток норм про кримінальну відповідаль-
ність за розбій відбувався під впливом націо-
нальних культур, політичних подій у держа-
вах тощо.
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Becoming and developing responsibility 
for the robbery in the criminal legislation of 

Ukraine
In the article, on the basis of the analysis of 

historical documents, normative legal acts and 
practice of activity, the periods of development 
of criminal responsibility for robbery according 
to the criterion of legislative consolidation of this 
concept are highlighted.

An analysis of the historical documents that 
claimed responsibility for the robbery testifi ed 
about the distant past of this crime, although the 
very concept of “robbery” originated around the 
10th century. The following conditional periods 
for the development of criminal responsibility 
for robbery are outlined: 1) the formation of 
criminal liability for robbery and its attribution 
to crimes against property (911 - 1st half of the 
16th century); 2) normative improvement of 
criminal responsibility for robbery (II pol. XVI 
- 1917); 3) detailing the norms of criminal lia-
bility for robbery (1917 - 1990); 4) the modern 
period of development of criminal responsibility 
for robbery (1990 - our time). To periodize his-
torical development, the author has chosen the 
criterion of legislative consolidation of the con-
cept of “robbery”, because to establish certain 
facts only allows the study and comprehensive 
analysis of offi cial written sources of informa-
tion, which are historical legal documents. In 
general, the whole history of the development 
of responsibility for robbery is a progressive and 
effective path from robbery as a crime related to 
murder to robbery as one of the most danger-
ous crimes against property that affects property 
relations. At the present stage of development of 
the Ukrainian state, there are a number of draft 
laws to amend Art. 187 of the Criminal Code of 
Ukraine, which are still under discussion and fi -
nalization by the Ukrainian legislature.

Based on the results of the study of differ-
ent approaches to understanding the concept 
of self-serving violent crime and the scientifi c-
theoretical understanding of the problem of in-
fringement on the property rights and life and 
health of the person, their prevention, and also 
taking into account the relevance of this prob-
lem, , as an independent special criminological 
direction.

Keywords: genesis, property, robbery, alien 
property, assault, violence criminal liability.

АНОТАЦІЯ 
У статті на основі аналізу історичних до-

кументів, нормативно-правових актів та прак-
тики діяльності виділено періоди розвитку кри-
мінальної відповідальності за розбій за критері-
єм законодавчого закріплення цього поняття. 
Аналіз історичних документів, які перед-

бачали відповідальність за вчинення розбою, 
засвідчив про далеке минуле цього злочину, хоча 
саме поняття «розбій» виникло приблизно у Х 
ст., через що запропонований автором істо-
ричний відлік розпочинається саме з цієї дати. 
Окреслено наступні умовні періоди розвитку 
кримінальної відповідальності за розбій: 1) ста-
новлення кримінальної відповідальності за роз-
бій та віднесення його до злочинів проти влас-
ності (911 р. – І пол. ХVІ ст.); 2) нормативного 
вдосконалення кримінальної відповідальності за 
розбій (ІІ пол. ХVІ ст. – 1917 р.); 3) деталізації 
норм кримінальної відповідальності за розбій 
(1917 – 1990 рр.); 4) сучасний період розвитку 
кримінальної відповідальності за розбій (1990 
р. – наш час). Для періодизації історичного роз-
витку автором був обраний критерій законодав-
чого закріплення поняття «розбій», адже кон-
статувати певні факти дозволяє лише вивчен-
ня та всебічний аналіз офіційних письмових 
джерел інформації, якими є історичні правничі 
документи. У цілому вся історія розвитку відпо-
відальності за розбій – це прогресивний та ре-
зультативний шлях від розбою як злочину про-
ти особи, суміжного з убивством, до розбою як 
одного з найнебезпечніших злочинів проти влас-
ності, який посягає на відносини власності. На 
сучасному етапі розвитку Української держави 
існує низка проєктів законів щодо внесення змін 
до ст. 187 КК України, які поки що перебувають 
на стадії обговорення та доопрацювання зако-
нодавчим органом України.
Ґрунтуючись на результатах вивчення різ-

номанітних підходів до розуміння поняття ко-
рисливої насильницької злочинності й нaукoвo-
тeoрeтичнoгo ocмиcлeння проблеми посягання 
на право власності й життя та здоров’я особи, 
тa їм запобігання, a також зважаючи на акту-
альність цієї проблематики, обґрунтовується 
необхідність визнання дослідження проблем за-
побігання розбійним нападам як самостійного 
спеціально-кримінологічного напряму.
Ключові слова: генеза, власність, розбій, 

чуже майно, напад, насильство кримінальна 
відповідальність.
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В статье раскрывается многознач-
ное понятие «право наследования». Автор 
отмечает, что право наследования явля-
ется многозначным понятием. Оно име-
ет четыре значения: право наследования в 
объективном значении; право наследования 
в субъективном значении; в значении на-
следственного законодательства; в значении 
учебного предмета (курса).
Ключевые слова: Азербайджан, право, 

имущество, нотариат, концепция. 

нию, одним словом, о праве получить иму-
щество умершего лица. 
Право наследования в субъективном 

смысле – это субъективное право наследо-
вания. А субъективное право наследования 
считается одним из видов субъективного 
гражданского права. 
Право наследования в третьем значении 

используется в значении наследственного 
законодательства. Под наследственным за-
конодательством или законодательством 
о наследовании, понимается совокупность 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих наследственные отношения, а также 
другие отношения, связанные с наследова-
нием. 
Наследственное право, как учебная дис-

циплина (курс), обучает право наследования 
являющейся подотраслью гражданского 
права, концепциям, теориям, доктриналь-
ным (научным) мыслям, учениям об этом 
праве. 
Будучи как экономической, так и пра-

вовой категорией, связанной с процессом 
формирования и укрепления собственно-
сти, институт наследования, являющийся 
одним из правовых институтов, имеющих 
древнюю историю, с одной стороны, создает 
для собственника возможность реализации 
полномочий по распоряжению своим иму-
ществом, а с другой, - выступает как одно из 
оснований возникновения права собствен-
ности [5, с. 5]. 
В.Н.Яковлев отмечает, что Римское на-

следственное право проистекает из глубо-

Право наследования является много-
значным понятием. Оно имеет четыре зна-
чения: право наследования в объективном 
значении; право наследования в субъектив-
ном значении; в значении наследственно-
го законодательства; в значении учебного 
предмета (курса). 
В объективном значении под правом на-

следования понимается совокупность иму-
щественных прав и обязанностей, которые 
могут быть переданными после смерти фи-
зического лица другим лицам, обществен-
ных отношений, возникающих при пере-
ходе некоторых неимущественных прав к 
другим лицам, а также правовых норм, ре-
гулирующих другие отношения, связанные 
наследованием. 
Под правом наследования в субъектив-

ном значении, понимается мера поведения 
конкретного лица как наследника. Речь 
идет о праве конкретного лица являться на-
следником, быть призванным к наследова-
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кой древности, названной первобытно-об-
щинным строем. Долгий и сложный путь 
развития института наследования проходил 
через все известные социально-экономиче-
ские формации: рабовладельческую, фео-
дальную, капиталистическую, социалисти-
ческую. И каждая из этих формаций вноси-
ла свои коррективы в содержание наслед-
ственного права. Однако его суть оставалась 
прежней, древнеримской: имущественное 
правопреемство, составляющее содержание 
института наследования [9, с. 675]. 
Наследование является производным 

институтом, основанным на правопреем-
стве, то есть на переходе прав и обязанно-
стей, принадлежащих одному лицу к друго-
му лицу (другим лицам). 
Как известно, правопреемство может 

быть общим и специальным. При специ-
альном правопреемстве от одного лица к 
другим лицам переходят права и обязан-
ности (либо только права или только обя-
занности) в одном или нескольких право-
отношениях. При общем (универсальном) 
правопреемстве к другому лицу (другим 
лицам) права и обязанности переходят в 
неизменном виде как единое целое, при-
чем в один и тот же момент. Наследова-
ние относится к общему правопреемству: 
наследство (наследственное имущество) 
переходит к наследникам в порядке уни-
версального правопреемства, т.е. в неиз-
менном виде, как единое целое, и в один и 
тот же момент [7, с. 98]. 
Тесно связанное с имущественными от-

ношениями, право наследования в мусуль-
манском праве подразделяется на две вет-
ви: наследование по завещанию и фараиз, 
то есть наследство по закону. Мусульманин 
вправе завещать лишь одну треть своего 
имущества, завещание, превышающее дан-
ный предел, считается недействительным. 
В случае, если в составленном лицом заве-
щании указано более трети имущества, на-
следник по завещанию должен отказаться 
от его принятия в пользу наследника по 
закону. Завещание составляется в присут-
ствии двух свидетелей. 
Согласно мусульманскому праву, то или 

иное лицо может завещать свое имущество 
любому другому лицу, независимо от рели-

гиозной принадлежности. В случае, если 
завещатель в различное время составил не-
сколько противоречащих друг другу заве-
щаний, то обладающим юридической силой 
считается лишь последнее завещание. 
Вместе с наследуемым имуществом по 

наследству переходят также имуществен-
ные права и обязательства завещателя. Удо-
стоверенное завещание, как доказательство, 
играет определенную роль в судебном про-
цессе. 
При наследовании по закону, количе-

ство долей наследников нашло свое отраже-
ние в 11-й и 12-й аятах суры ан-Ниса (Жен-
щины) в Коране: Аллах заповедует вам от-
носительно ваших детей: мужчине достает-
ся доля, равная доле двух женщин. Если все 
дети являются женщинами числом более 
двух, то им принадлежит две трети того, что 
он оставил. Если же есть всего одна дочь, то 
ей принадлежит половина. Каждому из ро-
дителей принадлежит одна шестая того, что 
он оставил, если у него есть ребенок. Если 
же у него нет ребенка, то его наследуют ро-
дители, и матери достается одна треть. Если 
же у него есть братья, то матери достается 
одна шестая. Таков расчет после вычета по 
завещанию, которое он завещал, или выпла-
ты долга. Ваши родители и ваши дети - вы 
не знаете, кто из них ближе и приносит вам 
больше пользы. Таково предписание Алла-
ха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый 
(11-й аят).
Вам принадлежит половина того, что 

оставили ваши жены, если у них нет ребен-
ка. Но если у них есть ребенок, то вам при-
надлежит четверть того, что они оставили. 
Таков расчет после вычета по завещанию, 
которое они завещали, или выплаты дол-
га. Им принадлежит четверть того, что вы 
оставили, если у вас нет ребенка. Но если у 
вас есть ребенок, то им принадлежит одна 
восьмая того, что вы оставили. Таков рас-
чет после вычета по завещанию, которое вы 
завещали, или выплаты долга. Если муж-
чина или женщина, которые оставили на-
следство, не имеют родителей или детей, но 
имеют брата или сестру, то каждому из них 
достается одна шестая. Но если их больше, 
то они имеют равные права на одну треть. 
Таков расчет после вычета по завещанию, 
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которое он завещал, или выплаты долга, 
если это не причиняет вреда. Такова запо-
ведь Аллаха, ведь Аллах - Знающий, Выдер-
жанный (12-й аят).
В странах, где действуют нормы мусуль-

манского права, при решении вопросов 
наследования, за основу берутся 180-й аят 
суры аль-Багара, а также 11-й и 12-й аяты 
суры ан-Ниса. В 180-й аяте суры аль-Багара 
говорится: «Когда смерть приближается к 
кому-либо из вас, и он оставляет после себя 
добро, то ему предписано оставить завеща-
ние родителям и ближайшим родственни-
кам на разумных условиях. Такова обязан-
ность богобоязненных».
В советский период ХХ столетия право 

наследования прошло сложный путь раз-
вития. В 1920 году Революционный Коми-
тет Азербайджана издал Декрет об отмене 
наследования (ни в архивном фонде, ни в 
сборнике законов нет информации о том, в 
какой день и месяц 1920 года было отмене-
но наследование, без упоминания дня и ме-
сяца указывается лишь, что в 1920 году был 
издан Декрет об отмене наследования). В 
Декрете говорилось: «Наследование, как по 
закону, так и по завещанию отменяется, все 
движимое и недвижимое имущество при-
надлежавшие собственнику, после его смер-
ти считаются государственной собственно-
стью Азербайджанской Советской Социали-
стической Республики». Согласно Декрету 
об отмене наследования, по наследству мог-
ли перейти лишь домашние предметы, не 
превышающие десяти тысяч рублей, и не-
обходимое для трудовой деятельности иму-
щество наследодателя. 
В статьях 487-506 (4-м разделе) состоя-

щего из 5 разделов, первого Гражданского 
Кодекса Азербайджанской ССР, принято-
го на 3-й сессии Центрального Исполни-
тельного Комитета Азербайджана 16 июня 
1923 года и вступившего в силу 8 сентября 
того же года, нашли отражение положения, 
связанные с наследованием. На основании 
статьи 487 указанного Кодекса, допускалось 
наследование по закону и по завещанию. 
В последующие годы номера статей 

Гражданского кодекса, регулирующих на-
следственные отношения, и содержание не-
которых статей были изменены. После из-

менений вопросы наследования нашли от-
ражение в статьях 487-506 Кодекса. Поста-
новлением Центрального Исполнительного 
Комитета Азербайджана от 6 марта 1926 
года в раздел «Право наследования» Граж-
данского кодекса было внесено изменение 
и предел имущества, переходящего по на-
следству (10 тысяч рублей), отменен.
В годы Второй мировой войны в зако-

нодательство в сфере права наследования 
были внесены некоторые изменения. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
«О наследниках по закону и по завещанию» 
от 14 марта 1945 года ранее известные ка-
тегории наследников по закону были до-
полнены двумя новыми категориями - утра-
тившими трудоспособность родителями, а 
также братьями и сестрами. В соответствии 
с Указом была введена очередность призва-
ния к наследованию по закону. В первую 
очередь подлежали призванию дети (в том 
числе усыновленные), супруг и нетрудоспо-
собные родители умершего, а также другие 
нетрудоспособные лица, состоявшие на иж-
дивении умершего не менее одного года до 
его смерти. Во вторую очередь призывались 
трудоспособные родители, а при их отсут-
ствии – в третью очередь – братья и сестры 
умершего.
В связи с изданием Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «О наследниках 
по закону и по завещанию» от 14 марта 1945 
года Указом от 14 ноября 1947 года статья 
498 Гражданского кодекса Азербайджан-
ской ССР была дополнена примечанием 
следующего содержания: 

«Лица, находящиеся в живых на день от-
крытия наследства, а также находившиеся 
в утробе матери при жизни наследодателя 
и родившиеся после его смерти, считаются 
наследниками». 
В Гражданском кодексе Азербайджан-

ской ССР от 11 сентября 1964 года вопро-
сам наследования были посвящены статьи 
527-572. 
Каждое государство, само создает на-

следственные правовые нормы, то есть об-
щего наследственного права, применяемого 
во всех странах, нет. 
На основании части 5 статьи 29 Консти-

туции Азербайджанской Республики от 12 
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ноября 1995 года государство гарантирует 
право на наследование. Для сравнения хо-
тели бы подчеркнуть что кроме Украины, 
Туркмении и Киргизии, в Конституциях 
всех Стран Содружества Независимых Госу-
дарств имеется Конституционная гарантия 
на право наследования. Однако, в Консти-
туциях Украины, Туркмении и Киргизии 
не имеется норма, указывавшая на государ-
ственную гарантию о наследовании. 
На основании статьи 1133 Гражданского 

кодекса Азербайджанской Республики, ко-
торая называется «Понятие наследования», 
имущество умершего лица (наследодателя) 
переходит к другим лицам (наследникам) в 
силу закона либо завещания либо по обоим 
основаниям [3]. 
Наследование по закону (переход иму-

щества умершего к лицам, указанным в за-
коне) наступает в том случае, если наследо-
датель не оставит завещания, либо завеща-
ние полностью или частично признано не-
действительным.
В настоящее время во всех странах Со-

дружества Независимых Государств нормы, 
связанные с наследством, нашли свое отра-
жение в Гражданских кодексах этих стран. 
Статьи 1133-1325 нового Гражданского 
кодекса Азербайджанской Республики,-
ст. 1110-1185 ГК Российской Федерации, 
ст. 1216-1308 ГК Украины, ст. 1138-1190 ГК 
Республики Таджикистан, ст. 1118-1166 ГК 
Киргизской Республики, ст. 1112-1157 ГК 
Республики Узбекистан, ст. 1432-1575 ГК 
Республики Молдова, ст. 1038-1083 ГК Ре-
спублики Казахстан, ст. 1128-1318 ГК Тур-
кменистана и ст. 1031-1092 Республики Бе-
ларусь посвящены вопросам наследования.
Из республик, которые были в составе 

бывшего Советского Союза, только Эстон-
ская Республика отказалась от кодификации 
гражданского права, выбрав путь разработ-
ки общего закона о регулировании граждан-
ских отношений, и 28 июня 1994 года был 
принят Закон Эстонской Республики «Об 
общей части Гражданского кодекса». После 
этого началось принятие специальных зако-
нов, посвященных отдельным подотраслям 
и институтам гражданского права, в том 
числе Закона «О наследственном праве» 
Эстонской Республики от 15 мая 1996 года. 

Указанный Закон, вступивший в действие с 
1 января 1997 года, включает в себя восемь 
разделов и 174 статьи, которые достаточно 
подробно определяют эстонский наслед-
ственный правопорядок, в том числе в обла-
сти регулирования наследования по закону, 
завещанию, договору, обязательной доли в 
наследстве и наследственного процесса. Но 
этот Закон действовал всего два года, так 
как в Эстонии с 1 января 2009 года вступил 
в силу новый Закон «О наследовании», ко-
торый был принят 17 января 2008 года, со-
стоящий из 190 статьи.
В Европе следующие нормативные акты 

регулируют наследственные отношения: 
- в Австрии – Всеобщий Гражданский 

Кодекс Австрии от 1 июня 1811 года, всту-
пивший в силу с 1 января 1812 года (с из-
менениями и дополнениями) (параграфы 
532-824);

- в Болгарии – Закон о наследовании 
от 29 января 1949 года (действует с изм. 
1950, 1985 и 1992 года гг.);

- в Венгрии – раздел Гражданского 
Кодекса Венгерской Республики 1959 г.-
(в ред. 1977 г.);

- в Германии – Германское граждан-
ское уложение 1896 года (книга V «Наслед-
ственное право»);

- в Испании – Гражданский Кодекс 
Испании 1889 г., титул III книги III; а так-
же Закон о наследовании 11/1981 от 13 мая 
1981 г.;

- в Италии – Гражданский Кодекс 
Италии 1942 года (книга вторая);

- в Польше – Гражданский Кодекс Ре-
спублики Польша 1964 года;

- в Румынии – Гражданский Кодекс 
Румынии 1865 года;

- во Франции – Гражданский Кодекс 
1804 года, два титула книги III Француз-
ского Гражданского Кодекса (далее ФГК) 
«О различных способах, которыми при-
обретается собственность»: титул I «О на-
следовании» и титул II «О прижизненном 
дарении и завещании». Наследование по 
закону рассматривается в ФГК отдельно от 
наследования по завещанию, которое регу-
лируется в тесной связи с прижизненными 
дарениями. Это объясняется наличием в 
законе общих норм, регулирующих поря-
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док безвозмездного приобретения имуще-
ства;

- в Чехии – Гражданский Кодекс 1963 
года (в ред. 1992 г.);

- в Швейцарии – книга III Швейцар-
ского Гражданского Кодекса «О наслед-
ствах». Регламентирование ряда вопросов 
(в частности, связанных с составлением за-
вещания) Кодекс относит к компетенции 
кантонов;

- в Сербии – Закон о наследовании Ре-
спублики Сербия от 1974 года (с дополнени-
ями от 1979 г.), 

- в Черногории - Закон о наследова-
нии Республики Черногория от 1975 года (с 
доп. 1978 г.);

- в Хорватии Закон о наследовании 
Республики Хорватия от 1965 года (с доп. 
1978 года).
При регулировании наследственных от-

ношений применяются также некоторые 
нормативные акты, действующие наряду с 
Гражданским кодексом. В Венгрии, напри-
мер, это Закон 1974 года о браке, семье и 
опеке (с изм. и доп.), Закон 1991 года о но-
тариусах; Приказ Министра Юстиции 1984 
года «О нотариусах и некоторых видах нота-
риального производства». В Польше таким 
сопутствующим нормативным актом явля-
ется Закон о нотариате 1951 года (с послед. 
изм.) [8, c. 379-380] и др.
Как правильно указывает профессор 

Г.Г.Черемных, в странах континентального 
права наследственное право переняло мно-
гие институты римского наследственного 
права, адаптировав некоторые институты к 
собственным национальным особенностям.
Наследственное право зарубежных 

стран исходит из общих принципов воз-
можности наследования по закону и по за-
вещанию, причем по общему правилу на-
следование по закону рассматривается как 
«наследование без завещания», то есть при-
оритет имеет наследование по завещанию. 
Законодательство о наследовании исходит 
из незыблемости свободы воли наследода-
теля, который вправе самостоятельно рас-
порядиться своим имуществом, оставив его 
любым лицам, как из числа родственников 
так и лиц, не имеющих с ним родственной 
связи [8, с. 378].

Вместе с тем в порядке наследования, 
как по закону, так и по завещанию в стра-
нах континентальной Европы и в странах 
общего права имеются существенные раз-
личия. Во-первых, в странах общего права 
наследственное имущество переходит к на-
следникам не непосредственно, а через так 
называемого личного представителя. Он 
обычно назначается судом из числа заинте-
ресованных лиц и называется администра-
тором (Administrator). В случае если распо-
рядитель наследства указывается самим на-
следодателем в завещании, он утверждается 
судом и именуется исполнителем (Executor).
Личный представитель определяет объ-

ем наследственного имущества («наслед-
ственную массу»), управляет им в режиме 
доверительного собственника, удовлетво-
ряет претензии кредиторов наследодателя, 
ведет другие его дела; распределяет наслед-
ство между наследниками, представляет по 
требованию суда отчет о произведенных 
действиях и возмещает ущерб, причинен-
ный его недозволенными действиями на-
следникам или кредиторам наследодателя.
Во-вторых, в странах общего права име-

ет место привилегированное положение 
пережившего супруга как наследника [6,-
с. 214-215].
При исследовании законодательства 

стран Содружества Независимых Госу-
дарств мы видим, что только Гражданский 
Кодекс Украины вступивший в силу с 1 ян-
варя 2004 года, признает наследственный 
договор одним из основанием наследова-
ния. О.Е.Блинков отмечает: «Договорной 
элемент сыграл большую роль в романо-гер-
манском праве для развития свободы рас-
поряжения имуществом на случай смерти 
в пострецепционный период, что вылилось 
в конструировании отрицаемого римскими 
юристами такого основания наследования, 
как договор. Наследственный договор из-
начально имел германское происхождение, 
а наличие его в некоторых европейских на-
следственно-правовых системах объясня-
ется рецепцией германского права в конце 
XIX – начале XX в.» [2, с. 34].
В.О.Аболонин указывает, что в системе 

наследственного права немецкоязычных 
стран (Германия, Австрия, Швейцария) на-
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следственные договоры занимают особое 
место и существенно отличаются от других 
форм передачи имущества по наследству. 
Общим для законодательства трех стран яв-
ляется то, что наследственные договоры со-
вмещают в себе признаки гражданско-пра-
вового договора и завещания, а также могут 
быть расторгнуты в одностороннем поряд-
ке только в случаях, прямо установленных 
в законе, и с соблюдением всех формальных 
требований.
Законодательством Германии, Австрии 

и Швейцарии допускаются одно-, двух- и 
многосторонние наследственные договоры, 
т.е. договоры, согласно которым одна сторо-
на определяет в качестве наследника другую 
сторону, когда обе стороны договора опре-
деляют в качестве наследников друг друга 
или когда стороны договора определяют на-
следником третье лицо (или лица). В отли-
чие от Германии законодательство Австрии 
и Швейцарии придерживается правила, со-
гласно которому наследственный договор 
может заключаться только между супругами 
или лицами, намеревающимися вступить в 
брак. Гражданское Уложение Германии, на-
против, не предусматривает наличие брач-
ных отношений в качестве обязательного 
условия заключения наследственного до-
говора, что позволяет использовать данную 
конструкцию в том числе однополыми со-
юзами, которые не имеют возможности ре-
гистрации брака в соответствии с действую-
щим законодательством.
Отличительной особенностью швейцар-

ской конструкции наслед ствен но го догово-
ра является то, что она допускает заключе-
ние так называемого нега тив  ного договора, 
позволяющего лицу, обладающему обяза-
тельной долей в наследстве, отказаться от 
своего права за встречное предоставление 
со стороны наследодателя, которое может 
быть передано ему еще при жизни послед-
него.
Законодательство трех стран предусма-

тривает обязательное нотариальное удосто-
верение наследственного договора, которое 
также имеет ряд допол ни тель ных призна-
ков (устное волеизъявление, присутствие 
свидетелей и т.д.) [1, с. 6-8].

Согласно параграфу 2274 Гражданского 
Уложения Германии, наследодатель только 
сам может заключить наследственный дого-
вор. То есть, Германское законодательство 
не разрешает заключать наследственный 
договор с представителем наследодателя. 
На основании ст. 512 Гражданского ко-

декса Швейцарии наследственный договор 
заключается с участием двух свидетелей.
В соответствии со статьей 1302 Граждан-

ского кодекса Украины, по наследственно-
му договору одна сторона (приобретатель) 
обязуется выполнять распоряжения дру-
гой стороны (отчуждателя) и в случае его 
смерти приобретает право собственности на 
имущество отчуждателя [4].
Отчуждателем в наследственном дого-

воре могут быть супруги, один из супругов 
или другое лицо. Приобретателем в наслед-
ственном договоре может быть физическое 
или юридическое лицо (ст. 1303 ГК Украи-
ны). 
Ст. 1304 ГК Украины устанавливает тре-

бования к форме наследственного договора. 
Согласно данной статье, наследственный 
договор заключается в письменной фор-
ме и удостоверяется нотариально, а также 
подлежит государственной регистрации в 
Наследственном реестре в порядке, утверж-
денном Кабинетом Министров Украины.

 Это требование применяется незави-
симо от того, является предметом наслед-
ственного договора недвижимое или дви-
жимое имущество.
Наследственный договор Украины по 

своей природе похож на договор ренты, но 
на основании договора ренты право соб-
ственности на имущество получателя ренты 
возникает сразу, а согласно наследственно-
му договору право собственности приобре-
тателя возникает после смерти отчуждателя. 
На основании наследственного догово-

ра возникают определенные обязательства, 
его содержание состоит в том, что приоб-
ретатель в наследственном договоре может 
быть обязан совершить некоторые действия 
имущественного или неимущественного ха-
рактера до открытия наследства или после 
его открытия. Этот договор является воз-
мездной сделкой. 
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Наследственным договором с участием 
супругов может быть охвачено как имуще-
ство, принадлежащее обоим супругам на 
праве общей совместной собственности, так 
и имущество, принадлежащее каждому из 
них. Заключение договора по поводу иму-
щества, которое является личной собствен-
ностью одного из супругов, осуществляется 
этим лицом самостоятельно. Согласия дру-
гого супруга на заключение такого договора 
не требуется. 
С целью недопущения перехода имуще-

ства, являющегося предметом наследствен-
ного договора третьим лицам, нотариус 
одновременно с удостоверением настояще-
го договора накладывает на указанное иму-
щество запрет на отчуждения. Завещание, 
которое отчуждатель составил относительно 
имущества, указанного в наследственном 
договоре, является ничтожным. Отчужда-
тель вправе назначить лицо, которое будет 
осуществлять контроль за выполнением на-
следственного договора после его смерти. 
В случае отсутствия такого лица контроль 
за выполнением наследственного договора 
осуществляет нотариус по месту открытия 
наследства (ст. 1307 ГК Украины).
Основное отличие наследственного до-

говора от завещания состоит в том, что этот 
договор не может быть аннулирован в одно-
стороннем порядке.
На наш взгляд, наследственный договор 

может реализовать интересы наследодателя 
и приобретателя, по этой причине целесо-
образно было бы добавить в Гражданский 
кодекс Азербайджанской Республики 75-ю 
главу под названием «Наследственный до-
говор». Предлагаем, при подготовке 75-ой 
главы, в которой найдут свое отражение 
статьи 1326-1332 Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики, учесть опыт 
в данной сфере Германии, Австрии, Швей-
царии и Украины и эти статьи изложить в 
нижеуказанной редакции:

• Статья 1326 Гражданского кодекса: 
«Понятие наследственного договора»;

- 1326.1. «По наследственному догово-
ру одна сторона (приобретатель) обязуется 
выполнять распоряжения другой стороны 
(отчуждателя) и в случае его смерти приоб-

ретает право собственности на имущество 
отчуждателя»;

- 1326.2. «В наследственном договоре 
вместо сторон не могут выступать их пред-
ставители».

- Статья 1327 Гражданского кодекса: 
«Стороны в наследственном договоре»;

- «Отчуждателями в наследственном 
договоре могут быть супруги, один из супру-
гов или иное совершеннолетнее физическое 
лицо, а приобретателями могут быть совер-
шеннолетние физические лица, также юри-
дические лица»;

- Статья 1328 Гражданского кодекса: 
«Форма наследственного договора»;

- «Наследственный договор подлежит 
нотариальному удостоверению и государ-
ственной регистрации в соответствующем 
органе исполнительной власти (Министер-
стве Юстиции Азербайджанской Республи-
ки)»; 

- Статья 1329 Гражданского кодек-
са: «Обязанности приобретателя в наслед-
ственном договоре»;

- «Приобретатель должен совершить 
действия имущественного или неимуще-
ственного характера предусмотренные в 
наследственном договоре, до открытия на-
следства и после его открытия»;

- Статья 1330 Гражданского кодекса: 
«Особенности наследственного договора за-
ключенные с участием супругов»;

- 1330.1. «Предметом наследственного 
договора может быть имущество, принадле-
жащее супругам на праве общей совместной 
собственности, а также имущество, являю-
щееся собственностью любого из супругов»;

- 1330.2. «Наследственным договором 
может быть предусмотрено, что в случае 
смерти одного из супругов наследственное 
имущество переходит к другому супругу, а в 
случае смерти другого супруга к приобрета-
телю»;

- Статья 1331 Гражданского кодекса: 
«Обеспечение наследственного договора»;

- 1331.1. «На имущество, определен-
ное в наследственном договоре, нотариус 
или другое должностное лицо, совершаю-
щее нотариальные действия налагает за-
прет на отчуждение»;
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- 1331.2. «Завещание, относительно 
имущества указанного в наследственном до-
говоре, является ничтожным».

- 1331.3. «Отчуждатель вправе на-
значить лицо, которое будет осуществлять 
контроль за выполнением наследственного 
договора после его смерти». При отсутствии 
такого лица, нотариус по месту открытия 
наследства или другое должностное лицо, 
совершающее нотариальные действия, осу-
ществляет контроль за выполнением на-
следственного договора»; 

- Статья 1332 Гражданского кодекса: 
«Расторжение наследственного договора»;

- 1332.1. «Наследственный договор, 
может быть расторгнут судом по требова-
нию отчуждателя в случае невыполнения 
приобретателем его распоряжений»;

- 1332.2. «Наследственный договор 
может быть расторгнут судом по требова-
нию приобретателя в случае невозможности 
выполнения распоряжений отчуждателя».
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The article states that the right of inheri-
tance is a multi-valued concept. It has four 
meanings: the right to inherit in an objective 
sense; inheritance law in a subjective sense; in 
the meaning of inheritance law; in the meaning 
of the subject course.

In objective meaning, the right of inheri-
tance is understood as a set of property rights 
and obligations that can be transferred after the 
death of an individual to other persons, pub-
lic relations arising from the transfer of certain 
non-property rights to other persons, as well as 
legal norms governing other relations related to 
inheritance.

Under the right of inheritance in the subjec-
tive sense, is understood the measure of behavior 
of a specifi c person as an heir. We are talking about 
the right of a particular person to be an heir, to be 
called to inherit, in a word, about the right to re-
ceive the property of a deceased person.

The right of inheritance in the subjective 
sense is the subjective right of inheritance. A 
subjective right of inheritance is considered 
one of the types of subjective civil law.

The right of inheritance in the third mean-
ing is used in the meaning of inheritance law. 
Under the inheritance law or legislation on 
inheritance, we mean the totality of legal acts 
regulating inheritance relations, as well as oth-
er relations related to inheritance.

Inheritance law, as a discipline course, 
teaches the law of inheritance which is a sub-
branch of civil law, concepts, theories, doctrinal 
(scientifi c) thoughts, teachings about this law.

Key words: Azerbaijan, law, property, no-
tary, concept.
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В статье рассматривается практика 
международного и национального законода-
тельства о равенстве религиозных образова-
ний перед законом, а также связанные с этим 
научно-теоретические исследования. Автор 
на основе сравнительного анализа соответ-
ствующих нормативно-правовых актов Азер-
байджанской Республики (АР) и некоторых 
зарубежных стран анализирует особенности 
формально-правового равенства религиозных 
образований, обращая особое внимание на 
отдельные моменты, препятствующие обес-
печению такого равенства. Обосновывается 
невозможность и бесполезность обеспечения 
фактического равенства религиозных об-
разований, проводится поиск путей выхода 
из проблем, связанных с разными подхода-
ми государства к различным религиям и 
их институциональным структурам. Осо-
бое внимание уделяется широко применя-
емой в юридической практике, поддержке 
титульных религий на основе различных 
классификаций. Отмечается отсутствие 
единой позиции в научно-теоретическом 
анализе указанных проблем. В заключение 
вносятся конкретные предложения по обес-
печению максимального формально-право-
вого равенства религиозных образований и 
предотвращению дискриминации в их отно-
шении.
Ключевые слова: религиозные образова-

ния, религиозная дискриминация, формаль-
ное равенство, публичные юридические лица, 
традиционные религии, государственная ре-
лигия.

