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ÕÕ ÑÒ.

В статье рассматриваются основные 
аспекты исследований дореволюционных 
ученых- историков права относительно на-
следственного права периода Давней Руси, 
разработка ими вопроса об исторических 
предпосылках и эволюции наследственного 
права на Руси. Анализируется, как освещался 
этот вопрос такими учеными как И.Д. Бе-
ляев, М.Ф.Владимирский-Буданов, В.Г. Дем-
ченко, К.А.Неволин, В.М. Никольский, 
В.И.Сергеевич, А.Н. Попов, П.П.Цитович, 
Г.Ф Шершеневич и другие.
Ключевые слова: история права, ученые 

- юристы дореволюционного периода, наслед-
ственное право, древние славяне, Киевская 
Русь.
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Стан наукової розробки проблеми
Даний аспект проблеми – про спадкуван-

ня в історії вітчизняного права – досліджува-
ли сучасні вчені С.І.Карпов[1], Т.О. Брючко 
[2], С.О. Рибакова[3], та деякі інші. Проте 
вони розкрили лише окремі тенденції у ста-
новленні спадкового права доби Київської 
Русі, а конкретний внесок та думка багатьох 
вчених вказаного періоду з цього питання 
ще не знайшла свого висвітлення. Саме це і 
буде змістом нашої статті і її новизною.

Виклад основного матеріалу
Найбільша увага серед проблем цивіль-

ного права Київської Русі в роботах дорево-
люційних учених приділялася спадковому 
праву. Як відзначають сучасні вчені – істори-
ки права: «З часів Давньої Русі охорона прав 
і законних інтересів спадкодавця як власни-
ка майна залишається принципом спадково-
го права»[1].
М.Л. Дювернуа (1869 р.), аналізуючи ро-

боти своїх сучасників, звернув увагу на осно-
вну особливість їх робіт у цій царині: «Як 
правило, у наших дослідженнях про спадко-
ве право береться до уваги не стільки питан-
ня про спадок, скільки питання про те, які 
особи мають право спадкувати, хто йде попе-
реду і йде наступним за відсутності найближ-
чих претендентів, словом, під спадкуванням 

Постановка проблеми
Слід відзначити, що проблеми історії 

спадкового права Давньої Русі вивчаються 
майже двісті років, проте ця проблема в ціло-
му, а також окремі її аспекти і донині не зни-
кли з планів наукових досліджень сучасних 
учених, які розвивають та конкретизують на-
укові здобутки колег з позаминулого століт-
тя. Багато з висловлених тоді ідей не втрати-
ли до нашого часу свого наукового значення, 
на них спирається сучасна наука цивільного 
права.
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розуміють власне порядок спадкування» 
[4,с.141]. 
Інший професор – історик права 

Й.В. Турчинович (1853 р.) показав процес 
еволюції спадкування у стародавні часи: «Як 
скоро з’явилися розподіли, з ними разом 
зруйнувалася і первісна спільність сімейного 
майна. Кожен, відділяючись від сім’ї, набував 
виняткового права на свою частку, але в той 
же час відмовлявся від претензій на частки 
інших осіб. Разом з розподілами з’явилося 
перше поняття про спадкування» [5, с.46-47].
Інститут спадкування за Руською Прав-

дою відрізняється найбільшою стійкістю, най-
більшою непіддатливістю усіляким різким 
змінам з боку законодавчої влади – підкрес-
лював професор Харківського університету 
П.П. Цитович(1870 р.) [6, с.27].
М. Ф. Владимирський-Буданов (1907 р.) 

приділив увагу історичним передумовам та 
еволюції спадкового права на Русі. Він від-
значив, що історичною підставою права 
спадкування служать союзи осіб, що влашто-
вуються самою природою, - сім’ї і роди. Спо-
чатку усі майнові права належать усім членам 
сім’ї або роду в сукупності. Смерть глави сім’ї 
або іншого члена її лише переставляє по-
рядок тих, що беруть участь у спадкуванні. 
Зразком цього порядку може служити родо-
ве володіння Рюриковичів Руською землею. 
При повному пануванні такої спільності прав 
сім’ї або роду спадкового переходу майна іс-
нувати не могло, бо смерть особи не обумов-
лювала переходу прав [7, с.484]. Уроженець 
Херсонщини, професор Г.Ф. Шершеневич 
бачив сутність історичного розвитку спадко-
вого права в тому, що цей процес відбувався 
паралельно зі зростанням індивідуалізму і 
поступовим ослабленням зв’язку між члена-
ми спорідненого союзу [8, с.620].
Специфіка розуміння спадкових 

стосунків з прийняттям на Русі християн-
ства значною мірою змінилася. Еволюція 
руського спадкового права йшла самобутнім 
шляхом, включаючи елементи іноземних 
правових систем (передусім візантійських), 
змінюючи їх відповідно до національних, 
політичних і економіко-соціальних реалій 
Давньої Русі. Тому в нормах Руської Прав-
ди переплелися як споконвічно староруські 
норми, трансформовані із звичаєвого права, 

так і нові положення, привнесені під впли-
вом церкви[1].
З приводу існування спадкування за за-

повітом у Київській Русі дореволюційні вче-
ні розділилися на дві групи. Частина з них 
(більша) вважала, що такого спадкування 
по суті не було, так як рівень правової дум-
ки був не настілько ще високим, щоб воно 
могло виникнути. Такими були, наприклад, 
погляди про розвиток руського спадково-
го права в Київській державі, які захищали 
О.М. Попов, О.П. Куніцин, І.Губе, В.Г. Дем-
ченко, П.П.Цитович, М.Ф.Владимирський-
Буданов, М.О.Рожков, П.І.Беляєв, М.М. Тов-
столес, М. М. Ковалевський, М.М. Алексєєв. 
Число ж прибічників погляду про безумов-
ну свободу заповіту було меншим: А.Ф.Рейц, 
К.О.Неволін, І.Д.Беляєв, Б.М.Чичерін,-
В.М. Нікольський, В.І.Сергеєвич.

 Ось що писав з цього приводу 
М.Ф.Владимирський-Буданов: «Точне роз-
різнення спадкування за законом і за запові-
том не може бути приписано часам прадав-
нім. У історичній спадкоємності не можна 
говорити ні про переважну давність запові-
дального спадкування, ні навпаки. Первин-
но обидва способи спадкоємства невиразні, 
бо закон замінюється звичаєм, а звичай скла-
дається з проявів волі приватних осіб» [7, 
с.485].
Усе ж слід відзначити, що Руська Прав-

да свідчить про відсутність на Русі у той час 
спадкування по заповіту в сучасному ро-
зумінні. Право власника майна з питання 
передачі своїх прав на випадок смерті було 
жорстко обмежене інтересами громади і 
роду, внаслідок чого єдиними повноправни-
ми спадкоємцями померлого могли бути або 
князь, або діти з переважним правом осіб чо-
ловічої статі. 
Як відомо, в Руській Правді розрізняють-

ся заповіт – «ряд» - і спадкування без запові-
ту. Але за внутрішньою суттю того і іншого 
між ними немає істотної відмінності. «Ряд», 
або, за термінологією договору Олега, «об-
рядження», є заповідальне розпорядження. 
Але зміст цього розпорядження не є призна-
ченням спадкоємця (у чому полягає уся суть 
римського тестамента), а лише розподіл май-
на між готовими (законними) спадкоємця-
ми. П.П. Цитович вважав, що незалежно від 
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того, чи був «ряд», чи ні, спадкоємці і в тому, 
і в іншому випадку будуть ті ж самі [6, с.59].
Отже, первинний заповіт є лише розпо-

ділом майна між законними спадкоємцями. 
Руська Правда не надає ані найменшого 
права припускати, що заповідач міг при-
значити спадкоємцем сторонню особу ні 
тоді, коли у нього є діти, ні навіть тоді, коли 
у нього їх немає. «Руська Правда, - писав 
М.Л. Дювернуа, – не тільки не боїться на-
звати волю вмираючого батька, вона зарані 
освячує її, не стримуючись нічим» [4,с.327-
328].
Право робити заповіт приписується в 

Руській Правді лише батьку і матері стосовно 
дітей і чоловіка на виділ дружині, чим вкрай 
підтверджується вказане нами поняття про 
«ряд» Руської Правди[7, с.489].
Спочатку закон не втручався в порядок 

спадкоємства: кожного разу батько сімей-
ства, за згодою інших членів сім’ї, розподі-
ляв майно на випадок смерті. Постанови 
Руської Правди про спадок були на той ви-
падок, коли хтось помре без ряду. Кожен 
батько розподіляв майно між своїми дітьми. 
Тому і закон, коли не залишилося заповіту, 
намагався розподілити майно померлого так, 
як би зробив це сам спадкодавець, якби він 
встиг розпорядитися. Таким чином, спадок 
згідно із законом є не обмеженням волі запо-
відача, а доповненням її; і те, і інше, по суті, 
тотожне. 
П. П. Цитович вважав, що хоча в Руській 

Правді немає заповідального спадкування, 
але посіяні його зерна, подані такі його нор-
ми, з яких згодом виросте заповіт, як інсти-
тут, що не має нічого спільного з сімейними 
стосунками та зв’язками та такий, що трима-
ється лише на суб’єктивному свавіллі [6, с.73].
Аналізуючи основні аспекти спадкоєм-

ництва, вчені відзначали, що коло осіб, що 
закликаються до спадку згідно із законом, є 
сім’єю в найтіснішому сенсі - союз подружній 
і союз батьків і дітей. Спадкують тільки діти 
померлого, а також у розділі майна, тобто у 
спадку в неточному сенсі, бере участь його 
вдова і церква. Ніхто з інших осіб (напри-
клад, побічних родичів) до спадку не закли-
кається. Руська Правда визначає загальний 
порядок спадкоємства згідно із законом у 
двох перших своїх статтях про спадок (103 і 

104 ); тут вона розрізняє порядок спадкоєм-
ства у смердів, з одного боку, і в бояр, бояр-
ської дружини і людей - з іншого. У першому 
випадку спадок переходить «дітям» у власно-
му сенсі, тобто особам чоловічої статі; якщо 
ж їх немає, а є дочки, то ці останні, не отри-
муючи спадку, отримують лише виділ поса-
гу. П.І.Беляєв (1858 р.)у зв’язку з цим писав:-
«…право спадкування в общинників, смердів 
обмежувалося лише синами, дочки отриму-
вали лише посаг» [9, с.26]. К.Д. Кавелін (1860 
р.), пояснюючи значення та сутність цього 
положення, зауважував: «Такий виділ, не 
розриваючи, звичайно, її кровних, родинних 
зв’язків з рідною сім’єю, все-таки зробить її 
чужою майновим інтересам, які зв’язані у 
одне ціле своєю приналежністю даній сім’ї» 
[10, с.485].
В інших станах суспільства, як передбача-

лося законом, за відсутністю синів, спадкують 
і дочки. У першому випадку при відсутності 
синів, у другому - синів і дочок, майно, що за-
лишилося, стає виморочним і йде князеві.

 П. П. Цитович висував, за його виразом, 
дві догми щодо спадкування: а) спадкоємці 
– діти взагалі, але перевага надається чоло-
вікам перед жінками; б) за незаміжніми се-
страми при братах визнано право на частину 
[6, с.45]. В.М. Нікольський (1859 р.) вважав, 
що різниця між заміжніми і незаміжніми доч-
ками головним чином у тому, що одні вибу-
ли, віддалилися від свого дому, рідної сім’ї, а 
інші ж поки що залишаються у будинку свого 
батька [11, с.373]. 