Введение
Глобальные миграционные процессы 

обусловили реальность совместного про-
живания людей, принадлежащих различ-
ным религиозным и этническим группам 
в пределах единого политико-социального 
пространства. В такой ситуации обеспе-
чение государством равного отношения-
к существующим в стране религиям и ре-
лигиозным образованиям, приобретает 
большое значение, как минимум, с фор-
мально-правовой точки зрения. Однако-
с уверенностью можно сказать, что ни в за-
конодательной практике, ни в соответству-
ющих научно-теоретических исследова-
тельских работах единого подхода, связан-
ного с этим принципиальным моментом, 
не наблюдается. Несмотря на закрепление 
в большинстве правовых систем положе-
ний о равенстве религий и религиозных 
образований перед законом, а также о не-
допустимости дискриминации по отноше-
нию к ним, на практике, религии, испове-
дуемые большинством населения данной 
страны, получают преимущества законода-
тельством в той или иной форме, устанав-
ливаются различные льготы и привиле-
гии для и х институциональных структур.-                    
В связи с этим, по нашему мнению, было 
бы полезным обратить внимание на бога-
тый законодательный опыт многоконфес-
сионального и многонационального Азер-
байджана, как места, известного своим 
мультикультурализмом и толерантностью, 
расположенного на стыке разных культур, 
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и в свете соответствующих научно-теоре-
тических подходов провести сравнитель-
ный анализ этого опыта с аналогичными 
нормативно-правовыми актами некоторых 
секулярных стран и выдвинуть некоторые 
конкретные предложения.
Социальная и официальная религи-

озная дискриминация. Прежде всего сле-
дует отметить, что многие исследователи, 
рассматривая теоретические основы рели-
гиозной дискриминации, являющейся од-
ной из основных угроз для толерантности 
и мультикультурной среды, различают две 
их разновидности: социальная религиоз-
ная дискриминация - дискриминационные 
и насильственные действия в отношении 
религиозных меньшинств со стороны не-
государственных структур и групп обще-
ства [31] и религиозная дискриминация на 
государственном уровне - ограничения на 
деятельность религиозных меньшинств, на-
лагаемые государством и не применяемые 
к религиозному большинству [28, с. 19]. 
Действительно, положение различных эт-
нических и религиозных групп в стране в 
значительной степени зависит также и от 
отношения к таким группам со стороны 
общества в целом, в том числе со стороны 
народа, составляющего численное боль-
шинство, и от представляемой им религии. 
Можно со всей уверенностью сказать, что 
толерантность и уважение к различным 
культурам являются одновременно исто-
рически сложившимися национально-ду-
ховными богатствами азербайджанцев, так 
и одними из основных ценностей ислама. 
Эти обстоятельства влияют и на формиро-
вание соответствующего законодательства.
Равенство религиозных образований 

в международном и национальном зако-
нодательстве. Учитывающие повышен-
ную чувствительность религиозных вопро-
сов международные структуры постоянно 
держат в центре внимания проблемы, свя-
занные с их равенством. Во многих между-
народных документах, прямо или косвен-
но касающихся вопросов религиозного 
равенства, религиозная дискриминация 
считается грубым нарушением прав и сво-
бод человека, а ведение серьезной борьбы 
с такими проявлениями закрепляется как 

обязанность государства. «Декларация о 
ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или 
убеждений» четко определяет правовое 
понятие нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убеждений и уста-
навливает, что все государства прилагают 
необходимые усилия по принятию или 
отмене законодательства, когда это необ-
ходимо для запрещения любой подобной 
дискриминации, а также для принятия 
всех соответствующих мер по борьбе против 
нетерпимости на основе религии или иных 
убеждений в данной области (ст. 4.2) [3].
Азербайджанское государство, как по-

литическая структура, обязанная обеспе-
чить равную защиту законных интересов 
всех слоев общества, также стремится со-
блюдать принцип равного подхода в рели-
гиозных вопросах, требующих чрезвычай-
ную чувствительность и внимательность. 
Исходя из этой необходимости, Конститу-
ция страны закрепляет положение о равен-
стве всех религий перед законом (пункт I 
статьи 18) [15]. Подобная редакция, также 
встречающаяся в основных законах мно-
гих стран, на наш взгляд, является некор-
ректной. Было бы целесообразным, если 
бы такое равенство относилось к субъектам 
права, религиозным организациям или ве-
рующим, а не к «религиям», лишенным 
достаточно конкретных легальных крите-
риев. Возможно, именно по этой причине 
в Законе АР «О свободе вероисповедания» 
(ЗСВ) [7] закреплено положение о равен-
стве перед законом не только религий, но 
и религиозных образований (ЗСВ, статья 
5, часть 3). Отметим, что в Конституции 
Российской Федерации (РФ) также закре-
плено положение о равенстве перед зако-
ном именно «религиозных объединений», 
а не религий (пункт 2 статьи 14) [20].
В ЗСВ, в соответствии с принципом ра-

венства перед законом, также закреплено 
конкретное положение, направленное на 
обеспечение равенства всех религиозных 
образований перед законом, гласящее, что 
в отношении какой бы то ни было религии 
(религиозного течения) и религиозного 
образования не могут быть установлены те 
или иные преимущества или ограничения 
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по сравнению с другими. (ЗСВ – Статья 
5, часть 3, второе предложение). Следует 
учитывать, что:
во-первых, равенство перед законом 

не означает фактического равенства. Как 
справедливо отмечает один автор, «фор-
мальное равенство выражается в возмож-
ностях и условиях, создаваемых государ-
ством для людей. Государство должно соз-
дать равные возможности и условия для 
всех. В дальнейшем кто-то, более успешно 
пользуясь созданными для всех возмож-
ностями, прогрессирует в какой-либо сфе-
ре деятельности, что, понятно, приведет 
к фактическому неравенству» [35, с.144].-
Вышесказанное целиком и полностью 
может быть применено также к право-
вому статусу религиозных организаций. 
Обеспечение их фактического равенства 
сложное и, по нашему мнению, бесполез-
ное дело. Эти образования не могут быть 
равны по таким показателям, как количе-
ство членов, финансовое положение, за-
слуги в историческом становлении и раз-
витии государственности и национального 
самосознания и т.д. Негосударственные 
институты, общественные объединения, 
профсоюзы, различные группы населения 
и отдельные граждане могут свободно со-
трудничать, поддерживать и вступать в 
гражданско-правовые отношения с тем 
или иным религиозным образованием. В 
этом случае предпочтение какой-либо ре-
лигии не должно считаться дискримина-
цией и нарушением закона;
во-вторых, если ограничения или льго-

ты применяются в равной степени ко всем 
религиям (религиозным течениям), то 
установление таких норм не противоречит 
принципу равного отношения и не должно 
оцениваться как дискриминация или при-
вилегия;
в-третьих, если разные права и обязан-

ности и различная правоспособность рели-
гиозных образований исходят от их мест в 
иерархической структуре конфессиональ-
ной системы, то данное обстоятельство не 
может рассматриваться как неравенство, 
поскольку такая разница определяется, в 
основном, внутренними правилами рели-
гиозных конфессий и применяется к ор-

ганизациям, находящимся на одной и той 
же ступени системы религиозных образо-
ваний.
Научно-теоретические дискуссии о 

формальном равенстве религиозных ор-
ганизаций. Поскольк у роль религий и их 
институциональных объединений в исто-
рическом и культурном развитии страны, 
их функции в обществе, продолжитель-
ность их существования, количество и со-
став их последователей далеко не одина-
ковы, научно-теоретические подходы к 
их формально-правовому равенству также 
весьма далеки от схожести. Так, в доктри-
не широко распространены соображения 
о возможности и целесообразности приме-
нения формального равенства не ко всем 
конфессиям, а только к религиям, испове-
дуемым большинством населения страны 
[см. 23, с.52; 26; 25; 4].
Некоторые ученые и религиозные дея-

тели идут еще дальше, полагая, что госу-
дарство обязано защищать свое «духовное 
пространство», сформировавшееся на про-
тяжении многих веков [21, с.34], не прояв-
лять религиозный нейтралитет [27, с.39], 
выполняя своего рода функции «контро-
лера», не должно допускать проникнове-
ние вновь появившихся и развивающих-
ся религиозных течений в канонические 
территории «традиционных» конфессий 
[24]. Конечно, трудно согласиться с такими 
радикальными предложениями, противо-
речащими нормам международного пра-
ва и ставящими различные религиозные 
конфессии в явно неравное положение 
перед законом. Определение того, какие 
из новых религиозных течений являются 
«полезными», а какие - «вредными» для об-
щества, абсолютно не соответствует функ-
циям демократического и правового госу-
дарства.
Классификации, являющиеся причи-

ной дискриминации. Исследования пока-
зали, что, хотя прямое запрещение появле-
ния новых религиозных учений, течений, 
групп и образований не представляется 
возможным, тем не менее, многие государ-
ства, законодательно классифицируя су-
ществующие в данной стране религии под 
разными названиями: «государственные», 
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«негосударственные», «традиционные», 
«нетрадиционные», «публичные», «част-
ные» и т.д., стараются преимущественно 
поддерживать так называемые титульные 
религии, укоренившиеся в обществе и 
исповедуемые большинством населения 
страны. В результате такого разделения 
обеспечение даже формального их равен-
ства до конца является довольно пробле-
матичным вопросом.
Согласно исследованию, проведенному 

Гарвардским университетом в 2000 году 
в 188 странах, 75 стран-участниц данного 
исследования объявили ту или иную рели-
гию своей официальной государственной 
религией [34] (за прошедший период, су-
щественных изменений в данной статисти-
ке не произошло). Норман Доу, известный 
профессор права Кардиффского Универси-
тета, считает, что данный тип отношений 
между религией и государством является 
моделью «государственной церкви». По 
его мнению, в данном случае «существу-
ет тесная конституционная связь между 
государством и конкретной националь-
ной или народной церковью» [33, с.88]. 
Например, Конституция Греции считает 
Христианскую Восточно-Православную 
Церковь «господствующей религией» Гре-
ции (ст.3.1) [16], Конституция Норвегии 
закрепляет Евангелическо-Лютеранскую 
церковь в качестве «официальной госу-
дарственной религией, поддерживаемой 
государством» (параграф 2) [18], согласно 
Конституции Исландии, Евангелическо-
Лютеранская церковь является «государ-
ственной церковью, пользующейся под-
держкой и покровительством государства» 
(ст.62) [17]. Вполне естественно, что в даль-
нейшем такие декларативные положения 
находят свое продолжение в качестве до-
полнительных привилегий и льгот в кон-
кретных законодательных актах. Следует 
отметить, что в основных законах АР и РФ 
такие нормы не установлены.
Одна из классификаций, которая мо-

жет привести к закреплению предпочти-
тельного правового статуса той или иной 
религии (религий) и установлению для неё 
(них) привилегий и льгот, является груп-
пирование религий и религиозных орга-

низации под названием «традиционные и 
нетрадиционные». Например, Конститу-
ция Литвы (ст. 43) предусматривает, что 
“государство признает традиционные в 
Литве церкви и религиозные организации 
в случае, если они имеют опору в обществе 
и их учение и обряды не притоворечат за-
кону и нравственности» [19] и соответству-
ющим законодательством утверждается за-
крытый список таких религий [8]. Соответ-
ствующее законодательство Сербии делит 
существовавшие в стране на протяжении 
многих веков религиозные организации 
на две группы: традиционные христиан-
ские церкви и традиционные религиозные 
общины мусульман и евреев [13]. В послед-
ние годы заметно обострились теоретиче-
ские дебаты вокруг такой классификации 
религий [24; 14; 1; 32]. В действитель-
ности, данная классификация относится 
только лишь к религиоведению, и, на наш 
взгляд, было бы ошибочным вынесение 
этого вопроса в правовую плоскость. 
В связи с этим вопросом нам видится 
более справедливым для применения в 
теории подход И.Я.Кантерова, утвержда-
ющего, что существующие на протяжении 
многих веков христианство, ислам, иуда-
изм и буддизм следует рассматривать как 
традиционные религии, а учения, которые 
в корне отличаются от этих религий - как 
нетрадиционные религии [14, с.472]. 
Публичные и частные религиозные 

организации. Еще одна «легальная клас-
сификация», представляющая собой се-
рьезную угрозу формальному равенству 
религиозных организаций, состоит в отне-
сении их к субъектам частного или обще-
го (публичного) права. Согласно указан-
ной классификации, сторонником которой 
является также известный эксперт Коул 
Драм, частные религиозные организации 
существуют на «базовом уровне», а общие 
(публичные) религиозные организации в 
«высшей организационной форме». По-
добное разделение указанный автор при-
знает нормальным при условии, если это 
не противоречит принципу равенства ре-
лигиозных структур перед законом [30, 
с.18]. Публичные религиозные органи-
зации выделяются Конституцией Герма-
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нии («если их устав и количество членов 
служат гарантом продолжительности их 
существования»)(ст. 137.5) [22]; Законом 
Румынии «Об общем статусе религиозных 
свобод и вероисповеданий (культов)» (по 
количеству последователей в соответствии 
с результатами переписи населения [12]; 
Гражданским кодексом Грузии, («рели-
гиозное течение, имеющее исторические 
связи с Грузией, или религиозное течение, 
законодательством признанное религи-
ей в странах – членах Совета Европы») [2]. 
Положения о дифференциации государ-
ственных (публичных) религиозных орга-
низаций закреплены также в Австрийских 
Законах «О статусе корпораций» и «Об об-
щественных объединениях» [6].
На наш взгляд, независимо от законо-

дательного уровня декларирования фор-
мального равенства религиозных организа-
ций, обеспечение указанного требования в 
странах с вышеуказанной классификацией 
не представляется возможным по причине 
их (религиозных образований) юридиче-
ской принадлежности. Действительно, за-
конодательством этих государств, как пра-
вило, предусматриваются существенные 
привилегии для публичных религиозных 
организаций, в том числе нормы, связан-
ные с представлением налоговых льгот, 
учреждением школ, финансированием 
или субсидированием из государственного 
бюджета, участием в государственных ме-
роприятиях и в процессе религиозного об-
разования в государственных школах, за-
кладкой кладбищ, получением заработной 
платы от государства для своих религиоз-
ных деятелей, платным руководством про-
ведения религиозных обрядов и ритуалов 
в воинских частях, пенитенциарных уч-
реждениях, больницах, школах и в других 
местах, пользованием другими правами.
Согласно законодательству АР, все ре-

лигиозные организации, имеющиеся в 
стране, так же сгруппированы в две основ-
ные группы: немусульманские религиоз-
ные общины и мусульманские религиоз-
ные общины, в отношении которых уста-
новлен ряд императивно-организацион-
ных правил. Так, в соответствии с нормами 
ЗСВ, мусульманские религиозные органи-

зации в АР объединяются в своем истори-
ческом религиозном центре - Управлении 
Мусульман Кавказа (УМК), по организаци-
онным вопросам подчинены указанному 
Управлению и отчитываются перед ним 
о своей деятельности. Являясь чисто ор-
ганизационно-иерархическими, данные 
положения не устанавливают какого-либо 
«преимущества» исламских религиозных 
организаций по сравнению с другими ре-
лигиозными образованиями (кстати, соот-
ветствие таких правил принципу «автоно-
мии» религиозных организаций – вопрос 
спорный). Справедливости ради следует 
отметить, что значительная часть этих по-
ложений была установлена на съезде пред-
ставителей мусульманских общин, где был 
утвержден Устав УМК, после чего эти по-
ложения были включены в ЗСВ и приоб-
рели высшую юридическую силу.
Хотя такие нормы добавляют публич-

но-правовые элементы к отношениям меж-
ду исламскими религиозными организаци-
ями, находящимися на разных сту пенях 
организационной структуры, законода-
тельство АР не признает публичных рели-
гиозных юридических лиц. Следователь-
но, все религиозные образования, включая 
исламские религиозные организации, счи-
таются субъектами частного права.
Дифференциация титульных рели-

гий в других формах. В законодательной 
практике зарубежных стран распростране-
ны случаи закрепления роли той или иной 
религии в формировании истории, нрав-
ственности, государственности и других 
ценностей страны и народа. Например, в 
соответствующих актах стран отмечается 
«историческая роль ханафитского мазхаба 
ислама и православной церкви» в Казах-
стане [10], «исключительная историческая, 
государствообразующая и цивильная роль 
Сербской Православной Церкви в форми-
ровании, защите и развитии сербской на-
ции» (ст.10) [13], считается, что Апостоль-
ская Церковь является «важной опорой 
духовной жизни и сохранения армянской 
нации» [9]. Преамбула Закона РФ «О сво-
боде совести и религиозных объединени-
ях» так же признает «особую роль право-
славия в истории России, в становлении и 
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развитии ее духовности и культуры», а так-
же выражает уважение христианству, ис-
ламу, буддизму, иудаизму и другим рели-
гиям, составляющим неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России 
[11]. Ради объективности следует отметить, 
что в тексте самого Закона не предусмо-
трены какие-либо дополнительные права 
или привилегии для какой-либо из упомя-
нутых или других религий. Тем не менее, 
отношение специалистов к содержанию 
указанного положения преамбулы неодно-
значно [5]. Считаем, что закрепление в за-
конодательных актах соответствующих по-
ложений об исключительной роли той или 
иной религии в формировании националь-
но-духовных ценностей народа и тради-
ций государственности, без установления 
каких-либо конкретных льгот и привиле-
гий, не подрывает их формально-правовое 
равенство.
Учитывая вышеизложенное, можем 

заключить, что большинство государств, 
на конституционном уровне декларируя 
свою секулярность, а также равенство всех 
религий и религиозных образований, вы-
деляют одно или несколько религиозных 
вероисповеданий под разными названия-
ми (государственная, официальная, тради-
ционная, публичная и т.д.). Считаем, что 
такая практика не должна привести к дис-
криминации по отношению к различным 
конфессиям и их корпоративным струк-
турам. В соответствии с принципом ра-
венства религиозных образований перед 
законом, создание в стране любых рели-
гиозных общин, их государственная реги-
страция, функционирование, управление 
их деятельностью и прекращение такой 
деятельности, должно осуществляться на 
основе единых законодательных актов, 
вне зависимости от их конфессиональной 
принадлежности, числа последователей, 
продолжительности существования и дру-
гих признаков, которые могут повлиять на 
их правовой статус. Не должны быть пред-
усмотрены какие-либо меры дискримина-
ции в правовом статусе по признаку рели-
гиозной принадлежности ни на индивиду-
альном, ни на институциональном уровне; 
ни одна группа религиозных образований 

не должна пользоваться более благоприят-
ными условиями, или наоборот, не должна 
оказаться в менее благоприятных услови-
ях, а лица, способствующие такой дискри-
минации, должны быть привлечены к от-
ветственности в соответствии с законом. 
Здесь главная задача государства заклю-
чается в обеспечении максимального ис-
пользования возможностей этих религий 
во благо общества [29].
В то же время, по нашему мнению, за-

крепляя на конституционном уровне ра-
венство всех религий перед законом и соз-
дав равные условия для функционирова-
ния их корпоративных структур, допусти-
мо формальное декларирование историче-
ских заслуг перед нацией и государством 
той или иной религии, а также ее роли в 
формировании национального самосозна-
ния. 
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Hasanov Simran Seyfaddin, Ph.D. in Law, 
lecturer at the Civil Law Department of the 

Law Faculty of Baku State University
CERTAIN LEGAL ISSUES OF EQUAL-

ITY OF RELIGIOUS ENTITIES BEFORE 
THE LAW: COMPARATIVE ANALYSIS
The article discusses the practice of 

international and national legislations on the 

equality of religious entities before the law 
and related scientifi c and theoretical studies. 
The author studies the features of the formal 
legal equality of religious entities, based on 
a comparative analysis of the relevant legal 
acts of the Republic of Azerbaijan and several 
foreign countries, paying particular attention 
to certain points that impede such equality. 
The article also substantiates the impossibility 
and futility of ensuring the actual equality of 
religious entities and seeks ways out of the 
problems associated with different approaches 
of the state to various religions and their 
institutional structures. Particular attention 
is paid to the widely used in legal practice 
support of titular religions based on various 
classifi cations as there is no single position in 
the scientifi c and theoretical analysis of these 
problems. In conclusion, specifi c proposals 
are made to ensure the maximum formal legal 
equality of religious entities and to prevent 
discrimination against them.

Key words: religious entities, religious 
discrimination, formal equality, public legal 
entities, traditional religions, state religion.
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ÇÓÏÈÍÅÍÍß ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß: 
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 

ÒÀ ÑÓÄÎÂÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

 ÓÃÐÈÍÎÂÑÜÊÀ Îêñàíà ²âàí³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
 ÑÅÌÊÎ Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà - ìàã³ñòðàíòêà þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ñïåö³àë³çàö³ÿ 
“Íîòàð³àò”.

ÓÄÊ 347.9

В статье исследуются основания обяза-
тельного приостановление производства по 
делу, практика применения судами статьи 
251 Гражданского Процессуального кодекса 
Украины. Определяется важность этого ин-
ститута как процессуальной гарантии обес-
печения прав и свобод участников процесса, 
в то же время нередко приостановление про-
изводства используются недобросовестными 
лицами для затягивания рассмотрения дела 
судом, последствием являются нарушения 
принципа разумности сроков рассмотрения 
дела судом и свидетельствует о злоупотре-
блении процессуальными правами. Для не-
допущения этих негативных явлений были 
направлены внесенные в 2017 году измене-
ния в Гражданский Процессуальный кодекс 
Украины.
Особое внимание уделяется порядку при-

влечения процессуального правопреемника 
прекращенного юридического лица, дается 
определение понятия «урегулирование спора с 
участием судьи», в статье содержатся ссылки 
на позиции Верховного суда, высвечиваются 
основные проблемы, с которыми сталкива-
ются судьи, применяя исследуемые в статье 
правовые нормы. Авторами предлагаются 
пути совершенствования норм о процессуаль-
ном правопреемстве и оснований обязатель-
ного приостановление производства судом.
Ключевые слова: приостановление про-

изводства, процессуальное правопреемство, 
Антитеррористическая операция, Опера-
ция объединенных сил, урегулирование спора 
с участием судьи, преюдиция.

Вступ
15 грудня 2017 року набрали чинності 

зміни до процесуального законодавства (За-
кон № 2147-VIII) згідно з якими було змінено 
Цивільний процесуальний кодекс України 
(далі - ЦПК України), зокрема нововведення 
торкнулись інституту зупинення проваджен-
ня у справі [5]. Зупинення провадження у 
справі - це тимчасове припинення судом вчи-
нення процесуальних дій під час судового 
розгляду із визначених у законі об’єктивних 
підстав, які перешкоджають подальшому 
розгляду справи (Постанова Касаційного 
цивільного суду 23 січня 2019 року справа-
№ 462/3593/17).
Після грудня 2017 року юристи-практи-

ки зіштовхнулися з практичними пробле-
мами втілення у життя прописаних статтею 
251 ЦПК України норм про обов’язкове зу-
пинення провадження [4]. Важко сказати, 
що внесені зміни призвели до однозначного 
удосконалення законодавчої регламентації 
досліджуваного інституту, проте прослідкову-
ються суттєві покращення. Орієнтиром у хи-
тросплетінні законодавчих конструкцій досі 
залишається судова практика.

Метою статті є окреслення загальних 
проблем застосування обов’язкових підстав 
зупинення провадження судами, аналіз дій 
суду при застосуванні підстав, передбачених 
статтею 251 ЦПК України, визначення мо-
менту припинення юридичної особи, що є 
підставою для залучення правонаступника, 
а також надання практичних рекомендацій 
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щодо вдосконалення нормативно-правово-
го регулювання зупинення провадження у 
справі.

Виклад основного матеріалу
Питанню зупинення провадження при-

свячено статті 251-254 Глави 8 нової редакції 
ЦПК України. Законодавцем було внесено 
якісні та кількісні зміни до визначення підстав 
та регулювання процедури зупинення прова-
дження судом. З оновленого ЦПК України (а 
також Господарського процесуального кодек-
су України) виключено можливість зупинен-
ня провадження у зв’язку із злиттям, приєд-
нанням, поділом, перетворенням юридичної 
особи, яка була стороною у справі, водночас, 
п. 1 ч. 2 статті 251 ЦПК України передбачає 
як обов’язкову підставу для зупинення про-
вадження смерть або оголошення фізичної 
особи померлою, яка була стороною у справі, 
якщо спірні правовідносини допускають пра-
вонаступництво [1]. Натомість у п. 1. ч. 1 ст. 
236 Кодексу адміністративного судочинства 
України злиття, приєднання, поділ, перетво-
рення юридичної особи, яка була стороною у 
справі, якщо спірні правовідносини допуска-
ють правонаступництво, є однією з підстав для 
зупинення провадження за ухвалою суду - до 
встановлення правонаступника [2]. 
Реорганізація юридичної особи та смерть 

фізичної особи як юридичні факти, з наяв-
ністю яких пов’язують виникнення прав та 
обов’язків у правонаступника мають наступні 
відмінності. По-перше, смерть – це невідво-
ротна подія, а реорганізація юридичної особи 
- це визначені нормами матеріального права 
дії комісії з реорганізації, спрямовані на при-
пинення юридичної особи-правопоперед-
ника та передачу майна, прав та обов’язків 
правонаступнику. По-друге, оформлення 
спадкових прав спадкоємців фізичної особи 
можливе після спливу шести місяців з часу 
відкриття спадщини, до цього моменту ніх-
то не може бути уповноважений на ведення 
справ у суді від імені померлої особи, процес 
припинення юридичної особи є тривалим, до 
внесення відповідних відомостей у Єдиний 
державний реєстр юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, 
представництво її інтересів у суді здійснюють 
компетентні особи. Виключення юридичної 

особи-правопопередника з реєстру та пере-
дача прав та обов’язків правонаступнику збі-
гаються у часі.
Стаття 104 Цивільного кодексу України 

(далі - ЦК України) встановлює, що юридич-
на особа припиняється в результаті реорга-
нізації (злиття, приєднання, поділу, пере-
творення) або ліквідації. У разі реорганізації 
юридичних осіб майно, права та обов’язки 
переходять до правонаступників. Юридична 
особа є такою, що припинилася, з дня вне-
сення до єдиного державного реєстру запи-
су про її припинення [3]. Статтею 55 ЦПК 
України регламентовано порядок залучення 
до справи правонаступника юридичної осо-
би, яка є стороною у справі або третьою осо-
бою у випадку, якщо спірні правовідносини 
допускають правонаступництво. Зауважимо, 
що ця норма підлягає застосуванню виключ-
но, якщо юридична особа була реорганізова-
на, оскільки ліквідація передбачає остаточне 
припинення її існування як учасника цивіль-
них (процесуальних) правовідносин без пе-
редачі прав та обов’язків правонаступникам, 
що тягне за собою закриття провадження у 
справі. 
Варто зупинитись на процесуальних осо-

бливостях (відмінностях) правового статусу 
та дій суду, які вчиняються стосовно юридич-
ної особи, яка перебуває у стані реорганізації 
та юридичної особи, процес припинення якої 
завершився.
Отже, згідно з ч. ч. 3- 4 статті 105 ЦК 

України, учасники юридичної особи, суд або 
орган, що прийняв рішення про припинення 
юридичної особи, призначають комісію з при-
пинення юридичної особи (комісію з реоргані-
зації) голову комісії та встановлюють порядок і 
строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
юридичної особи, що припиняється. Вико-
нання функцій комісії з припинення юридич-
ної особи (комісії з реорганізації) може бути 
покладено на орган управління юридичної 
особи. Комісія з реорганізації, її член пред-
ставляють її у відносинах з третіми особами 
та виступають у суді від імені юридичної осо-
би, яка припиняється. В даному випадку дії 
цих осіб по представництву юридичної особи 
тотожні представництву керівника, члена ви-
конавчого органу, іншої особи, уповноваже-
ної діяти від імені юридичної особи відповід-
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но до закону, статуту, положення, трудового 
договору (контракту) - (самопредставництво 
юридичної особи). Учасники юридичної осо-
би, суд або орган, що прийняв рішення про 
припинення юридичної особи, зобов’язані 
протягом трьох робочих днів з дати прийнят-
тя рішення письмово повідомити орган, що 
здійснює державну реєстрацію. 
Доречно навести позицію Касаційного 

цивільного суду від 18 вересня 2019 року у 
справі № 220/310/18 про момент припинення 
юридичної особи.
У лютому 2018 року ОСОБА_1 звернувся 

до суду з позовом до публічного акціонерно-
го товариства «Українська залізниця» (далі - 
ПАТ «Українська залізниця») про стягнення 
заборгованості по заробітній платі та серед-
нього заробітку за час затримки розрахунку 
при звільненні.
Заочним рішенням Красноармійського 

міськрайонного суду Донецької області від 18 
жовтня 2018 року у задоволені позову ОСО-
БА_1 відмовлено. Заочне рішення суду пер-
шої інстанції мотивоване тим, що належним 
відповідачем за вимогами ОСОБА_1 є ДП 
«Донецька залізниця», а не ПАТ «Укрзаліз-
ниця», оскільки ДП «Донецька залізниця» не 
ліквідовано, а ПАТ «Укрзалізниця» не стало 
остаточним правонаступником майна, прав і 
обов`язків ДП «Донецька залізниця».
Постановою Донецького апеляційно-

го суду від 21 лютого 2019 року апеляційну 
скаргу ОСОБА_1 рішення Красноармійсько-
го міськрайонного суду Донецької області від 
18 жовтня 2018 року скасовано. Постанова 
апеляційного суду мотивована тим, що ДП 
«Донецька залізниця» реорганізовано шля-
хом злиття з ПАТ «Українська залізниця» та є 
регіональною філією даного товариства, тоб-
то ПАТ «Українська залізниця» є належним 
відповідачем та має сплатити заборгованість 
по заробітній платі ОСОБА_1 з лютого 2016 
року по квітень 2017 року.
Верховний суд надав наступні висновки: 

“Згідно з положеннями статті 107 ЦК Укра-
їни, якою закріплено порядок припинення 
юридичної особи шляхом злиття, приєднан-
ня, поділу та перетворення, після закінчення 
строку для пред`явлення вимог кредитора-
ми та задоволення чи відхилення цих вимог 
комісія з припинення юридичної особи скла-

дає передавальний акт (у разі злиття, приєд-
нання або перетворення) або розподільчий 
баланс (у разі поділу). Передавальний акт та 
розподільчий баланс затверджуються учас-
никами юридичної особи або органом, який 
прийняв рішення про її припинення, крім 
випадків, встановлених законом. Порушення 
положень частин другої та третьої цієї статті є 
підставою для відмови у внесенні до єдиного 
державного реєстру запису про припинен-
ня юридичної особи та державній реєстрації 
створюваних юридичних осіб - правонаступ-
ників.
При цьому, згідно зі статтею 104 ЦК Укра-

їни юридична особа припиняється в резуль-
таті передання всього свого майна, прав та 
обов`язків іншим юридичним особам - пра-
вонаступникам (злиття, приєднання, поді-
лу, перетворення) або в результаті ліквідації. 
Юридична особа є такою, що припинилася, з 
дня внесення до єдиного державного реєстру 
запису про її припинення.
Моментом переходу прав до правонас-

тупника юридичної особи вважається дата 
внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб підприємців у порядку, перед-
баченому статтею 4 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб підприємців та громадських 
формувань», тобто запису про припинення 
юридичної особи.
Отже, відповідно до цивільного законо-

давства при реорганізації (злитті) юридичних 
осіб перехід прав і обов`язків до новоутворе-
ної юридичної особи відбувається на підставі 
передавального акта, в якому про це має бути 
зазначено, а правонаступництво вважається 
здійсненим з моменту виключення юридич-
ної особи попередника з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських форму-
вань.
Оскільки немає завершення процесу при-

пинення і відповідний запис до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців не внесено, то ДП «Доне-
цька залізниця» залишається юридичною 
особою, яка продовжує самостійно нести від-
повідальність за договірними та позадоговір-
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ними зобов`язаннями, що виникли за його 
участі”.
При цьому варто пам’ятати про те, що 

спеціальним законодавством встановлюєть-
ся спрощена процедура припинення деяких 
юридичних осіб. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про спрощення процедур реорганізації 
та капіталізації банків” правонаступництво 
прав та обов’язків Банку, що приєднується, 
виникає у Банку-правонаступника з моменту, 
визначеного передавальним актом, затвер-
дженим загальними зборами Банку, що при-
єднується, та Банку-правонаступника (Поста-
нова Касаційного господарського суду від 07 
лютого 2019 року Справа № 909/1411/13) [7].
ЦПК України не передбачено обов’язок 

суду здійснювати у відкритому провадженні 
моніторинг діяльності та правового статусу 
юридичних осіб, тому ризики недобросовіс-
ності учасників справи несуть сторони і треті 
особи. Розглянемо такі варіанти:

- юридична особа перебуває в процесі 
реорганізації, проте голова чи член комісії з 
реорганізації не бере участь у судовому роз-
гляді (незалежно від мотивів). Колишній ке-
рівник чи член виконавчого органу втратили 
свої повноваження на представництво інте-
ресів юридичної особи. Відповідач є належ-
ним, правонаступництво не виникло, адже 
формально юридична особа існує. В даному 
випадку має місце неявка відповідача у спра-
ві, який є належно повідомленим про час та 
місце судового розгляду, без поважних при-
чин неявки або не повідомлення про поважні 
причини, що тягне за собою розгляд справи 
без його участі;

- якщо ж позивач не з’являється у су-
дові засідання, то застосовуються аналогічні 
положення, за тим винятком, що у випадку 
повторної неявки як позивача, так і його до-
говірного представника, суд залишає позовну 
заяву без розгляду;

- при реорганізації на етапі виконання 
судових рішень, голова комісії з реорганізації 
або її член зобов’язані звернутись до суду з за-
явою про заміну сторони виконавчого прова-
дження.
Уповноважені особи, які здійснюють ді-

яльність, спрямовану на припинення юри-
дичної особи, зобов’язані надати документи, 
які підтверджують їх повноваження на здій-

снення процесуального самопредставництва 
(Ухвала Київського апеляційного суду у спра-
ві №№ 761/18524/19).
Повернемось до питання визначення 

моменту припинення юридичної особи шля-
хом реорганізації. Відповідно до ч. ч. 5-8 ст. 4 
Закону України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань” злиття вважаєть-
ся завершеним з дати державної реєстрації 
припинення юридичних осіб, що припи-
няються у результаті злиття; перетворення 
вважається завершеним з дати державної ре-
єстрації новоутвореної юридичної особи; по-
діл вважається завершеним з дати державної 
реєстрації припинення юридичної особи, що 
припиняється у результаті поділу; приєднан-
ня вважається завершеним з дати державної 
реєстрації змін до відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі, щодо право-
наступництва юридичної особи, до якої при-
єднуються.
Оскільки “новий” ЦПК України заборо-

няє зупиняти провадження у справі у випад-
ку реорганізації юридичної особи, суди по-
становляють ухвали про перерву у судовому 
засіданні для вчинення формальних дій, не-
обхідних для виявлення, залучення у справу 
правонаступників, перевірки їх повноважень 
та вчинення інших процесуальних дій.
Так, ухвалою Гайсинського районного 

суду Вінницької області від 06 грудня 2019 
р. суд залучив на підставі клопотання пред-
ставника Особи 3 до участі в справі правонас-
тупника позивача ОСОБА_4 ОСОБА_3. Цією 
ж ухвалою суд оголосив перерву в судовому 
засіданні до 10-00 години 12.02.2020 року 
для направлення правонаступнику позива-
ча ОСОБА_3 цю ухвалу та судову повістку, 
роз’яснив що відповідно до ч. 2 ст. 55 ЦПК 
України всі дії, вчинені в цивільному процесі 
до вступу правонаступника, обов`язкові для 
нього так само, як вони були обов`язкові для 
особи, яку він замінив.
Не вважаємо за доцільне запитувати сто-

рін дозвіл на залучення правонаступника, 
оскільки не можна ототожнювати інститут 
процесуального правонаступництва з інсти-
тутом заміни неналежного відповідача належ-
ним, що здійснюється виключно за клопотан-
ням позивача. У “новому” ЦПК України на 
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забезпечення принципів диспозитивності та 
змагальності виключена можливість заміни 
неналежного позивача. З детального аналізу 
статті 55 ЦПК України ми дійшли висновку, 
що в ній імперативно встановлений обов’язок 
суду залучити правонаступника сторони або 
третьої особи за власною ініціативою чи за 
клопотанням учасника справи на будь-якій 
стадії судового процесу, якщо є безспірні до-
кази, які підтверджують факт правонаступ-
ництва та особу правонаступника, незалежно 
від наявності чи відсутності заперечень з боку 
інших осіб та процесуального статусу учасни-
ка процесу.
За загальним правилом заміна креди-

тора у зобов’язанні здійснюється без згоди 
боржника. При цьому стаття 512 ЦК Украї-
ни розрізняє способи заміни кредитора, зо-
крема шляхом правонаступництва та укла-
денням договору про відступлення права 
вимоги. Боржник у зобов’язанні може бути 
замінений іншою особою (переведення бор-
гу) лише за згодою кредитора, якщо інше 
не передбачено законом. Провівши комп-
лексний аналіз норм щодо заміни сторони 
у зобов’язанні, приходимо до висновку, що 
вимоги статті 520 ЦК України поширюють-
ся на договірні відносини, які виникають на 
підставі укладення між попереднім та новим 
боржником договору про переведення боргу 
(який також за своєю природою може бути 
багатостороннім і включати як сторону кре-
дитора). 
Про це неодноразово в своїх постановах 

наголошував Верховний суд, як приклад на-
водимо рішення Касаційного цивільного суду 
від 25 квітня 2018 року, справа № 667/933/14-
ц: “як свідчить тлумачення статей 520, 521 
ЦК України при заміні боржника первісний 
боржник вибуває із зобов’язання і замінюєть-
ся новим боржником. Для породження пере-
веденням боргу правових наслідків необхід-
ним є існування двох складових: по-перше, 
вчинення двостороннього правочину між 
новим та первісним боржниками, причому 
такий правочин має вчинятися у такій самій 
формі, що і правочин, на підставі якого вини-
кло зобов’язання; по-друге, надання креди-
тором згоди на переведення боргу”. Якщо ж 
кредитор дозволу на заміну боржника не на-
давав, то він має право на підставі статті 203 

ЦКУ звернутись до суду про визнання такого 
договору недійсним.
Судова практика іде протилежним шля-

хом і в багатьох ухвалах можна знайти на-
ступні формулювання: “відповідачі ОСОБА_1 
та ОСОБА_2 в підготовчому засіданні не за-
перечували проти задоволення заявленого 
клопотання про залучення правонаступника 
позивача ”, - ухвала у справі № 381/3085/19.

”Від представник відповідача ОСОБА_1 - 
адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, згідно з 
якої не заперечує проти задоволення клопо-
тання”, - ухвала від 25 березня 2019 р., справа 
№346/4564/17.

“Заперечень від сторони позивача або 
правонаступника не надходило”, - ухвала від 
24 грудня 2019 року, справа 727/10050/15.
Суд зобов’язаний зупинити проваджен-

ня у справі у разі перебування сторони або 
третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору, у складі Збройних сил 
України або інших утворених відповідно до 
закону військових формувань, що переведені 
на воєнний стан або залучені до проведення 
антитерористичної операції (зараз Операції 
об’єднаних сил).Отже, на відміну від попере-
дньої редакції ЦПК України, процесуальний 
привілей у вигляді обов’язкового зупинення 
провадження за вищенаведеною підставою 
надано і третій особі, що заявляє самостійні 
вимоги щодо предмета спору. Крім того, за-
конодавець поширив положення цієї норми 
на осіб залучених, до проведення антите-
рористичної операції (з 30 квітня 2018 року 
Операції об’єднаних сил)
До внесення змін у ЦПК України АТО 

тривала 3 роки, попередня редакція статті 
дозволяла, як власне і зараз, зупинення про-
вадження у зв’язку з перебуванням сторони 
(або третьої особи, яка заявляє самостійні ви-
моги щодо предмета спору - на даний час), 
у складі Збройних сил України або інших 
утворених відповідно до закону військових 
формувань, що переведені на воєнний стан. 
Тобто якщо особа перебувала (є) у складі 
Збройних сил чи інших військових форму-
вань (військова служба за призовом під час 
мобілізації, на особливий період; військова 
служба за контрактом осіб рядового складу; 
військова служба за контрактом осіб сержант-
ського і старшинського складу, інші види 
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виконання військового обов’язку, крім пере-
бування учасника справи на альтернативній 
(невійськовій) службі не за місцем проживан-
ня або на строковій військовій службі, оскіль-
ки в таких випадках зупинення провадження 
є правом суду), то формально судді зупинити 
провадження не могли і не можуть, якщо не 
введений указом Президента України воєн-
ний стан в Україні або в окремих її місцевос-
тях. Багато суддів на власний страх та ризик 
скасування їх рішення судами вищестоящих 
інстанцій постановляли(ють) ухвали про зу-
пинення провадження на цій підставі (ухва-
ла Апеляційного суду Вінницької області від 
03 березня 2017 року, справа № 149/2428/16-
ц, постанова Апеляційного суду Запорізь-
кої області від 18 травня 2018 року, справа 
206/7711/14-ц).
Непоодинокими були випадки, коли суд-

ді, керуючись принципами верховенства пра-
ва та справедливості, спрямованості діяльнос-
ті суду на захист прав та інтересів учасників 
справи відходили від встановленого ЦПК 
України імперативного правила та підтриму-
вали рішення нижчестоящих судів, а також 
заповнювали прогалини у законодавчому ре-
гулюванні. Адже до грудня 2017 року судам 
нічого не залишалось, як застосововувати 
аналогію закону при вирішенні питання про 
зупинення провадження у зв’язку з участю в 
АТО на підставі п. 3.ст 201 попередньої ре-
дакції ЦПК України. 
Показовою є справа № 453/1311/15, у 

якій апеляційний суд залишив у силі ухва-
лу Сколівського районного суду Львів-
ської області про зупинення проваджен-
ня у зв’язку з участю відповідача в АТО і 
вказав: “Відповідно до довідок №1429 від 
29.09.2015 року, №1927 від 15 грудня 2015 
року, №1929 від 15 грудня 2015 року, вида-
них Військовою частиною польової пошти 
В2803 лейтенант ОСОБА_4 дійсно з 24 ве-
ресня 2015 року по 28 листопада 2015 року, 
з 11 грудня 2015 року і на час видачі довід-
ки від 15.12.2015 року безпосередньо бере 
участь в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення і захисті незалежнос-
ті, суверенітету та територіальній цілісності 
України в районі проведення антитерорис-
тичній операції на території Донецької та 
Луганської областей.

Враховуючи такі дані, відповідач у справі 
не має об’єктивної можливості взяти участь у 
розгляді справи, чого бажає, з обставин, ви-
значених у п. 3 ч. І ст. 201 ЦПК України.
За таких обставин у суду були правові 

підстави для вирішення питання про зупи-
нення провадження у справі незалежно від 
відсутності на даний час відповідного Указу 
Президента України щодо введення воєнно-
го стану на території України чи в окремих її 
областях”.
Неузгодженість норм процесуального та 

матеріального права, невідповідність їх ре-
альному стану речей змушує суди шукати 
шляхи вирішення ключових проблем, засто-
совуючи загальні принципи права, аналогію 
та мораль, навіть якщо вони не повністю від-
повідають букві процесуального закону. 
Завдяки внесеним у 2017 році змінам 

суди отримали можливість зупиняти прова-
дження у справі у зв’язку із залученням осіб 
до проведення антитерористичної операції, 
незалежно від того, чи введено указом Пре-
зидента України воєнний стан, чого не ска-
жеш, на жаль, про зупинення провадження 
у зв’язку з перебуванням сторони або третьої 
особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору, у складі Збройних Сил Укра-
їни або інших утворених відповідно до зако-
ну військових формуваннях.

 Відповідно до п.1.ч.1.ст 8 Закону України 
“Про особливості державної політики із за-
безпечення державного суверенітету України 
на тимчасово окупованих територіях у Доне-
цькій та Луганській областях” від 18.01.2018 
року, Генеральним штабом Збройних Сил 
України за погодженням з відповідними ке-
рівниками залучаються та використовуються 
сили і засоби (особовий склад та спеціаліс-
ти окремих підрозділів, військових частин, 
зброя, бойова техніка, спеціальні і транспорт-
ні засоби, засоби зв’язку та телекомунікацій, 
інші матеріально-технічні засоби) Збройних 
Сил України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань 
(Служби безпеки України, Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, 
Управління державної охорони України, 
Державної спеціальної служби транспорту), 
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правоохоронних органів спеціального при-
значення, Міністерства внутрішніх справ 
України, Національної поліції України, роз-
відувальних органів України, військової про-
куратури, центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту, а також працівники за-
кладів охорони здоров’я [6].
Згідно з Наказом Верховного Головно-

командувача ЗСУ “Про початок операції 
Об’єднаних сил із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі та стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації на 
території Донецької та Луганської областей», 
о 14.00 30 квітня 2018 року розпочалась опе-
рація Об’єднаних сил із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі та стриму-
вання збройної агресії Російської федерації у 
Донецькій і Луганській областях, відповідно 
до плану операції Об’єднаних сил. Особи, які 
залучаються до проведення антитерористич-
ної операції, стали особами, які залучаються 
до здійснення заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації 
безпосередньо у Донецькій та Луганській об-
ластях
Чи можемо ми говорити про відмову у 

зупиненні провадження у зв’язку з тим, що 
законодавець досі не вніс зміни в ЦПК Укра-
їни? Однозначно ні.
Наступна підстава, яку ми хочемо проана-

лізувати, є новою для українського цивіль-
ного процесу. На сьогодні судді обов’язково 
зупиняють провадження у зв’язку з врегулю-
ванням спору за участю судді. Так звана судо-
ва медіація, яка широко застосовується в різ-
них країнах, потроху вливається в українське 
життя. 
На нашу думку, врегулювання спору за 

участю судді представляє собою сукупність 
процесуальних дій суду та сторін (їх представ-
ників), які вчиняются до початку розгляду 
справи по суті, шляхом проведення спільних 
та (або) закритих нарад в умовах конфіден-
ційності, з метою швидкого та мирного вре-
гулювання спору між сторонами.
Проведення врегулювання спору за учас-

тю судді не допускається у разі, якщо у справу 
вступила третя особа, яка заявляє самостійні 
вимоги щодо предмета спору.

Про проведення процедури врегулю-
вання спору за участю судді суд постановляє 
ухвалу, якою одночасно зупиняє проваджен-
ня у справі.
Врегулювання спору за участю судді про-

водиться протягом розумного строку, але не 
більше тридцяти днів з дня постановлення 
ухвали про його проведення. Строк прове-
дення врегулювання спору за участю судді 
продовженню не підлягає.
Стаття 204 ЦПК України визначає мо-

мент припинення врегулювання спору за 
участю судді. Про припинення врегулювання 
спору за участю судді постановляється ухва-
ла, яка оскарженню не підлягає. Одночасно 
суддя вирішує питання про поновлення про-
вадження у справі.
Складністю врегулювання спору за учас-

тю судді є новизна цього інституту. Суддям 
під час проведення переговорів зі сторонами, 
особливо в тих випадках, коли відсутні адво-
кати, потрібно застосовувати не тільки юри-
дичні знання і навички, але і здібності хоро-
шого психолога- медіатора.
Суд зобов’язаний зупинити провадження 

у справі у разі об’єктивної неможливості роз-
гляду цієї справи до вирішення іншої справи, 
що розглядається в порядку конституційного 
провадження, адміністративного, цивільно-
го, господарського чи кримінального судо-
чинства, - до набрання законної сили судовим 
рішенням в іншій справі; суд не може посила-
тися на об’єктивну неможливість розгляду 
справи у випадку, коли зібрані докази до-
зволяють встановити та оцінити обставини 
(факти), які є предметом судового розгляду. 
Зміст п. 6. ч.1 ст. 251 ЦПК України оче-

видно був розширений з метою своєчасного 
та об’єктивного розгляду справи судом, запо-
бігання необгрунтованого затягування її роз-
гляду, зловживання процесуальними права 
учасниками процесу.
Визначаючи наявність підстав, за яких 

провадження у справі підлягає обов’язковому 
зупиненню, суд повинен, зокрема, врахову-
вати, що така підстава для зупинення про-
вадження у справі застосовується у тому разі, 
коли в іншій справі можуть бути вирішені 
питання, що стосуються підстав, заявлених 
у справі вимог, чи умов, від яких залежить 
можливість її розгляду (Ухвала Касаційно-



154ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2020

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

го цивільного суду від 06 травня 2019 року у 
справі № 314/1787/17).
Відповідні норми спрямовані, зокрема, 

на попередження ухвалення судових рішень, 
виходячи з доказів і встановлених на їх під-
ставі обставин, які можуть бути спростовани-
ми рішенням у іншій справі, що розглядаєть-
ся в порядку конституційного, цивільного, 
господарського, кримінального чи адміні-
стративного судочинства (Постанова Каса-
ційного цивільного суду від 14 березня 2019 
року у справі № 308/11448/14-ц).
Пов’язаною з даною справою є така інша 

справа, у якій інший суд встановлює обста-
вини, що впливають чи можуть вплинути на 
подання і оцінку доказів у цій справі; у тому 
числі йдеться про факти, які мають преюди-
ційне значення.
Під неможливістю розгляду даної справи 

слід розуміти неможливість для суду само-
стійно встановити обставини, які встановлю-
ються іншим судом в іншій справі, - у зв’язку 
з непідвідомчістю або непідсудністю іншої 
справи даному суду, одночасністю розгляду 
двох пов’язаних між собою справ різними су-
дами або з інших причин.
Для вирішення питання про зупинення 

провадження у справі суду слід у кожному ви-
падку з’ясовувати: як саме справа, що розгля-
дається судом, пов’язана зі справою, яка роз-
глядається іншим судом, чим саме обумовлю-
ється неможливість розгляду справи (Ухвала 
Касаційного цивільного суду від 10 січня 2019 
року у справі № 361/1028/18).
Підставою зупинення провадження у 

справі не може бути касаційне оскарження 
попередніх судових рішень у справі, оскільки 
ці рішення вже набрали законної сили (По-
станова Касаційного цивільного суду від 17 
квітня 2019 року у справі № 752/1914/16-ц).

 Суд на дотримання вимог пункту 6 части-
ни першої статті 251 ЦПК України, зазначив-
ши конкретну іншу справу, до вирішення якої 
зупиняється провадження у справі, повинен 
проаналізувати предмети спорів у справах і 
вказати обставини, які б давали підстави для 
висновку про те, що наявність спору у спра-
ві виключає можливість на підставі наявних 
доказів самостійно встановити при розгляді 
даної справи наявність обставин, якими сто-
рона обґрунтовувала свої вимоги, причинний 

матеріально-правовий зв’язок, який виража-
ється у тому, що факти, встановлені в одній 
із справ, будуть мати преюдиційне значення 
для іншої справи (Постанова Касаційного ци-
вільного суду від 27 лютого 2019 року у справі 
№ 308/5006/16-ц).

Висновок
Дії уповноважених осіб, які спрямовані на 

припинення юридичної особи та її остаточна 
реорганізація з передачею прав та обов’язків 
правонаступникам, є різними правовими ка-
тегоріями та тягнуть за собою відмінні про-
цесуальні наслідки. Вважаємо за необхідне 
змінити положення про зупинення прова-
дження у зв’язку з перебуванням сторони або 
третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги 
щодо предмета спору, у складі Збройних сил 
України або інших утворених відповідно до 
закону військових формувань, тільки за умо-
ви введення воєнного стану, слова “залучені 
до антитерористичної операції” варто допо-
внити “або до здійснення заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації в Донецькій та Луганській областях”. 
Ці нововведення сприятимуть виробленню 
єдиної судової практики, гарантуватимуть 
додержання прав учасників процесу та відпо-
відатимуть реаліям життя.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються підстави 

обов’язкового зупинення провадження у спра-
ві, практика застосування судами статті 251 
Цивільного процесуального кодексу України. 
Визначається важливість цього інституту 
як процесуальної гарантії забезпечення прав 
та свобод учасників процесу, в той же час не-
рідко зупинення провадження використовуєть-
ся недобросовісними особами для затягування 
розгляду справи судом, що має наслідком пору-
шення принципу розумності строків розгляду 
справи судом та свідчить про зловживання 
процесуальним правами. На недопущення цих 
негативних явищ були спрямовані внесені у 
2017 році зміни до Цивільного процесуального 
кодексу України.
Особлива увага приділяється порядку залу-

чення процесуального правонаступника припи-
неної юридичної особи, надається визначення 
поняття “врегулювання спору за участю судді”, 
у статті містяться посилання на позиції Вер-
ховного суду, висвітлюються основні проблеми, 
з якими зіштовхуються судді, застосовуючи до-
сліджувані у статті правові норми. Авторами 
пропонуються шляхи удосконалення норм щодо 
визначення підстав обов’язкового зупинення 
провадження судом.
Ключові слова: зупинення провадження, 

процесуальне правонаступництво, Антитеро-
ристична операція, Операція об’єднаних сил, 
врегулювання спору за участю судді, преюдиція.

SUMMARY 
The article explores grounds for obligatory sus-

pension of proceedings, the practice of court`s ap-
plication of the Article 251 of the Civil Procedure 
Code of Ukraine. The importance of this institute is 
determined as a procedural guarantee of ensuring 
the rights and freedoms of the participants of the 
process. At the same time, often the suspension of 
the proceedings is used by unscrupulous persons to 
delay the hearing of the case by a court, which re-
sults in violation of the principle of reasonable time 
of the court hearing and indicates abuse of pro-
cedural rights. In 2017, amendments to the Civil 
Procedure Code of Ukraine were aimed at prevent-
ing these negative phenomena.

Particular attention is paid to the procedure 
Of involving a legal successor of a terminated le-
gal person. The process of termination of a legal 
person is long-lasting, until the relevant informa-
tion is entered in the Unifi ed State Register of legal 
persons, natural persons - entrepreneurs and pub-
lic organizations, the representation of its interests 
in court is carried out by competent persons. After 
entering the information on the termination of the 
legal person in the register, the court involves its 
successors in the case.

Courts should suspend proceedings if a party 
or a third party that claims independent demands 
relative to the subject of the dispute is involved in 
an Anti-terrorist Operation. But in 2018 Anti-
terrorist operation was replaced by Joint Forces 
Operation and names of the persons involved in 
Anti-terrorist Operation were changed too. So it is 
necessary to make changes to paragraph 2 of the 
fi rst part of the Article 251 of the Civil Procedure 
Code of Ukraine. Also, we consider it necessary to 
amend the provisions on suspension of proceedings 
in connection with the stay of the party or the third 
party that claims independent demands relative to 
the subject of the dispute in the Armed Forces of 
Ukraine or other established under the law military 
units , only if martial law is introduced.

We gave the defi nition of “dispute resolution 
involving a judge” and main Supreme court`s po-
sition, including decisions made on the basis of ap-
plication of paragraph 6 of the fi rst part of Article 
251 of the Civil Procedure Code of Ukraine.

Key words: suspension of proceedings, proce-
dural succession, Аnti-terrorist Operation, Joint 
Forces Operation , dispute resolution involving a 
judge, prejudice.
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У статті автор розкриває відносини з 
перевезення на будь-якому виді транспорту, 
в тому числі і на залізничному, які виника-
ють між фізичною (юридичною) особою та 
суб’єктом транспортної діяльності, який 
здійснює зазначене перевезення. У перевезен-
ні можуть брати участь не одне, а декілька 
транспортних підприємств, при цьому вони 
можуть належити до різних видів тран-
спорту. Відносини з перевезень залізничним 
транспортом є різновидом цивільно-право-
вих відносин, а отже, їм властиві ознаки за-
гальних правовідносин. 
Також у статті проводиться аналіз, 

на підставі якого пропонується визначення 
структури відносин з перевезення залізнич-
ним. Разом з тим, виділяються загальні 
елементи відносин з перевезення залізнич-
ним транспортом: суб’єкти відносин з пе-
ревезення;  об’єкти відносин з перевезення; 
суб’єктивні права суб’єктів відносин переве-
зення; та суб’єктивні обов’язки  відносин з 
перевезення залізничним транспортом.
Ключові слова: перевезення, залізничний 

транспорт, відносини з перевезення заліз-
ничним транспортом, договір перевезення 
залізничним транспортом, вантаж, багаж, 
пасажир

яльності, який здійснює зазначене переве-
зення. У перевезенні можуть брати участь 
не одне, а декілька транспортних підпри-
ємств, при цьому вони можуть відноситися 
до різних видів транспорту. Варто зауважи-
ти, що на даний час вирішення питань про 
відносини у сфері залізничних перевезень 
значно ускладнюється, що пов’язано з ви-
никненням нових самостійних комерцій-
них організацій, які раніше становили со-
бою структурні підрозділи транспортних 
організацій, що виступали в ролі переві-
зників. Вказані організації виконують різ-
номанітні операції, пов’язані із забезпечен-
ням перевезень, та в ряді випадків є учас-
никами відповідних договірних відносин. 
Відносини з перевезень залізничним тран-
спортом є різновидом цивільно-правових 
відносин, а отже, їм властиві ознаки загаль-
них правовідносин. Учасники відносин з 
перевезення залізничним транспортом ма-
ють, так само як і учасники загальних ци-
вільно-правових відносин, суб’єктивні пра-
ва та обов’язки. Також відносини з переве-
зення залізничним транспортом мають від-
повідні особливості цивільних відносин, то 
як врегульовані цивільним законодавством 
майнові та немайнові відносини, юридична 
рівність учасників відносин з перевезення 
залізничним транспортом, відповідні права 
та обов’язки вказаних вище учасників, які 
виникають, припиняються та змінюються 
на підставі наявності юридичних фактів.

Постановка проблеми
Відносини з перевезення на будь-якому 

виді транспорту, в тому числі і на залізнич-
ному, виникають між фізичною (юридич-
ною) особою та суб’єктом транспортної ді-
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Аналіз останніх досліджень                                 
і публікацій

Теоретичну основу дослідження скла-
ли наукові праці таких науковців, як 
С.С. Алексєєв, А.Г. Биков, Г.С. Гуревич, 
О.В. Дзера, А.С. Довгерт, О.О. Карлов, 
А.Д. Кейлін, Н.С. Ковалевська, В.В. Луць, 
О.Л. Маковський, Д.А. Мєдвєдєв, Я.І. Ра-
попорт, А.М. Рубін,  Г.П. Савічев, О.І. Са-
фончик, О.М. Садіков,  Є.О. Харитонов,-
М.Є. Ходунов, Р.Ш. Цинцадзе, Х.І. Шварц, 
Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневич та ін-
ших.

Мета статті
Метою статті є науковий аналіз загаль-

них положень законодавства України з 
метою визначення структури та елементів 
відносин з перевезення залізничним тран-
спортом. 

Викладення основного матеріалу
Враховуючи положення та норми ци-

вільного законодавства України, ми ба-
чимо, що загалом цивільне право надає 
визначення цивільно-правових відносин, 
як «майнових і немайнових відносин, які 
відбуваються між юридично рівними та 
майново виокремленими учасниками, які 
носіями суб’єктивних цивільних прав та 
обов’язків, що виникають, змінюються та 
припиняються за наявності юридичних 
фактів з одночасним забезпеченням засобів 
державного контролю, зокрема примусу» 
[10]. У літературі виділяють наступні види 
відносин: регулятивні, охоронні, абсо-
лютні, відносні, активні, пасивні, майнові, 
зобов’язальні, немайнові. Разом з тим, ви-
діляються загальні елементи відносин, такі 
як суб’єкти і об’єкти відносин, суб’єктивне 
цивільне право та суб’єктивний цивільний 
обов’язок. Тож, враховуючи загальні по-
ложення цивільного права України щодо 
визначення структури та елементів цивіль-
них правовідносин, проведемо короткий 
аналіз та визначимо структуру та елементи 
відносин з перевезення залізничним тран-
спортом.
Так, щодо регулятивних та охоронних 

відносин з перевезення залізничним тран-
спортом, слід зазначити, що відносини з 

перевезення залізничним транспортом ре-
гулюються нормами та положеннями За-
конів України «Про транспорт» [2], «Про 
залізничний транспорт» [3], Цивільним [7] 
та Господарським [8] кодексами України, 
статутом залізниць України [9].
Відповідно до положень вказаних нор-

мативно-правових актів, регулятивні від-
носини з перевезення залізничним тран-
спортом слід розглядати як правовідноси-
ни регулюючі майнові, матеріальні, немай-
нові (особисті) відносини у сфері залізнич-
них перевезень, на підставі яких учасники 
таких відносин діють у рамках правового 
поля відповідно до вимог чинного законо-
давства України,  тобто правомірно здій-
снюють свою діяльність у сфері перевезень 
залізничним транспортом.
Що ж до охоронних відносин, то тут слід 

визначити, що охоронні відносини у сфері 
перевезень залізничним транспортом на-
правлені на дотримання учасниками цих 
відносин встановлених правил щодо здій-
снення діяльності з перевезень залізнич-
ним транспортом, недопущення порушень 
законних прав учасників відносин з переве-
зень залізничним транспортом, а вразі вчи-
нення порушень, направлені на усунення 
наслідків такого порушення та поновлення 
прав учасників відносин з перевезень за-
лізничним транспортом, та при заподіяні 
шкоди неправомірними діями або безді-
яльністю, на відшкодування цієї шкоди.
Таким чином, регулятивні та охоронні 

відносини з перевезення залізничним тран-
спортом забезпечують дотримання учасни-
ками відносин з перевезення залізничним 
транспортом встановлених норм та правил 
у сфері здійснення перевезень, поновлення 
порушених прав, усунення наслідків пору-
шення норм та правил, а також визначення 
відповідальності за порушення у сфері за-
лізничних перевезень.
Щодо можливого визначення абсолют-

них відносин з перевезення залізничним 
транспортом та можна попередньо зазна-
чити, що як і за загальним визначенням 
такого виду відносин у цивільному праві, 
так  і сфері залізничних перевезень, аб-
солютні відносини регулюють реалізацію 
фізичними, юридичними особами та тран-
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спортними організаціями, які здійснюють 
діяльність з переліком залізничного тран-
спорту, своїх прав та обов’язків з пере-
везення, незалежно від діяльності інших 
суб’єктів. За цивільним правом, в абсолют-
них відносинах визначено лише одну сто-
рону (уповноважену), яка має право. Що ж 
до зобов’язаної сторони, то цією стороною 
є кожен, чий обов’язок полягає в утриман-
ні від порушення суб’єктивних прав, тобто 
невизначене коло осіб. 
Однак, здійснення діяльності з переве-

зень залізничним транспортом, особливо 
у змішаному сполученні залежить від ді-
яльності інших суб’єктів цивільних право-
відносин, наприклад автомобільних орга-
нізацій, повітряних та морських компаній, 
машинобудівельних та металопереробних 
підприємств тощо, які за своїми цільовими 
спрямованостями виконують відповідні дії 
із належного забезпечення діяльності за-
лізничних організацій (наприклад: виго-
товлення вагонів, колій, подача вантажу, 
багажу, пасажирів та пошти до станцій, від-
вантаження вантажу, багажу, пошти, сво-
єчасне технічне обслуговування вагонів, 
составів, колій тощо). Зазначені відносини 
регулюються нормами цивільного права, 
зокрема за допомогою договірних відносин 
з надання тих чи інших послуг. Таким чи-
ном, враховуючи висвітлені положення до-
цільно зробити висновок, що вказані відно-
сини з перевезення залізничним транспор-
том слід визначати як загальнорегулятивні.
За цивільним правом, відносини, в 

яких конкретно визначено уповноважені 
та зобов’язані сторони (тобто наперед відо-
мі сторони),  відносяться до відносних пра-
вовідносин, які є зобов’язальними. 
Отже, враховуючи викладене, відноси-

ни з перевезення залізничним транспор-
том доцільно досліджувати в рамках визна-
чення загальнорегулятивних та відносних 
відносин з перевезення залізничним тран-
спортом.
Продовжуючи аналіз положень цивіль-

ного права, визначимо доцільність вико-
ристання в якості структурних елементів 
відносин з перевезення залізничним тран-
спортом – активні і пасивні правовідноси-
ни.

За цивільним законодавством до актив-
них правовідносин відносять зобов’язальні 
відносини, тобто відносини з виконання 
сторонами своїх суб’єктивних обов’язків, 
зокрема, у нашому випадку з виконання од-
нією стороною обов’язків здійснення пере-
везення залізничним транспортом (переве-
зення вантажу, багажу, пасажирів пошти), 
а іншою стороною-виконання обов’язку зі 
сплати за перевезення залізничним тран-
спортом, обов’язку щодо своєчасної подачі 
та отримання вантажу, багажу пошти. При 
цьому, кожна зі сторін має право вимоги 
поновлення порушеного права, притяг-
нення до відповідальності за порушення 
виконання (невиконання) зобов’язань з пе-
ревезення залізничним транспортом. 
Щодо пасивних відносин з перевезен-

ня залізничним транспортом, то за анало-
гію загально визначених положень цивіль-
ного права, такі відносини передбачають 
обов’язок зобов’язаної сторони відносин 
з перевезення залізничним транспортом 
утримуватися від порушення прав уповно-
важеної сторони. Як приклад можна звер-
нути увагу на те, що пасажир, користую-
чись послугами залізничного транспорту, 
зобв’язаний не порушувати правил пове-
дінки пасажира (порушення етичних норм, 
приниження честі та гідності, пошкоджен-
ня майна залізниці тощо), не вчиняти дій, 
які ускладнюють або не уможливлюють 
здійснення перевезення залізничним тран-
спортом, а уповноважена сторона – заліз-
нична організація має право вимагати від 
пасажира припинити порушення, відшко-
дувати завдану протиправними діями шко-
ду тощо.
Для відносин, що виникають з пере-

везення залізничним транспортом, харак-
терним є ті особливості, які притаманні 
цивільним правовідносинам взагалі, зокре-
ма, елементами таких відносин є: суб’єкт, 
об’єкт та зміст (суб’єктивні цивільні права 
та обов’язки) [10]. Тому можна дійти висно-
вку, що елементами відносин, що виника-
ють з перевезення залізничним транспор-
том є також: суб’єкт, об’єкт та суб’єктивні 
цивільні права та обов’язки.
Суб’єктами відносин з перевезення за-

лізничним транспортом є, з одного боку, 
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перевізник (залізничні організації, підпри-
ємства), з іншого боку, виступають відправ-
ник (відправник вантажу, багажу, ванта-
жобагажу, пошти), пасажир та отримувач 
(частіше відправник і отримувач є однією 
особою). За змістом ст.ст. 22, 23 СЗ України 
стороною в договорі перевезення залізнич-
ним транспортом є залізниця, але необхід-
ні дії по укладанню таких договорів здій-
снює залізнична станція. Станція виступає 
в якості основного оператора в організації 
відносин з перевезення залізничним тран-
спортом і є одним із головних учасників 
цих відносин, виступаючи в якості закон-
ного представника перевізника.
Безпосередніми учасниками організа-

ції та здійснення процесу перевезення за-
лізничним транспортом виступають також 
інші підприємства і організації залізнично-
го транспорту, які обслуговують цей про-
цес. 
Відправником може бути будь-який 

суб’єкт цивільного права, а перевізником 
– суб’єкт підприємницької діяльності, на-
ділений правом здійснення перевезень на 
підставі ліцензії. Вантажовідправником 
є зазначена у документі на перевезення 
вантажу фізична або юридична особа, яка 
ввіряє вантаж залізниці для перевезення. 
Вантажоодержувач, що не збігається з від-
правником, не бере участі в укладенні до-
говору перевезення, проте здобуває права 
і несе перед перевізником певні обов’язки. 
У таких випадках вантажоодержувач ви-
ступає як особливий суб’єкт зобов’язань з 
перевезення залізничним транспортом – 
третя особа.
Перевізником вважаються транспортні 

організації залізничного транспорту, які 
мають права юридичної особи та яким на-
дано право укладати договори перевезення 
безпосередньо або через свої підрозділи. 
Загалом послуги щодо перевезення нада-
ються як державними, так і приватними 
підприємствами. Єдиним виключенням 
донедавна був залізничний транспорт, де 
зберігалися державні залізниці.  Однак, ця 
ситуація змінилася після того, як вступив у 
силу Закон України «Про особливості утво-
рення публічного акціонерного товариства 
залізничного транспорту загального корис-

тування» [4], а із затвердженням 12.07.2019 
Кабінетом Міністрів України, Стратегії 
розвитку на 2019-2023 роки передбачено 
наявність загального корпоративного цен-
тру управління та виділено чотири бізнес-
сегменти: вантажні перевезення і логісти-
ка; пасажирські перевезення; інфраструк-
тура; виробництво і сервіс.
Якщо перевезення залізничним тран-

спортом здійснюється у прямому, змішано-
му сполученні, то учасниками перевізного 
процесу на стороні перевізника виступають 
кілька транспортних організацій.
Об’єктом відносин з перевезення заліз-

ничним транспортом виступають вантаж, 
багаж, вантажобагаж, пошта, вагони, локо-
мотиви, залізничні колії, вокзали, станції 
тощо.
Під час здійснення діяльності з пере-

везення залізничним транспортом кожен з 
учасників відносин з перевезення залізнич-
ним транспортом мають суб’єктивні права 
та обов’язки, які передбачені норматив-
но-правовими актами (Законом України 
«Про залізничний транспорт» [3], Статут 
залізниці України [9],  договорами про на-
дання послуг з перевезення залізничним 
транспортом, тощо). Зобов’язання щодо 
надання послуг перевезення залізничним 
транспортом можуть виникати в різних 
сферах діяльності і опосередковуватися ци-
вільно-правовими договорами. Вибір фор-
ми регулювання конкретного різновиду 
зобов’язальних відносин з перевезень за-
лізничним транспортом залежить від виду 
послуги і форми вираження її результату 
(послуги з перевезення вантажів, багажу, 
пасажирів та пошти залізничним тран-
спортом). Зазначене обумовлено тим, що 
здійснення залізничної транспортної ді-
яльності пов’язана із задоволенням потреб 
населення в перевезеннях залізничним 
транспортом.
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Sirko R.В.  
CONCERNING THE DEFINITION OF 

THE STRUCTURE (ELEMENTS) OF RAIL 
TRANSPORT RELATIONS  – АRTICLE.

The proposed article draws attention to 
the fact that relations with transportation on 
any form of transport, including on the rail-
way, arise between the individual (legal) per-
son and the subject of transport activity, which 
performs the said transportation. More than 
one transport enterprise may be involved in 
the carriage, but they may refer to different 
modes of transport. It is worth noting that at 
present the solution to the issues of rail trans-
port relations is much more complicated, 
which is due to the emergence of new inde-
pendent commercial organizations, which 
used to be structural units of transport organi-
zations acting as carriers.

Railway transport relations are a kind of 
civil law relationship, and thus they are char-
acterized by general legal relationships. Par-
ticipants in rail transport relations, as well as 
members of general civil relations, have sub-
jective rights and obligations. Railway trans-
port relations also have relevant features of 
civil relations, such as property and non-prop-
erty relations governed by civil law, the legal 
equality of participants in railway transport 
relations, the corresponding rights and obli-
gations of the aforementioned participants, 
which arise, terminate and change. legal facts.

The article also provides an analysis on 
the basis of which the structure of rail trans-
portation relations is defi ned in the form of 
regulatory, security, generally regulatory, rela-
tive, active, passive, property, obligation, non-
property rail transportation relations. At the 
same time, there are common elements of the 
relations with the rail transport, such as the 
subjects of the relations with the rail trans-
port, the objects of the relations with the rail 
transport, the subjective rights of the subjects 
of the relations with the rail transport, and the 
subjective the obligation of relations with the 
carriage by rail.

Key words: transportation, rail transport, 
recodifi cation, relations with rail transporta-
tion, charter of the railroad, contract of car-
riage by rail, passengers, cargo, luggage, rail.



161

Íàêîíå÷íà Ò.Â. - Àíàë³ç öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà óêðà¿íè ùîäî çä³éñíåííÿ...

ÀÍÀË²Ç ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÙÎÄÎ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ

 ÍÀÊÎÍÅ×ÍÀ Òåòÿíà Âàñèë³âíà - àñèñòåíò êàôåäðè þðèñïðóäåíö³¿ 
×åðí³âåöüêîãî ³íñòèòóòó Ì³æíàðîäíîãî ãóìàí³òàðíîãî óí³âåðñèòåòó

У статті надається загальна характе-
ристика належного правового регулювання 
транспортних перевезень, яке зумовлено 
необхідністю створення механізму правового 
регулювання транспортних відносин з ураху-
ванням взаємовідносин Європейського Союзу 
та України у сфері транспортної політики, 
під час інтеграції України до ЄС. Визначено, 
що за законодавством України договори про 
перевезення транспортом належать, за сво-
єю суттю, до консенсуальних договорів, при 
цьому порядок укладення вказаного договору 
перевезення відрізняються за певною специ-
фікою, яка полягає в належності вищевказа-
них договорів до публічних. Акцентовано увагу 
на Законодавчу базу організації транспорт-
них перевезень. 
Ключові слова: договір перевезення, заліз-

ничний транспорт, повітряний транспорт, 
морський транспорт, автомобільний тран-
спорт, пасажир, вантаж, багаж, пошта

правовідносин щодо здійснення перевезень 
на транспорті, хоч і неодноразово розгляда-
лось, і нині є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень                                      
і публікацій

Теоретичну основу дослідження скла-
ли наукові праці таких правознавців, як: 
О. Красавчикова, В. Хропанюка, М.І Бра-
гінського, В.В. Вітрянського, О.В. Дзери, 
О. Отраднової, Є.О. Харитонова, І.В. Жи-
лінкової, Ф.С. Хейфеца, Н.Д. Шестакової, 
Е. Грамацького, В.І Гостюка, І. Калаура, 
В. Кучера, І.В. Матвеева, І. Спасібо-Фатєє-
вої, М.В. Шульги, В.І. Павлова, А.М. Асаула 

та інших.

Мета статті
Метою статті є науковий аналіз, система-

тизація, оцінка, розробка пріоритетних на-
прямів цивільного права в галузі договірно-
го та транспортного права, а саме: правове 
регулювання договорів перевезення тран-
спортом, підстав для зміни або розірвання 
укладених договорів перевезення та відпо-
відальність сторін за невиконання або нена-
лежне виконання умов договору перевезен-
ня, теоретичних та практичних проблем, 
що виникають у сфері цивільних правовід-
носин щодо договорів перевезення.

Викладення основного матеріалу
Однією з важливих категорій у цивіль-

ному законодавстві України є належне пра-
вове регулювання перевезень вантажів, 

Постановка проблеми
Український уряд вживає дієвих захо-

дів щодо покращення правового становища 
у державі, у зв’язку з чим, з урахуванням 
досвіду іноземних держав у нашій держа-
ві проводяться реформи у всіх галузях. Ці 
реформи направлені на покращення со-
ціально-економічного, а також правового 
стану в державі шляхом уніфікації норм та 
положень різних інститутів права, зокрема 
таких елементів інституту цивільного пра-
ва – транспортного та договірного права. 
Вивчення питань регулювання договірних 
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багажу, вантажобагажу пасажирів і пошти, 
законодавче регулювання порядку укладан-
ня та припинення договорів про здійснення 
перевезень, а також регулювання відпові-
дальність сторін за договором перевезення 
вантажу, пасажирів, багажу та пошти.
Взаємовідносини Європейського Союзу 

та України у сфері транспортної політики, 
під час інтеграції України до ЄС, у зв’язку з 
великим зовнішньоторгівельним оборотом 
України з країнами ЄС, зумовлює необхід-
ність у створенні чіткого механізму право-
вого регулювання транспортних відносин. 
Однак, незважаючи на проведення коди-
фікації цивільного законодавства України, 
певні питання та проблеми перевезень на в 
повній мірі не врегульовані, тому практичне 
вирішення цих питань, які виникають у ході 
застосування та виконання вимог договорів 
про здійснення перевезень вантажів, паса-
жирів, багажу і пошти на транспорті (авто-
мобільному, залізничному, морському, пові-
тряному тощо), стикається з рядом питань 
щодо регулювання відносин у цій сфері. 
Так, на залізниці, морські і річкові пор-

ти, аеропорти та інші транспортні організації 
покладено певні обов’язки, і одним з них є 
забезпечення потреб громадян як України, 
так і інших країн, зокрема країн євросою-
зу, у транспортних перевезеннях та безпе-
ки використання транспорту (залізничного, 
автомобільного, повітряного, річкового або 
морського тощо), для здійснення перевезен-
ня пасажирів, вантажу, пошти і багажу на 
транспорті. Перевізні правовідносини вре-
гульовані главою 64 ЦК України, де, крім 
традиційних договорів перевезення вантажу 
(ст. 909 ЦК України) і пасажира (ст. 910 ЦК 
України), згадуються й договори, що опо-
середковують перевезення: договір чартеру 
(фрахтування) (ст. 912 ЦК України); угоди 
між організаціями різних видів транспор-
ту щодо здійснення перевезень у прямому 
змішаному сполученні (ст. 913 ЦК України); 
договір перевезення транспортом загально-
го користування (ст. 915 ЦК України); дов-
гостроковий договір (спрямований на орга-
нізацію перевезень) (ст. 914 ЦК України) [2].
Європейське транспортне право грає 

надзвичайно важливу роль для вдоскона-
лення Українського транспортного зако-

нодавства та встановленню відносин щодо 
транспортних перевезень. Договірні відно-
сини Української держави з країнами – чле-
нами ЄС у транспортній сфері вимагають 
адаптації законодавства України до міжна-
родно-правових актів, які регламентують ді-
яльність у сфері транспортних перевезень, 
зокрема перевезень пасажирів, вантажу, 
пошти і багажу транспортом у єдиній тран-
спортній системі України.
У зарубіжній доктрині країн ЄС тран-

спортні перевезення сприймаються як сфе-
ра сервісу, тобто діяльність щодо надання 
послуг по перевезенню вантажів та пасажи-
рів транспортом. Крім того, транспорт, за 
сприйняттям країн ЄС, також виступає за-
собом пересування, що належить фізичним 
або юридичним особам на праві власності.
Таким чином, транспорт як різновид 

сервісу підпадає під дію принципів спільно-
го ринку ЄС, що гарантують свободу діяль-
ності фізичним і юридичним особам на всій 
території Євросоюзу. При цьому ЄС у сфері 
транспортної інтеграції визначає загальні 
правила міждержавних транспортних пере-
везень, формує умови надання транспорт-
них послуг перевізникам-нерезидентам у 
країнах ЄС, визначає заходи транспортної 
безпеки, а також визначає ліцензійний по-
рядок надання транспортних послуг. Вказа-
не і є основою транспортної політики країн 
ЄС. 
Регулювання транспортної політики в 

ЄС здійснюється договором про функціо-
нування ЄС. У цьому договорі скасовуєть-
ся будь-яка дискримінація щодо порядку 
транспортних перевезень та встановлення 
єдиних тарифів на перевезення територі-
єю Євросоюзу (п. 1 ст. 95) , звертається осо-
блива увага на ефективність перевезень, 
дотримання порядку перевезень великих 
вантажів, на профілактику та зменшення 
транспортної аварійності, належне забезпе-
чення розгалуженої системи транспортних 
шляхів та зменшення шкідливого впливу на 
зовнішнє середовище (Директива 99/94/ЄС) 
[5].
Транспортна політика ЄС, як і тран-

спортна політика України на шляху до єв-
роінтеграції, базується на принципах гар-
монізації й лібералізації. За допомогою 
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встановлення єдиних правил діяльності у 
сфері перевезень, вносяться відповідні змі-
ни щодо вдосконалення транспортного за-
конодавства України.
Створення єдиного економічного про-

стору на території країн ЄС передбачає наяв-
ність «єдиного» ринку транспортних послуг. 
Після підписання та вступу у силу єдиного 
європейського акту розвиток транспортної 
політики та лібералізація транспорту прохо-
дять інтенсивніше. Так, у червні 2001 року 
під час засідання європейської ради ЄС у Ге-
теборзі, була прийнята до врахування та ре-
алізації європейська транспортна політика 
– «Біла книга». У подальшому, Європейська 
Комісія внесла зміни до європейської тран-
спортної політика та зробила акцентовану 
увагу на загальні для всіх країн ЄС підходи 
і спільний діалог з проблем транспорту та 
вирішення цих проблем шляхом розвитку 
галузі, створили план розвитку, розрахова-
ний на виконання до 2020 року. При цьому, 
Європейська Комісія вперше поставила по-
треби споживачів у центр своєї стратегії.
В Україні організація перевезень ван-

тажу, пасажирів та багажу встановлюється: 
Правилами перевезення пасажирів, багажу, 
вантажобагажу і пошта залізничним тран-
спортом України [12], Правилами переве-
зень вантажів автомобільним транспортом 
в Україні [13], Правилами надання послуг 
пасажирського автомобільного перевезен-
ня [14], Правилами повітряних перевезень 
пасажирів і багажу [15], Повітряним кодек-
сом України [7], Статутом залізниць Украї-
ни [10], Кодексом торгового мореплавства 
України [8] тощо.
Таким чином, виконання договорів пе-

ревезень транспортом – це регламентований 
законодавством порядок і процес вчинення 
учасниками вказаних договорів послідов-
них та необхідних дій, які були обумовлені у 
договорі перевезення або транспортній на-
кладній. Згідно з визначенням перевізник 
не зможе виконати свій обов’язок, що поля-
гає у перевезенні вантажу, якщо відправник 
вантажу не надасть вантаж для перевезен-
ня у визначений строк, передбачений у до-
говорі, а одержувач вантажу, у свою чергу, 
не зможе його одержати, якщо перевізник 
не поінформує його про прибуття вантажу. 