 М.Ф. Владимирський – Буданов розгля-
дав це питання дещо ширше і багатоаспек-
тніше, пов’язуючи все це також і з держав-
ною службою: «Нерухоме майно обтяжене 
службовими обов’язками стосовно державної 
влади; обов’язки ці (переважно військову 
службу) жінка особисто виконувати не може. 
Але в Руській Правді такого мотиву немає: 
майно, про яке вона говорить взагалі у сво-
їх статтях про спадок, є двір, статок, при-
буток (рухомість). Тут має бути присутньою 
інша причина загальнішого характеру: цією 
причиною є первісна сімейна основа права 
спадку : сім’ю продовжують сини, а не дочки; 
вийшовши заміж, дочка засновує іншу сім’ю» 
[7, с.495].
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Г.Ф. Шершеневич (1907 р.), пояснюю-
чи, чому зі спадкування виключаються до-
чки та спадкують лише сини, писав, що це 
пов’язано з характером первісної сім’ї, її без-
перервністю, а з іншого боку, непостійністю, 
неміцністю зв’язків жінки з сім’єю, де вона 
народилася [12, с.470].
При розгляді цього питання у вчених ви-

никала ціла низка питань, на які вони нама-
галися відповісти, і, звичайно, думки ці не за-
вжди сходилися. Це, зокрема, стосувалося та-
ких питань: чи закликаються до спадкоємства 
побічні родичі? Чому не згадуються подаль-
ші низхідні - онуки і т. д.? Слід відзначити, 
що на виникнення цих питань вплинув стан 
та процес розвитку цивільного права у сучас-
ному вказаному вченим ХІХ ст., тобто пізні-
шими умовами права спадкування. Напри-
клад, О.М. Попов поставив питання: чому у 
Руській Правді немає згадки про внуків? На 
це він сам відповів так: «Руська Правда ніде 
прямо не перераховує спадкоємців, а згадує 
щодо особливих випадків. Тому через просте 
замовчування про внуків не можна говорити, 
що вони зовсім виключалися зі спадкування. 
Батько, діти і внуки є нерозривними члена-
ми сім’ї, тому всі вони повинні спадкувати» 
[13, с.112].
В.М.Нікольський вважав, що в епоху 

Руської Правди коло спадкоємців поширю-
ється і на бічних родичів. Він припускав, що 
Руська Правда в згаданих двох статтях відо-
бражає не загальний порядок спадкоємства, 
а спеціальний: власне, нібито загальний по-
рядок спадкоємства усіх вільних осіб закли-
кав до спадкоємства і бічних родичів, але з 
цього порядку виключаються смерди та боя-
ри і дружинники. М.Ф. Владимирський – Бу-
данов з цього приводу писав: «Як той, так і 
інший стан складаються з осіб, залежних від 
князя через особисті стосунки. Смерди - це 
нижчий безземельний клас, переважно сіль-
ських обивателів. Вони жили і працювали на 
князівських або (що те ж) громадських зем-
лях, володіючи майном лише на правах ко-
ристування» [7, с.489-490].
На думку П. П. Цитовича, і тут, тобто 

стосовно смердів, немає ніякого винятку; він 
вважав, що і після смердів спадок тільки тоді 
йде князеві, коли у смердів не залишилося 
дітей взагалі, як чоловічої, так і жіночої статі 

[6, с.37]. М.Ф. Владимирський – Буданов це 
заперечує, вказуючи, що «якщо все це так, 
то тоді немає чого було окремо говорити про 
спадок смердів, в протилежність боярському і 
людському. Що ж стосується бояр і боярської 
дружини, то виведення В.М. Нікольського 
має бути визнане абсолютно помилковим: в 
епоху 3-ої Руської Правди, тобто у XII - XIII 
ст., клас цей має бути визнаний цілком віль-
ним від особистої залежності від князя. Крім 
того, сама Руська Правда ясно вказує, що по-
рядок спадкоємства, зображений у ст. 104, є 
порядком загальним, а не спеціальним: сама 
стаття ця надписується: «...про боярський 
спадок і про людський», тобто про спадок 
«людей» - термін, під яким розуміються усі 
вільні громадяни. Таким чином поза сумні-
вом, що Руська Правда допускає спадкоєм-
ство тільки дітей, але виключає від спадкоєм-
ства дочок у стані смердів [7, с.491]. 
В.І. Сергеєвич (1867р.) підкреслював зна-

чення сім’ї у спадкуванні, наголошуючи, що 
у цьому сенсі рід вже не мав значення: «Сто-
совно одного з найважливіших людських ін-
тересів, відносно власності - рід не виявляє ні 
найменших ознак буття; усіляка сім’я розгля-
дається як самостійна установа, поза зв’язком 
з іншими сім’ями того ж роду» [14, с.45].
М. Рождественський писав, що лише діти 

могли отримати спадок. Якщо не було дітей, 
то особа вважалася померлою ніби без роду. 
Майно, яке залишилося після нього вважа-
лося ніби безхозним і відходило князю[15, 
с.33].
Руська Правда говорить тільки, що якщо 

батько помре без ряду, то будинок пере-
ходить усім дітям, і не входить в подальші і 
детальні пояснення, але з цього виразу сам 
собою витікає порядок рівного розділу май-
на. З цього зроблено один виняток, що бать-
ківський двір в усякому разі залишається на 
користь молодшого [15, с.35]. Це не означає, 
що це мінорат. Мотив закону не більше, а вірне 
забезпечення молодшого, який може залиши-
тися малолітнім і повинен мати готовий дах. 
В.Г. Демченко взагалі допускав спадко-

ємство по праву представлення нащадків у 
разі відмови від спадку самого спадкоємця, 
грунтуючись на визнанні відмови від спад-
ку суто особистим актом, що не стосується 
прав на спадок інших осіб, а також виходячи 
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з того, що ті, які закликаються до спадкоєм-
ства по праву представлення, спадкували в 
силу кровної спорідненості із спадкодавцем, 
а не в силу згоди на те спадкоємця, що від-
мовився [16, с.110].
Вчені відзначали, що різниця в по-

рядку спадкоємства після матері і батька 
грунтується на тому, що мати залишаєть-
ся главою і продовжувачем влади в сім’ї 
лише тоді, коли сім’я залишається неподі-
леною. П. Цитович писав, що від волі ма-
тері залежить, чи утримувати від розкладу 
колишню сім’ю, зв’язуючи її воєдино під 
своїм авторитетом [6,с.109]. Теж саме писав і 
К. Неволін (1857 р.) , називаючи таке стано-
вище не юридичним, а природним [17, с.88].

 І.Д. Беляєв зазначав, що стан вдови ні-
скільки не зміниться, якщо вона навіть вийде 
заміж, але тільки не виходячи з двору, не вихо-
дячи з дому свого колишнього чоловіка [9, с.42]. 
В.Я Шульгін (1850 р.) писав з цього при-

воду таке: «Удові здавна надавалася частина 
з майна чоловіка, яка складалася, вірогідно, 
з посагу та віна. Недоторканність цієї части-
ни гарантована ще з договору Олега з грека-
ми» [18, с.67]. М.Рождественський вказував, 
що існувала різниця між нормами щодо ви-
рішення цього питання в Руській Правді та 
Кормчій книзі. За Кормчою книгою у випад-
ку, якщо після чоловіка не залишається нія-
ких родичів, то вдова отримувала половину 
всього маєтку, а друга половина відходила 
церкві та жебракам [15, с.12].

Висновки
Таким чином, дослідження вчених до-

революційного періоду показали, що у добу 
Давньої Русі особливості правового регулю-
вання спадкового права пояснюються двома 
основними чинниками. Першим чинником є 
недостатня розвиненість цивільно-правових 
відносин у період становлення феодаль-
них відносин. Відповідно, право власності 
окремих осіб значною мірою було обмеже-
не. Торкнулося це обмеження і спадкових 
прав. Передусім, це положення знайшло 
своє відображення в обмеженні волі спадко-
давця у разі складання заповідального роз-
порядження. Він мав право залишити спа-
док лише власним дітям. Право заповідача 
передати своє майно за відсутності дітей 

іншим низхідним родичам (онукам) прямо в 
законодавчих актах не міститься і виводить-
ся дослідниками з характеристики їх норм 
логічно. Другий основний чинник, що впли-
вав на правове регулювання спадкового пра-
ва в період Київської держави, - становлен-
ня на Русі християнської церкви і її установ. 
Узявши під свій контроль сімейні стосунки, 
церква не могла залишити без уваги і питан-
ня спадкового права, що неминуче виника-
ють при розпаді однієї сім’ї у разі смерті її 
глави і, як наслідок, утворенні нових. 
Незважаючи на наявність певних пропусків 
і недоліків в джерелах, що фіксували норми 
спадкового права на початкових етапах фор-
мування письмового староруського права, 
нормативні акти того періоду, як вважали 
дореволюційні вчені, характеризують досить 
високий рівень правового регулювання цьо-
го комплексу правовідносин. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються основні аспекти 

досліджень дореволюційних вчених- істори-
ків права щодо спадкового права доби Давньої 
Русі, розробка ними питання про історич-
ні передумови та еволюцію спадкового права 
на Русі. Аналізується, як висвітлювалося це 
питання такими вченими як І.Д. Беляєв, 
М.Ф.Владимирський-Буданов, В.Г. Демченко, 
К.О.Неволін, В.М. Нікольський, В.І.Сергеєвич, 
О.М. Попов, П.П.Цитович, Г.Ф Шершеневич 
та інші.
Ключові слова: історія права, вчені – юрис-

ти дореволюційного періоду, спадкове право, 
стародавні слов’яни, Київська Русь.

SUMMARY 
The article deals with the main aspects of the 

research of pre-revolutionary scholars of historians 
of law on the hereditary law of Ancient Russia, the 
development of the question of historical preconditions 
and the evolution of inheritance law in Russia. The 
evolution of the Russian hereditary law proceeded 
in a unique way, including elements of foreign 
legal systems (primarily Byzantine), changing them 
in accordance with the national, political, and 
economic and social realities of Ancient Russia. 
Therefore, in the norms of the Russian Pravda, 
both initially old Russian norms, transformed from 
ordinary law, and new provisions brought under the 
infl uence of the church were intertwined. Regarding 
the existence of inheritance by testament in Kievan 
Rus, pre-revolutionary scientists divided into two 
groups. Some of them (large) believed that such 
inheritance was essentially non-existent, since the 
level of legal thought was not so high that it could 
arise. The number of supporters of the point of view 
of the unconditional freedom of the will was less. 
Investigations of the scientists of the pre-revolutionary 
period showed that in the era of Ancient Rus, the 
peculiarities of legal regulation of inheritance law 
are explained by two main factors. The fi rst factor 
is the lack of development of civil-legal relations 
during the period of feudalism. Accordingly, the 
ownership of individuals was largely limited. It 
concerned this limitation and hereditary rights. 
The second major factor that infl uenced the legal 
regulation of inheritance law during the Kiev state 
was the formation of a Christian church in Russia 
and its institutions. Despite the existence of certain 
passages and shortcomings in sources, the norms of 
inheritance law were fi xed at the early stages of the 
formation of written ancient Russian law; normative 
acts of the period considered by pre-revolutionary 
scholars characterize the rather high level of legal 
regulation of this complex of legal relations.

Key words: history of law, scientists - lawyers 
of pre-revolutionary period, hereditary law, ancient 
Slavs, Kievan Rus.
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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ 
ÂÈÁÎÐ×ÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

В статье рассмотрены теоретико-право-
вые основы избирательного процесса в Укра-
ине как система конституционных принци-
пов, показано важное значение обеспечения 
реализации указанных принципов. Речь идет 
не только о гарантиях судебной защиты прав 
граждан избирать и быть избранными. Ар-
гументировано, чтобы к гарантиям обеспече-
ния указанных принципов входили экономиче-
ские, социальные, культурные, юридические 
гарантии. Не менее важное значение имеет 
повышение роли политико-правовой культуры 
граждан и формирование правового сознания. 
Это требует широкой систематической про-
светительской работы, соответствующего 
информационного обеспечения, уменьшение 
расстояния между публичной властью и на-
селением.
Современный период развития государ-

ства предполагает необходимость высокого 
уровня конституционного правосознания как 
у рядовых граждан, так и представителей 
власти, политической элиты. Как никогда 
актуальной остается проблема недопусти-
мости деформации конституционно-правово-
го сознания и конституционных ценностей. 
Это должно стать залогом не только норма-
тивного закрепления принципов выборов, но 
и основой их действительности и реализации 
в политико-правовые реалии общественной 
жизни.
Ключевые слова: основы, принципы, изби-

рательное право, избирательный процесс, за-
конодательство, голосования, гарантии.

 ²ËÜÍÈÖÜÊÈÉ Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çäîáóâà÷ 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Актуальність теми
У період реформування всіх сфер суспіль-

но-політичного життя країни особливої акту-
альності набуває проблема вироблення опти-
мальних шляхів реалізації принципів демо-
кратії. У правовому відношенні це, насампе-
ред, отримує вираження у формуванні нових 
підходів до правового регулювання вибор-
чого законодавства. Виборчоме законодав-
ство значну увагу приділяє саме виборчому 
процесу, під яким розуміється врегульована 
правовими нормами сукупність дій громадян 
і уповноважених органів, що спрямовані на 
формування органів публічної влади. В осно-
ві виборчого процесу покладені певні теоре-
тико-правові ідеї та вимоги. Вони є основою 
здійснення кожної виборчої процедури та ви-
значаються як його принципи. 

Наукова розробленість теми теоретико-
правових засад виборчого процесу знайшла 
своє відображення в наукових працях О. Мар-
целяка, Л. Козодой, М. Ставнійчук, Б. Сташкі-
ва, Т. Астахової, Ю. Ключковського,І. Панке-
вича та інших.

Завдання і мета статті полягають у тому, 
щоб розглянути теоретико-правові засади ви-
борчого процесу, які розкриваються, перш за 
все, у виборчих принципах.

Виклад основного матеріалу
Виборчі принципи, закріплені в Консти-

туції України, є своєрідним підгрунтям, орієн-
тиром вироблення виборчого законодавства, 
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фактично виступають гарантією стабільності 
конституційного ладу. У науковій літературі, 
присвяченій проблемам виборчого законо-
давства, дослідники використовують поняття 
«принципи виборчого права» та «принципи 
виборчого процесу», «засади виборчого про-
цесу», «засади виборчого права». Виникає 
питання, чи доцільно говорити про їх ототож-
нення, чи вони мають дещо різне значення. 
Ця невизначеність існує і на законодавчому 
рівні. Так, у ч.1, ст. 1 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів» законодавець вжи-
ває поняття засади виборів і визначає їх як за-
гальне, рівне і пряме виборче право шляхом 
таємного голосування [1]. У теорії держави і 
права вказані засади ототожнюються із понят-
тям «принципи». Тому, як справедливо зазна-
чає О. Марцеляк, існує потреба в уточненні 
правової природи вказаних понять [2, с. 365].
У юридичній літературі використовують 

різні підходи до розуміння принципів вибо-
рів (виборчого права). Найбільш поширеним 
є визначення принципів виборчого права як 
основоположних керівних ідей (засад), що 
лежать в основі правової регламентації кон-
ституційного інституту виборів [3, с. 209]. Як 
бачимо, поняття «принципи» і «засади» ото-
тожнюються.
Деякі автори сутність теоретико-право-

вих засад виборчого права пов’язують із де-
мократією. Зокрема, М. Бучин використовує 
поняття «демократичні принципи виборів» 
і визначає їх як засади, на основі яких здій-
снюється виборчий процес і відповідно до 
змісту яких вибори є реальним волевиявлен-
ням [4, с. 37]. 
Схожої думки дотримується й Л. Козодой, 

зазначаючи, що під принципами варто ро-
зуміти основні засади, ідеї, які відображають 
демократичну природу виборчих прав, гаран-
тій, процедур, які забезпечують законодавчо 
визначене, чітко збалансоване нефальсифіко-
ване проведення виборів різного рівня, реа-
лізацію та захист виборчих прав громадян та 
інших суб’єктів виборчого процесу [5, с. 108].
Окремі науковці пов’язують теоретико-

правові засади виборчого процесу із легітим-
ністю виборів. Так, Б. Сташків визначає прин-
ципи виборчого права як обов’язкові вимоги 
та умови, без дотримання яких будь-які вибо-
ри не можуть бути легітимними [6, с. 353].

У дослідженнях багатьох вітчизняних вче-
них простежується думка, на якій уже наголо-
шувалось: ототожнення понять «принципи» 
та «засади». На що вказує і М. Ставнійчук, від-
значаючи, що основні принципи виборів – це 
засади, на основі яких здійснюються вибори 
і відповідно до змісту яких вибори можна 
вважати реальним волевиявленням народу, 
формою народовладдя [7, с. 315]. Схожі дум-
ки висловлює О. Ковальчук, наголошуючи на 
тому, що законодавцю варто уникати окремо-
го вживання термінів «принципи» та «засади», 
об’єднавши їх одним поняттям «засади вибор-
чого процесу» [8, с. 4].
На думку О. Марцеляка, сутність прин-

ципів виборчого права доцільніше визначати 
через категорію «ідея», підкреслюючи тим са-
мим їх свідомий та вольовий аспекти. Вихо-
дячи з вище вказаного, принципи виборчого 
права – керівні ідеї, що лежать в основі форму-
вання представницьких органів, виражають 
сутність виборчого права, визначають його 
зміст та забезпечують реальний характер во-
левиявлення народу і легітимність виборних 
органів публічної влади [9, с. 28].
Т. Астахова формулює поняття принци-

пів виборчого права як основоположних ідей, 
стійких керівних витоків, що адекватно відо-
бражають демократично-правові цінності, 
сприйняті суспільством на певному етапі його 
розвитку, відображають природу сучасного 
вітчизняного конституціоналізму та, відповід-
но, сутність виборів, як передбаченої Консти-
туцією пріоритетної форми безпосередньої 
демократії, служать для створення внутріш-
ньо узгодженої системи виборчого законодав-
ства з метою реалізації і гарантування вибор-
чих прав громадян України та забезпечення 
організації і проведення всіх видів виборів у 
державі [10, с. 32].
Авторське ставлення до вказаної пробле-

ми грунтується на таких позиціях: традицій-
но конституційне право поняття «виборче 
право» визначає як об’єктивне та суб’єктивне. 
Об’єктивне виборче право регулює суспільні 
відносини, пов’язані з виборами органів пу-
блічної влади. Суб’єктивне виборче право га-
рантує можливість громадянину брати участь 
у виборах органів публічної влади. Це сукуп-
ність конкретних прав особи, серед яких виді-
ляють активне і пасивне виборче право. Вихо-
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дячи з цього, теоретико-правові засади вибор-
чого процесу в України – це основні засади, 
керівні положення, що визначають сутність 
і зміст реалізації та гарантування виборчих 
прав громадян України і забезпечують перед-
бачений Конституцією та законами України 
порядок організації і проведення всіх виборів 
у державі. Поняття виборчий процес розгля-
дається як певна діяльність органів і грома-
дян, спрямована на підготовку і проведення 
виборів, та як система правових норм, що ре-
гулюють цю діяльність. Відповідно принципи 
виборчого процесу – це певні засади, вихідні 
вимоги та ідеї, покладені в основу кожної ви-
борчої процедури. 
Як бачимо, вказані поняття пов’язані між 

собою та доповнюють одне одного. Тому, не 
ототожнюючи поняття «принципи виборчо-
го права» та «принципи виборчого процесу», 
варто розглядати їх у тісному взаємозв’язку і 
взаємообумовленості. Окрім того, вказане ви-
значення також підтверджує взаємозв’язок 
поняття «принципи виборчого права» та 
«принципи виборчого процесу». А також 
думку про те, що будь-які принципи не є до-
гмами, вони коригуються, розвиваються, як і 
право в цілому. Поступове еволюційне пере-
творення принципів є об’єктивною необхід-
ністю [11, с. 59].
Принципи або засади виборчого права і 

процесу мають вагоме теоретичне та практич-
не значення. З погляду теорії держави і права 
вони сприяють формуванню змісту виборчого 
права як конституційно-правового інституту, 
а їх практичне призначення полягає у впливі 
на політичні реалії, у необхідності застосуван-
ня при формуванні виборчого законодавства, 
функціонуванні механізму проведення вибо-
рів. 
Якщо до визначення ролі принципів ви-

борчого права і виборчого процесу в житті 
демократичної держави вчені дотримуються 
майже одностайних підходів, то їх класифіка-
ція представлена в теорії права і держави за 
різними критеріями. Так, М. Бучин поділяє їх 
на базові і додаткові. Базові стосуються участі 
виборців у виборчому процесі, мають універ-
сальний характер, є загальновизнаними у сві-
ті; на них ґрунтується інститут виборів як де-
мократичний інститут (вільні, рівні, загальні, 
прямі вибори шляхом таємного голосування). 

Додаткові принципи характеризують особли-
вості самого виборчого процесу, вони не ма-
ють універсального характеру і можуть мати 
певні особливості залежно від виду виборів 
(принцип гласних виборів, принцип свободи 
агітації, принцип рівності суб’єктів виборчого 
процесу) [4, с. 37].
Ю. Ключковський дотримується в дечому 

схожої точки зору і систему принципів вибор-
чого права поділяє на дві групи: принципи, 
що стосуються голосування (таємне, особисте, 
однократне, факультативне), та принципи, 
що стосуються виборів у цілому (загальні, пря-
мі, рівні, вільні, чесні вибори) [12, с. 43].
Окремі вчені, зокрема Л. Козодой, класи-

фікують принципи виборчого права за під-
ставою їх цільового призначення в механізмі 
правового регулювання виборчих відносин: 
принципи організації та проведення виборів, 
які утворюють концептуальні засади правово-
го забезпечення виборчих відносин; принци-
пи участі громадян у виборах [13, с. 11].
Т. Герасименко класифікує принципи ви-

борчого права дещо з інших позицій. В осно-
ву класифікації нею покладено елемент волі. 
На цій підставі дослідниця розмежовує прин-
ципи на такі, що протистоять зовнішньому, 
«штучному» викривленні волі народу на вибо-
рах (загальні, рівні, прямі вибори), і такі, що 
перешкоджають внутрішньому, природному 
перекручуванні волі народу (вільні вибори та 
таємне голосування) [14, с. 24-25].
О. Марцеляк класифікував принципи ви-

борчого права за юридичною силою право-
вих актів, у яких вони закріплені: принципи, 
закріплені в міжнародно-правових докумен-
тах, принципи, закріплені на рівні конститу-
ції, принципи, закріплені на рівні виборчих 
законів [2, с. 370].
Не ставлячи за мету детально розробити 