Тому для відносин договору перевезення 
вантажу має велике значення вимога його 
належного виконання. 
За договором перевезення транспор-

том пасажирів одна сторона (перевізник) 
приймає на себе зобов’язання щодо пере-
везення іншої сторони (пасажира) до міс-
ця призначення, а в разі наявності багажу, 
доставити й його до пункту призначення, 
де зобов’язаний видати його особі, яка має 
право його одержати. При цьому особа від-
правник та/або пасажир зобов’язуються 
сплатити встановлену плату за перевезення 
та проїзд [12, 13, 14, 15]. Договір перевезен-
ня залізничним, повітряним, морським або 
річковим та автопасажирським транспортом 
посвідчується квитком, багажною квитанці-
єю, які надаються пасажиру, та транспорт-
ною накладною для перевезення вантажів.
Якщо звернутись до транспортного сек-

тору ЄС то побачимо, що він є частиною 
спільного міжнародного ринку, який, у рам-
ках транспортної політики ЄС, регулюється 
встановленими Європейським парламентом 
та радою, спеціальними нормами. Вказані 
норми, спільно з положеннями розділу VI 
частини третьої Договору про функціону-
вання ЄС є джерелами формування у систе-
мі права ЄС інституту транспортного права. 
У цілому регулювання діяльності у галузі 
транспорту в Європі визначається нормами 
традиційних міжнародних договорів (Берн-
ські вантажні конвенції 1966 року (КОТІФ), 
Монреальська конвенція 1999 року, Угода 
про міжнародне залізничне вантажне спо-
лучення 1998 року (СМГС), з подальшим 
доповненням (МТТ) тощо).
І все ж на Українську державу покла-

дається завдання забезпечити дію принци-
пів спільного ринку стосовно залізничного 
транспорту. ЄС уніфікує моделі управління 
для єдиної системи транспорту. Держави – 
члени ЄС та разом з ними й Україна на шля-
ху до євроінтеграції самостійно розвивають 
мережі транспортних сполучень і забезпе-
чують дотримання стандартів безпеки тран-
спортними підприємствами. Під вказаними 
підприємствами розуміються будь-які під-
приємства (державні або приватні), які ма-
ють ліцензію, видану відповідно до законо-
давства ЄС. Основною діяльністю таких під-
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приємств є надання послуг щодо транспор-
тування товарів і (або) пасажирів транспорт-
ними засобами. Фундаментальні тенденції 
розвитку в галузі правового регулювання 
транспортного сектору в Україні полягають 
в усуненні всіх бар’єрів при перевезеннях у 
межах єдиної території. Це можливо лише 
завдяки цілеспрямованій і ефективній полі-
тиці України. Основними напрямами полі-
тики України у сфері транспорту є створен-
ня єдиної системи управління перевезен-
нями, комунікаційними та інформаційними 
мережами, загальних методів експлуатації 
та технічного утримання транспортних за-
собів, уніфікованих тарифів на перевезен-
ня тощо. Як приклад, звернемо увагу, що 
згідно «Сценарію залізничного бізнесу 2020 
року» з часом ЄС зможе об’єднати 30 країн. 
При цьому, очікується, що до 2020 року об-
сяг пасажирських та вантажних перевезень 
зросте. Зазначені результати можуть бути 
досягнуті при виконанні наступних умов: 

1) перевезення вантажів та пасажирів 
при мінімальній тривалості; 

2) збільшення пропускної спроможності 
транспортних сполучень; 

3) залучення та ефективне використання 
інвестицій; 

4) більш високий ступінь безпеки; 
5) скорочення енергоспоживання; 
6) інтероперабельність, сутність якої по-

лягає у створенні та забезпеченні умов для 
експлуатаційної та технічної інтеграції різ-
них транспортних систем; 

7) розробка законів, стандартів, правил, 
спрямованих на створення єдиних докумен-
тів, що регулюють діяльність транспортних 
організацій та підприємств.
Таким чином, можна констатувати, що в 

області транспорту уніфікація права прояв-
ляється як за допомогою реалізації методу 
гармонізації, так і шляхом створення уніфі-
кованих норм цивільного права.
Отже, транспортний комплекс – це ве-

ликий сектор народного господарства, що 
забезпечує потреби економіки країни та 
населення у перевезеннях різними видами 
транспорту. Тому вдосконалення внутріш-
ньодержавного, а також міждержавного ре-
гулювання діяльності транспорту - найваж-

ливіший напрям проведення економічних 
реформ.
За законодавством України, договори 

про перевезення транспортом належать, за 
своєю суттю, до консенсуальних договорів, 
при цьому порядок укладення вказаного до-
говору перевезення має деякі відрізнення 
за певною специфікою, яка полягає в належ-
ності вищевказаних договорів до публічних. 
Таким чином, транспортні підприємства 
повині та зобов’язані розпочинати договір-
ні відносини з фізичними або юридичними 
особами щодо виконання перевезень на за-
гальних умовах однакових для всіх сторін 
договору перевезення.
Отже, вказані вище зобов’язання тран-

спортних організацій та/або підприємств 
мають організаційно-забезпечувальний ха-
рактер та регламентуються законодавством 
[16]. 
Крім того, законодавством України ви-

значені питання щодо організації контролю 
за перевезеннями транспортом, які також 
викладені у підвідомчих актах, які регла-
ментують діяльність транспортних підпри-
ємств та організацій та встановлюють пра-
вила поведінки та дій учасників перевезень.
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Analysis of the civil legislation of Ukraine 
on the implementation of transport. Article

The article provides a General description 
of the proper legal regulation of transport, 
which is due to the need to create a mechanism 
of legal regulation of transport relations, 
taking into account the relations between the 
European Union and Ukraine in the fi eld of 
transport policy, during the integration of 
Ukraine into the EU. It is determined that 
under the legislation of Ukraine, the transport 
contracts are, in essence, to consensual 
contracts, the order of the conclusion of the 
said contract of carriage has some differences 
in a certain specifi city, which is the membership 
of the above agreements to the public.

Highlighted that Ukraine has a transpor-
tation is established: the Rules of carriage of 
passengers, baggage, cargo and mail by railway 
transport of Ukraine, Rules of transportation 
of cargoes by motor transport in Ukraine, the 
Rules of provision of passenger road transport, 
Rules of air carriage of passengers and bag-
gage, the Air code of Ukraine, the Charter of 
Railways of Ukraine, the Code of trade naviga-
tion of Ukraine and the like. It is proved that 
the implementation of transport contracts – is 
regulated by the law and the process of com-
mitting parties to these contracts of consistent 
and necessary actions that were stipulated in 
the contract of carriage or bill of lading.

Therefore, the improvement of domestic 
and interstate regulation of transport is the 
most important direction of economic reforms.

Keywords: contract of carriage, railway 
transport, air transport, sea transport, road 
transport, passenger, cargo, Luggage, mail.
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Статья посвящена изучению вопроса на-
значения предмета акционерного договора. Изб-
ранная тема является актуальной, поскольку 
без ответа на этот вопрос нельзя иметь четкое 
представление о том, что входит в его содер-
жание, какие способы защиты предоставлены 
его сторонам и какие меры ответственнос-
ти допустимы при нарушении обязательств, 
закрепленных ним.
По существу законодательного регулирова-

ния предмет акционерного договора составляют 
действия, направленные на осуществление (удер-
жание от осуществления) корпоративных прав 
акционеров. Следовательно, на основании такого 
договора никаких «новых» корпоративных прав 
не возникает. Порядок осуществления акционе-
рами прав, предусмотренный акционерным до-
говором, может предусматривать возложение 
на них обязанностей как активного типа (совер-
шить определенные действия), так и пассивного 
типа (удержаться от осуществления действий). 
Установлено, что особенностью предмета 

акционерного договора является то, что он пред-
усматривает не непосредственное осуществление 
прав акционеров, а такую модель их поведения, 
которая содержит выбор определенного способа 
осуществления прав акционеров в будущем либо 
условий осуществления этих прав, либо условий, 
до наступления которых права не будут осущест-
вляться. По сути, речь идет об определенных са-
моограничениях прав акционеров, воплощенных 
в форму обязательства. В таком случае 
акционеры выбирают определенные способы осу-
ществления своих прав либо определяют условия, 
при наступлении которых они будут осущест-
влять свои права либо, до наступления которых, 
они будут удерживаться от их осуществления.
Ключевые слова: юридическое лицо, акцио-

нерное общество, акционерный договор, акцио-
нер, устав.

Постановка проблеми
Проблема предмета акціонерного догово-

ру є актуальною, оскільки без відповіді на це 
питання не можна мати чіткої уяви про те, що 
входить у його зміст, які способи захисту нада-
ні його сторонам і які заходи відповідальності 
є допустимими при порушенні зобов’язань, 
закріплених договором. Щодо того, які саме 
положення мають встановлюватися таким до-
говором, а які установчими документами то-
вариств, практика відрізняється не лише від 
країни до країни, але й часто і в межах однієї 
юрисдикції. Тому актуальним залишається 
питання окреслення предмету акціонерного 
договору, оскільки законодавство України не 
дає однозначної відповіді на це питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню предмета акціонерного до-

говору приділяли увагу такі вчені, як: В. Ва-
сильєва, І. Венедіктова, Ю. Жорнокуй, М. Си-
гидин, І. Спасибо-Фатєєва та ін.

Метою статті є визначення, на підставі 
співвідношення норм законодавства та право-
вої доктрини, предмета акціонерного договору.

Виклад основного матеріалу
Виходячи з принципу свободи договору, 

сторони можуть дійти домовленості щодо 
будь-яких умов договору. Відповідно до ч. 1 
ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України) істотними умовами договору є умови 
про предмет договору, умови, що визначені 
законом як істотні або є необхідними для до-
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говорів даного виду, а також усі ті умови, щодо 
яких за заявою хоча б однієї сторони має бути 
досягнуто згоди. Отже, першою серед усіх іс-
тотних умов договору названа умова про його 
предмет. 
У Законі України «Про акціонерні това-

риства» (ч. 1 ст. 261) закріплено, що акціонери 
можуть укладати між собою договір щодо по-
рядку здійснення (утримання від здійснення) 
корпоративних прав, а також регламентова-
но, яким чином сторони такого договору мо-
жуть вчиняти ті чи інші дії, пов’язані з розпо-
рядженням належними їм акціями. Виходячи 
з положень цього Закону, предметом акці-
онерного договору є дії, спрямовані на здій-
снення (утримання від здійснення) корпора-
тивних прав, належних акціонерам-сторонам 
такого договору і порядок розпорядження 
акціями. 
Визначаючи порядок здійснення корпо-

ративних прав, сторони акціонерного дого-
вору не відмовляються від них, а покладають 
на себе додаткові обов’язки, що забезпечують 
корпоративні інтереси інших акціонерів-його 
сторін. Досліджувана договірна конструкція 
закріплює зобов’язання сторін утриматися від 
здійснення корпоративних прав або дотри-
муватися наперед визначеної корпоративної 
процедури прийняття рішень (наприклад під 
час участі у роботі загальних зборів).
Важливо врахувати й досвід зарубіжних 

країн, які мають практику застосування дослі-
джуваної договірної конструкції. Наприклад, 
в Італії предмет акціонерного договору є до-
сить обмеженим: здійснення права голосу в 
акціонерному товаристві (далі – АТ) або в його 
«материнській» компанії; обмеження переда-
чі акцій або участі в таких компаніях; спільне 
здійснення контролю над дочірньою компані-
єю (ст. 2341-bis ЦК) [1, с. 216]. Натомість у РФ 
предмет акціонерного договору визначається 
шляхом перерахування кола питань, що вхо-
дять до нього: 1) здійснення (використання 
певним чином) прав, посвідчених акціями; 
2) здійснення (використання певним чином) 
прав на акції; 3) утримання від здійснення 
прав, посвідчених акціями; 4) утримання від 
здійснення прав на акції (п. 1 ст. 32.1 Закону 
РФ «Про акціонерні товариства).
Отже, у країнах, у яких акціонерні до-

говори як юридична конструкція визнають-

ся на законодавчому рівні (Італія та Росія), 
у відповідних нормах наводиться перелік 
зобов’язань, які можуть бути їх предметом. 
При цьому, у визначенні предмета таких до-
говорів є принципові відмінності. Так, якщо 
норми російського законодавства про акці-
онерні договори в частині видів конкретних 
зобов’язань мають характер можливості, то 
норми італійського законодавства однознач-
но говорять про те, що лише перераховані 
у ст. 2341-bis ЦК Італії зобов’язання можуть 
бути предметом таких договорів. 
У Німеччині акціонерний договір може 

містити положення, що часто зустрічаються 
у статутах, та розглядається як «договори, що 
пов’язують право голосу» або «договори, що 
пов’язують акціонерів», тобто договори про 
здійснення прав акціонерів, причому вони 
стосуються головним чином або навіть ви-
ключно права на голосування [2, с. 162]. На 
відміну від вказаного, у французькому кор-
поративному праві такі договори в принципі 
можуть стосуватися лише голосування акціо-
нерів та виключно на конкретних зборах (а не 
протягом якого-небудь строку), а також під-
дані іншим серйозним обмеженням [1, с. 221]. 
В Англії перелік положень, що складають 

предмет такого договору, є відкритим. Вихо-
дячи з широкого переліку питань, які включа-
ються англійськими дослідниками до предме-
та акціонерного договору, складається уява, 
що він є доповненням до статуту компанії 
[2, с. 162; 3, с. 51]. Однак це не так, оскільки: 
а) договір є самостійною домовленістю його 
сторін і не підміняє статут компанії; б) договір 
є дійсним лише для акціонерів компанії [4, 
с. 566–567]; в) такий договір може бути спря-
мований на захист прав однієї групи акціоне-
рів і тверде обмеження прав інших акціонерів 
[5, с. 17]. 
Законодавча невизначеність предмету 

акціонерного договору зумовлює наукові 
пошуки, які, на жаль, не можна визнати за-
вершеними, оскільки й правова доктрина не 
містить відповіді на це питання. У літературі 
не існує однозначного тлумачення предмета 
такого договору. Під ним пропонується розу-
міти: 1) певні дії (утримання від них), які по-
роджують договірне зобов’язання, що «обтя-
жує не цінні папери», а осіб (сторін договору) 
[6, с. 50]; 2) встановлення переважного права 
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на придбання акцій, зобов’язання з’явитися 
для участі у загальних зборах, голосувати на 
них певним чином, обмеження права відчу-
жувати акції, відмова від отримання дивіден-
дів тощо [7, с. 49–50; 8, с. 186–187]; 3) організа-
ційні права, якими володіє учасник корпора-
ції та управління ними [9, с. 24; 10, с. 97, 139]; 
4) організаційно-майнові правовідносини 
[11, с. 37]; 5) регламентацію порядку здійснен-
ня корпоративних прав учасників товариства 
[12, с. 68]; 6) права на дивіденди, від яких ак-
ціонери вправі відмовитися на користь іншо-
го акціонера [13, с. 65].
У правовій доктрині України щодо пред-

мета акціонерного договору запропоновано 
розширене його тлумачення шляхом пере-
рахування дій, які мають вчиняти сторони, 
які його уклали. Зокрема, І. В. Спасибо-Фатє-
єва зазначає, що до предмета такого догово-
ру входять домовленості голосувати певним 
чином, погоджувати варіанти голосування з 
іншими особами; різні дії щодо управління, 
реорганізації та ліквідації АТ; відмову від на-
глядової ради або пряме передбачення особи, 
що управлятиме приватним АТ; видача окре-
мим акціонерам доручення на участь у загаль-
них зборах; набуття або відчуження акцій за 
заздалегідь визначеною ціною і при настанні 
певних обставин; утримання від відчуження 
акцій до настання певних обставин; переда-
ча іншим акціонерам дивідендів; умови про 
розподіл прибутку непропорційно кількості 
акцій; умови про заборону вимагати ліквідації 
АТ тощо [8, с. 186–187]. Майже на аналогічні 
дії вказують І. В. Венедіктова та М. М. Сиги-
дин, але особливість їх підходу щодо озна-
ченого питання має прояв у окресленні 
кола прав та обов’язків, що покладаються на 
сторони акціонерного договору [10, с. 159; 
11, с. 37;]. Говорячи про предмет такого дого-
вору, Ю. М. Жорнокуй акцентує увагу на тому, 
що ключовим моментом при його визначені є 
виконання корпоративних обов’язків акціо-
нерів у сфері управління, пов’язаної з поряд-
ком здійснення суб’єктивного корпоративно-
го права [14, с. 80]. Досліджуваний договір 
не спрямований на встановлення, зміну або 
припинення прав акціонера, а визначає не за-
боронені законом та внутрішніми правовими 
актами товариства способи здійснення вже іс-
нуючих прав. Предметом такого договору є 

не зобов’язання сторін і навіть не права, що 
їм належать, а способи здійснення акціонера-
ми належним їм прав. Предмет цього догово-
ру складають: способи здійснення права на 
участь в управлінні товариством, способи здій-
снення переважного права придбання акцій 
та права на відчуження акцій, а також способи 
здійснення прав, пов’язаних із припиненням 
товариства та виділенням із його складу нової 
юридичної особи [15, с. 207]. Отже, як бачимо, 
запропоноване коло питань, врегульованих 
акціонерним договором, у юридичній літера-
турі є досить широким. 
Висловленим позиціям пропонується аль-

тернативне бачення предмету акціонерного 
договору. Зазначено, що такий договір як ци-
вільно-правовий договір втілює в собі певну 
модель зобов’язань його сторін, що містить 
вказівку на акції (матеріальний об’єкт), а та-
кож способи та особливості здійснення акціо-
нерами своїх прав на акції або прав з акцій, 
тобто конкретні дії (бездіяльність, включаючи 
обмеження дій), які сторони зобов’язуються 
вчинити або утриматися від їх вчинення 
(юридичний об’єкт). Як матеріальний об’єкт 
предмета акціонерного договору слід розгля-
дати саме акції, а не обумовлені ними права 
як майнового, так і немайнового характеру 
[16, с. 12–13, 97–98, 100–101, 104–105].
Акціонер, який укладає договір, виступає 

як боржник в частині здійснення своїх прав, 
оскільки бере на себе зобов’язання по здій-
сненню належних йому прав визначеним 
у договорі способом або на певних умовах. 
У цьому проявляється важлива особливість 
предмета акціонерних договорів, тому що 
«здійснення права» виступає в цьому випадку 
як обов’язок, взятий на себе стороною догово-
ру. Так, наприклад, договір купівлі-продажу 
акцій також передбачає певні зобов’язання 
сторін щодо прав, закріплених акціями. Юри-
дичний об’єкт предмета у цьому випадку по-
лягає в зобов’язаннях сторін договору щодо 
передачі акцій, прийняття акцій і сплаті за 
них установленої договором ціни. Прода-
вець акцій здійснює своє право власності на 
них шляхом відчуження акцій іншій особі 
на оплатній основі, розпоряджаючись ними 
на власний розсуд. Акціонерний договір пе-
редбачає зовсім інший тип зобов’язань щодо 
акцій. Власник акцій також здійснює належ-
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не йому право власності на акції, але зовсім 
іншим способом, а саме: він, реалізуючи свої 
повноваження власника та користуючись від-
повідною владою, визначає правила безпосе-
реднього здійснення окремих або всіх прав, 
закріплених акціями. 
Предметом акціонерного договору мо-

жуть бути лише такі зобов’язання, щодо здій-
снення акціонерами своїх прав, які вичерпно 
не врегульовані законодавством або статутом. 
Тому умова про предмет такого договору, що 
передбачає зобов’язання його сторін з пи-
тань, які не можуть регулюватися в диспози-
тивному порядку шляхом установлення пра-
вил поведінки, що відрізняються від тих, які 
визначені імперативними нормами, буде не-
дійсною. Так, порядок прийняття рішень ор-
ганами управління АТ визначається статутом. 
Відповідно, така норма не може бути пред-
метом акціонерного договору. Акціонери ма-
ють право визначити особливості здійснення 
свого права голосу при прийнятті рішень, які 
ухвалюються загальними зборами акціоне-
рів, але не мають права, наприклад, змінити 
порядок голосування або інші правила, які є 
обов’язковими для всіх акціонерів.
Як бачимо, питання формування й ді-

яльності органів товариства, повноважень і 
порядку прийняття ними рішень взагалі не 
включені в перелік проблем, можливих для 
регламентації в акціонерному договорі. Саме 
тому зазначено, що такі договори практично 
жодним чином не вплинуть на сферу корпо-
ративного управління та, напевно, єдиним ас-
пектом, який буде можливим до врегулюван-
ня ними, стане процедура голосування акціо-
нерів з питань формування органів управлін-
ня в частині узгодження варіанту свого голо-
сування з іншими акціонерами. Встановлення 
ж процедури формування, порядку діяльності 
та повноважень органів управління повністю 
залишиться у сфері дії корпоративних доку-
ментів самого товариства, домовленості ак-
ціонерів не будуть відіграти тут ніякої ролі. 
Отже, основну увагу в акціонерному договорі 
необхідно приділяти не порядку формування 
та діяльності наглядової ради, виконавчого 
органу, порядку голосування за найбільш іс-
тотними для товариства питаннями, а проце-
дурі (способам) реалізації суб’єктивних корпо-
ративних прав і виконання корпоративних 

обов’язків кожним з акціонерів, що уклали 
договір.
Особливістю предмета акціонерного дого-

вору є те, що він передбачає не безпосереднє 
здійснення прав акціонерів, а таку модель їх 
поведінки, яка містить вибір певного спосо-
бу здійснення прав акціонерів у майбутньому 
або умов здійснення цих прав, або умов, до 
настання яких права не будуть здійснювати-
ся. По суті, мова йде про певні самообмежен-
ня прав акціонерів, які втілюються у форму 
зобов’язання. У такому разі акціонери обира-
ють певні способи здійсн ення своїх прав або 
визначають умови, при настанні яких вони 
будуть здійснювати свої права або до настан-
ня яких вони будуть утримуватися від їх здій-
снення.
Відповідно до ч. 2 ст. 261 Закону Укра-

їни «Про акціонерні товариства» предме-
том договору між акціонерами не може бути 
зобов’язання сторони цього договору голо-
сувати згідно з вказівками органів управлін-
ня товариства, щодо акцій якого укладений 
цей договір, крім випадків, якщо стороною 
договору є особа, яка одночасно входить до 
складу органу управління такого товариства. 
Умови договору між акціонерами, які супе-
речать вимогам цієї частини, є нікчемними. 
Отже, предметом акціонерного договору є 
способи та особливості здійснення (утриман-
ня від здійснення) вже чинних та належних 
конкретному акціонеру корпоративних прав. 
Тому положення ст. 261 Закону України «Про 
акціонерні товариства» у контексті покладен-
ня на акціонера додаткових корпоративних 
обов’язків є досить сумнівним, оскільки такі 
обов’язки будуть мати не корпоративну, а 
зобов’язальну природу. Наша позиція ґрунту-
ється на одній із загальновизнаних теорій, за 
якою предметом договору є дії сторін.

Висновки
За сенсом законодавчого регулювання 

предмет акціонерного договору становлять 
дії, спрямовані на здійснення (утримання від 
здійснення) корпоративних прав акціонерів 
конкретного товариства. Відповідно, жодних 
«нових» корпоративних прав на підставі тако-
го договору не виникає. Зважимо, що порядок 
здійснення акціонерами прав, передбачений 
акціонерним договором, може передбачати 
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покладення на них обов’язків як активного 
типу (вчинити певні дії), так і пасивного типу 
(утриматися від вчинення дій).
Акціонерний договір не має охоплюва-

ти своїм предметом відносини, врегульовані 
імперативними нормами законодавства, і не 
може за своїм значенням замінювати собою 
статут товариства. Якщо норма є диспозитив-
ною і припускає вибір варіанту поведінки, 
відносини, врегульовані такою нормою, мо-
жуть регулюватися й акціонерним договором. 
Крім того, такий договір може укладатися на 
майбутнє і для конкретизації положень стату-
ту АТ, але не може їм суперечити. 
Виходячи з положень ст. 261 Закону Укра-

їни «Про акціонерні товариства», акціонер-
ним договором можуть бути передбачені такі 
зобов’язання сторін: а) голосувати певним 
чином на загальних зборах акціонерів; б) по-
годжувати варіант голосування з іншими ак-
ціонерами; в) набувати або відчужувати акції 
за заздалегідь визначеною ціною та (або) при 
настанні певних обставин; г) утримувати-
ся від відчуження акцій до настання певних 
обставин; ґ) здійснювати узгоджено інші дії, 
пов’язані з управлінням товариством, з ді-
яльністю, реорганізацією та ліквідацією АТ; 
д) визначати порядок одержання доходів за 
цінними паперами (дивідендів).
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розгляду питання 

визначення предмету акціонерного договору. 
Обрана тема є актуальною, оскільки без від-
повіді на це питання не можна мати чіткої 
уяви про те, що входить у його зміст, які спо-
соби захисту надані його сторонам і які заходи 
відповідальності є допустимими при порушенні 
зобов’язань, закріплених ним.
Зроблено висновок, що за сенсом законодав-

чого регулювання предмет акціонерного догово-
ру становлять дії, спрямовані на здійснення 
(утримання від здійснення) корпоративних 
прав акціонерів. Відповідно, жодних «нових» 
корпоративних прав на підставі такого до-
говору не виникає. Порядок здійснення акціо-
нерами прав, передбачений акціонерним дого-
вором, може передбачати покладення на них 
обов’язків як активного типу (вчинити певні 
дії), так і пасивного типу (утриматися від вчи-
нення дій). 
Встановлено, що особливістю предмета 

акціонерного договору є те, що він передбачає 
не безпосереднє здійснення прав акціонерів, а 
таку модель їх поведінки, яка містить вибір 
певного способу здійснення прав акціонерів у 
майбутньому або умов здійснення цих прав, або 
умов, до настання яких права не будуть здій-
снюватися. По суті, мова йде про певні само-
обмеження прав акціонерів, які втілюються у 
форму зобов’язання. У такому разі акціонери 
обирають певні способи здійснення своїх прав 
або визначають умови, при настанні яких 
вони будуть здійснювати свої права або до на-
стання яких вони будуть утримуватися від їх 
здійснення.
Ключові слова: юридична особа, акціонер-

не товариство, акціонерний договір, акціонер, 
статут.

SUMMARY 
The article is focused on studying the issue of 

determining the subject matter of a shareholders’ 
agreement. The topic chosen is relevant, since it is 
impossible to have a clear idea without answering 
this question about the components contained in its 
content, about means of protection provided to its 
parties, and about measures of liability permissible 
in case of the violation of the obligations enshrined 
in the agreement.

It has been concluded that the subject matter 
of a shareholders’ agreement, in the sense of leg-
islative regulation, is actions aimed at exercising 
(withholding from exercising) the corporate rights 
of shareholders. Accordingly, there are no “new” 
corporate rights under such an agreement. The 
procedure of exercising the rights by shareholders 
under shareholders’ agreement may involve the 
assignment to them of both active obligations (to 
take certain actions) and passive type obligations 
(to refrain from taking actions). The subject mat-
ter of the shareholders’ should not cover the rela-
tions regulated by imperative norms of legislation 
and cannot substitute a charter of a company. If 
the norm is dispositive and involves the choice of 
behavior, the relations regulated by such norm may 
be also regulated by a shareholders’ agreement.

It has been established that the feature of the 
subject matter of the shareholders’ agreement is 
that it provides not direct exercise of the rights of 
shareholders, but such a model of their behavior, 
which contains the choice of a certain way of ex-
ercising the rights of shareholders in the future, or 
the conditions for exercising those rights, or con-
ditions, when the rights will not be exercised un-
til they are carried out. In fact, these are certain 
self-restrictions of the rights of shareholders that are 
embodied in a form of obligations. In this case, the 
shareholders choose certain ways of exercising their 
rights or determine the conditions under which they 
will exercise their rights or they will refrain from 
exercising these rights before they are carried out.

Key words: legal entity, joint-stock company, 
shareholders’ agreement, a shareholder, charter.
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В представленной статье приведены ис-
следования проблематики финансового мо-
ниторинга в сфере обращения криптовалют. 
Особое внимание уделено исследованию про-
блем идентификации, верификации и изуче-
ния участников финансовых операций с крип-
товалютами.
Проанализированы основные аспекты 

анонимности криптовалют, современные 
разработки в сфере обработки данных крип-
товалютных транзакций. В ходе исследова-
ния были рассмотрены криптовалюты по 
возможности их деанонимизации. Так, суще-
ствующие на сегодня криптовалюты можно 
разделить на криптовалюты, информацию 
о транзакциях которых можно проанализи-
ровать, классифицировать, систематизи-
ровать и криптовалюты с повышенной ано-
нимностью.
В ходе исследования также проанализиро-

ваны последние мировые тенденции по опре-
делению правового статуса криптовалют. 
Проведен анализ последних изменений отече-
ственного законодательства в данной сфере. 
Сделаны выводы целесообразности выбран-
ного направления регулирования, поскольку 
указанные изменения основываются именно 
на мировом опыте, а также рекомендациях и 
экспертизе международных организаций.
Ключевые слова: криптовалюта, финан-

совый мониторинг, Bitcoin, CryptoNote, ано-
нимность транзакций.

відмивання грошей, отриманих незакон-
ним шляхом, шахрайських схем, фінансу-
ванню протизаконної діяльності. У таких 
умовах поява криптовалют стала суттєвим 
викликом наявній системі фінансового мо-
ніторингу. Анонімність криптовалютних 
транзакцій зумовила необхідність пошуку 
та розробки нових способів контролю за 
обігом активів, для забезпечення належ-
ної протидії незаконній діяльності. 
З огляду на потребу актуального регу-

лювання даної сфери, доцільно дослідити 
проблематику фінансового моніторин-
гу криптовалютного ринку, в тому числі 
можливість і перспективи ідентифікації та 
верифікації учасників фінансових опера-
цій з криптовалютами. 
Незважаючи на суттєвий інтерес як 

практичний, так і теоретичний, дане пи-
тання ще є недостатньо дослідженим.

Аналіз дослідження
Інноваційність, широкий спектр засто-

сування, потенціал такого явища як крип-
товалюти, зумовили зростання наукових 
зацікавлень як вітчизняних, так і зару-
біжних учених. Даному питанню приді-
ляли увагу в тому числі:  А. Колдовський,-
Є.Н. Лобачова, В.Г., А. Грінспен,  Б. Бер-
нанк, , Ф. Журавко, А. Т. Проценко, С. Б. Ро-
діонова, іР. Шульц, Д. Ален, М. Єпіфанов, 
М. Абрамович, Дж. Потс,  Д. С. Вахрушев 
та ін. Проте, існуюча проблематика право-
вого регулювання криптовалют, пробле-
матика фінансового моніторингу крипто-

Постановка проблеми
З розвитком сучасних технологій 

з’являється все більше можливостей для 



173

Êîâðèãà Ì.Ì. - Ïðîáëåìàòèêà òà ïåðñïåêòèâè ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó...

валютного ринку потребують подальшого 
дослідження та теоретичного аналізу.

Формулювання цілей дослідження
Метою статті є дослідження проблема-

тики, оцінка потенціалу та перспектив фі-
нансового моніторингу у сфері обігу крип-
товалют.

Виклад основного матеріалу
Сучасні технології створили безліч 

можливостей для фінансування нелегаль-
ної діяльності, шахрайства, відмивання 
коштів, отриманих незаконним шляхом 
тощо. За таких умов стає дедалі складніше 
здійснювати фінансовий моніторинг. Щоб 
відповідати на сучасні виклики, наявна 
система фінансового моніторингу повинна 
враховувати виникнення нових ризиків, 
активно використовувати новітні механіз-
ми та технології, щоб ефективно здійснюва-
ти запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму тощо.
Дослідження проблематики фінансо-

вого моніторингу треба починати з ви-
значення даного поняття. За авторським 
тлумаченням А. А. Булаєва, фінансовий 
моніторинг - це комплекс фінансово-пра-
вових заходів, спрямованих на запобіган-
ня легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, і фінансуванню 
тероризму, а також проникнення таких 
доходів у фінансову систему країни. Бу-
дучи вихідною ланкою системи протидії 
легалізації злочинних доходів і фінансу-
ванню тероризму, фінансовий моніторинг 
водночас виступає елементом забезпечен-
ня не тільки економічної і фінансової, а й 
національної безпеки держави [1, с. 10-11].
За Словником фінансово-правових тер-

мінів (за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К. Воро-
нової) фінансовий моніторинг (лат. мonitor 
– той, хто попереджає, радник, консуль-
тант) – це механізм здійснення постійного 
спостереження за фінансовою діяльністю, 
насамперед кредитних установ, а також 
оцінка, аналіз і прогноз імовірності здій-
снення незаконних фінансових операцій. 
Метою фінансового моніторингу є запобі-
гання здійсненню та своєчасне виявлення 

фінансових операцій, пов’язаних із легалі-
зацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом [2, с. 515].
У свою чергу, відповідно до Закону 

України «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» в редакції від 
24.11.2018 р.,  фінансовий моніторинг – 
це сукупність заходів, які здійснюються 
суб’єктами фінансового моніторингу у сфе-
рі запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення, що включають проведен-
ня державного фінансового моніторингу та 
первинного фінансового моніторингу [3].
Аналізуючи зазначені визначення фі-

нансового моніторингу, можна узагальни-
ти, що фінансовий моніторинг – це система 
заходів, націлена на здійснення спостере-
ження за фінансовими операціями, ціллю 
чого є виявлення сумнівних транзакцій та 
ідентифікації даних учасників таких тран-
закцій, з метою ініціювання додаткових 
процедур (перевірка, уточнення, зупинка, 
затримання тощо).
Ключовим завданням та етапом пер-

винного фінансового моніторингу є іден-
тифікація, верифікація та вивчення клієн-
та (учасника фінансової операції).
Одним із основних викликів для фі-

нансового моніторингу стали розвиток та 
розповсюдження операцій з криптовалю-
тами, адже за своєю технологічною суттю 
криптовалюти вважаються досить анонім-
ним способом перерахування коштів, що 
суттєво ускладнює процедуру ідентифіка-
ції учасника фінансової операції.  
У своєму звіті від червня 2019 року Єв-

ропейська Комісія, серед іншого, виділила 
анонімність фінансових транзакцій та про-
блему виявлення інформації про бенефіці-
арну власність активів, як одні із основних 
ризиків у сфері запобігання та протидії ле-
галізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом [4, с. 6].
У свою чергу, питання анонімності 

криптовалют досить неоднозначне. Так, 
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більшість із них, такі як Bitcoin (BTC), 
Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Bitcoin 
Cash (BCH), Tether (USDT) є криптова-
лютами відкритого (публічного) реєстру 
(блокчейн). Це означає що у вільному до-
ступі є інформація про будь-яку транзак-
цію, здійснену в межах мережі відповідної 
криптовалюти. Так, для прикладу на пор-
талі блокчейн-гаманця Blockchain.com [5] 
можна відслідкувати будь-яку транзакцію, 
здійснену в мережі Bitcoin в будь-який мо-
мент існування даної мережі. Із доступної 
інформації відомі такі дані, як номер (іден-
тифікатор) транзакції, адреса гаманця від-
правника, адреса гаманця отримувача, 
дата та час здійснення транзакції, сума в 
Bitcoin, вартість в еквіваленті фіатної ва-
люти (наприклад, долар США) на момент 
здійснення транзакції. За вказаною ін-
формацією цілком можливо відслідкувати 
перерахування коштів з певних гаманців, 
єдиною суттєвою складністю є лише те, що 
зареєструвати гаманець для криптовалют 
є простою та анонімною процедурою, і як 
наслідок при можливості відслідкувати іс-
торію транзакцій по певному гаманцю, на 
початкових етапах користування, в абсо-
лютній більшості випадків, досить складно 
з’ясувати, кому саме такий гаманець нале-
жить.
Однак з розвитком сучасних техно-

логій аналіз та відслідковування даних 
про обіг криптовалют став цілком мож-
ливим. Певні технологічні компанії, такі 
як CipherTrace (https://ciphertrace.com/), 
Chainalysis (https://www.chainalysis.com/) 
і Elliptic (https://www.elliptic.co/), актив-
но розвивають напрямок аналізу даних у 
сфері обігу криптовалют. На сьогодні про-
грамні рішення таких компаній здатні за-
пропонувати досить широкий спектр мож-
ливостей.
Криміналістична компанія Chainalysis у 

змозі відслідковувати більше двадцяти різ-
них маркерів, відносно токенів стандарту 
ERC20, які можуть взаємодіяти з іншими 
токенами в мережі блокчейну Ethereum. 
Представники Chainalysis заявляють, що 
на основі їхніх розробок можливо відсте-
жувати інформацію про транзакції ключо-
вих, за капіталізацією, криптовалют, що, 

у свою чергу, забезпечує «видимість у 87% 
світового обсягу торгів криптовалютами» 
[6].
Співзасновник Chainalysis Джонатан 

Левін (англ. Jonathan Levin) заявив, що 
державні регулятори та слідчі органи були 
зацікавлені у моніторингу цих маркерів, 
оскільки їх почали використовувати в не-
законній та шахрайській діяльності [6]. 
Так, наприклад, у 2019 році біржа Binance 
(https://www.binance.com/ua) стала жерт-
вою хакерської атаки, в результаті якої 
було викрадено криптовалют на 40,5 міль-
йонів доларів США, у 2016 році з криптова-
лютної біржі Bitfi nex (https://www.bitfi nex.
com/?locale=ru) було викрадено криптова-
люти на 65 мільйонів доларів США [7].

Chainalysis планують забезпечити від-
слідковування загалом 39 токенів стандар-
ту ERC20 та дев’яти інших криптовалют, 
що дасть змогу покрити моніторингом 
більш ніж 90% ринку криптовалют [6].
Постачальник аналітичних рішень 

CipherTrace також посилила моніторинг 
і тепер відстежує 700 різних криптова-
лютних токенів. Під моніторингом зна-
ходиться велика кількість цифрових ак-
тивів, таких, наприклад, як Bitcoin (BTC), 
Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Bitcoin 
Cash (BCH), Tether (USDT) та токени типу 
ERC20 [6].
За даними Ciphertrace, їхня платформа 

спроможна обробити 522 мільйони точок 
даних, таких як тип рахунку, власники 
рахунків, типи договорів, власники конт-
рактів та інші метадані. Для деаноніміза-
ції транзакцій з криптовалютами, компанії 
використовують різні методи та інструмен-
ти, такі, наприклад, як аналіз API (інтер-
фейс прикладного програмування), інтер-
активну візуалізацію, бази даних графіків, 
розпізнавання шаблонів тощо [6].
Послугами з виявлення незаконних 

дій з операціями вже користуються при-
ватні замовники та державні структури, 
для прикладу в Сполучених штатах Аме-
рики – це Служба внутрішніх доходів США 
(IRS), Управління боротьби з наркотика-
ми (DEA), Служба міграції та митного за-
безпечення США (ICE), Федеральне бюро 
розслідувань (FBI) та інші агентства [6]. 
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Однак, незважаючи на суттєвий про-
грес у сфері моніторингу ринку крипто-
валют, існує тип криптовалют, побудо-
ваних на протоколі прикладного рівня 
CryptoNote, який, у свою чергу, забезпечує 
більшу анонімність відносно «класичних» 
криптовалют, таких як Bitcoin. Анонім-
ність таких криптовалют реалізована за до-
помогою технології кільцевої підпису, яка 
дозволяє підписати транзакцію від імені 
групи. Підпис говорить тільки про те, що 
транзакція здійснена кимось з групи, але 
всі учасники групи не відрізняються один 
від одного. Ніхто не в змозі зробити один і 
той же платіж двічі. Використовується змі-
нений протокол обміну Діффі-Хеллмана, 
що зіставляє унікальні адреси з відкритим 
ключем [8]. До таких криптовалют нале-
жать Bytecoin, Monero, DarkNote, DASH та 
перша українська криптовалюта KARBO 
(Карбованець).
При цьому анонімність криптовалют, 

побудованих на протоколі CryptoNote, 
також не є абсолютною. За певних умов, 
та якщо зловмиснику належить достатній 
відсоток мережі певної криптовалюти, мо-
жуть виникнути ланцюжкові реакції від-
стеження транзакцій (та інших даних) всі-
єї мережі [9].
З огляду на те, що об’єми операцій з 

криптовалютами збільшуються, а сучасні 
можливості відслідковування даних таких 
операцій все ще є надто обмеженими, для 
належного регулювання та фінансового 
моніторингу обігу криптовалют доціль-
но використовувати регулятивний ме-
тод щодо суб’єктів, які адмініструють да-
ний ринок, криптовалютні біржі, обмінні 
платформи, підприємці, які взаємодіють з 
криптовалютними транзакціями.
Такий підхід використовують міжна-

родні інституції у сфері фінансового моні-
торингу. Для прикладу, Міжнародна гру-
па з протидії відмиванню брудних грошей 
(FATF) (англ. Financial Action Task Force 
on Money Laundering, фр. Groupe d’action 
fi nancière; GAFI) у жовтні 2018 року нада-
ла рекомендації, згідно з якими вимоги 
фінансового моніторингу застосовуються й 
до фінансової діяльності, що включає «вір-
туальні активи» (в тому числі криптовалю-

ти) та «постачальників послуг з віртуаль-
ними активами». Згідно з наданими реко-
мендаціями постачальники послуг з вірту-
альними активами повинні підпадати під 
регулювання законодавства про запобіган-
ня та протидію відмиванню коштів та фі-
нансуванню тероризму, отримувати ліцен-
зію, бути об’єктом системи моніторингу та 
нагляду, мати той самий набір зобов’язань, 
що і фінансові установи [10, с.4].
Україна у своїй діяльності викорис-

товує подібний підхід щодо фінансового 
моніторингу обігу криптовалют. Так, у 
статтю 6 Закону України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищен-
ня» № 361-IX в редакції від 06.12.2019 р., 
яка набуває чинності 28.04.2020 р., до пе-
реліку суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу було додано постачальників 
послуг, пов’язаних з обігом віртуальних 
активів [11].
Даним законом також передбачено, що 

операції з віртуальними активами, еквіва-
лент яких перевищує тридцять тисяч гри-
вень, підлягає фінансовому моніторингу. 
Зокрема, постачальники послуг, пов’язаних 
з обігом віртуальних активів (наприклад, 
криптовалютна біржа) зобов’язані прово-
дити,  в тому числі, процедуру ідентифіка-
ції та верифікації платника (ініціатора пе-
реказу) та отримувача переказу [11].
Також до статті 46 Закону України 

«Про запобігання корупції» № 1700-VII 
від 14.10.2014 р., в редакції від 02.10.2019 
р., було внесено зміни, якими до об’єктів, 
які підлягають декларуванню, було до-
дано нематеріальні активи, що належать 
суб’єкту декларування або членам його 
сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуаль-
ної власності, що можуть бути оцінені в 
грошовому еквіваленті криптовалюти. До 
відомостей щодо нематеріальних активів 
включаються дані про вид та характерис-
тики таких активів, вартість активів на 
момент виникнення права власності, а та-
кож про дату виникнення права на них 
[12].
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Висновки
Поява та активний розвиток криптова-

лют зумовили необхідність перегляду під-
ходів до здійснення фінансового моніто-
рингу в сучасних умовах. Ключовою про-
блемою фінансового моніторингу у сфері 
обігу криптовалют є анонімність крипто-
валютних транзакцій. Незважаючи на це, 
така анонімність не є абсолютною, адже 
більшість криптовалют є криптовалютами 
«відкритого» типу, тобто використовують 
технологію публічного реєстру, де відо-
бражаються всі транзакції здійснені коли-
небудь у межах певної мережі. Хоча наяв-
ні у публічному доступі дані про крипто-
валютні транзакції, в основному, існують у 
зашифрованому вигляді, існують способи 
систематизації та аналізу інформації про 
такі операції. Саме тому сьогодні активно 
розвиваються компанії, бізнес-моделі яких 
побудовані на наданні послуг з системати-
зації та моніторингу даних на ринку крип-
товалют.
Крім того, у сфері фінансового моні-

торингу вже є напрацьовані принципи 
регулювання, які дають можливість забез-
печити певний контроль та аналіз крипто-
валютних операцій. Україна не стала ви-
ключенням і також почала впроваджувати 
зміни у законодавство для врегулювання 
даної проблематики.  Позитивним аспек-
том можна виділити те, що даний процес є 
досить системним, а вказані зміни до зако-
нодавства враховують зарубіжний досвід 
та рекомендації міжнародних експертів. 
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АНОТАЦІЯ 
У представленій статті наведено дослі-

дження проблематики фінансового моніто-
рингу у сфері обігу криптовалют. Окрему увагу 
приділено дослідженню проблем ідентифіка-
ції, верифікації та вивчення учасників фінан-
сових операцій з криптовалютами.
Проаналізовано основні аспекти анонім-

ності криптовалют, сучасні розробки у сфері 
обробки даних криптовалютних транзакцій. 
У ході дослідження було розглянуто криптова-
люти за можливістю їх деанонімізації. Так, 
наявні на сьогодні криптовалюти можна роз-
ділити на криптовалюти, інформацію про 
транзакції яких можна проаналізувати, кла-
сифікувати, систематизувати на криптова-
люти з підвищеною анонімністю.
У ході дослідження також проаналізовано 

останні світові тенденції щодо визначення 
правового статусу криптовалют та проведено 
аналіз останніх змін вітчизняного законодав-
ства в даній сфері. Зроблено висновки доціль-
ності обраного напрямку регулювання, оскіль-
ки вказані зміни базуються саме на світовому 
досвіді, а також рекомендаціях та експертизі 
міжнародних організацій.
Ключові слова: криптовалюта, фінансо-

вий моніторинг, Bitcoin, CryptoNote, анонім-
ність транзакцій.

12. Закон України «Про запобігання 
корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-
18#top (дата звернення: 10.01.2020 р.)

SUMMARY 
The article presents research on the problems of fi -

nancial monitoring in the sphere of cryptocurrency cir-
culation. Special attention is paid to the study of prob-
lems of identifi cation, verifi cation and study of partici-
pants in fi nancial transactions with cryptocurrencies.

The main aspects of cryptocurrency anonymity and 
current developments in the processing of cryptocurren-
cy transaction data were analyzed. In the course of the 
study, cryptocurrencies were considered for possible de-
anonymization. So, the existing cryptocurrencies can be 
divided into cryptocurrencies, information about trans-
actions that can be analyzed, classifi ed, systematized, 
and cryptocurrencies with increased anonymity. The 
fi rst type includes most cryptocurrencies on the market, 
including Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum 
(ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT). In 
turn, cryptocurrencies with enhanced anonymity built 
on the Cryptonote Protocol include bytecoin, Monero, 
DarkNote, DASH and the fi rst Ukrainian cryptocur-
rency KARBO (Karbowanec).

This article examines the achievements of such 
global companies as CipherTrace, Chainalysis and 
Elliptic, which are actively developing the direction of 
data analysis in the fi eld of cryptocurrency circulation. 
Their software solutions are able to offer a fairly wide 
range of monitoring capabilities for almost 87% of 
the cryptocurrency market, in order to systematize and 
process information about the account type of account 
holders, types of contracts, contract holders, and so on.

The study also analyzes the latest trends in the 
global approach to determining the legal status of 
cryptocurrencies. For example, Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) recommends that 
cryptocurrencies should  be considered as «virtual as-
sets». At the same time, fi nancial transactions with such 
virtual assets, according to experts, should be subject 
to regulation and fi nancial monitoring, as well as any 
other fi nancial transactions. Financial monitoring of 
cryptocurrency circulation, fi rst of all, should be carried 
out by controlling «service providers with virtual as-
sets». According to experts, such service providers with 
virtual assets should be subject to the regulation of legis-
lation on preventing and combating money laundering 
and terrorist fi nancing, receive a license, be subject to a 
monitoring and supervision system, and have the same 
set of obligations as fi nancial institutions.

The article also analyzes the latest changes in do-
mestic legislation in this area. Conclusions are drawn 
about the appropriateness of the chosen direction of 
regulation, since these changes are based on world ex-
perience, as well as recommendations and expertise of 
organizations such as FATF.

Keywords: cryptocurrency, fi nancial monitoring, 
Bitcoin, CryptoNote, transaction anonymity.
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 ÐÀÉÊÎ Ìàêñèì Ñåðã³éîâè÷ - çàñòóïíèê ì³í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè

В статье анализируется содержание по-
нятия эффективного функционирования фи-
нансовых рынков, исследуются теоретические 
аспекты правового регулирования финансовых 
рынков. На основе изучения научных источни-
ков и практического опыта, определены глав-
ные направления усовершенствования право-
вых механизмов регулирования финансовых 
рынков. Правовое регулирование финансовых 
рынков является важным инструментом и 
одной из главных составляющих системы ре-
гулирования финансовой системы государства 
в целом. Наличие полноценных норм и меха-
низмов правового регулирования позволяет не 
только эффективное функционирование, но и 
создает систему, способную влиять на преодо-
ление кризисов и дисбалансов, которые возни-
кают на финансовых рынках.
Ключевые слова: правовое регулирование, 

эффективное функционирование финансо-
вых рынков, финансовая стабильность, пре-
дупреждение финансовых преступлений.

неналежне функціонування нерідко супро-
воджується виникненням перманентних 
кризових явищ, а також константним існу-
ванням ризиків, які можуть призводити до 
негативного впливу на стабільність фінан-
сової системи. Цілком природно, що подіб-
ний динамічний стан та наявність ризиків 
обумовлює необхідність постійного і ціле-
спрямованого регулювання, яке має забез-
печувати стале й ефективне функціонуван-
ня фінансових ринків, реалізацію останніми 
властивих їм функцій. З огляду на те, що 
регулювання здійснюється за допомогою 
відповідних правових механізмів впливу на 
фінансові ринки, саме вони мають бути чіт-
ко конкретизовані передусім на законодав-
чому рівні. Визначення основних напрямів 
і шляхів правового регулювання актуалізу-
ється й тим, що вони є стрижнем створення 
ефективної системи регулювання у сфері фі-
нансових ринків, і, як наслідок, необхідною 
складовою забезпечення належного стану 
фінансової системи країни.

Стан наукової розробленості та аналіз 
останніх досліджень

Окремі питання і аспекти правового ре-
гулювання фінансових ринків та визначен-
ня його основних напрямів досліджувались 
у працях вітчизняними науковцями, зо-
крема, Андрійко О.Ф., Берлача А.І., Битяка 
Ю.П., Воронової Л.К., Заверухи І. Б., Куче-
рявенка Н.П., Михальського В.В., Нагре-
бельного В.П., Нечай А.А., Пацурківського 
П.С., Пришви Н.Ю., Селіванова А.О. та ін.

Постановка проблеми 
та актуальність теми

Надійна фінансова система держави, як 
відомо, є важливою складовою національ-
ної економіки та запорукою її ефективного 
функціонування і розвитку. Серед складо-
вих цієї системи істотну роль відіграють фі-
нансові ринки та реалізація ними економіч-
них функцій «фінансового посередництва і 
перетворення збережень на інвестиції»1. Їх 

1 ECB, Financial Stability Review // 2007. – December 
issue. – P. 9.
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Серед зарубіжних фахівців, які здійсню-
вали дослідження проблематики напрямів 
правового регулювання фінансових ринків 
і створення відповідних правових механіз-
мів та чинників, варто виокремити праці 
Ч. Гудхарта, А. Тьорнера, Г. Щиназі, Д. Лі-
евелум, Г. Девіса, Дж. Штігліц, Р. Херрін-
га, П. Робінсона, К. Брайо, Т. Падоа-Щіопа, 
М. Джіклінга, Е. Мьорфі та ін.
У вітчизняній економічній та юридичній 

літературі поняття «фінансові ринки» про-
довжує бути дискусійним і даний термін має 
велику кількість різноманітних визначень. 
Окремі автори схиляються до визначення 
фінансового ринку як механізму виконан-
ня функцій розподілу фінансових ресурсів2, 
інші наголошують на його інфраструктурній 
складовій та поділу (сегментації) на сектори3, 
треті визначають даний ринок як «сукуп-
ність економічно-правових відносин»4, що 
виникають у процесі перерозподілу фінансо-
вих ресурсів. Поняття фінансових ринків, на 
нашу думку, поєднує усі зазначені складові 
та у правовому розумінні (в контексті цілей 
даного дослідження) являє собою сукупність 
правових відносин з розподілу та перерозподілу 
фінансових ресурсів, які відбуваються у струк-
турно визначеному середовищі (сфері).

Виклад основного матеріалу
Об’єктивно існуюча необхідність регу-

лювання фінансових ринків підтверджуєть-
ся як практикою, так і дослідженнями бага-
тьох науковців, які відзначають, що «послі-
довне і жорстке регулювання та наявність у 
регулюючих органів суттєвих повноважень 
та ресурсів»5 є запорукою успішного функ-
2 В.В. Михальський, Про фінансовий ринок і його 
структуру в умовах глобалізації // Збірник наукових 
праць Національного університету державної подат-
кової служби України. – 2009. – №1. – С. 198-205.
3 Е.Е. Тарасова, Социально-экономическая сущность 
рынка и механизм его функционирования и разви-
тия. // Финансы и кредит. – 2004. – № 9(147). – С.22-28
4 Р.С. Квасницька, Фінансовий ринок: сутність та 
об’єкти купівлі-продажу // Вісник Бердянського 
університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 
3(15). – С. 141-144.
5 І. Голоднюк, П. Дайнеко, М. Домбровскі, М. Ми-
хайличенко, Розвиток ринку фінансових послуг в 
Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. 
http:// www.case-ukraine.com.ua/u/
publications/f3969af6ee43fcdafa16a3e05aedded9.pdf

ціонування фінансових ринків. На перекон-
ливу думку керівника одного з найбільших 
регуляторів фінансових ринків світу – Бри-
танського управління з регулювання фінан-
сових послуг А. Тьорнера, «фінансові ринки 
та банківські системи мають бути регульова-
ними значно суворіше ніж інші сектори еко-
номіки… оскільки, фінансові ринки, на яких 
ми можемо купувати та продавати не реаль-
ні товари, не споживчі послуги, а фінансо-
ві вимоги – боргові та корпоративні цінні 
папери, валюти та різноманітність похід-
них від них, опціони, ф’ючерси та свопи – є 
від природи сприйнятливими до «стадних» 
настроїв та імпульсивних впливів, а рівно 
періодів ірраціональних підйомів, що змі-
нюються ірраціональними спадами. Вони 
можуть, та часто суттєво відрізняються, про-
тягом значних періодів часу, від раціональ-
них рівноважних значень»6. 
Сутність і зміст правового регулюван-

ня фінансових ринків, на наш погляд, по-
лягає у створенні сукупності регуляторів 
(правових механізмів, відповідних юри-
дичних норм та правил) до регульованих 
об’єктів (фінансові правочини, фінансові 
продукти, фінансові послуги) та суб’єктів 
(фінансові інститути, інфраструктурні орга-
ни фінансових ринків), що дозволяє забез-
печувати «належне, ефективне, безпечне 
функціонування»7 фінансових ринків та 
реалізацію останніми притаманних їм 
функцій. Тобто, правове регулювання по-
лягає не у безпосередньому впливі на рин-
ки, а у створенні відповідних умов, юри-
дичних механізмів, певних норм та правил 
діяльності на ринку, процедур застосуван-
ня впливів фінансовими регуляторами та 
створенні механізмів саморегуляції ринків. 
Саме у цьому полягає сутність виокрем-
лення правового регулювання із загально-
го комплексу регулюючих чинників, які 
спрямовані на ефективне функціонування 
фінансових ринків. При цьому поняття 
«регулювання» фінансових ринків, у дано-

6 Adair Turner, Regulating financial markets to secure 
economic stability // Speech at Central Party School, 
Beejing. – 2009. – P. 4 http://www.fsa.gov.uk/library/
communication/speeches/2009/0616_at.shtml
7 Financial Services Authority, The FSA’s approach to 
regulation of the market infrastructure. – 2000.
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му випадку, розглядається у широкому ро-
зумінні, а саме: власне «регулювання (вста-
новлення спеціальних правил поведінки), 
моніторинг (спостереження щодо дотри-
мання таких правил) та нагляд (більш за-
гальне спостереження за всією діяльністю 
фінансових фірм)»8.
Саме напрями, які забезпечують ство-

рення норм і механізмів задля належного, 
ефективного та безпечного функціонуван-
ня, а також виконання функцій, покладених 
на фінансові ринки, і складають головні на-
прями правового регулювання. З іншого 
боку, один з найавторитетніших теоретиків 
регулювання фінансових ринків сьогодення 
Ч. Гудхарт слушно зазначає, що «фінансове 
регулювання у нормальному стані є – суто 
реагуючим, таким, що створюється задля за-
побігання факторам, що призвели до попе-
редніх криз, від їх повторення знов»9. Однак, 
на нашу думку, такий підхід до регулювання 
фінансових ринків є сконцентрованим лише 
на економічній складовій та, зокрема, на фі-
нансових ризиках стабільності. Він не вра-
ховує правової сутності регулювання «зви-
чайного» функціонування фінансових рин-
ків, здійснення правочинів, моніторингу та 
нагляду за діяльністю фінансових інституцій 
тощо. Більш правильним, на наш погляд, є 
поєднання напрямів регулювання, спрямо-
ваних як на запобігання кризовим явищам 
та факторам ризику, так і регулювання нор-
мального стану функціонування фінансових 
ринків та їх складових елементів.

 При цьому під належним, ефективним 
та безпечним функціонуванням фінансових 
ринків слід розуміти такий стан, при якому 
наявні: 1) стабільність фінансових ринків, 
тобто відсутні обвали ринку, дисбаланси, 
шоки, стрімкі зсуви рівноважних цін, бан-
крутство системних учасників, що можуть 
викликати ефект «доміно»; 2) виконання го-
ловних функцій фінансового посередництва 
та розподілу фінансових ресурсів, розподі-
лення ризиків та оцінки фінансових активів, 
притаманних фінансовим ринкам; 3) довіра 

8 David Llewellym, The economic rationale for finan-
cial regulation // Financial occasional papers in finan-
cial regulation. – 1999. – № 1. – P.6.
9 C.A.E. Goodhart, The Emerging New Architecture of 
Financial Regulation

до фінансових інституцій та їх належний 
стан, що забезпечується достатністю капі-
талу, підтриманням ліквідності, прозорою 
фінансовою діяльністю; 4) відсутність аси-
метрії інформації, що дозволяє інвесторам, 
приймати правильні рішення, та відсутність 
заздалегідь привілейованого становища од-
них учасників ринків перед іншими у ін-
формації задля прийняття рішень10; 5) стала 
конкуренція та відсутність монополізму11; 
6) система запобігання діяльності, що спря-
мована на досягнення злочинних цілей на 
фінансових ринках; 7) розвинена ринкова 
інфраструктура та комплекс суміжних фі-
нансових послуг, що супроводжують належ-
не виконання основних функцій. Вказані 
ознаки ефективного функціонування фінан-
сових ринків, власне і є тими основними на-
прямами, на яких повинні бути сконцентро-
вані чинники правового регулювання. Роз-
глянемо детальніше кожен з них.

1. Забезпечення фінансової стабіль-
ності «Протягом останнього десятиріччя, 
забезпечення фінансової стабільності, стало 
домінуючою ціллю економічної політики в 
світі»12. Забезпечення фінансової стабільнос-
ті є ключовим напрямом правового регулю-
вання будь-яких фінансових ринків, оскіль-
ки дисбаланси, що виникають на фінансових 
ринках, часто призводять до порушення 
фінансової стабільності і мають наслідками 
розбалансованість всієї фінансової системи 
із неможливістю виконувати нею функції 
розподілу фінансових ресурсів, перетво-
рення збережень на інвестиції, управління 
фінансовими ризиками тощо. Правова скла-
дова регулювання полягає у встановленні 
правил застосування механізмів впливу із 
запобігання та реагування на кризові явища 
на фінансових ринках, а також наділенні по-
вноваженнями регуляторів фінансових рин-
ків, щодо застосування таких впливів. Ці 
механізми мають створюватись відповідно 
10 H. Davies, Why regulate? // Henry Thornton Lecture 
City University Business School. – 1998. – 
11 Joseph E. Stiglitz, Jaime Jaramillo-Vallejo, and Yung 
Chal Park, The role of the state in financial markets // 
World Bank Research Observer, Annual Conference on 
Development Economics Supplement. – 1993. – P. 19-
61.
12 Garry J. Schinasi, Preserving financial stability // IMF 
Economic issues series. – 2005.- № 36. – P.1.
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до головних сфер, у яких можуть виникати 
загрози фінансовій стабільності, а саме: мо-
нетарних ризиків (інфляція, валютні коли-
вання, ризики платіжного балансу); ризиків 
неналежного функціонування фінансових 
установ (недостатність капіталу, відсутність 
ліквідності, банкрутства); ризиків «обвалів» 
ринків («зараження» та «бігства» з ринків, 
різких зсувів ціни); інфраструктурних ризи-
ків (ризиків клірингових та платіжних сис-
тем) та інші. За допомогою правових меха-
нізмів мають бути створені правила, які до-
зволяють: а) здійснювати сталий моніторинг 
стабільності фінансової системи; б) передба-
чати джерела та причини фінансових шоків 
для системи; в) ефективно взаємодіяти при 
подоланні впливів таких кризових умов13.

2. Забезпечення виконання головних 
функцій фінансових ринків. Головними 
функціями фінансових ринків, як було за-
значено вище, прийнято вважати розподіл 
та перерозподіл фінансових ресурсів. Здій-
снення цих функцій відбувається шляхом 
«відправлення трансакцій на фінансових 
ринках, що мобілізують збереження та роз-
поділяють капітал у часі та просторі»14. При 
цьому фінансові ринки забезпечують також 
розподіл, оцінку та хеджування ризиків. 
Отож, правове регулювання на цьому на-
прямку має бути зосереджене передусім на 
створенні норм та правил безпосередньо-
го здійснення трансакцій, що забезпечу-
ють виконання функцій розподілу ресурсів 
і ризиків, а також супроводжуючих їх по-
слуг. Правові механізми мають встановлю-
вати порядок передачі фінансових ресурсів, 
їх повернення, оплати, а також визначати 
принципи структурування ризиків, їх оцін-
ки та розподілення.

3. Довіра до фінансових інституцій 
та підтримання їх належного стану. Голо-
вний обсяг трансакцій із розподілу фінансо-
вих ресурсів та перетворення збережень на 
інвестиції, а також «абсорбування» та роз-
поділ ризиків, здійснюється фінансовими 

13 Blaise Gadanecz and Kaushik Jayaram, Measures of 
financial stability – a review // IFC Bulletin No 31
14 Richard J. Herring, Anthony M. Santomero, What 
is optimal financial regulation? // The new financial 
architecture: Banking regulation in the 21st century. – 
Greenwood Publishing Group. – 2000. – P.52.

інституціями, насамперед, банками. «Банки 
посідають центральне місце в платіжних сис-
темах, а тому «обвал» одного з банків може 
спричинити ефект «доміно» на інших»15. У 
зв’язку з цим одним з важливих напрямів 
регулювання є створення механізмів забез-
печення їх належного стану та підтримання 
впевненості інвесторів у фінансових інсти-
туціях. Встановлення норм пруденційного 
нагляду, сфокусованих на питаннях «плато-
спроможності, безпеки та стійкості фінансо-
вих установ»16, є базовою складовою даного 
напряму правового регулювання. Не менш 
важливим є правове регулювання діяльнос-
ті фінансових установ, де головна увага має 
приділятись наданню послуг фінансовими 
установами своїм клієнтам. Безпосередньо 
правове регулювання має відтворюватися у 
визначенні кваліфікаційних критеріїв щодо 
фінансових інституцій, моніторингу їх по-
точного стану та встановленні нагляду, що 
дозволяє виявляти та своєчасно реагувати 
на проблеми, що створюють загрози на-
лежному стану таких інституцій. Створення 
окремих механізмів потребує діяльність із 
підтримання впевненості у фінансових ін-
ституціях з боку інвесторів, оскільки відсут-
ність довіри до фінансових ринків, сумніви 
щодо якості фінансових продуктів та послуг 
можуть призвести до масштабного «відтоку» 
інвесторів з фінансових ринків, що постійно 
спостерігається під час фінансових криз.

4. Відсутність асиметрії інформації 
та захист інвесторів. Фінансові ринки, як 
відомо, це – ринки, які «характеризують-
ся асиметричною інформацією, що робить 
вкрай важким для покупців, оцінку ризиків 
та оцінку можливості повернення капіталу 
за вчинюваними правочинами»17. За цих 
умов, інвесторові (споживачеві фінансових 
послуг) при обмеженості інформації важко 
оцінювати не лише ризики, притаманні фі-
нансовому продукту, а й ризики, пов’язані 
з фінансовою інституцією, що виступає 

15 H. Davies, Why regulate? // Henry Thornton Lecture 
City University Business School. – 1998. 
16 David Llewellym, The economic rationale for finan-
cial regulation // Financial occasional papers in finan-
cial regulation. – 1999. – № 1. – P.10.
17 H. Davies, Why regulate? // Henry Thornton Lecture 
City University Business School. – 1998. 
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контрагентом на фінансовому ринку. Біль-
ше того, діяльність фінансової інституції 
може суттєво змінитись протягом часу, що 
є важливим при укладенні довгострокових 
угод із фінансового посередництва, і таким 
чином, істотно вплинути на ризики, які су-
проводжують ресурси, вкладені інвестором. 
Наприклад, навіть досвідчений, професій-
ний інвестор, вкладаючи кошти у фонд пен-
сійного забезпечення, не зможе спрогнозу-
вати, в які фінансові продукти будуть вкла-
датися кошти фонду за десять років та до 
яких ризиків чи втрат це може призвести. З 
іншого боку, існують ризики надання необ-
ґрунтованих порад і консультацій фінансо-
вими інституціями, а то і прямого введення 
в оману при продажі фінансового продукту. 
Тому ці питання складають вкрай важливий 
напрям правового регулювання фінансових 
ринків, що має бути зосереджений на вста-
новленні механізмів примусового розкриття 
інформації, компетентності надання фінан-
сових послуг, чесної бізнес практики фінан-
сових інституцій, прозорості, справедливого 
ціноутворення тощо. Значної уваги також 
заслуговують механізми покриття втрат 
споживачів фінансових послуг. У цьому на-
прямі правового регулювання важливим є 
запровадження механізмів розмежування 
відповідальності держави з неналежного ре-
гулювання та забезпечення захисту інвесто-
рів, з відповідальністю за прийняті фінансо-
ві рішення безпосередньо самих інвесторів, 
порядок формування фондів гарантування 
вкладів, їх адміністрування та процедур ви-
плат та ін.

5.  Запобігання обмеженню конкурен-
ції/ контроль монопольного становища. 
Окрім класичного значення вільної кон-
куренції для ефективних ринків, фінансові 
ринки включають в себе потребу вдоско-
налення правового регулювання відносин, 
пов’язаних із структурованими фінансови-
ми продуктами, інтегрованими фінансови-
ми послугами та створенням фінансових 
конгломератів. Поєднання фінансовими 
конгломератами в собі функцій кредитора, 
фінансового радника, страховика, платіжної 
системи, торговця цінними паперами тощо, 
призводить до концентрації ризиків, кон-
флікту інтересів, обмеження справедливої 

оцінки та вільного вибору надавача послуг. 
Вирішення цих питань потребує підвище-
ної уваги та створення правил здійснення 
діяльності, яка сприяє конкуренції на фі-
нансовому ринку, навіть у разі укрупнення 
та інтеграції фінансових корпорацій. Тради-
ційні питання монополізації ринку та анти-
конкурентної поведінки також є важливими 
напрямами правового регулювання фінан-
сових ринків. Крім того, «суттєві надмірнос-
ті в монополізації, притаманні платіжним 
системам та встановленню клірингових і 
маркетингових систем»18, теж мають бути 
ретельно враховані при спрямуванні меха-
нізмів правового регулювання фінансових 
ринків.

6. Запобігання фінансовим злочи-
нам. Функціонування фінансових ринків 
спрямоване на виконання функцій з роз-
поділу фінансових ресурсів та трансформа-
цію збережень в інвестиції, а протиправна 
діяльність, як показує практика, призво-
дить до спотворення такого спрямування. 
Маніпуляції на фінансових ринках, відми-
вання грошей, введення інвесторів в оману 
з метою заволодіння фінансовими ресурса-
ми, обумовлюють порушення нормального 
функціонування фінансових ринків та ство-
рюють загрози збереженням інвесторів. 
Протидія цим негативним явищам являє 
собою один з ключових напрямів правово-
го регулювання. Так само «ринкова чистота 
від злочинів є ключовою складовою забез-
печення впевненості у ринку та відповідно 
ринкової стабільності»19. Юридичні норми 
і правила, спрямовані на запобігання ін-
сайдерським злочинам, обману з вартістю 
забезпечення, фінансування тероризму та 
корупції через ринкові фінансові інстру-
менти, є важливою сферою сучасних за-
вдань правового регулювання на фінансо-
вих ринках. Встановлення вимог щодо «за-
снування фінансових систем та контролю із 
запобігання злочинам всередині фінансо-
вих установ може суттєво ускладнити для 

18 C.A.E. Goodhart, The Emerging New Architecture of 
Financial Regulation
19 P. Robinson, Financial crime and market stability // 
26th International Symposium on Economic Crime. – 
2008. – P.2.
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злочинців доступ до фінансових систем»20, 
і є одним із найактуальніших механізмів 
правового регулювання у зазначеній сфері, 
сьогодення.

7. Регулювання ринкової інфраструк-
тури та суміжних фінансових сервісів. На 
перший погляд, напрям правового регулю-
вання ринкової інфраструктури та суміжних 
фінансових сервісів може виглядати не та-
ким важливим, оскільки виконання функцій 
із розподілу фінансових ресурсів, теоретич-
но можливий і поза межами інфраструктури 
ринку. Однак сучасний розвиток техноло-
гій, електронних платіжних систем, клірин-
гу, торгових платформ формують необхід-
ний комплекс ринкової інфраструктури, без 
якого неможливе належне функціонування 
сучасних фінансових ринків. Останні фінан-
сові кризи спонукали звернути увагу пере-
дусім на інфраструктурні і суміжні складові 
фінансових ринків, оскільки відхилення від 
належних стандартів у роботі, наприклад, 
рейтингових агенцій, призвели до витоків 
та зараження ризиками широких кіл фінан-
сових установ і стали одним із «напрямів ре-
гулювання фінансових ринків, що не допус-
кає заперечень»21. Водночас, «з точки зору 
безпеки функціонування ринку, клірингова 
діяльність та діяльність із зарахування роз-
рахунків є високо ризиковою діяльністю»22. 
За цих обставин правове регулювання у 
цьому напрямі має встановлювати правила 
функціонування торгівельних та кліринго-
вих систем, норми діяльності депозитаріїв, 
рейтингових агенцій та фінансових радни-
ків.
Із викладеного можна зробити висно-

вок, що спрямування правового регулюван-
ня у вказаних напрямах потребує суттєвої 
та розгалуженої системи регуляторів, зо-
крема правових норм і механізмів та регу-
люючих органів, уповноважених суттєвими 
компетенціями. Це дозволить здійснювати 
20 P. Robinson, Financial crime and market stability // 
26th International Symposium on Economic Crime. – 
2008. – P.4
21 Executive Committee of the European Trade Union 
Confederation (ETUC) Resolution on EU Policy towar
ds Financial Market Regulation, October 2009, Para. 2.
22 Financial Services Authority, The FSA’s approach to 
regulation of the market infrastructure. – 2000. – I. 
5.24

належне регулювання фінансових ринків і, 
відповідно, їх ефективне функціонування та 
виконання покладених на них функцій і за-
вдань. 
Слід також звернути увагу на основні 

способи здійснення правового регулюван-
ня, що реалізується, або у спосіб застосуван-
ня норм та правил, що примушують, або 
шляхом створення стимулів бажаної пове-
дінки. У випадку із нормами, що встанов-
люють приписи, все достатньо зрозуміло, 
оскільки у цьому разі регулювання здійсню-
ється: а) у спосіб зовнішнього встановлення 
норм та правил, згідно з якими ведуть свою 
діяльність учасники фінансових ринків; б) у 
спосіб встановлення заборон та обмежень 
щодо конкретних дій та/чи діяльності. З ін-
шого боку, створення стимулів до конкрет-
ної поведінки регульованих суб’єктів, є, на 
нашу думку, більш складним способом пра-
вового регулювання, оскільки регульований 
суб’єкт має можливість вибору способу пове-
дінки чи дій у конкретній ситуації. Тому за-
вданням правового регулювання є створен-
ня механізмів стимулювання і заохочення 
до бажаної (з точки зору регулювання) по-
ведінки. Такими механізмами можуть бути, 
наприклад, заохочення встановлювати вну-
трішні системи оцінки ризиків учасниками 
фінансових ринків задля можливості здій-
снювати операції з конкретними видами ак-
тивів або можливість авторизуватись в якос-
ті учасника саморегулюючої організації чи 
бути безпосередньо регульованим держав-
ним регулятором. З огляду на ці обставини, 
вбачається, що правове регулювання фінан-
сових ринків має здійснюватись шляхом по-
єднання імперативних приписів та механіз-
мів спонукання (стимулювання) до конкрет-
ної поведінки регульованих суб’єктів.

Висновки
Підсумовуючи викладене, можна кон-

статувати, що правове регулювання фінан-
сових ринків є важливим інструментом і од-
нією з головних складових системи регулю-
вання фінансової системи держави в цілому. 
Наявність повноцінних норм та механізмів 
правового регулювання дозволяє забезпе-
чувати не лише ефективне функціонування, 
а й створює систему, здатну впливати на по-
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долання криз та дисбалансів, які виникають 
на фінансових ринках. Зрозуміло, «коли 
боржники розуміють, що вони потрапили 
у перенавантажене, небезпечне станови-
ще, регулювання, само по собі не може і не 
повинно їх зупиняти від зниження рівнів 
боргу та створення дисбалансів. Однак ре-
гулювання має фокусуватись на утриманні 
від формування таких перенавантажень»23. 
Цей принцип попередження та передбачу-
ваності у регулюванні так само справедли-
вий й для будь-яких інших важливих сфер 
ефективного функціонування фінансових 
ринків, де побудова правових норм та ме-
ханізмів, що дозволяють на ранніх стадіях 
регулювати ці сфери, у яких можуть та, на-
певно, виникатимуть ризики і загрози для 
фінансового ринку, гарантуватиме як на-
лежне функціонування самих ринків, так і 
подолання криз у разі їх виникнення. Саме 
тому визначення головних напрямів право-
вого регулювання є запорукою ефективно-
го функціонування фінансових ринків та 
виконання ними економічних і фінансових 
функцій. Стабільність і довіра до фінансових 
інститутів створюватимуть підстави для ра-
ціонального розподілу фінансових ресурсів 
і, як наслідок, зростання економіки. Захист 
інвесторів та запобігання фінансовим зло-
чинам нівелюватимуть негативні впливи на 
процес перетворення збережень на інвести-
ції в економіку, а забезпечення конкуренції 
й регулювання інфраструктури стануть під-
ґрунтям для розвитку безпосередньо фінан-
сових ринків і сталої фінансової системи за-
галом.
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SUMMARY 
There are scrutinized the theoretical funda-

mentals of regulation of fi nancial markets and the 
notion of fi nancial markets’ effective operation, in 
the article. The main directions of the elaboration 
and appliance of the legal mechanisms of fi nan-
cial markets regulation are defi ned, based on the 
studying of scientifi c and practical experience. Le-
gal regulation of fi nancial markets is important 
instrument and one of the main components of the 
regulatory system of the state fi nancial order. The 
availability of the norms and mechanisms of legal 
regulation allows procuring the effective function-
ing of fi nancial markets as well as creating the sys-
tem which is capable to override crises and imbal-
ances inherent to the ones.

Key words: regulation, fi nancial markets’ effec-
tive operation, fi nancial stability, fi nancial crimes 
prevention.

АНОТАЦІЯ 
В статті аналізується зміст поняття 

ефективного функціонування фінансових рин-
ків, досліджуються теоретичні аспекти право-
вого регулювання фінансових ринків. На основі 
вивчення наукових джерел та практичного до-
свіду, визначені основні напрями вдосконалення 
правових механізмів регулювання фінансових 
ринків. Правове регулювання фінансових ринків 
є важливим інструментом і однією з головних 
складових системи регулювання фінансової сис-
теми держави в цілому. Наявність повноцінних 
норм та механізмів правового регулювання до-
зволяє забезпечувати не лише ефективне функ-
ціонування, а й створює систему, здатну впли-
вати на подолання криз та дисбалансів, які ви-
никають на фінансових ринках.
Ключові слова: правове регулювання, ефек-

тивне функціонування фінансових ринків, пра-
вові механізми регулювання, фінансова стабіль-
ність, запобігання фінансовим злочинам.

occasional papers in fi nancial regulation. – 
1999. – № 1. – P.10.