класифікацію принципів виборчого права, 
автор схиляється до поглядів вчених, які по-
діляють їх на так звані конституційні (базові), 
які визначають основні засади виборів, як 
демократичного конституційно-правового ін-
ституту, та принципи, що визначають суть ви-
борчого процесу та закріплені на рівні окре-
мих виборчих законів. Конституційні, у свою 
чергу, варто поділити на загальні конститу-
ційні та конституційні принципи виборів.
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Аналізуючи конституційні засади вибор-
чого права і виборчого процесу, варто по-
годитися з думкою Т. Астахової про те, що 
з онтологічних позицій принципи виборів 
пов’язані з основоположними ідеями, засада-
ми, що отримали загальне визнання у світовій 
та національній конституційній практиці, та 
у правовідносинах, тобто з конституційними 
принципами [10, с. 32]. Мається на увазі такі 
загальні конституційні принципи як народо-
владдя (ст. 5), принцип визнання людини най-
вищою соціальною цінністю (ч 1., ст. 3), утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини 
державою (ч.2 ст. 3), відповідальності держави 
перед людиною за свою діяльність (ч. 2 ст. 3), 
принцип верховенства права, вищої юридич-
ної сили Конституції і прямої дії її норм (ст. 8) 
тощо [15].
Вказані конституційні принципи обумов-

люють юридичні засоби і механізми, що вико-
ристовуються з метою здійснення виборів, що 
максимально повно відображали та репрезен-
тували волю народу як владного суверена та 
дають змогу забезпечити інші конституційні 
принципи виборів, такі як вільні і загальні, 
рівні і прямі вибори, що здійснюються шля-
хом таємного голосування. Тому варто про-
аналізувати окремі із них та визначити їх роль 
у процесі функціонування конституційно-пра-
вового інституту виборів.
У ст. 19 Конституції України закріпле-

но принцип законності, відповідно до яко-
го органи державної влади, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Саме в 
цьому принципі втілюється забезпечення 
неухильного дотримання прав та свобод лю-
дини та громадянина. Названий принцип га-
рантується Конституцією України, ч. 2 ст. 6 
якої прямо вказує, що органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених цією Консти-
туцією межах і відповідно до законів Укра-
їни. Невід’ємним від принципу законності 
є принцип верховенства права, що вимагає 
підпорядкування діяльності державних ін-
ститутів потребам реалізації прав людини, 
забезпечення їх пріоритетності перед усіма 
іншими цінностями демократичної держави 
[16, с. 7].

Визначальним як для держави в цілому, 
так і для кожної ланки державного механізму 
є принцип верховенства права (ст.8 Конститу-
ції України). Вказаний принцип визначає під-
порядкування діяльності інститутів держави 
потребам реалізації прав людини, вказує на їх 
пріоритетність перед усіма цінностями демо-
кратичної держави. Разом з тим варто погоди-
тись із науковцями, які відзначають, що вказа-
ний принцип досить часто є скоріше ідеалом, 
до здійснення якого прагне кожна держава, 
що сповідує демократичні цінності т а прагне 
стати правовою [17, с. 22].
З теорії права відомо, що право є систе-

мою загальнообов’язкових соціальних норм, 
установлених та санкціонованих державою, 
а відображаються ці правила у відповідних 
правових нормах, що регулюють різного роду 
правові відносини та основні права грома-
дян, які закріплюються, гарантуються та охо-
роняються державою. Саме це і означає, що 
поняття «право» значно ширше ніж поняття 
«закон». Саме «право» має виступати основою 
для формування нормативно-правових актів. 
Отже, в основу кожного закону має бути за-
кладений принцип верховенства права, осо-
бливо якщо це стосується захисту прав і сво-
бод громадян, у тому числі й виборчих прав. 
Вказуючи на соціальне спрямування принци-
пу верховенства права, М. Козюбра наголо-
шує, що основне його призначення полягає 
в забезпеченні свободи та прав людини, при-
чому насамперед у її відносинах з державною 
владою та державними органами [18, с. 7].
Схожий висновок сформульований у рі-

шенні Конституційного Суду України у спра-
ві за конституційним поданням Верховного 
Суду України щодо конституційності поло-
жень ст. 69 Кримінального кодексу України, 
в якому зазначено, що верховенство права є 
пануванням права у суспільстві і вимагає від 
держави його втілення у правотворчу та пра-
возастосовчу діяльність, зокрема в закони, 
які за своїм змістом мають бути проникнуті, 
передусім, ідеями соціальної справедливос-
ті, свободи, рівності тощо. Одним із проявів 
верховенства права є те, що право не обме-
жується лише законодавством, а включає й 
інші соціальні регулятори, зокрема норми 
моралі, традиції, звичаї тощо, які легімітова-
ні суспільством і зумовлені історично досяг-
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нутим культурним рівнем суспільства. Всі ці 
елементи права об’єднуються якістю, що від-
повідає ідеології справедливості, ідеї права, 
яка значною мірою знайшла відображення в 
Конституції. Таке розуміння права не дає під-
став для його ототожнення із законом, який 
іноді може бути не правовим, у тому числі об-
межувати свободу та рівність особи [19, п. 4,1].
Засадничою ідеєю безпосередньої де-

мократії є принцип суверенітету народу. 
Об’єднуючою ланкою між представницькою 
і безпосередньою демократією є саме вибо-
ри, що передбачають делегування народного 
суверенітету представницькому органу, тим 
самим надаючи народу унікальну можливість 
контролю за діяльністю органів влади вклю-
чаючи їх повну заміну.
Відповідно до Конституції Україна є де-

мократичною та правовою державою (ст. 1) 
. Проявом демократичності держави є закрі-
плення у ст. 5 Конституції України принципу 
народовладдя, як системи форм безпосеред-
нього вільного волевиявлення народу, що є 
носієм суверенітету та єдиного джерела вла-
ди в Україні. Відповідно до ст. 69 Конституції 
України народовладдя здійснюється через ви-
бори, референдуми та інші форми безпосеред-
ньої демократії. Крім того, ч. 1 ст. 38 Конститу-
ції України закріплює право громадян брати 
участь в управлінні державними справами, у 
всеукраїнському та місцевому референдумах, 
вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня [15].
У ст. 71 розділу ІІІ Конституції України 

закріплено конституційні принципи вільних, 
загальних, рівних і прямих виборів, що про-
ходять шляхом таємного голосування. З по-
зицій конституційних засад виборчого про-
цесу вони заслуговують на більш ґрунтовний 
аналіз. Принцип вільності виборів гарантує 
виборцям свободу формування та виявлення 
їх волі. Громадянам України мають забезпечу-
ватися умови для вільного формування своєї 
волі та її вільного виявлення при голосуванні. 
Принцип рівних виборів, на думку М. Став-
нійчук, передбачає, що у процесі їх організа-
ції і проведення повністю виключається будь-
який примус щодо участі або неучасті як у ви-
борах в цілому, так і у процедурі голосування, 
а також виключається тиск на виборця при 

визначенні ним як голосувати на виборах [20, 
с. 91].
Засадам вільності та свободи мають відпо-

відати всі стадії виборчого процесу. Вибори 
вважаються вільними за відсутності тиску та 
залякування виборців щодо їх бажання брати 
або не брати участь у виборах та можливості 
вибору того чи іншого кандидата під час голо-
сування. Вказаний принцип має гарантувати 
свободу здійснення волі виборця. Але свобода 
стосується й процесу формування волі вибор-
ця.
Вагомою гарантією вільних виборів є не-

залежність судової влади та її здатність захи-
щати виборчі права громадян. Тим часом за-
конний інтерес політичних партій і кандида-
тів полягає в тому, щоб схилити громадян по 
можливості на свій бік. В умовах тривалої пе-
редвиборної боротьби виборці перебувають 
під постійним впливом з боку конкурентних 
політичних груп, які намагаються вплинути 
на волевиявлення громадян на виборах. З 
урахуванням цієї обставини необхідно роз-
різняти законний і незаконний вплив на ви-
борців.
Відповідно до заяви Міжпарламентсько-

го союзу (1994 р.) одним із критеріїв вільних 
виборів визначено можливість встановлення 
неупередженого, збалансованого та нейтраль-
ного механізму їх організації і проведення. 
Вільні вибори мають певні критерії до дня їх 
проведення та після дня голосування. Так, до 
дня голосування вільний характер означає 
свободу: пересування, слова, мітингів і демон-
страцій; відсутність перешкод у відстоюванні 
позицій партій чи незалежних кандидатів; 
рівне і загальне виборче право. Після голо-
сування вільні вибори передбачають законні 
можливості оскарження результатів. Прин-
цип вільних виборів забороняє будь-яке пе-
реслідування за ухилення від участі в голосу-
ванні, якими б причинами воно не було ви-
кликане [21].
Отже, з принципом вільних виборів 

пов’язаний абсентеїзм – байдуже ставлення 
громадян до реалізації своїх політичних прав 
і обов’язків, що проявляється у формі ухилян-
ня від участі у голосуванні [22, с. 5]. Вказане 
явище дослідники пояснюють декількома 
причинами: вплив загальної ситуації в дер-
жаві (соціальна, політична, економічна) та 
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специфіка конкретної виборчої кампанії, яка 
стає не цікавою для виборців. Не менш важ-
ливими є такі фактори, як низький рівень по-
літичної культури, усвідомлення власного по-
літичного безсилля, високий рівень недовіри 
виборців до політичних інститутів тощо. На 
жаль, такі явища спостерігались у ході вибор-
чої кампанії 2015 року щодо обрання депута-
тів місцевих рад.
Досить часто абсентеїзм сприяє тому, що 

представницький орган влади обирається не-
значною частиною громадян, а отже, виникає 
сумнів щодо його легітимності. Варто погоди-
тися з думкою В. Кравченка, що у такій ситу-
ації пасивність не зникає, а лише маскується: 
примус призводить до того, що пасивний ви-
борець стає здобиччю політичної демагогії 
або ж голосує навмання, без свідомого вибору 
[23, с. 153]. 
Вважаємо, що такі підходи є досить сум-

нівним механізмом підвищення активності 
громадян на виборах, а принцип вільності 
одним із тих беззаперечних принципів, що 
визначають демократичні засади виборчого 
процесу. 
В Україні вказаний принцип досить часто 

порушувався в ході різних виборчих компа-
ній шляхом застосування адміністративного 
ресурсу, у тому числі впливу на виборчий про-
цес через судові рішення, створення нерівних 
умов для суб’єктів виборчого процесу та ви-
борців шляхом сумнівних законодавчих змін, 
перешкод у здійсненні права на проведення 
вільних виборів, у тому числі шляхом незадо-
вільної організації виборчого процесу та втру-
чання правоохоронних органів тощо.
Не менш важливе значення має й прин-

цип рівного виборчого права,суть якого по-
лягає в тому, що виборці повинні мати рівні 
можливості впливу на результати виборів. По-
рушенням рівності є так званий плюральний 
вотум, що передбачає надання певній частині 
виборців більше голосів, ніж решті виборчого 
корпусу. Принцип рівності однаково розпо-
всюджується як на активне, так і на пасивне 
виборче право громадян, так і на механізм 
його реалізації [4, с. 38].

Вчені-теоретики права вважають, що 
принцип рівності виборчого права є комп-
лексним правовим інститутом із системою 
взаємопов’язаних складових. Зокрема, В. Чир-

кін визначає такими складовими: рівну кіль-
кість голосів кожного виборця, існування 
єдиного корпусу виборців, обрання депутата 
рівною кількістю виборців, існування єди-
них вимог щодо до виборчого процесу для 
всіх кандидатів [24, с. 222]. Інші дослідники 
акцентують увагу на однаковій мірі впливу 
кожного громадянина на результат виборів 
та ненаданні переваг на законодавчому рівні 
одному кандидату над іншими, рівності прав 
і обов’язків всіх зареєстрованих кандидатів 
та інших учасників виборчого процесу [25,-
с. 450].
Як бачимо, практична реалізація принци-

пу рівного виборчого права можлива за умови 
наявності у кожного виборця рівної кількості 
голосів, що мають рівну вагу. Це забезпечує їх 
рівний юридичний вплив на результати вибо-
рів, рівності умов реалізації активного і пасив-
ного виборчого права на всіх стадіях вибор-
чого процесу, а також рівності можливостей 
правового захисту своїх виборчих прав.
Досить часто на практиці принцип рівних 

виборів порушується через застосування так 
званої виборчої геометрії – формування вла-
дою виборчих округів у такий спосіб, щоб за-
безпечити своїй політичній силі краще пред-
ставництво в парламенті. Як уже зазначалося 
вище, саме така ситуація спостерігалась на ви-
борах народних депутатів України 2012 року. 
В ідеалі законодавство країни має обов’язково 
містити норми, спрямовані на недопущення 
виборчої геометрії, що уже чітко простежу-
ється у Законі «Про вибори народних депу-
татів» редакції 2015 року. Особливо важливе 
значення має одна із головних правових засад 
виборчого процесу - принцип загальних ви-
борів, відповідно до якого активне і пасивне 
виборче право визначається за всіма особами, 
які відповідають певним ознакам, встановле-
ним законодавством
По суті вказаний принцип означає залу-

чення до виборів максимально великої кіль-
кості виборців. Відповідно до положень ст. 24 
Конституції України виборче законодавство 
забороняє будь-які привілеї чи обмеження 
виборчих прав окремих груп громадян. Окре-
мі обмеження виборчих прав відповідно до-
ст. 64 Конституції можуть допускатися лише в 
умовах надзвичайного та воєнного стану [15].-
Разом з тим у виборчій практиці будь-якої кра-
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їни немає випадків, коли виборчий корпус не 
був тотожний її кількості населення, оскільки 
громадянська правоздатність автоматично не 
тягне за собою право на участь у голосуванні, 
тому що потенційний виборець має відповіда-
ти низці умов або, як їх прийнято називати, 
цензів. Це, перш за все, ценз громадянства, 
оскільки виборче право – це найважливіша 
форма участі громадянина в управлінні дер-
жавою, що стосується політичних прав, яки-
ми наділені лише громадяни. Як відомо, в 
окремих країнах допускається участь інозем-
ців і осіб без громадянства до участі у місцевих 
виборах [24, с. 154]. 
Конституція України у ст. 71 встанови-

ла принцип прямих виборів, що передбачає 
формування органів державної влади і місце-
вого самоврядування безпосередньо вибор-
цями. По суті, між виборцями і кандидатом 
на виборну посаду немає ніяких проміжних 
інстанцій, які опосередковують волевиявлен-
ня виборців. Зміст вказаного принципу кон-
кретизовано у вітчизняному виборчому за-
конодавстві. На сьогодні очевидним є те, що 
реалізація принципу прямих виборів в умо-
вах застосування змішаної виборчої системи, 
коли виборець голосує не тільки безпосеред-
ньо за кандидата, але й за виборчий список 
кандидатів, має підлягати певній модифікації. 
Вказана проблема стосується і так званих 

закритих партійних списків. Фактично, на 
думку І. Панкевича, виборець лише чинить 
вплив на подолання відповідною політичною 
партією прохідного бар’єра та на кількість 
отриманих цією партією мандатів, але не за 
персональний склад кандидатів. Як свідчить 
досвід виборів, досить часто за партійними 
списками проходять ті кандидати, які б не 
отримали місць у парламенті за мажоритар-
ною системою [26, с. 172]. 
Забезпечуючи право прямого голосу-

вання, українське законодавство особливого 
значення надає особистому голосуванню ви-
борця, що забезпечує самостійне прийняття 
виборцем рішення щодо власного голосу, а 
також дає змогу зменшити можливість мані-
пулювання виборчими бюлетенями у процесі 
підрахунку голосів. 
Із принципом прямих виборів досить тіс-

но пов’язаний принцип таємного голосуван-
ня. Таємне голосування виступає як самостій-

ний принцип і одночасно є засобом реалізації 
принципу прямих виборів. Суть таємного 
голосування полягає у забороні зовнішнього 
нагляду і контролю за волевиявленням ви-
борців. Для дотримання вказаного принци-
пу вітчизняним законодавством передбачено 
низку процедур, що забезпечують його реалі-
зацію: тільки особисте голосування, наявність 
спеціальних умов для проведення голосуван-
ня (кабіна для таємного голосування), заборо-
на відео та будь-якої іншої фіксації процеду-
ри голосування чи результатів голосуваання, 
встановлення законодавством відповідальнос-
ті за порушення процедури таємного голосу-
вання тощо.
Останнім часом рівень порушення прин-

ципу таємності голосування в ході вибо-
рів, зокрема, до органів самоврядування 
об`єднаних територіальних громад суттєво 
знизився. Та все ж проблема його забезпе-
чення залишається актуальною. Це і пробле-
ма стандартів виборчих дільниць, які мають 
забезпечити таємність. Також зберігається 
можливість фальсифікації виборів на так зва-
ному базовому рівні. Особливо під час місце-
вих виборів у малих населених пунктах, де 
виборець досить часто залежний від осіб, які 
є працедавцями на вказаній території. Во-
лодіючи реальними важелями впливу, вони 
часто примушують виборців голосувати за 
тих кандидатур, яких підтримують самі. 
Дискусійним є питання щодо встановлення 
для виборців заборони користуватися мо-
більним телефоном, фотовідеоапаратурою в 
кабінці для голосування. Доцільність запро-
вадження вказаної вимоги пояснюється тим, 
що для виборця таємне голосування – це не 
лише право, а й обов’язок. Тим більше дуже 
часто виборець, сфотографувавши бюлетень, 
таким чином «звітує» перед особами, які його 
підкупили. З іншого боку, не можна катего-
рично стверджувати, що таємне голосування 
є обов’язком виборця. 

 Місцеві вибори 2015 року загострили вка-
зану проблему та необхідність її законодавчо-
го урегулювання. Так, спостерігачі ОПОРИ 
принаймні на 14 виборчих комісіях Харко-
ва зафіксували поодинокі факти порушення 
принципу таємниці голосування, протидії 
волевиявленню виборця з фізичними вадами, 
процедурні порушення у роботі членів комісії 
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під час процедури голосування, а також під-
возу виборців та агітації на виборчій дільниці. 
Зокрема, зафіксовано декілька фактів пору-
шення принципу таємниці голосування, що 
передбачено у статті 7 Закону України «Про 
місцеві вибори», де вказується, що голосуван-
ня на місцевих виборах є таємним: контроль 
за волевиявленням виборців забороняється. 
Фотографування, відеофіксація в будь-який 
спосіб результатів волевиявлення виборців 
у кабіні для таємного голосування, а також 
демонстрація виборцем результатів волеви-
явлення у приміщенні для голосування забо-
роняються і є порушенням таємниці голосу-
вання. 

Висновок
Проаналізовані вище теоретико-правові 

засади виборчого процесу відтворені у відпо-
відному виборчому законодавстві як конститу-
ційні принципи, кореспондуються як система 
принципів виборів народних депутатів, Пре-
зидента України тощо: законність та заборо-
на втручання у виборчий процес, політичний 
плюралізм та багатопартійність, публічність і 
відкритість, свобода передвиборчої агітації та 
рівний доступ усіх кандидатів до засобів масо-
вої інформації, неупередженість органів вла-
ди до всіх суб’єктів виборчого процесу тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті теоретико-правові 

засади виборчого процесу в Україні як система 
конституційних принципів, показано важли-
ве значення забезпечення реалізації вказаних 
принципів. Мова йде не лише про гарантії су-
дового захисту права громадян обирати і бути 
обраними. Аргументовано, щоб до гарантій за-
безпечення вказаних принципів входили еконо-
мічні, соціальні, культурні, юридичні гарантії. 
Не менш важливе значення має підвищення 
ролі політико-правової культури громадян та 
формування правової свідомості. Це потребує 
широкої систематичної просвітницької робо-
ти, відповідного інформаційного забезпечення, 
зменшення відстані між публічною владою і 
населенням.
Сучасний період розбудови держави передба-

чає необхідність високого рівня конституцій-
ної правосвідомості як у пересічних громадян, 
так і представників влади, політичної еліти. 
Як ніколи актуальною залишається проблема 
неприпустимості деформації конституційно-
правової свідомості та конституційних ціннос-
тей. Це має стати запорукою не лише норма-
тивного закріплення принципів виборів, але й 
підґрунтям їх дійсності та реалізації в політи-
ко-правові реалії суспільного життя.
Ключові слова: засади, принципи, виборче 

право, виборчий процес, законодавство, голосу-
вання, гарантії.

SUMMARY 
The article considers the theoretical and legal 

bases of the electoral process in Ukraine as a system 
of constitutional principles, shows the importance of 
ensuring the implementation of these principles. It’s 
not just about guarantees of judicial protection of 
citizens’ rights to elect and be elected. It is argued that 
the guarantees of ensuring these principles include 
economic, social, cultural, legal guarantees. Equally 
important is the increasing role of the political and 
legal culture of citizens and the formation of legal 
consciousness. This requires extensive systematic 
educational work, appropriate information support, 
a reduction in the distance between public authority 
and the public.

The modern period of state development 
presupposes the need for a high level of constitutional 
sense of justice, both among ordinary citizens, and 
representatives of government and political elite. 
As never before, the problem of inadmissibility of 
deformation of constitutional and legal consciousness 
and constitutional values   remains urgent. This 
should become a pledge not only for the normative 
consolidation of the principles of elections, but also 
for the basis of their reality and the realization of 
social life in the political and legal realities.

Key words: foundations, principles, suffrage, 
electoral process, legislation, voting, guarantees.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÌ²ÍÈ ÏÎÐßÄÊÓ ÒÀ ÑÏÎÑÎÁÓ 
ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÑÓÄÎÂÈÕ Ð²ØÅÍÜ ÄËß ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß Â ÄÅÐÆÀÂ²

Научная статья посвящена администра-
тивно - правовому аспекту особенностей от-
ношений, возникающих в случае невыполнения 
судебного решения и использование изменения 
порядка и способа исполнения судебного реше-
ния для защиты прав гражданина, как сред-
ство обеспечения правосудия в государстве. 
Рассматривается порядок и особенности из-
менения порядка и способа исполнения судеб-
ного решения. Исследуется опыт привлечения 
должностных лиц к ответственности за на-
рушение законодательства в случае невыпол-
нения судебного решения

 Ключевые слова: процессуальный поря-
док, законодательство, порядок рассмотрения 
дел, исполнения судебных решений.

 ÕÐÈÑÒÈÍ×ÅÍÊÎ Íàä³ÿ Ïåòð³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü 
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (Óêðà¿íà) 

ÓÄÊ 342.95(477) 

які виникають у разі невиконання судового 
рішення та шляхом зміни порядку та способу 
виконання судового рішення для захисту прав 
громадянина та стягнення необхідних коштів 
передбачених судовим рішенням.

 Досягнення цієї мети передбачає вирі-
шення таких завдань: 

- аналіз особливостей процедури роз-
гляду справи зі зміною способу виконання су-
дових рішень; 

- пошук науково-обґрунтованих пропо-
зицій та механізмів щодо покращення законо-
давства судової системи в частині приведення 
до виконання судових рішень.