17. H. Davies, Why regulate? // Henry 
Thornton Lecture City University Business 
School. – 1998. 

18. C.A.E. Goodhart, The Emerging New 
Architecture of Financial Regulation

19. P. Robinson, Financial crime and market 
stability // 26th International Symposium on 
Economic Crime. – 2008. – P.2.

20. P. Robinson, Financial crime and market 
stability // 26th International Symposium on 
Economic Crime. – 2008. – P.4.

21. Executive Committee of the European 
Trade Union Confederation (ETUC) 
Resolution on EU Policy towards Financial 
Market Regulation, October 2009, Para. 2.

22. Financial Services Authority, The 
FSA’s approach to regulation of the market 
infrastructure. – 2000. – I. 5.24

23. C.A.E. Goodhart, The Emerging New 
Architecture of Financial Regulation



186ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2020

Ì³æíàðîäíå ïðàâî

ÙÎÄÎ ÄÅË²Ì²ÒÀÖ²¯ ÌÎÐÑÜÊÎÃÎ ÊÎÐÄÎÍÓ Ì²Æ 
ÓÊÐÀ¯ÍÎÞ ÒÀ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎÞ ÔÅÄÅÐÀÖ²ªÞ

 ÓÑÒÈÌÅÍÊÎ Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷ - ìàã³ñòð ïðàâà, àäâîêàò
https://orcid.org/0000-0001-9151-9438

 ÓÑÒÈÌÅÍÊÎ Òåòÿíà Ïåòð³âíà - ê.þ.í., äîöåíò, ïðîôåñîð êàôåäðè 
öèâ³ëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ

https://orcid.org/0000-0003-0049-5608
ÓÄÊ 342.1

У статті проаналізовані відповідні нор-
ми міжнародного морського права та припи-
си українського і російського законодавства в 
контексті делімітації морських кордонів між 
державами.
Автори зробили висновки про можливість 

застосування певних правових механізмів, пе-
редбачених міжнародним морським правом, 
з метою делімітації морського кордону між 
Україною та РФ.
Ключові слова: делімітація морського кор-

дону, врегулювання міжнародних спорів, погод-
жувальна процедура, погоджувальна комісія.

Водночас, необхідно запобігти легітимі-
зації тимчасової окупації території України, 
втраті суверенних прав і юрисдикції України 
в її виключній (морській) економічній зоні, а 
також визнанню світовою спільнотою нового 
територіального розподілу, чого так прагне 
Російська Федерація.
Отже, Україні необхідно визначити право-

ві шляхи, що допоможуть досягти поставле-
них цілей.
Автори цієї статті зробили спробу знайти 

відповіді щодо можливості застосування пра-
вових механізмів, спрямованих на делімітацію 
морських кордонів між державами, викорис-
тання яких передбачено головним докумен-
том у галузі міжнародного морського права у 
світі – Конвенцією Організації Об’єднаних На-
цій з морського права, підписану 10.12.1982 у 
місті Монтего-Бей [2].
У контексті нашого дослідження необхідно 

почати юридичний аналіз зі статті 298 Конвен-
ції Організації Об’єднаних Націй з морського 
права (ЮНКЛОС) про факультативні виклю-
чення щодо застосування обов’язкових проце-
дур, що тягнуть за собою обов’язкові рішення.
Так, відповідно до статті 298 ЮНКЛОС 

під час підписання, ратифікації ЮНКЛОС або 
приєднання до неї, або в будь-який час після 
цього держава без шкоди для зобов’язань, що 
випливають з Розділу 1, може у письмовій фор-
мі заявити, що вона не приймає одну або де-
кілька процедур, передбачених у Розділі 2 під 
назвою «Обов’язкові процедури, що тягнуть за 
собою обов’язкові рішення» Частини XV «Вре-

В умовах тимчасової окупації Російською 
Федерацією Кримського півострова та агресії 
РФ проти України, що триває з лютого 2014 
року, питання відсутності морського кордону 
в Азовському і Чорному морях та Керченській 
протоці між Україною та РФ становить загро-
зу для національної безпеки і оборони нашої 
держави.
Як встановлено у документі, який визна-

чає стратегію та основні напрями подальшого 
розвитку України як морської держави - Мор-
ській доктрині України на період до 2035 року 
[1] (далі – Морська доктрина України), одним 
з ключових напрямів повернення захоплених 
територій та забезпечення оборони з моря є 
визначення державного кордону в Азовсько-
му і Чорному морях та Керченській протоці, а 
також визначення меж виключних (морських) 
економічних зон і континентального шельфу 
між Україною і Росією в Чорному морі, забез-
печення їх підсиленої охорони.
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гулювання спорів» ЮНКЛОС щодо однієї або 
більше нижченаведених категорій спорів:

a) i) спорів, пов’язаних з тлумаченням або 
застосуванням статей 15, 74 і 83, що стосують-
ся делімітації морських кордонів, або спорів, 
пов’язаних з історичними затоками або пра-
воосновами, за умови, що держава, яка зроби-
ла таку заяву, коли такий спір виникає після 
набуття чинності цією Конвенцією, і якщо 
протягом розумного періоду часу в ході пере-
говорів між сторонами не досягнуто угоду, на 
прохання будь-якої з них, погоджується на 
передачу спору на врегулювання по погоджу-
вальній процедурі, зазначеній в Розділі 2 До-
датку V; і за умови, що така передача виклю-
чає розгляд будь-якого спору, який неминуче 
пов’язаний з зустрічним врегулюванням будь-
якого невирішеного спору, що стосується су-
веренітету або інших прав на материкову або 
острівну територію.
Держава-учасниця ЮНКЛОС, яка зроби-

ла заяву на підставі пункту 1 статті 298 ЮН-
КЛОС, не може вимагати застосування до спо-
ру, який відноситься до вилученої категорії 
спорів, будь-якої процедури, передбаченої в 
цій Конвенції, проти іншої держави-учасниці 
без згоди останньої.
Отже, у світлі можливих правових об-

межень, викладених у статті 298 ЮНКЛОС, 
необхідно звернути окрему увагу на заяви 
Російської Федерації та України про відмову 
від прийняття процедур, що тягнуть за собою 
обов’язкові рішення.
Так, відповідно до Федерального зако-

ну «Про ратифікацію Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй з морського права та Угоди 
про здійснення частини ХІ Конвенції Органі-
зації Об’єднаних Націй з морського права» [3] 
Російська Федера ція ратифікувала ЮНКЛОС 
та Угоду від 29.07.1994 про здійснення Части-
ни ХІ ЮНКЛОС та, серед іншого, заявила про 
те, що вона не приймає передбачені розділом 
2 частини XV вказаної Конвенці ї процедури, 
які ведуть до обов’язкових для сторін рішень 
щодо спорів, пов’язаних із тлумаченням або 
застосуванням статей 15, 74 і 83 ЮНКЛОС 
стосовно делімітації морських кордонів.
У свою чергу, Україна також ратифікува-

ла ЮНКЛОС згідно із Законом «Про рати-
фікацію Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй з морського права 1982 року та Угоди 

про імплементацію Частини XI Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй з морського 
права 1982 року» [4], що містить, в тому чис-
лі, заяву про те, що Україна, якщо інше не 
передбачено окремими міжнародними дого-
ворами України з відповідними державами, 
не визнає обов’язкових процедур, які ведуть 
до обов’язкових рішень, для розгляду спорів 
щодо розмежування морських кордонів.
Необхідно додати, що між Україною та РФ 

не було укладено окремого договору, який би 
передбачав застосування певних обов’язкових 
процедур щодо розгляду спорів між ними про 
розмежування морських кордонів.
Отже, Україна та РФ, користуючись пра-

вами, наданими ЮНКЛОС, зробили заяви, 
направлені на уникнення обов’язкових про-
цедур, що тягнуть за собою обов’язкові для 
сторін рішення щодо спорів, пов’язаних із тлу-
маченням або застосуванням статті 15 («Делі-
мітація територіального моря між державами 
з протилежними або суміжними узбережжя-
ми»), статті 74 («Делімітація виключної еко-
номічної зони між державами з протилежни-
ми або суміжними узбережжями») і статті 83 
(«Делімітація континентального шельфу між 
державами з протилежними або суміжними 
узбережжями») ЮНКЛОС стосовно деліміта-
ції морських кордонів.
Як наслідок, можна дійти до очевидного 

висновку про те, що суди та арбітражі не ма-
ють компетенції розглядати спори між Украї-
ною та РФ стосовно делімітації морських кор-
донів.
Водночас, після аналізу статті 298 ЮН-

КЛОС та Додатку V «Погоджувальна про-
цедура» до неї, стає очевидним, що за умови 
існування певних обставин, спір між держа-
вами стосовно делімітації морських кордонів 
може бути переданий на врегулювання по 
обов’язковій погоджувальній процедурі за іні-
ціативою лише однією із сторін такого спору. 
При цьому, інша сторона спору стосовно де-
лімітації морських кордонів зобов’язана дати 
згоду на його розгляд по погоджувальній про-
цедурі.
Стаття 298 ЮНКЛОС передбачає компро-

міс у вирішенні спорів між державами, який 
виник внаслідок масштабних переговорів між 
учасниками при обговоренні проекту ЮН-
КЛОС, одні з яких виступали за примусові та 
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обов’язкові процедури врегулювання спорів, а 
інші прагнули виключити навіть необов’язкові 
процедури врегулювання спорів1.
Вперше у світі примусове погодження 

було ініційоване державою під назвою Схід-
ний Тимор [5, c. 509]. 
Так, у квітні 2016 року Східний Тимор 

вирішив застосувати проти Австралії приму-
сову погоджувальну процедуру з метою вста-
новлення постійного морського кордону у 
Тиморському морі між двома країнами, чому 
передували декілька невдалих спроб укласти 
угоду про делімітацію за допомогою прямих 
переговорів після повторного виникнення 
20.05.2002 Східного Тимору як незалежної 
держави2.

06.03.2018 Східний Тимор та Австралія, за 
допомогою утвореної на підставі статті 298 та 
Додатку V ЮНКЛОС погоджувальної комісії, 
підписали угоду про делімітацію морського 
кордону [6]. 

09.05.2018 погоджувальна комісія надала 
свій звіт3. 

1 PCA Case № 2016-10 in the matter of a conciliation 
before a Conciliation Commission constituted under
Annex V to the 1982 United Nations Convention on 
the Law of the Sea between The Democratic Republic
of Timor-Leste and The Commonwealth of Australia, 
Decision on Australia’s Objections to Competence
of 19 September 2016, p. 16, para. 66 (“Article 298 
embodies a compromise on dispute settlement following 
extensive negotiations between those States which 
favoured compulsory and binding dispute settlement 
procedures and other States which sought to exclude 
even non-binding dispute settlement procedures.”). 
URL: https://pcacases.com/web/sendAttach/1921.
2 PCA Case № 2016-10 in the matter of the maritime 
boundary between Timor-Leste and Australia 
(The Timor Sea Conciliation) before a Conciliation 
Commission constituted under Annex V to the 1982 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
between The Democratic Republic of Timor-Leste 
and The Commonwealth of Australia, Report and 
Recommendations of the Compulsory Conciliation 
Commission between Timor-Leste and Australia on 
the Timor Sea of 9 May 2018, p. 1, para. 2 (“On April 
2016, Timor-Leste decided to invoke the compulsory 
conciliation provisions of the Convention with the 
objective of archiving a permanent maritime boundary, 
following several unsuccessful attempts by the Parties 
to reach agreement on a permanent maritime 
boundary through negotiations since Timor-Leste’s re-
emergence as an independent State on 20 May 2002.”). 
URL: https://pcacases.com/web/sendAttach/2327.
3 PCA Case № 2016-10 in the matter of the maritime 

Слід зазначити також те, що примусова по-
годжувальна процедура регулюється Додат-
ком V ЮНКЛОС. У такому провадженні ство-
рюється нейтральна комісія, яка заслуховує 
сторони, вивчає їхні вимоги та заперечення, 
вносить пропозиції сторонам та іншим чином 
допомагає сторонам у мирному врегулюван-
ні. Погоджувальна процедура не є судовим 
процесом, а погоджувальна комісія не має по-
вноважень зобов’язувати сторони юридично 
обов’язковим рішенням; натомість, погоджу-
вальна комісія може давати рекомендації сто-
ронам4. 
Окрім цього, необхідно додати, що у по-

годжувальній процедурі критично важливу 
роль відіграє Генеральний секретар Організа-
ції Об’єднаних Націй.
Так, Додатком V ЮНКЛОС встановлено, 

що до компетенції Генерального секретаря 
ООН відноситься:

1) складання та ведення списку посеред-
ників, з переліку яких, як правило, признача-
ються члени погоджувальної комісії;

2) призначення членів погоджувальної 
комісії в тому випадку, коли цього не зробила 

boundary between Timor-Leste and Australia (The 
Timor Sea Conciliation) before a Conciliation Commission 
constituted under Annex V to the 1982 United Nations 
Convention on the Law of the Sea between The Democratic 
Republic of Timor-Leste and The Commonwealth 
of Australia, Report and Recommendations of the 
Compulsory Conciliation Commission between Timor-
Leste and Australia on the Timor Sea of 9 May 2018. URL: 
https://pcacases.com/web/sendAttach/2327.  
4 PCA Case № 2016-10 in the matter of the maritime 
boundary between Timor-Leste and Australia 
(The Timor Sea Conciliation) before a Conciliation 
Commission constituted under Annex V to the 1982 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
between The Democratic Republic of Timor-Leste 
and The Commonwealth of Australia, Report and 
Recommendations of the Compulsory Conciliation 
Commission between Timor-Leste and Australia on the 
Timor Sea of 9 May 2018, p. 17, para. 51 (“Compulsory 
conciliation proceedings are governed by Annex V 
to the Convention. In such proceedings, a neutral 
commission is established to hear the parties, examine 
their claims and objections, make proposals to the 
parties, and otherwise assist the parties in reaching an 
amicable settlement. Conciliation is not an adjudicatory 
proceeding, nor does a conciliation commission have 
the power to impose a legally binding solution on the 
parties; instead, a conciliation commission may make 
recommendations to the parties.”). URL: https://
pcacases.com/web/sendAttach/2327.
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держава – учасниця спору (держава, яка не є 
ініціюючою розгляд спору по погоджувальній 
процедурі);

3) призначення п’ятого члена - голови 
погоджувальної комісії у тому випадку, коли 
цього не зробили вже попередньо призна-
чені чотири члени погоджувальної комісії;

4) приймання на зберігання звіту комі-
сії та його подальше негайне направлення 
усім сторонам спору.
Також статтею 8 Додатку V ЮНКЛОС 

встановлено, що сторони спору письмо-
во повідомляють Генерального секретаря 
ООН про прийняття рекомендацій пого-
джувальної комісії, що містяться у звіті, або 
про відхилення таких рекомендацій однією 
із сторін. 
Водночас, як вказувалося раніше в кон-

тексті статті 298 ЮНКЛОС, існують певні 
обставини, за наявності яких можлива пе-
редача спору стосовно делімітації морських 
кордонів на розгляд примусової погоджу-
вальної комісії. Такими обставинами є:

1) спір виник після набрання чинност і 
ЮНКЛОС;

2) протягом розумного періоду часу у 
ході переговорів між сторонами не було до-
сягнуто угоди про делімітацію;

3) передача спору на розгляд комісії 
виключає розгляд будь-якого іншого спо-
ру, який неминуче пов’язаний із зустрічним 
врегулюванням будь-якого невирішеного 
спору, який стосується суверенітету або ін-
ших прав на материкову або острівну тери-
торію;

4) спір про морські кордони не був 
остаточно врегульований між сторонами 
раніше, що підтверджується відсутністю від-
повідної угоди;

5) сторони спору про морські кордони 
не встановили певну процедуру врегулю-
вання даного спору між ними за допомогою 
угоди зобов’язального характеру.
Враховуючи на важливість кожного з 

вище наведеного переліку пунктів, вбачає-
мо за слушне стисло зупинитися на кожному 
з них окремо.
Щодо першого пункту. ЮНКЛОС набрала 

чинності 16.11.1994.
З 16.10.1996 по 03.03.2011 між Україною 

та РФ відбулося більше 30 раундів перего-
ворів щодо делімітації морського кордону у 

Азово-Чорноморському басейні, але відпо-
відної угоди досягнуто не було.
Отже є очевидним, що спір між Україною 

та РФ про делімітацію виник після набрання 
чинності ЮНКЛОС.
Щодо другого пункту. Як було зазначено 

вище, переговори про делімітацію морського 
кордону між Україною та РФ тривали більше 
14 років, з жовтня 1996 року до березня 2011 
року. Угоди досягнуто не було.
Як наслідок, автори цієї статті вважають, 

що «розумний період часу», протягом якого 
сторони мали змогу самостійно досягнути де-
лімітаційної угоди, вочевидь вичерпано.
Щодо третього пункту. У контексті тривалої 

тимчасової окупації Російською Федерацією 
Кримського півострова та агресії РФ проти 
України, вважаємо за необхідне звернути ува-
гу на наступні факти. 
Російська Федерація вважає Кримський 

півострів своєю невід’ємною складовою, що 
прямо підтверджується, зокрема, Федераль-
ним конституційним законом «Про прийнят-
тя до Російської Федерації Республіки Крим і 
утворення у складі Російської Федерації нових 
суб’єктів – Республіки Крим і міста федераль-
ного значення Севастополя» [7].
Водночас, окуповані Росією Автономна Рес-

публіка Крим та місто Севастополь безумовно 
залишаються частиною території України. Ця 
обставина також визнана усією світовою спіль-
нотою, що підтверджується наступним.
Так, Генеральна Асамблея Організації 

Об’єднаних Націй (далі – ГА ООН або Асамб-
лея) у резолюції 68/262 від 27.03.2014 під на-
звою «Територіальна цілісність України» [8], 
серед іншого, підтвердила свою прихильність 
до суверенітету, політичної незалежності, єд-
ності і територіальної цілісності України у її 
міжнародно визнаних кордонах; закликала всі 
держави відмовитися і утримуватися від дій, 
спрямованих на часткове або повне порушен-
ня національної єдності і територіальної ціліс-
ності України, в тому числі будь-яких спроб 
змінити кордони України за допомогою по-
гроз силою або її застосування чи інших неза-
конних засобів; підкреслила, що референдум, 
проведений в Автономній Республіці Крим та 
місті Севастополі (далі - Крим) 16.03.2014, не 
маючи законної сили, не може бути підставою 
для будь-якої зміни статусу Криму; закликала 
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всі держави, міжнародні організації та спеціа-
лізовані установи не визнавати будь-яку зміну 
статусу Криму на підставі вищезгаданого ре-
ферендуму і утримуватися від будь-яких дій 
або кроків, які можна було б тлумачити як ви-
знання будь-якого такого зміненого статусу.
У резолюції 71/205 від 19.12.2016 «Стан 

з правами людини у Автономній Республіці 
Крим та місті Севастополь (Україна)» [9] ГА 
ООН, серед іншого, засудила тимчасову оку-
пацію РФ частини території України - Криму і 
підтвердила невизнання його анексії, а також 
засудила встановлення правової системи РФ 
та відповідний негативний вплив щодо поло-
ження у сфері прав людини у Криму.
У резолюції 72/190 від 19.12.2017 «Стан 

з правами людини у Автономній Республі-
ці Крим та місті Севастополь, Україна» [10] 
Асамблея, серед іншого, засудила тимчасову 
окупацію Росією Криму та підтвердила неви-
знання його анексії, а також підтримала свою 
прихильність до дотримання міжнародного 
права, яку проявляє Україна у своїх зусиллях 
щодо припинення російської окупації Криму.
У резолюції 73/194 від 17.12.2018 під на-

звою «Проблема мілітаризації Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополь, Україна, а 
також районів Чорного та Азовського морів» 
[11] ГА ООН, серед іншого, засудила зроста-
ючу військову присутність РФ у районах Чор-
ного і Азовського морів, у тому числі в Керчен-
ській протоці, та утиски Росією комерційних 
суден та обмеження міжнародного судноплав-
ства там, а також наполегливо закликала РФ 
як державу, яка окупує, вивести свої збройні 
сили з Криму і негайно припинити тимчасову 
окупацію території України.
У резолюції 73/263 від 22.12.2018 «Стан 

з правами людини у Автономній Республіці 
Крим та місті Севастополь, Україна» [12] ГА 
ООН у черговий раз засудила тимчасову оку-
пацію РФ Криму та підтвердила невизнання 
його анексії, а також підтвердила, що силове 
захоплення Криму є незаконним і є порушен-
ням міжнародного права. Окрім цього, Асамб-
лея підтвердила, що окуповані РФ території 
повинні бути повернені Україні.
Також і у резолюції 74/17 від 09.12.2019 

«Проблема мілітаризації Автономної Респу-
бліки Крим і міста Севастополь, Україна, а та-
кож районів Чорного і Азовського морів» [13] 

Асамблея, серед іншого, знов підтвердила, 
що силове захоплення Криму є незаконним і 
є  порушенням міжнародного права, а також 
зазначила, що окуповані території мають бути 
негайно повернуті. ГА ООН закликала РФ 
утримуватися від дій, що перешкоджають за-
конному здійсненню навігаційних прав та сво-
бод у Чорному і Азовському морях і Керчен-
ській протоці.
Отже, враховуючи зміст наведених вище 

шести резолюцій ГА ООН щодо Криму, мож-
на дійти до очевидного висновку – міжнарод-
на спільнота не визнала анексію Криму та його 
«прийняття» до РФ.
Слід також відмітити, ці резолюції ГА ООН 

є джерелами міжнародного морського права, 
оскільки прийняті Асамблеєю в межах повно-
важень, визначених статтею 10 Статуту Орга-
нізації Об’єднаних Націй [14].
На окрему увагу заслуговує консультатив-

ний висновок Міжнародного Суду Організації 
Об’єднаних Націй щодо правових наслідків 
відокремлення архіпелагу Чагос від Маврикію 
у 1965 року5, винесеного на підставі резолюції 
ГА ООН 71/292 від 22.06.2017 «Прохання про 
винесення Міжнародним Судом консульта-
тивного висновку щодо правових наслідків 
відокремлення архіпелагу Чагос від Маврикію 
у 1965 року» [15].
Відповідно до правової позиції головного 

судового органу Організації Об’єднаних На-
цій, викладеної у контексті отриманого Між-
народним Судом запиту, ГА ООН може брати 
на себе функції контролю за виконанням дер-
жавами своїх обов’язків.
Необхідно додати, шо шість згаданих 

«кримських» резолюцій ГА ООН також чітко 
відображають принципи міжнародного пра-
ва, що викладені у Декларації про принципи 
міжнародного права, що стосуються дружніх 
відносин та співробітництва між державами 
відповідно до Статуту Організації Об’єднаних 
Націй [16].
Тобто «кримські» резолюції безспірно ма-

ють юридичне значення.
Отже, між Україною та РФ немає невирі-

шеного спору, який стосується суверенітету 

5 Legal consequences of the separation of the Chagos 
Archipelago from Mauritius in 1965, ICJ Advisory Opinion 
of 25 February 2019, p. 39, para. 167. URL: https://www.icj-
cij.org/files/case-related/169/169-20190225-01-00-EN.pdf.
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або інших прав на материкову або острівну 
територію.
Щодо четвертого пункту. Спір про морські 

кордони не був остаточно врегульований між 
Україно та РФ раніше, що підтверджується 
відсутністю відповідної угоди.
Щодо п’ятого пункту. Україною та РФ не 

було встановлено певну процедуру врегулю-
вання спору про морські кордони за допомо-
гою угоди зобов’язального характеру.
З огляду на все вище викладене, автори 

цієї статті вважають за доцільне передати спір 
між Україною та Російською Федерацією, що 
стосується делімітації морського кордону в 
Азовському і Чорному морях та Керченській 
протоці, на врегулювання по примусовій по-
годжувальній процедурі, зазначеній у статті 
298 та Розділі 2 Додатку V ЮНКЛОС, оскіль-
ки це дасть можливість сторонам провести пе-
реговори у майбутньому про укладення угоди 
про морський кордон на підставі наданого по-
годжувальною комісією звіту.
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SUMMARY 
The authors analyzed the relevant norms of 

international maritime law and Ukrainian and 
Russian legislation in the context of delimitation of 
maritime boundaries.

The authors made conclusions on certain le-
gal mechanisms of international maritime law that 
could be used to delimit the maritime boundary be-
tween Ukraine and the Russian Federation.

Keywords: sea boundary delimitation, settle-
ment of international disputes, conciliation, con-
ciliation commission. 

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовані відповідні нор-

ми міжнародного морського права та припи-
си українського і російського законодавства в 
контексті делімітації морських кордонів між 
державами.
Автори зробили висновки про можливість 

застосування певних правових механізмів, пе-
редбачених міжнародним морським правом, 
з метою делімітації морського кордону між 
Україною та РФ.
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Ustymenko Bohdan, Ustymenko Tetiana. 
THE SEA BOUNDARY DELIMITATION 

BETWEEN UKRAINE AND THE RUSSIAN 
FEDERATION

The authors analyzed the relevant norms of 
international maritime law and Ukrainian and 
Russian legislation in the context of delimitation 
of maritime boundaries.

Article 298 of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea embodies a compro-
mise on dispute settlement following extensive 
negotiations between those States which favoured 
compulsory and binding dispute settlement pro-
cedures and other States which sought to exclude 
even non-binding dispute settlement procedures

The authors made a conclusion on necessity 
of the commence the compulsory conciliation on 
maritime delimitation between Ukraine and Rus-
sia under Article 298(1)(a)(i) and Annex V, section 
2 of the UNCLOS with the objective of archiving 
a permanent maritime boundary between States.

In such proceedings, a neutral commission 
is established to hear the parties, examine their 
claims and objections, make proposals to the par-
ties, and otherwise assist the parties in reaching an 
amicable settlement. Conciliation is not an adju-
dicatory proceeding, nor does a conciliation com-
mission have the power to impose a legally bind-
ing solution on the parties; instead, a conciliation 
commission may make recommendations to the 
parties
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У тезах проаналізовані норми українсько-
го законодавства в контексті формування 
статутного капіталу господарських това-
риств майновими правами інтелектуальної 
власності. Висловлено позицію про критерії 
майнових прав інтелектуальної власності як 
внесків до статутного капіталу господарських 
товариств. Зокрема, до таких критеріїв від-
несено оборотоздатність відповідних прав та 
можливість здійснення їх грошової оцінки. 
Ключові слова: господарські товариства, 

статутний капітал, майнові права інтелек-
туальної власності.

Стартова функція полягає у тому, що ста-
тутний капітал є першоджерелом форму-
вання майна товариства і потрібен для того, 
щоб почати його діяльність. Зокрема, фор-
мування статутного капіталу створює юри-
дичні та економічні передумови для участі 
господарського товариства в цивільному 
обороті, що своєю чергою визначає госпо-
дарське товариство як самостійний суб’єкт 
цивільних правовідносин. Після створення 
товариства об’єкти внеску використовують-
ся для потреб товариства. Статутний капі-
тал відображає закріплену в статуті товари-
ства наявність матеріальної бази для веден-
ня учасниками власної (незалежної) підпри-
ємницької діяльності, що дає поштовх для 
подальшої діяльності товариства2. 
Статутний капітал розподіляється на 

частки (функція визначення частки кожно-
го учасника в товаристві) і визначає участь 
кожного учасника залежно від розміру част-
ки. Так, згідно зі статтею 167 Господарсько-
го кодексу України корпоративні права на-
лежать учасникам товариства відповідно до 
їхньої частки у статутному капіталі, що свід-
чить про безпосередній зв’язок статутного 
капіталу з корпоративними правами.
Гарантійна функція полягає у тому, що 

статутний капітал господарського товари-
2 Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право 
хозяйственных товариществ и обществ). Москва: 
НОРМА-Инфра-М, 1999. 802 с.

Метою створення господарських то-
вариств є їх участь у цивільному обороті. 
Оскільки такий має здебільшого майновий 
характер, то й важливе значення має те, 
яким майном володіють господарські това-
риства. Так, основним джерелом утворення 
майна господарських товариств є статутний 
капітал.
При цьому, статутний капітал не є реаль-

но існуючим, а лише становить процентне 
чи числове вираження реальної вартості 
активів товариства, відображеної в бухгал-
терському обліку1. Здебільшого, науковці 
виділяють три функції статутного капіталу: 
стартову, гарантійну, функцію визначення 
частки кожного учасника в товаристві.

1  Спасибо-Фатєєва І. В. Корпоративне управління. 
Право, 2007. 500 с.
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ства є гарантією захисту інтересів кредито-
рів і учасників. Зокрема, розмір статутно-
го капіталу, його розподіл між учасниками 
господарського товариства, об’єкт внесків 
тощо дозволяє оцінити межі відповідаль-
ності учасників такого товариства а, відпо-
відно, й передбачити можливі ризики для 
потенційних кредиторів.
Відповідно до українського законодав-

ства вимоги щодо мінімального розміру ста-
тутного капіталу передбачені лише щодо ак-
ціонерних товариств. Відповідно до частини 
1 статті 14 Закону України «Про акціонерні 
товариства» мінімальний розмір статутного 
капіталу акціонерного товариства становить 
1250 мінімальних заробітних плат виходячи 
із ставки мінімальної заробітної плати, що 
діє на момент створення (реєстрації) акціо-
нерного товариства. У цій же ж статті зазна-
чається, що статутний капітал товариства 
визначає мінімальний розмір майна товари-
ства, який гарантує інтереси його кредито-
рів.
Додержання гарантійної функції статут-

ного капіталу мають на меті й інші норми 
українського законодавства. Так, згідно з 
положеннями частин 3 та 4 статті 19 Зако-
ну України «Про т овариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю» після при-
йняття рішення про зменшення статутного 
капіталу товариства його виконавчий орган 
протягом 10 днів має письмово повідомити 
кожного кредитора, вимоги якого до това-
риства не забезпечені заставою, гарантією 
чи порукою, про таке рішення. Кредитори 
протягом 30 днів після отримання такого 
повідомлення можуть звернутися до товари-
ства з письмовою вимогою про здійснення 
протягом 30 днів одного з таких заходів за 
вибором товариства: забезпечення виконан-
ня зобов’язань шляхом укладення договору 
забезпечення; дострокове припинення або 
виконання зобов’язань перед кредитором; 
укладення іншого договору з кредитором. 
У разі невиконання товариством зазначеної 
вимоги у встановлений строк, кредитори 
мають право вимагати в судовому порядку 
дострокового припинення або виконання 
зобов’язань перед ним.
Відповідно до положень частини 2 статті 

115 Цивільного кодексу України внеском 

до статутного капіталу господарського то-
вариства можуть бути гроші, цінні папери, 
інші речі або майнові чи інші відчужува-
ні права, що мають грошову оцінку, якщо 
інше не встановлено законом. Таким чи-
ном, цивільне законодавство передбачає 
можливість використання нематеріальних 
активів, при формуванні статутного капі-
талу господарських товариств. Відповідно 
до положень Цивільного кодексу України 
майнові права інтелектуальної власності 
можуть бути внеском до статутного капіта-
лу юридичної особи.
На нашу  думку, майнові права інтелек-

туальної власності як внески до статутного 
капіталу повинні відповідати таким крите-
ріям, як можливість здійснення грошової 
оцінки такого внеску та оборотоздатність 
(можливість вчиняти з ним правові дії на 
користь товариства).
Критерій оборотоздатності передбачає, 

що в разі внесення до статутного капіталу 
майнових прав інтелектуальної власності 
такі мають бути об’єктом обороту і тільки 
в такому випадку можуть вноситись до ста-
тутного капіталу і становити актив товари-
ства. 
Оцінка майнових прав інтелектуальної 

власності має важливе значення для забез-
печення функцій статутного капіталу. Зо-
крема, у випадку неналежної оцінки відпо-
відного внеску (оцінення внеску вище, аніж 
його ринкова вартість), статутному капіталу 
як бухгалтерському запису на стороні па-
сивів, відповідатимуть на стороні активів 
внески нижчої вартості, що порушуватиме 
інтереси як самого товариства, так і його 
учасників та кредиторів.
Відповідно до положень статті 13 Зако-

ну України «Про господарські товариства» 
грошова оцінка внеску учасника господар-
ського товариства здійснюється за згодою 
учасників товариства, а у випадках, встанов-
лених законом, вона підлягає незалежній 
експертній оцінці. Водночас, щодо акціо-
нерних товариств, то у разі внесення май-
нових прав інтелектуальної власності до ста-
тутного капіталу таких, оцінка таких внесків 
обов’язково здійснюється суб’єктом оціноч-
ної діяльності.
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У статті на основі вивчення зарубіжного 
досвіду (країн Європи, США, Японія) з’ясовано, 
що у сфері безпеки житла громадян провідну 
роль відіграють технічні системи захисту, 
зокрема автономна система захисту, керова-
на кількома операторами, яка сама оцінює 
ступінь загрози й може підняти тривогу, а 
також відбувається поступовий перехід від 
фізичної охорони (озброєної служби безпеки) 
до використання спеціальних засобів захисту 
й сигналізації, які або самі нейтралізують за-
грозу, або сповіщають про неї поліцію й службу 
безпеки. Виокремлено основні охоронні послуги 
та дії, що сприятимуть зміцненню безпеки 
житла громадян в Україні. Запропоновано 
мінімальні стандарти безпеки житла грома-
дян. 
Ключові слова: розбій, власність, житло, 

зарубіжний досвід, запобігання.