Метою даної статті є висвітлення деяких 
особливостей нової судової системи в забезпе-
ченні правосуддя в державі пов’язане з потре-
бою забезпечення виконання судових рішень. 
Окремим дискусійним положенням виступає й 
обов’язковість забезпечення відповідальності 
за їх невиконання, що також регламентується 
різними видами підзаконних нормативно-пра-
вові актів. 
Отже, у зв’язку з розгалуженістю підзакон-

них нормативно-правових актів існує проблема 
і в частині невиконання судових рішень. Таким 
чином, Постанови Пленуму Вищого адміні-
стративного суду України, що визначають уза-
гальнення практики вирішення адміністратив-
ними судами спорів, які виникають у зв’язку з 
виконанням рішень суду про стягнення ко-
штів, боржником за якими є державний орган.
На підставі викладеного слід звернути ува-

гу, що з метою більш ефективного виконання 

Актуальність даної теми є надзвичайно 
популярною, адже статус судді в рамках ство-
рення нової судової системи визначається як 
засіб забезпечення правосуддя в державі, а 
реалізація судового рішення шляхом зміни по-
рядку та способу виконання судового рішення 
є головним завданням судді для захисту прав 
громадянина та стягнення необхідних коштів, 
передбачених судовим рішенням.
Керуючись практикою Європейського суду 

з прав людини, відзначимо, що виконання 
судових рішень розглядається як невід’ємна 
частина судового розгляду в розумінні статті 6 
Конвенції, тому забезпечення права на спра-
ведливий суд є одним із ключових задач, яку 
потрібно досягти судовою реформою[2].
Тому метою статті є висвітлення особли-

востей адміністративно-правових відносин, 
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судових рішень по вказаній категорії адміні-
стративних справ сторонам необхідно більш 
широко використовувати важелі впливу на 
відповідні або державні установи уточнюючи-
ми документами, які мають більш вузьку спря-
мованість; їх функцією є доповнення, уточнен-
ня, конкретизація вже прийнятих правових 
джерел. 

Постановка проблеми
Стосовно визначення порядку розгляду 

справ, що пов’язані із виконанням рішень суду 
про стягнення коштів, боржником за якими є 
державний орган або державна установа, під-
приємство, організація (у загальному порядку 
чи порядку, визначеному статтею 181 Кодексу 
адміністративного судочинства України (ана-
логія закону), звертаємо увагу на наступне.
Так, статтею 181 Кодексу адміністративно-

го судочинства України визначено особливості 
провадження у справах з пр иводу рішень, дій 
або бездіяльності державної виконавчої служ-
би [3].
За змістом частини першої статті 181 Ко-

дексу адміністративного судочинства України 
учасники виконавчого провадження (крім дер-
жавного виконавця) та особи, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, мають право 
звернутися до адміністративного суду із позо-
вною заявою, якщо вважають, що рішенням, 
дією або бездіяльністю державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної виконав-
чої служби порушено їхні права, свободи чи ін-
тереси, а також якщо законом не встановлено 
інший порядок судового оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності таких осіб.
Однак, при цьому частина третя 3 статті 

181 Кодексу адміністративного судочинства 
України [3] визначає спеціального суб’єкта – 
відповідача, встановлюючи, що відповідачем у 
справах з приводу рішень, дій або бездіяльнос-
ті державного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби є відповід-
ний орган державної виконавчої служби.
Варто уваги, що пунктом 3 Прикінцевих 

та перехідних положень Закону України «Про 
гарантії держави щодо виконання судових 
рішень» визначено, що виконавчі докумен-
ти за рішеннями суду про стягнення коштів 
або рішення суду, що набрали законної сили, 
боржниками за якими є визначені частиною 

першою статті 2 цього Закону суб’єкти, які ви-
дані або ухвалені до набрання чинності цим 
Законом, подаються до органу державної ви-
конавчої служби протягом шести місяців з дня 
набрання чинності цим пунктом. 
А тому, відповідно до положень цього За-

кону, відповідачами у цій категорії спорів мо-
жуть виступати і органи державної виконавчої 
служби, а спори, з урахуванням позиції, що 
висловлена в Пленумі Вищого адміністратив-
ного суду України «Про практику застосуван-
ня адміністративними судами законодавства у 
справах із приводу оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державної виконавчої служби» 
від 13.12.2010 №3, розглядатимуться в поряд-
ку встановленому статтею 181 Кодексу адміні-
стративного судочинства України.
Прикладом є справа №802/468/14-а 

(реєстраційний номер рішення в ЄДРСР 
– 39309567), у якій ухвалою Вінницько-
го апеляційного адміністративного суду від 
10.06.2014 залишено без змін постанову Ві-
нницького окружного адміністративного суду 
від 17.03.2014, якою задоволено адміністра-
тивний позов Особи_1 до відділу примусового 
виконання рішень управління ДВС Головного 
управління юстиції у Вінницькій області про 
визнання дій протиправними та зобов’язання 
вчинити дії [7].
Задовольняючи адміністративний позов, 

суд першої інстанції, з висновками якого пого-
дився й апеляційний суд зазначає, що постано-
ва Вінницького окружного адміністративного 
суду у справі № 2а/0270/1109/12 [7] набрала за-
конної сили 31.05.2012, тобто до набрання чин-
ності Законом України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень». Відтак з 
урахуванням п. 3 Розділу ІІ «Прикінцеві та пе-
рехідні положення» Закону України «Про га-
рантії держави щодо виконання рішень судів» 
виконавчий документ підлягає пред’явленню 
до виконання до органів державної виконавчої 
служби.
Також Вінницьким апеляційним адміні-

стративним судом під час узагальнення судо-
вої практики досліджено підстави виникнення 
спорів та проблеми невиконання судових рі-
шень, які направлені до виконання Держав-
ною казначейською службою України. 
З аналізу судових рішень Вінницького 

апеляційного адміністративного суду в зазна-
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ченій категорії справ встановлено, що однією 
із підстав виникнення спорів є невиконання 
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначей-
ського обслуговування бюджетних коштів ви-
конавчих листів, якими передбачено стягнен-
ня грошових платежів.
Також під час аналізу судової практики 

розгляду даної категорії справ виявлено, що 
основною проблемою не виконання судових 
рішень, які направлені до виконання Держав-
ною казначейською службою України, є те, що 
в них не вказано суми до стягнення. При ви-
рішенні таких спорів суди Вінницького апеля-
ційного адміністративного округу в основному 
правильно застосовують норми законодавства. 
Таким чином, з прийняттям Закону «Про 

судоустрій і статус суддів»[4] відкрилися нові 
етапи до створення якісно нової моделі функ-
ціонування судової влади, згідно з європей-
ськими стандартами та виконанням задекла-
рованих стратегічних заходів, покладених в 
основу нормативного забезпечення судової ре-
форми, який відкриває шлях для суспільного 
запиту на відкрите судочинство, справедливий 
суд, захист прав та інтересів громадян. Од-
нак підкреслюємо про необхідність контролю 
за додержанням виконання судових рішень 
уповноваженими особами державних органі, 
оскільки державні інститути, які законодавчо 
визначають судовий контроль за виконання 
судових рішень, зокрема, стаття 267 КАС[3] 
України саме і передбачає судовий контроль за 
виконанням судових рішень в адміністратив-
них справах, зобов’язуючи суб’єктів владних 
повноважень подавати у встановлений судом 
строк звіти про виконання судового рішення.

Висновки
З метою формування єдиної та правиль-

ної судової практики застосування норм щодо 
зміни порядку та способу виконання судових 
рішень доцільним є обговорення проблемних 
питань судової практики щодо розгляду спо-
рів, що виникають у зв’язку з виконанням рі-
шень суду про стягнення коштів, боржником 
за якими є державний орган або державна 
установа. Треба зазначити, що в даному ра-
курсі важливим залишається питання щодо 
належного ступеню довіри громадян до судо-
вої системи та законності винесення судових 

рішень й обов’язковості їх виконання всіма 
органами державної влади та місцевого само-
врядування й пересічними громадянами. Тому 
головне завдання реформування судової систе-
ми є досягнення довіри до судової системи і як 
призма довіра до органів державної влади. 
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Khrystynchenko N.P. 
Some features of change of the order and 

the way of implementing judicial jurisdiction 
procedures in the state 

The scientifi c article is devoted to the admin-
istrative-legal aspect of the status of a judge within 
the framework of the creation of a new judicial 
system, as a means of ensuring the administration 
of justice in the state. The order, and the pecu-
liarities of administrative-legal relations that arise 
in the process of creating a new judicial system in 
relation to new requirements for appointment to 
a judge’s position are considered. The experience 
of bringing judges to justice for violation of the 
law is investigated. This topic is extremely popular 
as the status of a judge within the framework of 
establishing a new judicial system is defi ned as a 
means of ensuring the administration of justice in 
the state. Following the practice of the European 
Court of Human Rights, we note that the enforce-
ment of judgments is considered an integral part 
of the trial in the sense of Article 6 of the Conven-
tion, therefore the provision of the right to a fair 
trial is one of the key tasks to be achieved by judi-
cial reform. Adoption of the Law on the Judiciary 
is one of the key stages in the normative provision 
of judicial reform, which opens the way for a quali-
tatively new model of functioning of the judiciary 
in accordance with public expectations and Euro-

pean standards and satisfying the public request 
for a fair trial. Consideration is being given to 
the creation of a Single Judicial Information and 
Telecommunication System, which should ensure 
the exchange of documents in electronic form be-
tween courts, between the court and participants 
in the litigation, between the participants in the 
trial. It has also been established that the court will 
conduct a case review in electronic form with the 
possibility of using electronic evidence.

Key words: procedure; legislation; proceedings; ex-
ecution of court decisions

АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена адміністра-

тивно - правовому аспекту особливостей відно-
син, які виникають у разі невиконання судо-
вого рішення та застосування зміни порядку 
та способу виконання судового рішення для за-
хисту прав громадянина як засіб забезпечення 
правосуддя в державі. Розглядається порядок 
та особливості зміни порядку та способу вико-
нання судового рішення. Досліджується досвід 
притягнення посадових осіб до відповідальнос-
ті за порушення законодавства у разі невико-
нання судового рішення.
Ключові слова: процесуальний порядок, за-

конодавство, порядок розгляду справ, виконан-
ня судових рішень.

SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the administrative 

and legal aspect of the peculiarities of relations that 
arise in the case of failure to execute a judicial decision 
by changing the order and manner of executing a court 
decision to protect the rights of a citizen, , as a means 
of ensuring the administration of justice in the state. 
The order, and the peculiarities of administrative-
legal relations that arise in the process of creating a 
new judicial system in relation to new requirements for 
appointment to a judge’s position are considered. The 
experience of bringing judges to justice for violation 
of the law is investigated. This topic is extremely 
popular as the status of a judge within the framework 
of establishing a new judicial system is defi ned as a 
means of ensuring the administration of justice in the 
state. Following the practice of the European Court 
of Human Rights, we note that the enforcement of 
judgments is considered an integral part of the trial in 
the sense of Article 6 of the Convention, therefore the 
provision of the right to a fair trial is one of the key 
tasks to be achieved by judicial reform. Adoption of 
the Law on the Judiciary is one of the key stages in the 
normative provision of judicial reform, which opens 
the way for a qualitatively new model of functioning 
of the judiciary in accordance with public expectations 
and European standards and satisfying the public 
request for a fair trial. Consideration is being given 
to the creation of a Single Judicial Information and 
Telecommunication System, which should ensure the 
exchange of documents in electronic form between 
courts, between the court and participants in the 
litigation, between the participants in the trial. It has 
also been established that the court will conduct a case 
review in electronic form with the possibility of using 
electronic evidence.

Key words: procedure; legislation; proceedings; 
execution of court decisions.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²Ö²¯ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ç ²ÍØÈÌÈ ÑÓÁ’ªÊÒÀÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ² ÏÎÐßÄÊÓ Ï²Ä ×ÀÑ 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÌÀÑÎÂÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â

В статье обоснована актуальность взаи-
модействия субъектов обеспечения обществен-
ной безопасности и порядка при проведении 
массовых мероприятий. Особое внимание 
уделено особенностям взаимодействия Наци-
ональной полиции Украины с другими субъек-
тами обеспечения общественной безопасности 
и порядка во время массовых мероприятий. 
Установлено, что современное состояние вза-
имодействия в данной сфере является неудов-
летворительным и требует осуществления 
ряда мер, предложенных автором.
Ключевые слова: полиция, Национальная 

полиция, Национальная гвардия, публичная 
безопасность, общественный порядок, обеспе-
чение, взаимодействие, координация.

 Ê²Ê²Í×ÓÊ Âàñèëü Þð³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà ôàêóëüòåòó ¹ 1 Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
 ÄÎËÈÍÍÈÉ Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ìåíåäæåð 
Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ ñëóæáè ÒÎÂ «Îõîðîííèé Õîëäèíã» (ì. Êè¿â) 

ÓÄÊ 342.9

Проте наразі через відсутність спеціаль-
ного нормативного акту, який би закріплю-
вав як порядок проведення масових захо-
дів, так і забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час їх проведення, особливості 
взаємодії Національної поліції України з 
іншими суб’єктами забезпечення публічної 
безпеки і порядку під час масових заходів 
не врегульовані належним чином на зако-
нодавчому рівні.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі аспекти взаємодії Національ-
ної поліції України з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку висвітлювали у своїх наукових працях: 
О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, Д.М. Бах-
рах, Ю.П. Битяк, М.В. Возник, І.П. Голо-
сніченко, Л.М. Давиденко, М.І. Додiн, 
Ю.В. Ковбасюк, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, М.В. Косюта, М.Ф. Криштанович, 
А.Р. Крусян, О.М. Литвинов, О.М. Музичук, 
О.І. Остапенко, О.О. Панова, В.М. Пліш-
кін, Г.П. Ситник, О.С. Юнін, О.Н. Ярмиш 
та інші. 

Невирішені раніше проблеми
Проте комплексні дослідження осо-

бливостей взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами забезпечення 
публічної безпеки і порядку під час прове-
дення масових заходів практично відсутні, 
що обумовлює актуальність обраної науко-
вої проблематики.

Постановка проблеми
У процесі забезпечення публічної без-

пеки і порядку під час проведення масових 
заходів Національна поліція України так чи 
інакше взаємодіє з низкою інших суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки і порядку 
під час масових заходів з метою підвищен-
ня ефективності та своєчасності даної ді-
яльності. Серед таких суб’єктів Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, Міністр внутрішніх 
справ України; Національна гвардія Украї-
ни, судові органи, місцеві державні адміні-
страції та органи місцевого самоврядуван-
ня, громадські формування з охорони гро-
мадського порядку, громадяни, громадські 
об’єднання тощо. 
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Метою даної статті є з’ясування осо-
бливостей взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами забезпечення 
публічної безпеки і порядку під час прове-
дення масових заходів.

Виклад основного матеріалу
Варто погодитися з точкою зору, яку 

висловлює Є.В. Євтушок стосовно того, що 
проблема організації взаємодії між право-
охоронними органами неодноразово роз-
глядалася як на міжвідомчих нарадах, так 
і в працях науковців, оскільки процес роз-
витку та реформування правоохоронних 
органів України нерозривно пов’язаний зі 
здійсненням співпраці між їх структурними 
складниками під час виконання оператив-
но-службових завдань. На думку автора, 
необхідність взаємодії між правоохорон-
ними органами є нагальною потребою, а 
необхідність її організації – однією з най-
важливіших вимог до діяльності керівників 
цих органів на будь-якому рівні – від струк-
турного підрозділу до відомства [1, с.32], із 
чим не можна не погодитися.
Крім того, на сьогодні не менш актуаль-

ною є проблема взаємодії поліції та громад-
ськості, у т.ч. і у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, адже багаторічний 
світовий досвід правоохоронної діяльності 
в демократичних країнах засвідчує, що од-
ним із найважливіших інструментів забез-
печення безпеки є саме побудова сталих 
партнерських відносин між поліцією та на-
селенням. Зокрема, на думку Ю. Бєлоусова,-
В. Семенюка та З. Швець, особливої акту-
альності набуло питання переходу до кон-
цепції поліцейської діяльності, орієнтова-
ної на громаду, яка виникла як альтерна-
тива традиційному стилю роботи поліції. 
Новий підхід, як стверджують автори, пе-
редбачає не лише необхідність врахуван-
ня потреб мешканців громади в безпеці (їх 
бачення основних загроз, очікування від 
роботи поліції, загальна оцінка її діяльнос-
ті тощо), але й необхідність усвідомлення 
ними, що значна доля відповідальності за 
забезпечення публічної безпеки поклада-
ється саме на них [2, с.4]. 
Зазначене вище обґрунтовує актуаль-

ність дослідження особливостей взаємодії 

Національної поліції України з іншими 
суб’єктами забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових захо-
дів. Відмітимо, що в загальному розумінні 
взаємодія – це взаємний зв’язок між пред-
метами у дії, а також погоджена дія між 
ким-, чим-небудь [3, с.346]. Крім того, вза-
ємодію визначають як змінну систему від-
носин між взаємозалежними елементами, 
сутністю якої є обмінний процес [1, с.33].
Цікавою вважаємо думку, що організа-

ція взаємодії, по суті, є інваріантом управ-
ління, оскільки йдеться про забезпечення 
узгодженості трудових процесів, досяг-
нення єдиної спрямованості в діяльності 
елементів системи й окремих працівників 
правоохоронних органів, хоча особливу 
гостроту проблемі спільних дій надають 
особливості функціонально-структурного 
устрою цих органів. З одного боку, різні 
служби та підрозділи виконують настільки 
специфічні функції, що могли б складати 
автономну соціальну систему, з другого – ці 
служби й підрозділи так тісно пов’язані в 
реалізації своїх правоохоронних функцій, 
що їхня діяльність фактично становить 
єдиний процес [1, с.33], із чим цілком по-
годжуємося.
Так, загалом діяльність поліції спрямо-

вується та координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра внутрішніх 
справ України згідно із законом. Правовою 
основою діяльності поліції є в тому числі 
акти Президента України, закони України 
та постанови Верховної Ради України, акти 
Кабінету Міністрів України, а також видані 
відповідно до них акти Міністерства вну-
трішніх справ України. Взаємовідносини 
у сферах діяльності поліції з відповідними 
органами інших держав та міжнародними 
організаціями базуються на міжнародних 
договорах, а також на установчих актах та 
правилах міжнародних організацій, членом 
яких є Україна (ст.ст. 1,3,4 Закону України 
«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 
р. №580-VIII) [4].
Більш тісно згідно зі ст.5 Закону Укра-

їни «Про Національну поліцію» поліція у 
процесі своєї діяльності взаємодіє з орга-
нами правопорядку та іншими  органами 
державної влади, а також органами місце-
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вого самоврядування відповідно до закону 
та інших нормативно-правових актів [4]. У 
той же час у п.8 Постанови Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Поло-
ження про  Національну поліцію» № 877 від 
28.10.2015 р. зазначається, що Національ-
на поліція під час виконання покладених 
на неї завдань взаємодіє з іншими держав-
ними органами, допоміжними органами і 
службами, утвореними Президентом Укра-
їни, тимчасовими консультативними, до-
радчими та іншими допоміжними органа-
ми, утвореними Кабінетом Міністрів Укра-
їни, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, громадськими 
спілками, профспілками та організаціями 
роботодавців, відповідним и органами іно-
земних держав і міжнародних організа-
цій, а також підприємствами, установами 
та організаціями [5]. Вже з вище сказано-
го випливає неузгодженість законодавчої 
бази у досліджуваній сфері, оскільки у ст. 5 
Закону України «Про Національну полі-
цію» не міститься вказівки на можливу вза-
ємодію поліції, наприклад, з громадськими 
об’єднаннями, які також можуть виступати 
суб’єктом забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових за-
ходів. 
У той же час у ст. 11 «Взаємодія з на-

селенням на засадах партнерства» Закону 
України «Про Національну поліцію» під-
креслюється, що діяльність поліції здій-
снюється в тісній співпраці та взаємодії з 
населенням, територіальними громадами 
та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на задоволен-
ня їхніх потреб. Крім того, ст. 89 «Спільні 
проекти з громадськістю» зазначається, що 
поліція взаємодіє з громадськістю шляхом 
підготовки та виконання спільних проек-
тів, програм та заходів для задоволення по-
треб населення та покращення ефективнос-
ті виконання поліцією покладених на неї 
завдань. При чому співпраця між поліцією 
та громадськістю спрямована на виявлення 
та усунення проблем, пов’язаних із здій-
сненням поліцейської діяльності, і сприян-
ня застосуванню сучасних методів для під-
вищення результативності та ефективності 
здійснення такої діяльності [4]. Тобто полі-

ція доволі тісно взаємодіє з громадськими 
об’єктами, що обумовлює доцільність, на 
нашу думку, внесення змін до ст. 5 Закону 
України «Про Національну поліцію» з ме-
тою розширення переліку суб’єктів, із яки-
ми поліція взаємодіє у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку в цілому, не 
лише під час проведення масових заходів.
Щодо взаємодії органів поліції з гро-

мадськими об’єднаннями під час проведен-
ня масових заходів варто звернути увагу й 
на особливості співпраці з громадськими 
формуваннями з охорони громадського по-
рядку і державного кордону. Зокрема, гро-
мадяни України відповідно до Конституції 
України [6] мають право створювати в уста-
новленому порядку громадські об’єднання 
для участі в охороні громадського порядку, 
сприяння органам місцевого самов ряду-
вання, правоохоронним органам, органам 
виконавчої влади та ін., а також посадовим 
особам у запобіганні та припиненні адмі-
ністративних правопорушень і злочинів, 
захисті життя та здоров’я громадян, інте-
ресів суспільства і держави від протиправ-
них посягань, а також у рятуванні людей 
і майна під час стихійного лиха та інших 
надзвичайних обставин. Дані громадські 
формування з охорони громадського по-
рядку і державного кордону можуть бути 
створені на засадах громадської самодіяль-
ності як звед ені загони громадських форму-
вань, спеціалізовані загони (групи) сприян-
ня Національній поліції та ін. (ст.1 Закону 
України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордо-
ну» від 22.06.2000 р. № 1835-III) [7].
Координацію діяльності громадських 

формувань з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону здійснюють відпо-
відно місцеві державні адміністрації та ор-
гани місцевого самоврядування. А повсяк-
денна (оперативна) діяльність таких фор-
мувань організовується, спрямовується і 
контролюється відповідними органами На-
ціональної поліції, підрозділами Державної 
прикордонної служби України (ст.3 Закону 
України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордо-
ну» від 22.06.2000 р. № 1835-III) [7 ]. Тобто 
громадські формування з охорони громад-
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ського порядку і державного кордону ство-
рюються і діють у взаємодії з органами На-
ціональної поліції України, додержуючись 
принципів гуманізму, законності, гласнос-
ті, добровільності, додержання прав та сво-
бод людини і громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб. 
Щодо взаємодії поліції з органами міс-