не сприяє запобіганню злочинності в країні. 
Таке становище не відповідає проголоше-
ним конституційним положенням про со-
ціальну, демократичну та правову державу, 
оскільки ситуація, що склалася, не враховує 
реалій сучасності, адже боротьба зі злочин-
ністю давно перетворилася на глобальну 
світову проблему, яка набула не лише на-
ціонального, а й міжнародного, транснаціо-
нального характеру [1, с. 7].
Актуальність дослідження в цій сфері 

обумовлена тим, що протягом останнього 
десятиріччя в усьому світі спостерігається 
тенденція до зростання рівня злочинності, 
та, одночасно, брак заходів соціально-пра-
вового контролю від зростаючої криміналі-
зації суспільних відносин.
В Україні відсутня схвалена на держав-

ному рівні концепція боротьби зі злочин-
ністю, що обумовлено багатьма економічни-
ми, соціальними, політичними, правовими 
й іншими особливостями та протиріччями 
розвитку ринкових відносин в країні: не за-
вершено створення системи кримінальної 
юстиції; триває реформування правоохо-
ронних органів; продовжується розбудова 
національного законодавства; впроваджу-
ються державні інституції, які повинні від-
повідати кращим європейським і світовим 
стандартам у цій сфері суспільних відносин.
В нашій державі, як і в інших країнах 

близького зарубіжжя, зруйновано створену 
за радянських часів систему профілактики, 
яка, не зважаючи на певні вади, була по-
рівняно дієвою, демонструючи приклади 

Аналіз міжнародного досвіду бороть-
би зі злочинністю свідчить, що за сучасних 
умов злочинні прояви створюють реальну 
загрозу демократичному розвитку та на-
ціональній безпеці більшості країн світу. 
Кримінальні елементи, маючи тісні міжрегі-
ональні та міжнародні зв’язки, все частіше 
спрямовують свої зусилля на встановлення 
контролю над найбільш прибутковими сфе-
рами економічних відносин.
Відсутність єдиної національної концеп-

ції запобігання злочинам, неузгодженість 
загальнодержавних, регіональних, галузе-
вих державних цільових програм соціальної 
профілактики за відповідними напрямками 
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взаємодії між правоохоронними органами і 
населенням.
Запобіганню розбійним нападам на жит-

ло громадян в Україні, певною мірою має 
сприяти вивчення превентивної діяльності 
правоохоронних структур іноземних країн 
світу і запозичення їх позитивного досвіду.
Інтеграція України до Європейського 

Союзу в умовах сучасного політичного і со-
ціально-економічного стану зумовлює ре-
формування усіх галузей українського за-
конодавства відповідно до європейських 
стандартів, у тому числі і кримінальної. 
Особливо важливими питаннями є охорона 
життя людини і встановлення за посягання 
на нього адекватної міри відповідальності. 
Людина, її життя і здоров’я є сферою, охо-
рона якої регламентується, як міжнародно-
правовими нормами, так і національними. 
Так, ст. 6 Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права звертає увагу на 
невід’ємність права кожної людини на жит-
тя, охорону даного права законом і немож-
ливість протиправного позбавлення життя 
[2]. У свою чергу, на національному рівні, 
захист даних соціальних цінностей перед-
бачається нормами, які містяться в розділі 
ІІ «Злочини проти життя та здоров’я особи» 
Кримінального кодексу України [3].
Враховуючи важливість даної охороню-

ваної сфери, необхідним є вивчення досвіду 
зарубіжних країн щодо встановлення кримі-
нальної відповідальності за злочини проти 
життя людини. Тому, особливої актуальнос-
ті набувають компаративістські досліджен-
ня в галузі кримінального права, в тому чис-
лі і в частині кримінально-правової охорони 
життя людини від злочинних посягань.
Положення кримінального законодав-

ства будь-якої держави світу, в тому числі й 
України, надають вирішального значення 
захисту прав, свобод та інтересів особи (лю-
дини). У ст. 3 Основного Закону нашої дер-
жави [4] проголошується, о людина, її життя 
та здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Звідси кримінально-
правова протидія злочинам проти особи є 
одним з найнагальніших і найпріоритетні-
ших завдань нашої держави. Не випадково, 
що такі вимоги закріплені й у КК України 

[3]. Зокрема, ст. 1 цього Кодексу встанов-
лює, що він має своїм завданням «правове 
забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни», а група злочинів проти особи обіймає 
першу п’ятірку нормативних пріоритетів у 
системі Особливої частини КК України. 
Поняття розбійних нападів на житло 

громадян є кримінологічним і до певної 
міри умовним. Ним охоплюється злочин пе-
редбачений статтею 187 КК України. Поряд 
з тим цей злочин за низкою загальних ознак 
утворює єдину кримінологічну групу, що 
виступає як єдиний об’єкт кримінологічно-
го дослідження. 
Правомірність виділення в окрему під-

систему насильницьких злочинів запере-
чень не викликає та ґрунтується на поді-
бності об’єктивної сторони цих злочинів, 
що полягає у застосуванні різних форм на-
сильства, а також подібності детермінант 
цих злочинів та характеристик злочинців, 
які вчиняють злочини цієї категорії.
Однак визначення категорії «на-

сильницькі злочини» лише на підставі 
об’єктивних критеріїв призводить до надто 
широкого тлумачення цього поняття. При-
кладом такого підходу є законодавче визна-
чення насильницького злочину, що містить-
ся у Зводі законів Сполучених Штатів (§ 16 
глави 1 «Загальні положення»):

«(а) посягання, елементом якого є засто-
сування, спроба застосування або погроза 
застосування фізичної сили стосовно особи 
або майна іншої особи, або

(b) будь-яке інше посягання, що є фелоні-
єю, яке за своїм характером становить значну 
небезпеку того, що в процесі здійснення по-
сягання на особу або майно іншої особи може 
бути застосована сила» [5, с. 71; 6, с. 201].
В окрему категорію виділено злочин-

ні діяння, пов’язані з насильством, у кри-
мінальному законодавстві Іспанії [7]. Крім 
того, КК Іспанії визначає особливості від-
термінування виконання покарання і замі-
ни покарання більш м’яким у разі засуджен-
ня за злочинні діяння цієї категорії, а санкції 
статей Особливої частини, які передбачають 
відповідальність за насильницькі злочини, 
містять вказівку на обов’язкове позбавлен-
ня засудженого права носіння і зберігання 
зброї.
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Таким чином, розгляд поняття насиль-
ницьких злочинів лише за об’єктивним кри-
терієм незалежно від того, чи є ці дії кон-
структивним елементом складу злочину, чи 
ні, та неврахування при цьому суб’єктивного 
критерію, яким виступає наявність специ-
фічного мотиву (особиста неповага, помста, 
ревнощі, задоволення статевої пристрасті, 
хуліганські спонукання), і мети (заподіяння 
смерті, тілесних ушкоджень або психічної 
шкоди), вчинення злочину всупереч волі 
потерпілого, призводить до розширеного 
розуміння цієї категорії злочинів та погли-
нання нею корисливо-насильницьких зло-
чинів.
Саме тому, на нашу думку, бiльш 

прaвильним є пoдiл уciх видiв нacильницьких 
злoчинiв нa влacнe нacильницькi й нacильницькi 
злoчини з кoриcливoю мeтoю. У cвoю чeргу, дo 
влacнe нacильницьких злoчинiв прoпoнуємo 
вiднocити умиcнi вбивcтвa, зaпoдiяння 
шкoди cвoєму здoрoв’ю рiзнoгo cтупeня 
тяжкocтi, хулiгaнcтвo, пoєднaнe з нacильcтвoм, 
зґвaлтувaння, a дo нacильницьких злoчинiв з 
кoриcливoю мeтoю - рoзбiйнi нaпaди, грабежі, 
поєднані з нacильcтвoм.
Наприклад, на формування злочи-

нів проти власності в США значний вплив 
справило англійське загальне право. Про-
те, в американському кримінальному зако-
нодавстві було вироблено чимало власних 
положень щодо «майнових» посягань (на-
приклад, криміналізовано окремі види кра-
діжок, грабежів та шахрайств; відмежова-
но вимагання від рекетирської діяльності; 
здійснено нове тлумачення деяких понять і 
термінів тощо). У ФККП США злочини про-
ти власності передбачені різними главами 
розд. 18 Зведення законів (приміром, підпал 
– гл. 5; привласнення (розтрата) та крадіжка 
– гл. 31; вимагання – гл. 41; шахрайство й 
удавані заяви – гл. 47; злонавмисне пошко-
дження майна – гл. 65; рекет – гл. 95; погра-
бування й берглері – гл. 103; викрадене май-
но – гл. 113; телемаркетингове шахрайство 
– гл. 113А тощо) [8, с. 480–866]. Зрозуміло, 
що таке специфічне розташування норма-
тивного матеріалу створює певні труднощі 
щодо його розуміння для українських юрис-
тів, через це, для більшої зручності, ми по-
будуємо аналіз федеральних кримінально-

правових норм відповідно до послідовності 
розташування відповідних статей у розд. VI 
Особливої частини КК України [6, с. 332]. 
Специфікою федерального криміналь-

ного законодавства США є те, що, на відміну 
від КК України, воно чітко не розмежовує 
між собою поняття «грабіж» (передусім на-
сильницький) і «розбій». Натомість ці два 
злочини пов’язані між собою єдиним по-
няттям «робері» (robbery), яке у вітчизняній 
юридичній літературі перекладається як 
«пограбування». Взагалі пограбування можна 
визначити як вилучення чи замах на вилу-
чення чогось цінного, що належить іншій 
особі або перебуває під її охороною, або у 
володінні іншої особи чи осіб, шляхом за-
стосування насильства та/або залякування 
жертви [9]. Пограбування є передусім на-
сильницьким (за способом) злочином, що 
підтверджує класифікація ФБР, а отже, од-
ним з найнебезпечніших посягань на влас-
ність. Такий підхід загалом відповідає й 
позиціям українських науковців. Ззокрема, 
М. І. Панов доводить, що спосіб насиль-
ницького грабежу та розбійного нападу 
буде більш суспільно небезпечним, ніж спо-
сіб крадіжки та шахрайства [10, с. 138]. 
У зв’язку з тим, що запобігання злочи-

нам у розвинутих країнах світу надається 
важливе значення, виникає необхідність 
впровадження їх позитивного досвіду і в 
Україні. Так, для США характерно позитив-
ні напрацювання боротьби зі злочинністю 
в загальнонаціональному плануванні, а для 
Японії – на місцевому рівні. Зокрема, у 1970 
р. Конгрес США прийняв Закон про контр-
оль за організованою злочинністю, який пе-
редбачає низку законодавчих і профілактич-
них заходів щодо запобігання злочинам, що 
підлягають федеральній юрисдикції. У США 
також розширюється залучення громадян у 
профілактичну роботу, де існує інститут до-
бровільних помічників поліції.
Низька криміналізація японського сус-

пільства пояснюється активною підтрим-
кою поліції у запобіганні злочинам, висо-
кою дисципліною суспільства. Система про-
філактики в Японії зорієнтована на місцеві 
програми запобігання злочинам, містить 
як заходи кримінологічного вивчення ста-
ну злочинності, так і конкретні заходи за-
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побігання злочинам. Функції ранньої про-
філактики здійснюють спеціальні органи 
реабілітаційної допомоги, в яких працюють 
добровільні та штатні співробітники. Актив-
но використовуються муніципальні програ-
ми, в яких бере участь населення районів. 
В Японії також діє асоціація профілактики 
злочинів - громадсько-державна організа-
ція, що функціонує на різних рівнях при 
кожному відділенні поліції, а її нижчими 
ланками є пункти запобігання злочинам, які 
працюють у контакті з квартальними комі-
тетами самоврядування. Запобіганням зло-
чинам неповнолітніх займається асоціація 
та її структурні підрозділи у всіх префекту-
рах [11, с. 95].
У Франції у 1983 р. створено Національ-

ну раду із запобігання злочинам, до якої 
увійшли члени парламенту, мери міст, мі-
ністри, експерти, представники бізнесових 
структур. Головою Національної ради із за-
побігання злочинам є прем’єр-міністр кра-
їни. Рада вирішує такі завдання: фінансує 
програми запобігання злочинам; інформує 
громадськість про стан справ зі злочинніс-
тю; розробляє національну політику у сфері 
боротьби зі злочинністю, стимулює держав-
ні антикримінальні ініціативи, координує 
взаємодію між місцевими органами влади, 
громадськими організаціями і приватним 
сектором [12, с. 122].
У Великій Британії з 1966 р. працює 

Постійна конференція з профілактики зло-
чинів, до якої входять представники Кон-
федерації британських промисловців, Тор-
говельної палати, профспілок і Асоціації 
старших офіцерів поліції. У складі цієї ор-
ганізації діють робочі групи, які спеціалізу-
ються на запобіганні грабежам та розбійним 
нападам [12, с. 88].
Значним досягненням системи профі-

лактики злочинів розвинутих іноземних 
країн слід визнати її ґрунтовне правове за-
безпечення. Урядові програми містять ви-
значення напрямів соціологічних дослі-
джень, розробку їхніх методик, підготовку 
персоналу, фінансування, організацію і реа-
лізацію превентивних заходів з акцентом на 
ранню профілактику [13, с. 132].
Програми часто передбачають систему 

заходів спеціально- кримінологічної пре-

венції, які належать до сфери кримінально-
го, процесуального і пенітенціарного права. 
Характерною рисою у боротьбі зі злочинніс-
тю у США в останні десятиліття є прагнення 
до централізованого планування і коорди-
нації даної сфери діяльності, створення для 
цього спеціальних органів і наділення їх до-
сить широкими повноваженнями.
У багатьох країнах світу створено анало-

гічні органи, які систематично аналізують 
стан справ у сфері запобігання злочиннос-
ті й дають належні рекомендації урядовим 
структурам для прийняття відповідних рі-
шень. Наприклад, в Австрії існує консуль-
тативна служба із запобігання злочинності, 
що має 143 регіональних бюро; у Бельгії - 
Вища профілактична рада; у Данії - Вища 
рада профілактики, до якої входить 46 орга-
нізацій; у США в рамках Національної ради 
створено профілактичні служби, що поєд-
нують понад 100 громадських і державних 
організацій [14, с. 133].
Слід погодитись із пропозицією про 

створення в Україні спеціального держав-
ного органу, основними завданнями яко-
го повинні бути: визначення основних на-
прямків державної політики у сфері проти-
дії злочинності; проведення загальнонаціо-
нальних досліджень щодо рівня латентної 
злочинності; аналіз проявів корисливої та 
насильницької злочинності; координація ді-
яльності державних структур та правоохо-
ронних органів з питань реалізації заходів 
запобігання злочинам; узагальнення прак-
тики запобігання злочинам; організація 
міжнародного співробітництва щодо запо-
бігання злочинам тощо.
З огляду на прорахунки минулих років 

цей орган доцільно наділити відповідним 
організаційно-владним статусом і правом 
видавати обов’язкові для виконання рішен-
ня, розпоряджатися матеріально-технічни-
ми й фінансовими ресурсами з метою забез-
печення єдності кримінологічної політики у 
масштабах держави.
Проте за відсутності подібних держав-

них структур запобіганню злочинності в 
Україні певною мірою має сприяти вивчен-
ня превентивної діяльності правоохоронних 
структур інших країн світу і запозичення їх 
позитивного досвіду. Можна з упевненістю 
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сказати, що це є нагальною потребою для 
України, яка прагне стати повноправним 
членом Європейського Союзу.
Варто також погодитись з висновком 

В. В. Лунєєва, що злочинність важко було 
приборкати в умовах правового свавілля в 
усіх сферах у рамках ліберальних установок 
[15, с. 321]. Крім того, невідкладні заходи 
повинні розроблятися не виконавчою, а за-
конодавчою владою і забезпечуватися необ-
хідними гарантіями суворого дотримання 
конституційних прав, а також мати відпо-
відне фінансування.
Як приклад законодавчих актів, що ство-

рюють підґрунтя правового забезпечення 
запобігання розбійним нападам на житло 
громадян, варто навести Закон США «Про 
контроль над насильницькою злочинністю 
і правозастосовними органами» 1994 р., що 
посилює боротьбу з насильницькими зло-
чинами, а також забороняє продаж і збері-
гання 19 видів зброї. Репресивна спрямова-
ність американського закону багатопланова. 
З-поміж подібних заходів – і така несумісна 
з сучасними демократичними тенденціями 
міра, як поширення призначення смертної 
кари на понад 50 складів федеральних зло-
чинів, особливо якщо вони вчинені фанати-
ками-терористами, патологічно агресивни-
ми людьми і розбійниками, ситуативними 
корисливо-агресивними, професійними та 
організованими злочинцями. Привертає 
увагу виділення поряд з програмами на по-
треби правозастосовних органів – 13,5 млрд 
дол. та пенітенціарну систему – 9,8 млрд, 
значних фінансових ресурсів на програми 
превенції – 6,9 млрд дол. Закон про контр-
оль над насильницькою злочинністю та 
інші заходи, вжиті адміністрацією Д. Трам-
па, дали реальні позитивні результати. На-
сильницька злочинність у 2016-2019рр. за 
абсолютними показниками зменшилася на 
25,7% (коефіцієнт – на 29,7%), умисні вбив-
ства – на 36,7% (коефіцієнт – на 40%), зґвал-
тування – на 16,0% (коефіцієнт – на 20,4%), 
напади – на 19,3% (коефіцієнт – на 23,7%) 
[16, р. 278–279].
Одним із заходів віктимологічної 

прoфiлaктики розбійних нападів на житло 
громадян є кримінально-правова реститу-
ція, тобто компенсація шкоди, що була за-

вдана злочином. Такий досвід існує у Вели-
кій Британії, США, Канаді, Австралії та Но-
вій Зеландії [17, с. 312]. В Японії ще у 1973 
р. було організоване Товариство, відпові-
дальне за інститут компенсації потерпілим. 
Зазначеним питанням приділялась увага 

і в Європейській конвенції по відшкодуван-
ню шкоди жертвам насильницьких злочинів 
від 24 листопада 1983 р. [18], ґрунтуючись 
на положеннях якої, з метою вдосконален-
ня правового й організаційного механізму 
захисту законних прав та інтересів осіб, які 
потерпіли від злочинів, а також упрова-
дження міжнародних принципів захисту за-
конних прав та інтересів потерпілих Указом 
Президента України була схвалена Концеп-
ція забезпечення захисту законних прав та 
інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, 
від 28 грудня 2004 р. № 1560/2004 [19].
Дослідження кримінологічної безпеки 

житла громадян надає підстави для висно-
вку, що при постійному технічному прогресі 
збільшується технічна оснащеність не тіль-
ки житла, а й злочинців, а тому досягти аб-
солютного захисту неможливо. Отже, витра-
ти на забезпечення безпеки повинні бути 
співрозмірними охоронюваним цінностям. 
Реальна безпека має передбачати не лише 
фізичну охорону житла, а й застосування 
технічних засобів захисту, спостереження 
й оповіщення. Однак, завжди слід врахову-
вати, що будь-які технічні засоби викорис-
товуються людьми, які найчастіше відпові-
дають за роботу систем охорони. Отже, без 
комплексного підходу не можна досягти ви-
рішення проблем безпеки [20].
Програма соціального захисту має більш 

широку законодавчу основу (законодавство 
і суспільні договори) і акцентує увагу в осно-
вному на гарантуванні певного доходу в 
певний період часу. Іноді цей захист органі-
зується по лінії компанії. Соціальну допомо-
гу здебільшого отримує лише постраждала 
особа. Законодавство ряду країн за недо-
тримання цих соціальних гарантій неми-
нуче тягне покарання від попереджень до 
штрафів, втрати ліцензії і навіть тюремного 
ув’язнення. 
Наприклад, успіхи Японії у запобіганні 

розбійним нападам на житло громадян не 
можна пояснити якоюсь однією причиною. 
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Низький рівень злочинності в даній країні 
пов’язується із низкою обставин соціально-
економічного, соціально-психологічного, 
правового, організаційно-управлінського, 
технологічного та іншого характеру. Щоб 
довести це, проведемо кримінологічний 
аналіз сучасної японської моделі запобіган-
ня злочинам, яка включає наступні напря-
ми (стратегії) запобіжної діяльності: 1) ба-
гатолітня реалізація стратегії «community 
policing» (політика орієнтування на місцеві 
громади); 2) заходи в межах загальносоці-
ального запобігання злочинності; 3) ефек-
тивна кримінальна політика; 4) впроваджен-
ня досягнень науки і техніки в діяльність із 
протидії злочинності [21, с. 22]. 
Багатолітня реалізація стратегії 

«community policing» (політика орієнтуван-
ня на місцеві громади). Вказаний напрям за-
побіжної діяльності названий першим свідо-
мо, оскільки, на наше переконання, в Япо-
нії використанню громадського ресурсу, на 
відміну від інших країн світу, приділяється 
значна увага протягом кількох десятиліть. 
Японськими дослідниками зазначається, 
що базисом національної моделі запобіган-
ня злочинності можна вважати тісні зв’язки 
місцевого населення і поліції. Для цього ще 
у 30-х роках ХХ ст. в Японії створюються 
асоціації запобігання злочинності, які функ-
ціонують до цього часу. Показовим є те, 
що з 60-х років ХХ ст. їх діяльність набула 
загальнодержавного характеру. Вони ор-
ганізовуються при поліцейських відділках 
і фактично представляють собою посеред-
ницьку ланку у взаємодії японської поліції з 
населенням. До основних форм роботи асо-
ціацій можна віднести: а) інформування по-
ліції про злочини, правопорушення та інші 
події, які трапилися на території обслугову-
вання конкретного поліцейського відділку; 
б) просвітницька діяльність серед громадян 
про рівень криміногенності у конкретній 
префектурі (адміністративно-територіальні 
одиниці Японії); в) поширення серед місце-
вого населення інформації, спрямованої на 
зменшення його віктимізації; г) здійснення 
кримінологічної поінформованості грома-
дян за місцем їх роботи.
Підсумовуючи викладене, зауважимо, 

що вивчення правоохоронної практики бо-

ротьби зі злочинністю у розвинутих країнах 
світу та запозичення їх позитивного досві-
ду, досить важливо для України, яка прагне 
стати повноправним членом світового спів-
товариства.
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Зарубіжний досвід запобігання роз-
бійним нападам на житло громадян
У статті на основі вивчення зарубіжного до-

свіду (країн Європи, США, Японія) з’ясовано, 
що у сфері безпеки житла громадян провідну 
роль відіграють технічні системи захисту, зо-
крема автономна система захисту, керована 
кількома операторами, яка сама оцінює сту-
пінь загрози й може підняти тривогу, а також 
відбувається поступовий перехід від фізичної 
охорони (озброєної служби безпеки) до вико-
ристання спеціальних засобів захисту й сигна-
лізації, які або самі нейтралізують загрозу, або 
сповіщають про неї поліцію й службу безпеки. 
Виокремлено основні охоронні послуги та дії, 
що сприятимуть зміцненню безпеки житла 
громадян в Україні. Запропоновано мінімаль-
ні стандарти безпеки житла громадян. 
У зв’язку з тим, що запобігання злочинам 

у розвинутих країнах світу надається важливе 
значення, виникає необхідність впроваджен-
ня їх позитивного досвіду і в Україні. Так, для 
США характерно позитивні напрацювання 
боротьби зі злочинністю в загальнонаціональ-
ному плануванні, а для Японії – на місцевому 
рівні. Зокрема, у 1970 р. Конгрес США при-
йняв Закон про контроль за організованою 
злочинністю, який передбачає низку законо-
давчих і профілактичних заходів щодо запо-
бігання злочинам, що підлягають федераль-
ній юрисдикції. У США також розширюється 
залучення громадян у профілактичну роботу, 
де існує інститут добровільних помічників по-
ліції.
Низька криміналізація японського сус-

пільства пояснюється активною підтримкою 
поліції у запобіганні злочинам, високою дис-
ципліною суспільства. Система профілактики 
в Японії зорієнтована на місцеві програми за-
побігання злочинам, містить як заходи кри-
мінологічного вивчення стану злочинності, 
так і конкретні заходи запобігання злочинам. 
Функції ранньої профілактики здійснюють 
спеціальні органи реабілітаційної допомоги, в 
яких працюють добровільні та штатні співро-
бітники. Активно використовуються муніци-
пальні програми, в яких бере участь населен-
ня районів. В Японії також діє асоціація про-
філактики злочинів - громадсько-державна 
організація, що функціонує на різних рівнях 
при кожному відділенні поліції, а її нижчими 
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ланками є пункти запобігання злочинам, які 
працюють у контакті з квартальними коміте-
тами самоврядування. Запобіганням злочи-
нам неповнолітніх займається асоціація та її 
структурні підрозділи у всіх префектурах. У 
Франції у 1983 р. створено Національну раду 
із запобігання злочинам, до якої увійшли чле-
ни парламенту, мери міст, міністри, експерти, 
представники бізнесових структур. Головою 
Національної ради із запобігання злочинам є 
прем’єр-міністр країни. Рада вирішує такі за-
вдання: фінансує програми запобігання зло-
чинам; інформує громадськість про стан справ 
зі злочинністю; розробляє національну політи-
ку у сфері боротьби зі злочинністю, стимулює 
державні антикримінальні ініціативи, коорди-
нує взаємодію між місцевими органами вла-
ди, громадськими організаціями і приватним 
сектором. У Великій Британії з 1966 р. працює 
Постійна конференція з профілактики злочи-
нів, до якої входять представники Конфедера-
ції британських промисловців, Торговельної 
палати, профспілок і Асоціації старших офіце-
рів поліції. У складі цієї організації діють ро-
бочі групи, які спеціалізуються на запобіганні 
грабежам та розбійним нападам.
Ключові слова: розбій, власність, житло, 

зарубіжний досвід, запобігання.

Foreign experience in preventing robberies 
against housing

In the article, based on the study of foreign 
experience (European countries, USA, Japan), it 
is found out that in the sphere of citizens’ hous-
ing security the leading role is played by techni-
cal security systems, in particular an autonomous 
security system operated by several operators, 
which itself assesses the degree of threat and can 
raise alarm. , and there is a gradual transition 
from physical security (armed security) to the use 
of special security and alarm systems that either 
neutralize the threat themselves or alert the police 
and security service. The basic security services 
and actions that will help to improve the safety of 
housing of citizens in Ukraine have been identi-
fi ed. The minimum standards of safety of housing 
of citizens are offered.

Due to the importance of crime prevention in 
the developed world, it is necessary to introduce 
their positive experience in Ukraine. Yes, the US 

is characterized by positive crime-fi ghting efforts 
in national planning, and Japan - at the local level. 
In particular, in 1970, the United States Congress 
passed the Organized Crime Control Act, which 
provides for a series of legislative and preventative 
measures to prevent crimes subject to federal ju-
risdiction. In the United States, there is a growing 
involvement of citizens in prevention work, where 
there is an institute of voluntary police assistants.

The low criminalization of Japanese society is 
explained by the active support of the police in 
crime prevention and the high discipline of soci-
ety. The prevention system in Japan is focused on 
local crime prevention programs, contains both 
criminological crime screening measures and spe-
cifi c crime prevention measures. Early prevention 
functions are carried out by special rehabilitation 
assistance bodies, which include volunteer and 
full-time staff. Municipal programs are actively 
used in which the population of the districts is 
involved. In Japan, there is also the Crime Pre-
vention Association, a non-governmental organi-
zation operating at different levels at each police 
station, and its lower links are crime prevention 
outlets that work in contact with quarterly self-
governing committees. The Association and its 
structural units in all prefectures are engaged in 
the prevention of juvenile crime

In France, in 1983, a National Council for 
the Prevention of Crime was formed, comprising 
members of parliament, mayors, ministers, ex-
perts, and representatives of business structures. 
The Prime Minister is the head of the National 
Crime Prevention Council. The Council resolves 
the following tasks: it fi nances crime prevention 
programs; informs the public about the state of 
crime; develops national policies in the fi eld of 
crime prevention, stimulates state anti-criminal 
initiatives, coordinates interaction between local 
authorities, public organizations and the private 
sector.

A Standing Conference on Crime Prevention 
has been operating in the UK since 1966, com-
prising representatives of the Confederation of 
British Industrialists, the Chamber of Commerce, 
trade unions and the Association of Senior Po-
lice Offi cers. The organization includes working 
groups that specialize in theft and robbery pre-
vention.

Keywords: robbery, property, housing, for-
eign experience, prevention.
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У статті досліджено особливості адмі-
ністративно-правового регулювання діяль-
ності зовнішніх суб’єктів із забезпечення та 
контролю за дотриманням антикорупцій-
них обмежень.
Загалом квінтесенція антикорупційного 

правового регулювання основується на дво-
площинній системі суб’єктів, а саме, суб’єкти 
на яких поширюється дія антикорупційних 
вимог (заборон) та суб’єктів, уповноважених 
на реалізацію антикорупційної політики. 
Специфіка застосування процедур контролю 
зовнішніми суб’єктами полягає у тому, що як 
перша, так і друга група учасників відносин є 
особами, наділеними владними повноважен-
нями. Суб’єкти зовнішнього контролю під-
падають під дотримання антикорупційних 
обмежень. В останньому випадку пошук ме-
ханізмів зовнішнього незалежного контролю 
є складним завданням не тільки для України, 
а й розвинених європейських країн.
Узагальнюється, що дотримання анти-

корупційних обмежень є невід’ємним елемен-
том протидії корупції. Правовим засобом та 
гарантією, що забезпечує своєчасність, по-
вноту та правильність (якість) виконання 
обов’язку є контроль. У процесі контролю не 
тільки виявляються фактори та чинники, 
які обумовили невиконання антикорупцій-
них обмежень, а й встановлюються правові 
підстави для застосування відповідальності.
Контроль антикорупційних обмежень зо-

внішніми суб’єктами реалізується спеціаль-
но-уповноваженими суб’єктами поза межами 
відомчої діяльності, що користується рядом 
переваг: незалежність, неупередженість, від-

сутність конфлікту інтересів при проведен-
ні контрольних процедур; високий фаховий 
рівень підготовки суб’єктів, уповноважених 
на виявлення та врегулювання антикоруп-
ційних обмежень; наявність спеціального 
закону, яким встановлюються процедури 
антикорупційного контролю; високий рівень 
прозорості, підзвітності громадському сус-
пільству, завдяки чому можливо оцінити 
їхню роботу.
В аспекті контролю за дотриманням 

антикорупційних обмежень органами по-
ліції необхідно відмітити наступні види: 
кримінально-процесуальний – реалізація 
повноважень з розслідування кримінальних 
правопорушень, крім тих, які віднесені до 
підслідності інших органів досудового розслі-
дування; адміністративно-юрисдикційний – 
складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією.
Доцільно виокремити наступні форми 

судового контролю по дотриманню антико-
рупційних обмежень: встановлення справед-
ливої міри цивільної конфіскації майна, яке 
стало результатом недотримання антико-
рупційних обмежень та вчинення корупцій-
них правопорушень; зобов’язання вчинення 
певних дій або утримання від їх вчинення за-
для відновлення охоронюваних державних та 
суспільних інтересів.
Ключові слова: запобігання корупції, ад-

міністративно-правове регулювання про-
тидії корупції, антикорупційні обмеження, 
антикорупційний контроль, конфлікт ін-
тересів, адміністративні корупційні право-
порушення.
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Актуальність теми
У слід за розвитком антикорупційної 

системи відбувається покрокове удоскона-
ленням антикорупційного законодавства. 
Натомість практична реалізація положень 
та норм подекуди викликає труднощі пра-
вореалізаційного механізму. Теоретичний 
аналіз та узагальнення діяльності суб’єктів 
антикорупційної роботи спрямоване на ви-
явлення проблемних питань реалізації ан-
тикорупційної компетенції, оптимізацію 
процедур взаємодії та застосування відпові-
дальності при недотриманні антикорупцій-
них обмежень.
Як відомо квінтесенція антикорупцій-

ного правового регулювання основуєть-
ся на дволощинній системі суб’єктів, а саме: 
суб’єкти, на яких поширюється дія антико-
рупційних вимог (заборон) та суб’єкти, упо-
вноважені на реалізацію антикорупційної 
політики. 
Специфіка застосування процедур 

контролю зовнішніми суб’єктами полягає у 
тому, що як перша, так і друга група учас-
ників відносин є особами, наділеними влад-
ними повноваженнями. Навіть більше того, 
суб’єкти зовнішнього контролю підпадають 
під дотримання антикорупційних обме-
жень. В останньому випадку пошук механіз-
мів зовнішнього незалежного контролю є 
складним завданням не тільки для України, 
а й розвинених європейських країн.

Постановка проблеми
Закон України «Про запобігання ко-

рупції» пропонує чітку класифікацію лише 
осіб, зобов’язаних дотримуватись антико-
рупційних обмежень визначивши їх перелік 
у статті 3. Натомість, загальної структури 
суб’єктів превентивного антикорупційного 
механізму у Законі не розкрито. Статтею 1 
Закону України «Про запобігання коруп-
ції» визначено лиш термін «спеціально упо-
вноважені суб’єкти у сфері протидії корупції» 
шляхом деталізації суб’єктів на органи про-
куратури, Національної поліції, Національ-
ного антикорупційного бюро України, На-
ціонального агентства з питань запобігання 
корупції. З цього приводу, у правовій літе-
ратурі наводиться обґрунтована критика 
щодо функціональної доцільності та зміс-

тової коректності такого терміну в спеці-
альному антикорупційному законодавстві. 
Зокрема, щодо переліку, то не охопленими, 
наприклад, залишились органи Державно-
го бюро розслідувань. Так, О.О. Храпенко 
[15], Є.Д. Скулиш [13] обґрунтовують про 
антикорупційне призначення та місію Дер-
жавного бюро розслідувань України. Окрім 
цього, законодавець не надає узагальнення 
щодо переліку суб’єктів державної антико-
рупційної політики, виокремлюючи тільки 
самостійну групу. Отже, на основі вищеви-
кладеного стає очевидним те, що пробле-
ма класифікації та визначення концепції 
суб’єктів антикорупційної протидії існує в 
національному праві на найвищому законо-
давчому рівні. Відсутність чіткої структури 
антикорупційних органів породжує низку 
проблем у сфері контролю за дотриманням 
антикорупційних обмежень.

Мета дослідження – провести аналіз та 
запропонувати систематизацію суб’єктів, 
уповноважених на реалізацію діяльності із 
контролю за дотриманням антикорупцій-
них обмежень.

Виклад основного матеріалу
Контроль та моніторинг за виконанням 

положень антикорупційного законодавства 
є особливою міжгалузевою процедурою, 
що охоплюється не тільки адміністративно-
правовими, а й кримінально-процесуаль-
ними, етичними нормами, процедурними 
положеннями спеціальних законів тощо. 
Досягнення завдань контролю є складним 
процесом. 
Разом з цим, правова природа антико-

рупційного контролю не ізольована сферою 
правового регулювання. Виходячи із за-
гального теоретичного уявлення про контр-
ольні механізми, вчені-правники, як пра-
вило, виокремлюють різноманітні класифі-
кації контролю у праві за суб’єктом. Серед 
них найбільш поширений внутрішній та зо-
внішній контроль. Якщо внутрішній контр-
оль є п рерогативою спеціально утворених 
суб’єктів, які діють в межах штату органу, 
інституції, то зовнішній контроль реалізуєть-
ся спеціально-уповноваженими суб’єктами 
поза межами відомчої діяльності, в чому ко-
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ристуються рядом переваг: незалежність, 
неупередженість, відсутність конфлікту ін-
тересів при проведенні контрольних про-
цедур; високий фаховий рівень підготовки 
суб’єктів, уповноважених на виявлення та 
врегулювання антикорупційних обмежень; 
наявність спеціального закону, яким вста-
новлюються процедури антикорупційного 
контролю; високий рівень прозорості, під-
звітності громадському суспільству, завдяки 
чому можливо оцінити їхню роботу.
Національне агентство України із запо-

бігання корупції (далі – НАЗК) – є централь-
ним органом виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом, який забезпечує формування 
та реалізує державну антикорупційну полі-
тику [8] та, водночас, є суб’єктом зовнішньо-
го контролю за дотриманням антикорупцій-
них обмежень. Повноваження НАЗК зага-
лом належать до антикорупційних, частина 
з яких стосується реалізації контрольно-мо-
ніторингової політики дотримання обме-
жень  та встановлена у ст. 11 Закону України 
«Про запобігання корупції». Серед них до-
цільно виокремити наступні. 
По-перше, контроль за виконанням ак-

тів законодавства з питань етичної поведін-
ки, запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, та прирівняних до 
них осіб (п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону). У випад-
ках виявлення порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту ін-
тересів Національне агентство має право: 
вносити приписи про порушення вимог за-
конодавства щодо запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтересів, інших вимог та 
обмежень, передбачених Законом України 
«Про запобігання корупції»; вносити керів-
нику відповідного органу, підприємства, 
установи, організації припис щодо усунення 
порушень законодавства, проведення служ-
бового розслідування, притягнення винної 
особи до встановленої законом відповідаль-
ності; складати протоколи про вчинення від-
повідних адміністративних правопорушень, 
пов’язаних з корупцією [3]. За результатами 
реалізації зазначених контрольн их повно-
важень НАЗК у 2019 році складено та на-

правлено в установленому порядку до суду 
515 протоколів про адміністративні право-
порушення [3].
По-друге, контроль та перевірка декла-

рацій суб’єктів декларування, зберігання 
та оприлюднення  таких декларацій, прове-
дення моніторингу способу життя суб’єктів 
декларування (п. 8 ч. 1 ст. 11 Закону) – це 
система процедур, що реалізується у на-
ступних формах: контроль своєчасності 
подання; контроль правильності та повно-
ти заповнення; логічний та арифметичний 
контроль [8]. Зазначені форми контролю 
деталізовані в Порядку проведення контр-
олю та повної перевірки декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, за-
твердженому Наказом НАЗК від 15.04.2020 
№ 144/20 [10].
Втім, 27 жовтня 2020 року зазначені 

види контрольних повноважень НАЗК,  які, 
в тому числі, слугували інструментом дотри-
мання антикорупційних обмежень, Консти-
туційним Судом України визнано такими, 
що не відповідають Конституції України (є 
неконституційним), згідно з Рішенням Кон-
ституційного Суду № 13-р/2020. Зокрема, у 
зазначеному Рішенні КСУ вважає, що сис-
темно-функціональний аналіз повноважень 
та прав НАЗК дає підстави стверджувати 
про наділення його контрольними функція-
ми, що мають п рямий і безпосередній вплив 
на судову гілку влади, зокрема на суддів сис-
теми судоустрою та суддів Конституційного 
Суду України при виконанні (здійсненні) 
функції правосуддя або конституційного 
контролю [12]. Наближаючись до критики 
даного твердження, з цих мотивів незрозу-
мілим видається констатування невідповід-
ності Конституції України реалізації контр-
ольних повноважень НАЗК щодо інших спе-
ціальних суб’єктів. У них наявний обов’язок 
дотримання антикорупційних обмежень, 
але щодо них принцип незалежності судової 
гілки влади (незважаючи на всю абсурдність 
його співставлення із дотриманням суддя-
ми антикорупційного законодавства) немає 
ніякого відношення. Тому таки слід розра-
ховувати, що для збереження інституційної 
спроможн ості держави у протидії корупції, 
контрольні повноваження НАЗК будуть від-
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новлені у тому чи іншому обсязі та способах 
реалізації.
Відповідно до ст. 255 Кодексу Украї-

ни про адміністративні правопорушення 
НАЗК уповноважене складати протоколи за 
скоєння правопорушень, адміністративна 
відповідальність за які встановлена статями 
172-4 - 172-9 (в частині правопорушень, вчи-
нених службовими особами, які займають 
відповідальне та особливо відповідальне 
становище [5].
Органи прокуратури є наступним 

суб’єктом контролю за дотриманням анти-
корупційних обмежень. Незважаючи на 
відмінне уявлення про те, що органи про-
куратури – це наглядовий орган державн ої 
влади, який не належить до будь-якої гілки, 
більшість вчених правників відводять йому 
роль контрольного органу, який забезпе-
чує повноцінне функціонування державної 
моделі стримувань та противаг [4, с. 46]. На 
наш погляд, це обумовлено тим, що орга-
нам прокуратури властивий особливий ін-
струмент балансування у демократичному 
суспільстві, що полягає у захисті прав та 
свобод від свавілля влади та підтримання 
обвинувачення щодо дій, які спрямовані на 
посягання суспільного, державного ладу. 
Саме тому, контроль в діяльності прокура-
тури необхідно розуміти у широкому сенсі 
як засіб пошуку необхідного паритету меж 
втручання держави у забезпеченні прав та 
свобод громадян в даному контексті від ко-
рупційного впливу.
Оскільки антикорупційна реформа 

2014-2015 років не обійшла стороною і сис-
тему прокуратури, правоохоронний вплив 
на антикорупційні відносини доцільно 
диференціювати на загальний та спеціаль-
ний антикорупційний. Антикорупційній 
контроль правоохоронної природи здій-
снюється органами прокуратури загалом, 
а спеціальний Спеціалізованою антикоруп-
ційною прокуратурою (далі – САП) у спра-
вах, досудове розслідування кримінальних 
правопорушень щодо яких здійснює На-
ціональне антикорупційне бюро України. 
Вандін Є.В. стверджує, що функціональне 
навантаження САП базується на поєднанні 
спеціальних завдань прокуратури України 
зі загальними повноваженнями, визначе-

ними антикорупційним законодавством та 
законодавством про органи прокуратури 
[1, с. 11]. 
Реалізація повноважень органами САП 

безпосередньо стосується завдань по контр-
олю за дотриманням антикорупційних обме-
жень у відносинах, які виникли в криміналь-
но-правовій площині. Серед них можна вио-
кремити: запобігання затягування розсліду-
вання фактів скоєння кримінальних право-
порушень шляхом забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування; 
недопущення перевищення правоохорон-
них повноважень при документуванні зло-
чинної діяльності органами Національного 
антикорупційного бюро України шляхом 
застосування належної правової процедури 
до кожного учасника кримінального прова-
дження та запобігання незаконному притяг-
ненню особи до кримінальної відповідаль-
ності та необґрунтованому застосуванню до 
неї заходів процесуального примусу; забез-
печення невідворотності відповідальності за 
недотримання антикорупційних обмежень, 
які спричи нили настання шкідливих та не-
безпечних наслідків для суспільства шляхом 
оскарження незаконних судових рішень на 
стадії досудового розслідування і судового 
розгляду; представництво інтересів держа-
ви у справах, пов’язаних із корупційними 
або пов’язаними з корупцією правопору-
шеннями [9].
Визнання неконституційним здійснення 

правоохоронного контролю щодо деклару-
вання недостовірної інформації (криміналь-
на відповідальність за яке передбачалась 
ст.366-1 КК України), як вищої міри пока-
рання з а недотримання антикорупційного 
обмеження, встановленого Розділом 45 За-
кону України «Про запобігання корупції» 
позбавляє повноваження як органів проку-
ратури, так і низки інших правоохоронних 
органів, підслідність щодо яких встановлена 
в ст. 216 Кримінального процесуального ко-
дексу України. Натомість протоколи у спра-
вах про адміністративні правопорушення, 
органи прокуратури мають право складати 
у правопорушеннях, відповідальність за які 
встановлена у статтях 172-4 - 172-20 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення [5].
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Органи поліції відповідно до ст. 1 Зако-
ну України «Про Національну поліції» явля-
ють собою центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом за-
безпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку [11]. 
Віднесення поліції як суб’єкта зовніш-

нього контролю за дотриманням антико-
рупційного законодавства встановлено в 
Законі України «Про запобігання корупції», 
чим закріплено за ними антикорупційний 
статус. Втім, як і в пояснювальній записці 
до Закону Укра їни «Про запобігання ко-
рупції», так і в науковій літературі фактично 
відсутнє обґрунтува ння антикорупційного 
призначення органів Національної полі-
ції України як спеціально уповноваженого 
суб’єкта протидії. З цього приводу контр-
аргументованою виглядає позиція Л. Жу-
ковської, що на законодавчому рівні жодних 
конкретизованих повноважень органів по-
ліції як спеціально уповноваженого суб’єкта 
у сфері протидії корупції не виокремлено 
[2, с. 83]. Порівнюючи визначення повно-
важень органів поліції та органів прокура-
тури, Л. Жуковська, зауважує, що в Законі 
України «Про Національну поліцію» не ви-
значено пі дрозділів, на які може бути по-
кладено спеціальні повноваження у сфері 
протидії корупції [2, с. 83]. Це, фактично, не 
передбачає спеціального функціонального 
призначення для органів поліції як зовніш-
нього суб’єкта протидії корупції. 
Тому, виходячи із повноважень органів 

поліції, які встановлені в Розділі IV Закону 
України «Про Національну поліцію» необ-
хідно відмітити такі аспекти антикорупцій-
ного контролю за обмеженнями: по-перше, 
здійснення загальних повноважень з роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
крім тих, які віднесені до підслідності інших 
органів досудового розслідування; по-друге, 
складання протоколів про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією. 
Повноваження щодо розгляду справ 

про адміністративні корупційні правопору-
шення згідно зі ст. 222 КУпАП не надано 
органам поліції. Натомість, уповноважені 
особи органів Національної поліції мають 
право складати протоколи у справах про ад-

міністративні корупційні правопорушення, 
відповідальність за які передбачена стат-
тями 172-4 – 172-9 (за винятком правопору-
шень, вчинених службовими особами, які 
займають відповідальне та особливо відпові-
дальне становище) та 172-9-1, 172-9-2 КУпАП 
[5]. 
Також необхідно відмітити, що органи 

поліції є суб’єктами, які уповноважені на 
проведення спеціаль ної перевірки щодо 
відомостей про притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності, наявність суди-
мості, її зняття, погашення (п. 1 ч. 4 ст. 57 
Закону України «Про Національну полі-
цію»). Спеціальна перевірка виступає, свого 
роду, додатковим засобом антикорупційно-
го контролю, який дає можливість виявити 
наявність судимості, її зняття, погашення, в 
тому числі за корупційні правопорушення 
(злочини).

 Отже, враховуючи той факт, що орга-
ни поліції Міністерства вну трішніх справ 
не реалізують спеціальних повноважень по 
врегулюванню антикорупційних обмежень, 
наразі їх не можна віднести до спеціально 
уповноважених зовнішніх суб’єктів. Нато-
мість, органам поліції належить домінуюча 
юрисдикція щодо реалізації контрольних 
повноважень при складанні протоколів у 
справах про адміністративні корупційні 
правопорушення, чим їх не можливо позба-
вити обов’язкової антикорупційної участі. 
Судовий контроль слід розглядати як 

невід’ємний елемент антикорупційного ме-
ханізму. Виходячи із соціально-політичного, 
правозастосовного, правовідновлювального 
призначення судів, сфера антикорупційних 
обмежень не позбавлена їх участі. В аспекті 
антикорупційного права, функціонування 
судів необхідно розуміти як діяльність спе-
ціальноуповноважених суб’єктів при роз-
гляді справ у антикорупційних відносинах, 
у яких наявний спір щодо дотримання/не-
дотримання встановлених державою анти-
корупційних обмежень. 
Звертаючись до теоретичної думки, слід 

відмітити обмежене бачення деяких авторів, 
що звужено тлумачать зміст судового контр-
олю у ракурсі пост контролю за виконанням 
прийнятого рішення за наслідком розгляду 
спору [14, с. 266]. В широкому розумінні су-
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довий контроль не охоплюється ні межами 
процедур розгляду справи, ні виконавчого 
провадження, а діє як вищий інструмент 
справедливості, забезпечуючи стабільність 
правової системи.
Доцільно виокремити форми судового 

контролю як інструмента захисту прав та 
свобод людини у відносинах антикорупцій-
ного спрямування: законність прийняття 
управлінського рішення, яким застосовано 
антикорупційні обмеження, його відповід-
ність нормам матеріального права; дотри-
мання процедур уповноваженими органа-
ми при реалізації ними правоохоронної чи 
праворегуляторної функції до спеціальних 
суб’єктів, обтяжених антикорупційними об-
меженнями.
Разом з цим, помилковим вважаємо по-

зицію науковців, які надто гіперболізують 
функцію судового захисту внаслідок реалі-
зації контрольних повноважень. Більшою 
мірою, претензія на захисне призначення 
судового контролю притаманна адміністра-
тивним судам, які контролюють законність 
дій суб’єктів виконавчої влади при застосу-
ванні  відповідальності, наприклад, за недо-
тримання антикорупційних обмежень.
Натомість, завданням суду як арбі-

тра у вирішенні конфліктів у відносинах, 
пов’язаних з корупцією, є не тільки захист 
прав та свобод учасників відносин, але й за-
безпечення публічного інтересу держави як 
потерпілої сторони від цього соціально не-
безпечного явища. В цьому таки питанні, 
судовий контроль здійснюється і проти волі 
осіб як засіб забезпечення публічного інтер-
есу. Тому можна виокремити наступні фор-
ми судового контролю по дотриманню анти-
корупційних обмежень: встановлення спра-
ведливої міри конфіскації майна, яке стало 
результатом недотримання антикорупцій-
них обмежень та вчинення корупційних 
правопорушень; зобов’язання вчинення 
певних дій або утримання від їх вчинення 
задля відновлення охоронюваних держав-
них та суспільних інтересів.
Суди загальної юрисдикції, а саме, судді 

районних, районних у місті, міських чи місь-
крайонних судів розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, передба-
чені 172-4 - 172-9 [5].

Згідно зі ст. 33-1 Кримінального проце-
суального кодексу України, Вищому антико-
рупційному суду (далі – ВАС) підсудні кри-
мінальні провадження стосовно корупцій-
них кримінальних правопорушень, перед-
бачених в примітці статті 45 КК України, ст. 
2062, 209, 211, 366-1 Кримінального кодексу 
України, якщо наявна хоча б одна з умов, 
передбачених пунктами 1-3 частини п’ятої 
ст. 216 КПК України [6]. 
ВАС України є спеціальним суб’єктом, 

повноваження якого, в тому числі, охоплю-
ються дотриманням прав, свобод та інтере-
сів осіб у таких кримінальних провадженнях 
у справах про визнання необґрунтованими 
активів та їх стягнення в дохід держави в 
порядку цивільного судочинства [7].
Отже, доцільно виокремити наступну 

структуру суб’єктів зовнішнього контролю 
за дотриманням антикорупційних обме-
жень: 

- спеціалізований або регуляторний 
контроль – Національне агентство України 
із запобігання корупції, як центральний ор-
ган виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, що забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику;

- правоохоронний контроль: (1) спе-
ціальний, який реалізують Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура та Національ-
не антикорупційне бюро; (2) загальний, 
який здійснюють органи Національної по-
ліції, Державного бюро розслідувань, Служ-
би безпеки України, органи прокуратури 
(окрім Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури);

- судовий контроль: (1) судами за-
гальної юрисдикції – у адміністративних та 
кримінальних справах (в умовах неконсти-
туційності невиконання вимог фінансового 
моніторингу як кримінального правопору-
шення контроль антикорупційних обме-
жень не діє), дисциплінарних проваджен-
нях; (2) судом конституційної юрисдикції 
(Конституційним Судом України) щодо кон-
ституційності положень антикорупційних 
обмежень, а саме, на предмет відповідності 
Конституції України. Напевно, більшість 
вчених, до недавнього часу не помічала б 
роль Конституційного Суду України в анти-
корупційних відносинах. Рішення КСУ від 
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27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 є дійсно 
резонансним, втім його результати мають 
інституційний вплив на здійснення контр-
олю за антикорупційними обмеженнями; (3) 
Вищим антикорупційним судом (ВАС), який 
здійснює спеціальний антикорупційний су-
довий контроль відповідно до визначених 
законом засад та процедур судочинства для 
захисту особи, суспільства та держави від ко-
рупційних і пов’язаних із ними криміналь-
ними правопорушеннями у справах, які 
підслідні Національному антикорупційному 
бюро України.
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LEGAL BASES OF EXTERIOR 
ANTI-CORRUPTION AUTHORITIES 

ELIMINATION OF ANTI-CORRUPTION 
RESTRICTIONS

In this article is examined the features of 
legal regulation of external entities to ensure 
and control compliance with anti-corruption 
restrictions.

The essence of anti-corruption legal 
regulation is based on a two-dimensional 
system of subjects, namely, subjects subject to 
anti-corruption requirements (prohibitions) 
and subjects authorized to implement anti-
corruption policy. The specifi city of the 
application of control procedures by external 
entities is that both the fi rst and the second 
group of participants in the relationship are 
persons endowed with power. In the case, 
fi nding mechanisms for external independent 
control is a diffi cult task not only for Ukraine 
but also for developed European countries.

It is concluded that compliance with anti-
corruption restrictions is an integral part of 
the fi ght against corruption. The legal means 
and guarantee that ensures the timeliness, 
completeness and correctness (quality) of the 
duty is control. The control process not only 
identifi es the factors and factors that led to non-
compliance with anti-corruption restrictions, 
but also establishes the legal basis for the 
application of liability.

Control of anti-corruption restrictions by 
external entities is implemented by specially 
authorized entities outside the departmental 
activities, which enjoys a number of advantages: 
independence, impartiality, absence of confl ict 
of interest in conducting control procedures; 
high professional level of training of entities 
authorized to identify and resolve anti-
corruption restrictions; the existence of a 
special law establishing anti-corruption control 
procedures; a high level of transparency and 
accountability to civil society, making it possible 
to evaluate their work.

Compliancind anti-corruption restrictions 
by the police are following nex t types: criminal 
procedure - the exercise of powers to investigate 
criminal offenses, except those that fall under 
the jurisdiction of other bodies of pre-trial 
investigation; administrative-jurisdictional - 
drawing up reports on administrative offenses 
related to corruption.

It is expedient to defi ne the following forms 
of judicial control over the observance of anti-
corruption restrictions: to establishment of a 
fair measure of civil confi scation of property, 
which resulted from non-compliance with 
anti-corruption restrictions and commission of 
corruption offenses; to oblige to take certain 
actions or to refrain from taking them in 
order to restore the protected state and public 
interests.

Key words: prevention of corruption, 
administrative and legal regulation of anti-
corruption, anti-corruption restrictions, anti-
corruption control, confl ict of interests, administrative 
corruption offenses.
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Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
«ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ Â ÑÔÅÐ² ÁÅÇÏÅÊÈ 
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 ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ ². Å. - ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ 
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, çàñëóæåíèé þðèñò 
Óêðà¿íè 

В умовах реформування майже всіх сфер 
суспільних відносин, інтеграції України у 
європейський правовий та безпековий про-
стір особливої актуальності набуває сутність 
та зміст державної політики як інструменту 
суспільного впливу держави на різні сфери 
суспільного життя, зокрема й безпекову сфе-
ру. Саме державна влада в особі її органів та 
уповноважених посадових осіб визначають 
мету, основні напрями, засоби та суб’єктів, 

відповідні інституційні та фінансові ресурси 
для досягнення суспільно значущих резуль-
татів такого впливу, відслідковують їх реа-
лізацію, оцінюють та корегують подальший 
розвиток. 
В сучасних умовах державна політика 

має бути публічною, прозорою, послідов-
ною та ефективною, а забезпечення безпеки 
сприяти захищеності інтересів людини, сус-
пільства, держави, їх сталому розвитку, ре-
зультативній протидії різноманітним небез-
пекам, адже від цього залежить успішність 
держави та суспільства, добробут окремих 
громадян. 
У зв’язку з цим і зміст монографії Ти-

хомирова Д.О. виокремлює проблеми без-
пеки, державної політики та своєрідності 
державної політики у сфері безпеки. Кож-
ний з цих блоків є актуальними, науково 
і практично значущими. Сучасні виклики 
та загрози існуючі у сферах екологічної, 
економічної, радіаційної, інформаційної, 
гуманітарної, міграційної та інших безпек, 
рівень гарантування та захищеності прав 
і свобод людини, стан боротьби з коруп-
цією та іншими правопорушеннями, інші 
фактори впливають на стабільність розви-
тку України, рівень забезпеченості жит-
тєдіяльності кожної людини, зумовлюють 
завдання та напрями діяльності всіх ор-
ганів держави та інститутів громадського 
суспільства.
Монографія Тихомирова Д.О. склада-

ється з передмови, переліку скорочень, 
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п’яти розділів, висновків, списку використа-
них джерел та післямови.
Перший розділ «Безпека: наукове розу-

міння та нормативно-правове визначення» 
містить результати дослідження проблем 
наукової інтерпретації поняття «безпека» в 
соціально-гуманітарних науках, особливості 
державознавчого та правознавчого розумін-
ня поняття «безпека», а також нормативно-
правове визначення поняття «безпека» та 
наукове його тлумачення.
Другий розділ «Теоретико-правове 

осмислення державної політики у сфері 
цивільної безпеки» містить дослідження 
загальнотеоретичного розуміння явища 
«державна політика» та її співвідношення з 
іншими категоріями такими як: державне 
управління, державна діяльність. Одночас-
но з цим розкриваються засади державної 
політики в сфері безпеки, класифікуються 
фактори, що впливають на державну полі-
тику в сфері безпеки.
Зміст третього розділу «Цивільна безпе-

ка, громадська безпека, цивільний захист, 
державна політика цивільного захисту: про-
блеми теоретико-правового осмислення» 
присвячений загально-теоретичному дослі-
дженню цивільної безпеки, теоретичному 
та нормативно-правовому осмисленню гро-

мадської безпеки, громадського порядку, 
публічної безпеки. Додатково розкривають-
ся питання співвідношення цивільної безпе-
ки та цивільного захисту. 
Четвертий розділ «Суб’єкти формуван-

ня, реалізації та забезпечення державної 
політики у сфері цивільної безпеки» містить 
дослідження, що стосуються суб’єктів фор-
мування реалізації та забезпечення держав-
ної політики в сфері безпеки.
П’ятий розділ «Стратегічне планування 

забезпечення державної політики у сфері 
цивільної безпеки» присвячений досліджен-
ню засад стратегічного планування держав-
ної політики в сфері безпеки, документам 
стратегічного планування, розглядається 
нормативно-правові основи процесу та про-
цедур стратегічного планування.
Дослідження відзначається достатньо 

високим рівнем наукової обґрунтованості 
та достовірності. У зв’язку з цим рецензент 
вважає, що монографія Тихомирова Де-
ниса Олександровича «Теоретико-правові 
засади в сфері безпеки в Україні» за своїм 
науковим рівнем, обсягом та оформленням 
повністю відповідає вимогам МОН Укра-
їни і рекомендується до друку як сучасна 
наукова праця в галузі теорії держави та 
права.
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Монографія «Юридичне тлумачення: те-
оретико-прикладні аспекти» підготовлена 
кандидатом юридичних наук, доцентом, до-
центом кафедри теорії, історії права і держави 
та конституційного права ТОВ «Бердянський 
університет менеджменту і бізнесу» Антошкі-
ною Валерією Костянтинівною.
Вивчення юридичного тлумачення без-

посередньо пов’язано із зародженням і роз-
витком науки про право, а сама тема тлу-
мачення в праві – багатоаспектна, складна. 
Важливість дослідження питань юридично-
го тлумачення не викликає сумніві, оскільки 
реалізація правових приписів неможлива без 
точного розуміння їх змісту. Основні підходи 
до здійснення правоінтерпретаційної діяль-
ності залежать від розумінням сутності права, 
зумовлюються приналежністю країни до тієї 
чи іншої правової сім’ї, розвиваються і удо-
сконалюються разом з еволюцією держави і 
права. Сучасний розвиток правової системи 
нашої держави, стрімке оновлення законо-
давства, розширення сфери правового ре-
гулювання суспільних відносин активізують 
необхідність переосмислення сформованих 
за останні півстоліття вихідних положень 
стосовно механізмів з’ясування змісту та 
роз’яснення нормативних приписів. Резуль-
татом таких досліджень має стати не просто 
вироблення наукової концепції тлумачення 
в праві, яка акумулюватиме найкращі над-
бання світової юридичної думки, а й, що не 
менш важливо, рекомендацій стосовно вирі-
шення проблем інтерпретаційної практики, 
чим актуалізується зазначене монографічне 
дослідження.

У цілому, як видно з аналізу тексту рецен-
зованої праці, монографія В.К. Антошкіної 
є одним з комплексних і системних дослі-
джень, спрямованих на осмислення феноме-
ну юридичного тлумачення та визначення 
проблемних моментів правоінтерпретаційної 
діяльності для вирішення завдань юридичної 
практики.
За своєю структурою монографічне дослі-

дження складається із п’яти розділів, 18 під-
розділів, які логічно пов’язані між собою.
У першому розділі авторка монографії 

привернула увагу наукової громадськості до 
теоретичних, історичних, компаративних та 
герменевтичних аспектів юридичного тлума-
чення. На підставі проведеного аналізу праць 
учених вона дійшла висновку, що в сучасній 
українській правовій літературі відносно не 
багато робіт, присвячених загальним питан-
ням правової інтерпретації. Такий висновок, 
який підтверджується рецензентом, свідчить 
про те, що монографічне дослідження В.К. 
Антошкіної сприятиме виробленню єдиних 
концептуальних підходів до розуміння юри-
дичного тлумачення та його складових. Ав-
торка аналізує історичні умови становлення 
та розвитку юридичного тлумачення та за-
значає, яким чином накопичений значний те-
оретичний доробок в цих питаннях впливає 
на формування державою Україна механіз-
мів інтерпретації норм права. Досліджуючи 
в хронологічному порядку роботи сучасних 
українських правознавців, вона прослідковує, 
як саме змінювалися підходи до юридично-
го тлумачення за останні тридцять років, які 
саме його аспекти викликали найбільшу ціка-
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вість вчених, що дозволило виявити ті момен-
ти, які потребують додаткового вивчення та 
опрацювання. Крім того дослідниця у роботі 
аналізує та надає характеристику принципів, 
підстав, особливостей, мети, функцій юридич-
ного тлумачення без яких неможливо розкри-
ти його сутність. 
У другому розділі В.К. Антошкіна висвіт-

лює галузеві та лінгво-стилістичні особливості 
юридичного тлумачення. Авторкою обґрунто-
вується необхідність визначення і врахування 
особливостей публічних і приватних галузей 
права у процесі юридичного тлумачення. 
Оскільки, на її думку, аналіз вітчизняних нау-
кових джерел показує, що більшість праць по 
дослідженню галузевої специфіки досліджува-
ної проблематики присвячена вивченню вка-
заного питання в рамках публічних галузей 
права, то в роботі вона зосереджує увагу на 
особливостях тлумачення в системі приват-
ного права та окреслює такі його особливості, 
що є визначальними для тлумачення та мають 
враховуватися інтерпретаторами для встанов-
лення точного змісту правових приписів. 
Третій розділ «Об’єктивні та суб’єктивні 

складові юридичного тлумачення: поняття, 
значення, взаємозв’язки» дозволяє розгляну-
ти досліджувану проблему в більш практичній 
площині. Авторка переосмислює підходи до 
розуміння об’єктів юридичного тлумачення, 
теоретичні основи класифікації суб’єктів юри-
дичного тлумачення. В.К. Антошкіна порівнює 
підходи, що склалися в теорії права, до зазна-
чених складових юридичного тлумачення 
та визначає, яке вони знайшли вираження у 
чинному законодавстві. Заслуговують на ува-
гу положення роботи щодо взаємозв’язку і 
взаємного впливу різних видів тлумачення за 
суб’єктами здійснення. Наведені в роботі до-
свід і специфіка тлумачення судами окремих 
країн, а також міжнародними судовими інсти-
туціями, дозволить збагатити вітчизняну юри-
дичну науку та осучаснити певні підходи до 
вказаних питань як осіб, що застосовують пра-
вові норми, так і осіб, які творять нові закони.
Четвертий розділ присвячено загаль-

нотеоретичній характеристиці результатів 
юридичного тлумачення, під якими автор-
кою розуміється установлення однозначного 
розуміння сенсу об’єкту інтерпретації або ж 
видані в підсумку акти тлумачення. Важливе 

питання, що було досліджено в рамках даного 
розділу – законодавча урегульованість право-
мочностей окремих міністерств та інших дер-
жавних відомств займатися інтерпретаційною 
діяльністю і видавати в межах своєї компе-
тенції інтерпретаційні акти. На основі здій-
сненого аналізу вироблено і запропоновано 
науково обґрунтовані рекомендації з метою 
впровадження в чинне законодавство щодо 
визначення кола суб’єктів інтерпретаційної 
діяльності і можливості видання ними інтер-
претаційних актів задля забезпечення дотри-
мання прав і законних інтересів усіх суб’єктів 
правовідносин та досягнення одноманітності, 
об’єктивності, нормативної заданості та логіч-
ної визначеності інтерпретаційної практики. 
Завершує монографію п’ятий розділ «Тео-

ретичні та практичні питання техніки юридич-
ного тлумачення та шляхи її удосконалення: 
вітчизняний та закордонний досвід», у якому 
розглянуто механізм та інструментарій право-
інтерпретаційної діяльності. Чільне місце від-
водиться розгляду юридико-технічних про-
блем тлумачення правочинів із використанням 
як вітчизняного, так і закордонного досвіду. Ав-
торка наводить класифікацію правоінтерпрета-
ційних помилок та визначає причини їх виник-
нення. Також висвітлює шляхи удосконалення 
техніки юридичного тлумачення та уникнення 
інтерпретаційних помилок, зокрема через фор-
мування уніфікованих правил для вказаної ді-
яльності із їх законодавчим закріпленням. 
Звичайно, не всі пропозиції й думки ав-

торки є незаперечними, деякі з них є спірни-
ми та дискусійними. Однак наукові підходи, 
рівень аргументації, методологія вирішення 
наукових завдань, форма викладу матеріалу 
відповідають сучасному рівню розвитку укра-
їнської юридичної науки. 
У цілому ж, можна стверджувати, що мо-

нографія В.К. Антошкіної «Юридичне тлума-
чення: теоретико-прикладні аспекти» є ори-
гінальним, системним й комплексним дослі-
дженням, яке має теоретико-практичне зна-
чення. Результати дослідження можуть бути 
використані в навчальному процесі при ви-
кладанні дисциплін «Теорія держави і права», 
«Порівняльне правознавство», «Методологія 
правових досліджень та методика викладання 
права», «Основи нормопроектування та юри-
дичної техніки». 
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ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ 
ÏÐÎÖÅÑÓ ßÊ ÎÁ’ªÊÒÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 

З’ясовано, що адміністративно-правове 
регулювання виборчого процесу слід розуміти 
як заснований на положеннях адміністратив-
ного законодавства та виражений крізь норми 
останнього, вплив права на суспільні право-
відносини, які виникають в процесі реалізації 
виборчого процесу, та який реалізується за до-
помогою адміністративних імперативних ме-
тодів та гарантується наявністю юридичної 
відповідальності.
Обґрунтовано, що наукові тлумачення ви-

борчого процесу змістовно тяжіють до того, 
що це особлива нормативно-встановлена, по-
слідовно здійснювана, системна категорія, яку 
варто розкривати як процедурну діяльність 
уповноважених суб’єктів державної влади та 
громадян України, направлену на забезпечен-
ня та реалізацію окремої форми народовладдя. 
Доведено, що виборчий процес є невід’ємною 

складовою частиною виборів в цілому, їх про-
цесуальним елементом за допомогою вико-
ристання якого громадяни реалізують своє 
право народовладдя, та через який держава 
забезпечує панування верховенства права, за-
конності та демократизму в Україні. За своєю 
сутністю, виборчий процес є діяльністю упо-
вноважених законодавством суб’єктів, котра 
націлена на підготовку, проведення виборів, 
а також доведення їх результатів до суспіль-
ства. Особлива важливість даного процесу 
виявляється у таких аспектах: по-перше, за-
конодавчо встановленому змісті; по-друге, 
чіткому визначенні в положеннях офіційних 
джерел кола суб’єктів виборчого процесу та їх 
основних повноважень; по-третє, регламен-

 ØÅÍÖÅÂ Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Óí³âåðñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü
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тованістю всіх етапів виборчого процесу, а 
також ролі кожного суб’єкта на кожному з 
етапів; по-четверте, визначенні юридичних 
засад і гарантій виборчого процесу; по-п’яте, 
наявності юридичної відповідальності за по-
рушення виборчого процесу.
Ключові слова: адміністративно-правове 

регулювання, виборчий процес, правове регу-
лювання виборчого процесу.

Постановка проблеми
Конституцією України від 28.06.1996 

№254к/96-ВР передбачено, що народне во-
левиявлення здійснюється через вибори, 
які є формою безпосередньої демократії [1]. 
В останні роки саме за допомогою даної фор-
ми українська нація намагається забезпечи-
ти своє майбутнє, шляхом зміни складу по-
літичної еліти, та як наслідок – політичного 
вектору розвитку країни. Зокрема, вибори 
забезпечують можливість населення обира-
ти вищі органи державної влади, враховую-
чи власні інтереси та потреби. Проведення 
виборів породжує велике коло суспільно-
правових відносин між різними суб’єктами 
влади та соціуму. В зв’язку з цим вибори 
на сьогоднішній день є складним, комплек-
сним явищем, особливим елементом якого є 
виборчий процес. Саме під час нього відбу-
вається реалізація безпосередньої демокра-
тії, тому виборчий процес займає особливе 
місце в праві та жорстко регламентується 
його нормами, у тому числі адміністратив-
но-правового змісту. 
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Стан дослідження проблеми
В рамках наукової розробки піднятої в 

статті проблеми звертається увага на досвід 
вчених, які присвячували свої дослідження 
розгляду проблеми адміністративно-право-
вого регулювання, а також особливостям 
виборчого процесу як окремої теорети-
ко-юридичної категорії. Зокрема, деталь-
но опрацьовано роботи О.М. Бабійчука, 
В.В. Галунька, Ю.А. Дмітрієва, О.М. Єщу-
ка, І.П. Ільінського, В.Б. Ісраеляна, О.М. 
Клюєва, С.А. Мозоля, О.М. Музичука, 
Р.М. Опацького А.А. Русецького, Б.В. Рос-
синського, Ю.Н. Старилова, Б.А. Страшуна, 
В.І. Ястребова, та інших.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є встановлення сутності та 

особливостей виборчого процесу як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання. 
Зважаючи на вказану мету, завданнями до-
слідження визначені: характеристика по-
няття адміністративно-правового регулю-
вання виборчого процесу; виділення клю-
чових ознак адміністративно-правового ре-
гулювання виборчого процесу. 

Наукова новизна дослідження полягає 
в тому, що стаття є першою науковою пра-
цею в якій окреслено зміст та головні озна-
ки адміністративно-правового регулювання 
виборчого процесу, як самостійної, багато-
аспектної категорії. 

Виклад основного матеріалу
Щоб розібратись із сутністю та особли-

востями виборчого процесу, як об’єкту ад-
міністративно-правового регулювання, не-
обхідно розуміти зміст останньої категорії. 
Так, з етимологічного боку вона походить 
від терміну «регулювання», «регулювати» (з 
латинської – «regulo») та означає улаштову-
вання, упорядкування. Дещо інше тлума-
чення дієслова «регулювати» надається у 
словнику С. Ожегова: направляти розвиток, 
рух чого-небудь з метою упорядкувати, сис-
тематизувати [2, с.412]. Тлумачний словник 
В. Даля визначає «регулювати» як зрівню-
вати (хід, рух), розміряти, встановлювати до 
порядку [3, с.561]. Автори Словника синоні-
мів української мови надають дієслову «ре-

гулювати» синонім «налагоджувати» (ство-
рювати умови для нормальної діяльності, 
функціонування чого-небудь) [4, с.543].
Щодо адміністративно-правового регу-

лювання, то відповідно до загальнонауко-
вих тлумачень – це цілеспрямований вплив 
норм адміністративного права на суспільні 
відносини з метою забезпечення за допо-
могою адміністративно-правових засобів 
прав, свобод і публічних законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, нормального 
функціонування громадянського суспіль-
ства та держави [5, с.323–324;6, с.115]. На 
думку інших вчених, наприклад, О.М. Ба-
бійчук адміністративно-правове регулюван-
ня – це спеціальний юридичний механізм 
впливу адміністративного права на поведін-
ку і діяльність його суб’єктів. Механізм ад-
міністративно-правового регулювання – це 
засоби функціонування єдиної системи ад-
міністративно-правового регулювання з ме-
тою забезпечення прав, свобод і публічних 
законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, функціонування громадянського сус-
пільства і держави. Найважливішими засо-
бами механізму адміністративно-правового 
регулювання є нормативні та індивідуальні 
акти. Ці акти відповідають двом рівням ад-
міністративно-правового регулювання: по-
перше, складають загальні правила поведін-
ки людей, по-друге – утворюють індивіду-
альні акти, що визначають на основі адміні-
стративно-правової норми права й обов’язки 
конкретних учасників у правовідносинах 
[7, с.132]. Б.В. Россинський та Ю.Н. Стари-
лов вважають, що адміністративно-правове 
регулювання будь-якої сфери базується на 
ефективному управлінні органів державної 
влади, а також місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань, які діють в рамках 
покладеної на них законодавством компе-
тенції [8, c.137]. В.В. Галунько та О.М. Єщук 
вважають, що адміністративно-правове ре-
гулювання – це цілеспрямований вплив 
норм адміністративного права на суспільні 
відносини з метою забезпечення за допо-
могою адміністративно-правових засобів 
прав, свобод і публічних законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, нормального 
функціонування громадянського суспіль-
ства та держави. Вони також виділяють його 
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ознаки: цілеспрямований характер, певний 
предмет і сферу правового впливу, основну 
мету адміністративного права, забезпечен-
ня передусім на основі реалізації адміністра-
тивно-правового методу правового регулю-
вання, визначені стадії [9, с.122]. 
Таким чином, враховуючи викладене, 

зважаючи на різні теоретичні підходи до ро-
зуміння регулюючого впливу права, адміні-
стративно-правове регулювання виборчого 
процесу варто розуміти як заснований на 
положеннях адміністративного законодав-
ства та виражений крізь норми останнього, 
вплив права на суспільні правовідносини, 
які виникають в процесі реалізації виборчо-
го процесу, та який реалізується за допомо-
гою адміністративних імперативних методів 
та гарантується наявністю юридичної відпо-
відальності.
Особлива важливість виборчого про-

цесу, яка визначає необхідність адміністра-
тивно-правового регулювання цієї категорії 
криється у її сутності. Так, слово «вибір» тлу-
мачиться як: дія за значенням обирати чи 
вибрати; той, кого вибрано; те, що вибране; 
можливість вибрати кого-, що-небудь; про-
цес обрання, вибори і таке інше [10, с.126].
І.П. Ільінський, Б.А. Страшун, 

В. І. Ястребов пишуть, що виборчий про-
цес – це діяльність уповноважених суб`єктів 
з підготовки і проведення виборів, а також 
норми, що таку діяльність регулюють [11]. 
В.В. Кравченко зазначає, що виборчий про-
цес – це врегульована правовими та іншими 
соціальними нормами діяльність органів, 
організацій, окремих громадян, їх колекти-
вів і груп з підготовки та проведення вибо-
рів до представницьких та інших виборних 
органів державної влади і місцевого само-
врядування [12, c.320]. Як указує М.І. Став-
нійчук виборчий процес – це регламентова-
на Конституцією та законами України про 
вибори діяльність уповноважених органів 
та громадян України, спрямована на форму-
вання конституційного якісного і кількісно-
го складу органів державної влади та місце-
вого самоврядування [13]. Ю.А. Дмітрієв та 
В.Б. Ісраелян вважають, що виборчий про-
цес це – технологічна інфраструктура і фор-
ма реалізації конституційних принципів ор-
ганізації періодичних вільних виборів та за-

безпечення виборчих прав людини і грома-
дянина в рамках передбаченої законом по-
слідовності вчинення комплексу виборчих 
дій і виборчих процедур [14, с.506]. На дум-
ку С.А. Мозоль виборчий процес – це урегу-
льована законом специфічна діяльність упо-
вноважених органів і громадян держави, що 
здійснюється логічно послідовно, юридично 
унормовано, визначено в часі та спрямована 
на формування конституційного якісного і 
кількісного складу органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування [15, 
с.30]. Аналогічну позицію у своїх наукових 
дослідженнях підтримує Р.М. Опацький [16, 
с.21 – 22]
Цікавим є погляд на проблему змісту 

виборчого процесу авторства В. Погоріл-
ко. Науковець, досліджуючи співвідношен-
ня понять «виборчий процес» і «виборча 
процедура», відзначив, що виборчий про-
цес протиставляється виборчій процедурі, 
оскільки процес гарантує і забезпечує за-
хист виборчих правовідносин, а процедура 
встановлює порядок організації і прове-
дення виборів. Виборчий процес існує як 
система правовідносин, що забезпечують 
динаміку виборчих кампаній. Тобто про-
цедура і процес пов’язані із підготовкою 
і проведенням виборів, хоча й виконують 
різні функції в механізмі правового регулю-
вання виборчих кампаній. Тобто це два па-
ралельно існуючі поняття, що не виключа-
ють одне одного, а скоріше доповнюють, і 
виборчі процедури слід розглядати як час-
тини виборчого процесу. Виборчий процес 
– більш широке поняття, ніж виборча про-
цедура, поряд з процедурою включає ді-
яльність, направлену на реалізацію припи-
сів виборчого законодавства і легітимність 
цієї діяльності [17, с.10].
Отже, наукові тлумачення виборчого 

процесу змістовно тяжіють до того, що це 
особлива нормативно-встановлена, послі-
довно здійснювана, системна категорія, яку 
варто розкривати як процедурну діяльність 
уповноважених суб’єктів державної влади 
та громадян України, направлену на забез-
печення та реалізацію окремої форми наро-
довладдя. Не можна також нехтувати зако-
нодавчим визначення сутності та засад ви-
борчого процесу.
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Відповідно до положень Виборчого ко-
дексу України від 19.12.2019 №396-ІХ ви-
борчий процес – це здійснення протягом 
встановленого законодавством періоду часу 
спеціально уповноваженими суб’єктами, ви-
борчих процедур, пов’язаних із підготовкою 
і проведенням відповідних виборів, вста-
новленням та офіційним оголошенням (офі-
ційним оприлюдненням) їх результатів. Ви-
борчий процес є безперервним та не може 
бути скасованим, зупиненим або перенесе-
ним [18]. Виборчий процес здійснюється на 
за садах: 1) гарантії реалізації виборчих прав 
громадян, визначених Конституцією Укра-
їни та Кодексом; 2) дотримання основних 
принципів виборчого права, визначених 
Конституцією України та Кодексом; 3) за-
конності та заборони протиправного втру-
чання будь-кого у виборчий процес; 4) по-
 літичного плюралізму та багатопартійності; 
5) публічності і відкритості виборчого про-
цесу, усіх його процедур з урахуванням об-
межень, встановлених законом, належного 
інформування виборців та інших суб’єктів 
виборчого процесу; 6) свободи передвибор-
ної агітації, рівного доступу всіх кандидатів 
і суб’єктів їх висування на відповідних вибо-
рах до засобів масової інформації незалежно 
від їх форми власності, крім засобів масової 
інформації, засновниками яких є партії (ор-
ганізації партій); 7) неупередженості орга-
нів виконавчої влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місцево-
го самоврядування, підприємств, закладів, 
установ і організацій, їх керівників, інших 
посадових і службових осіб до кандидатів, 
партій [18]. 
Крім того, положеннями Кодексу регу-

люються питання пов’язані із суб’єктним 
складом процесу, правами та обов’язками 
його учасників; особливості реалізації ви-
борчого процесу та пов’язаних із ним про-
цедур; відповідальність за порушення ви-
борчого законодавства та процесу виборів 
тощо [18]. 

Висновки
Отже, виборчий процес є невід’ємною 

складовою частиною виборів в цілому, їх 
процесуальним елементом за допомогою 
використання якого громадяни реалізують 

своє право народовладдя, та через який 
держава забезпечує панування верховен-
ства права, законності та демократизму 
в Україні. За своєю сутністю, виборчий 
процес є діяльністю уповноважених за-
конодавством суб’єктів, котра націлена на 
підготовку, проведення виборів, а також 
доведення їх результатів до суспільства. 
Особлива важливість даного процесу ви-
являється у таких аспектах: по-перше, за-
конодавчо встановленому змісті; по-друге, 
чіткому визначенні в положеннях офіцій-
них джерел кола суб’єктів виборчого про-
цесу та їх основних повноважень; по-третє, 
регламентованістю всіх етапів виборчого 
процесу, а також ролі кожного суб’єкта на 
кожному з етапів; по-четверте, визначенні 
юридичних засад і гарантій виборчого про-
цесу; по-п’яте, наявності юридичної відпо-
відальності за порушення виборчого про-
цесу. 
Наведені особливості формують науко-

вий підхід до бачення сутності виборчого 
процесу та його місця як у національній сис-
темі права, так і як об’єкту адміністративно-
правового регулювання. 
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SUMMARY 
It was found that the administrative and 

legal regulation of the electoral process should 
be understood as based on the provisions of 
administrative law and expressed through the 
rules of the latter, the impact of law on public 
relations arising in the electoral process, and 
which is implemented using administrative 
methods and guaranteed legal liability.

It is substantiated that scientifi c interpretations 
of the electoral process tend to mean that it is 
a special normatively established, consistently 
implemented, systemic category, which should be 
disclosed as a procedural activity of authorized 
subjects of state power and citizens of Ukraine 
aimed at ensuring and implementing a separate 
form of democracy.

It has been proved that the electoral process 
is an integral part of the election as a whole, 
their procedural element through which citizens 
exercise their right to democracy, and through 
which the state ensures the rule of law, legality and 
democracy in Ukraine. In essence, the electoral 
process is the activity of legally authorized entities, 
which is aimed at preparing, conducting elections, 
as well as bringing their results to society. The 
special importance of this process is manifested in 
the following aspects: fi rst, the statutory content; 
secondly, a clear defi nition in the provisions of 
the offi cial sources of the range of subjects of the 
electoral process and their main powers; third, the 
regulation of all stages of the election process, as 
well as the role of each entity at each stage; fourth, 
determining the legal basis and guarantees of 
the election process; fi fth, the existence of legal 
liability for violating the election process.

Key words: administrative and legal 
regulation, election process, legal regulation of 
election process.
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