цевого самоврядування, слід відмітити, що 
керівники територіальних органів поліції 
повинні не менше одного разу на два місяці 
проводити відкриті зустрічі з представни-
ками органів місцевого самоврядування на 
рівнях областей, районів, міст та сіл з метою 
налагодження ефективної співпраці між 
поліцією та органами місцевого самовряду-
вання і населенням (ст.88 Закону України 
«Про Національну поліцію») [4]. На таких 
зустрічах обговорюється діяльність поліції, 
визначаються поточні проблеми та обира-
ються найефективніші способи їх вирішен-
ня, а також систематично надається інфор-
мація про стан правопорядку, заходи, які 
були вжиті та вживаються щодо поперед-
ження правопорушень, у т.ч. під час прове-
дення масових заходів на території країни.
Відповідно заслуховування інформа-

ції керівників органів Національної по-
ліції про стан законності, боротьби із зло-
чинністю, охорони громадського порядку 
та результати діяльності на відповідній 
території згідно зі ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР належить 
до виключної компетенції сільських, се-
лищних, міських рад. Крім того, одним із 
власних(самоврядних) повноважень вико-
навчих органів сільських, селищних, місь-
ких рад у сфері забезпечення законності, 
правопорядку, охорони прав, свобод і за-
конних інтересів громадян є саме сприян-
ня діяльності органів Національної поліції, 
а також суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, Національного антикорупційно-
го бюро України, адвокатури і Державної 
кримінально-виконавчої служби України 
(ст. 38 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні») [8].
Ще одним важливим суб’єктом, із яким 

взаємодія Національна поліція під час за-
безпечення публічної безпеки і порядку 

під час проведення масових заходів, є На-
ціональна гвардія України, що відповідно 
до п.2 ст.2 Закону України «Про Націо-
нальну гвардію України» від 13.03.2014 р. 
№ 876-VII визнана основним суб’єктом з 
припинення масових заворушень [9], які 
нерідко трапляються в процесі проведення 
масових заходів. Так, при здійсненні захо-
дів щодо припинення масових заворушень 
Національна гвардія України координує 
діяльність сил та засобів правоохоронних 
органів, залучени х до припинення зазна-
чених протиправних дій. Організація ді-
яльності Національної гвардії України з 
припинення масових заворушень, а також 
порядок її взаємодії під час виконання за-
значеної функції з правоохоронними орга-
нами, іншими органами державної влади, а 
також органами місцевого самоврядування 
визначається Кабінетом Міністрів України 
[9].
У даному контексті доцільно звернути 

увагу на Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України «Про затвердження По-
рядку організації взаємодії Національної 
гвардії України та Національної поліції 
України під час забезпечення (охорони) 
публічної (громадської) безпеки і порядку» 
від 10.08.2016 р. № 773, націлений на мету 
визначення порядку (механізму) спільного 
залучення сил і засобів Національної полі-
ції та Національної гвардії України щодо 
забезпечення (охорони) публічної (громад-
ської) безпеки і порядку [10].
Зокрема, до забезпечення (охорони) 

публічної (громадської) безпеки і порядку 
залучаються: 1) від Національної гвардії 
України – військові частини (підрозділи), 
на які покладено функції з охорони громад-
ського порядку; 2) від Національної поліції 
України – територіальні органи Національ-
ної поліції в Автономній Республіці Крим 
та місті Севастополі, областях і місті Києві, 
їх відокремлені підрозділи. Взаємодія між 
ними здійснюється в межах, визначених за-
конодавством, шляхом: 1) спільного патру-
лювання нарядами вулиць, площ, парків, 
скверів, вокзалів, аеропортів, морських та 
річкових портів, інших публічних (громад-
ських) місць; 2) забезпечення (охорони) пу-
блічної (громадської) безпеки і порядку під 
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час проведення зборів, мітингів, вуличних 
походів, демонстрацій, інших масових та 
спортивних заходів, а також під час заходів 
у публічних (громадських) місцях за учас-
тю осіб, щодо яких здійснюється державна 
охорона; 3) проведення спільних заходів з 
метою стабілізації оперативної обстановки 
в разі її загострення в межах території од-
нієї чи декількох адміністративно-терито-
ріальних одиниць; 4) взаємодія з питань 
припинення масових заворушень [10].
Досліджуючи особливості взаємодії 

Національної поліції України з іншими 
суб’єктами забезпечення публічної безпе-
ки і порядку під час проведення масових 
заходів, слід звернути увагу й на порядок 
взаємодії суб’єктів забезпечення публічно-
го порядку та публічної безпеки у зв’язку 
з підготовкою та проведенням футбольного 
матчу. Зокрем а, для взаємодії сил і засобів, 
що залучаються з метою забезпечення пу-
блічного порядку та публічної безпеки під 
час проведення футбольного матчу, утворю-
ється координаційний штаб у складі пред-
ставників його організатора, органів Наці-
ональної поліції (Служби безпеки України, 
Управління державної охорони України, 
якщо заплановано участь осіб, щодо яких 
здійснюється державна охорона), підроз-
ділів цивільного захисту, служби безпеки 
спортивної споруди (футбольного клубу), 
оператора спортивної споруди, місцевої 
державної адміністрації, органу місцевого 
самоврядування, органу охорони здоров’я, 
інших осіб (ст.16 Закону України «Про осо-
бливості забезпечення громадського по-
рядку та громадської безпеки у зв’язку з 
підготовкою та проведенням футбольних 
матчів» від 08.07.2011 р. №3673-VI) [11].
Крім того, з керівниками органів Наці-

ональної поліції взаємодіє керівник служби 
безпеки спортивної споруди (футбольного 
клубу) – спеціальна служба (підрозділ, гру-
па осіб), створена оператором спортивної 
споруди або футбольним клубом, яка від-
повідає за здійснення заходів безпеки під 
час проведення футбольного матчу (ст.1). 
Також забезпечення і налагодження вза-
ємодії з органами Національної поліції під 
час проведення футбольних матчів, пере-
везення глядачів (зокрема якщо змагання 

закінчується в нічний час), забезпечення 
громадського порядку, запобігання та сво-
єчасного припинення протиправних дій, 
фактів насильства, вандалізму, а також до-
тримання порядку на території спортив-
ної споруди до, під час та після закінчення 
матчу належить до обов’язків організатора 
футбольного матчу (пункти 2,9 ст.9 Закону 
України «Про особливості забезпечення 
громадського порядку та громадської без-
пеки у зв’язку з підготовкою та проведен-
ням футбольних матчів») [11].

Висновки
Отже, у результаті дослідження осо-

бливостей взаємодії Національної поліції 
України з іншими суб’єктами забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку під час 
проведення масових заходів приходимо 
до висновку, що сучасний стан взаємодії є 
незадовільним і потребує здійснення на-
ступних заходів: 1) узгодження норматив-
но-правової бази, усунення колізійності 
норм і вдосконалення чинного законодав-
ства у сфері забезпечення органами поліції 
публічної безпеки і порядку під час про-
ведення масових заходів шляхом, переду-
сім, внесення змін до ст. 5 Закону України 
«Про Національну поліцію» із метою до-
повнення і деталізації переліку суб’єктів 
взаємодії, прийняття окремої інструкції/
порядку щодо взаємодії з усіма суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час проведення масових заходів на 
кшталт затвердженого Порядку організа-
ції взаємодії Національної гвардії України 
та Національної поліції України тощо;-
2) включення до посадових інструкцій по-
ліцейських вимог, обов’язків, прав, проце-
дур щодо їх взаємодії з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час проведення масових заходів;-
3) розробка адекватним реаліям сучаснос-
ті критеріїв оцінки ефективності взаємодії; 
4) налагодження взаємодії з громадськіс-
тю в контексті демократизації та гуманіза-
ції діяльності поліції, здійснення виховної 
і профілактичної роботи в напрямку під-
вищення відповідальності громадських 
об’єднань і громадян за стан безпеки і по-
рядку під час проведення ними масових 
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заходів; 5) розвиток ефективної системи 
комунікацій для своєчасного і оператив-
ного здійснення взаємодії органів поліції 
з іншими суб’єктами забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку під час проведення 
масових заходів задля попередження й 
швидкого усунення масових заворушень 
і тому подібне; 6) запровадження систе-
ми постійного моніторингу і взаємного 
інформування та обміну інформацією між 
суб’єктами взаємодії у сфері публічної без-
пеки та захисту; 7) підвищення професіо-
налізму особового складу органів поліції з 
орієнтацію на специфіку діяльності під час 
проведення масових заходів; 8) активіза-
ція тренінгової роботи з підвищення ефек-
тивності діяльності усіх задіяних суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки і порядку 
при підготовці до проведення масових за-
ходів, особливо масштабних і міжнарод-
них; 9) обов’язкове обговорення та опри-
люднення результатів взаємодії суб’єктів 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку під час масових заходів та їх оцінки не 
лише на відомчому рівні, а й з представни-
ками громадськості тощо; 10) стимулюван-
ня різних суб’єктів до взаємодії з органами 
поліції в процесі забезпечення публічної 
безпеки і порядку під час масових заходів 
(офіційні подяки, премії тощо); 11) підви-
щення ідеологічної активності та самосві-
домості у працівників органів поліції та ін-
ших суб’єктів взаємодії щодо доцільності, 
нагальності, актуальності взаємодії один з 
одним під час проведення масових заходів 
тощо.
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано актуальність вза-

ємодії суб’єктів забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час проведення масових заходів. Осо-
бливу увагу приділено особливостям взаємодії На-
ціональної поліції України з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і порядку під час 
масових заходів. Наголошується, що за відсут-
ності спеціального нормативного акту, який 
би закріплював як порядок проведення масових 
заходів, так і забезпечення публічної безпеки і 
порядку під час їх проведення, особливості вза-
ємодії Національної поліції України з іншими 
суб’єктами забезпечення публічної безпеки і по-
рядку під час масових заходів не врегульовані на-
лежним чином на законодавчому рівні.
Установлено, що сучасний стан взаємодії в 

даній сфері є незадовільним і потребує здійснен-
ня ряду заходів: узгодження нормативно-право-
вої бази, усунення колізійності норм і вдоскона-
лення чинного законодавства у сфері забезпечен-
ня органами поліції публічної безпеки і порядку 
під час проведення масових заходів; включення 
до посадових інструкцій поліцейських вимог, 
обов’язків, прав, процедур щодо їх взаємодії з ін-
шими суб’єктами забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових заходів; роз-
робку критеріїв оцінки ефективності взаємодії; 
налагодження взаємодії з громадськістю в кон-
тексті демократизації та гуманізації діяльнос-
ті поліції, здійснення виховної і профілактичної 
роботи в напрямку підвищення відповідальності 
громадських об’єднань і громадян за стан безпе-
ки і порядку під час проведення ними масових 
заходів; розвиток ефективної системи комуні-
кацій для своєчасного і оперативного здійснення 
взаємодії органів поліції з іншими суб’єктами 
забезпечення публічної безпеки і порядку під час 
проведення масових заходів задля попередження 
й швидкого усунення масових заворушень і тому 
подібне; запровадження системи постійного мо-
ніторингу і взаємного інформування та обміну 
інформацією між суб’єктами взаємодії у сфері 
публічної безпеки та захисту; активізація тре-
нінгової роботи з підвищення ефективності ді-
яльності усіх задіяних суб’єктів забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку при підготовці до про-
ведення масових заходів, особливо масштабних і 
міжнародних; стимулювання різних суб’єктів до 
взаємодії з органами поліції в процесі забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку під час масових 
заходів (офіційні подяки, премії).
Ключові слова: поліція, Національна по-

ліція, Національна гвардія, публічна безпека, 
публічний порядок, забезпечення, взаємодія, ко-
ординація.

SUMMARY 
The article substantiates the relevance of the 

interaction of the subjects of ensuring public safety 
and order during mass events. Particular attention 
is paid to the peculiarities of the interaction of the 
National Police of Ukraine with other subjects of 
ensuring public safety and order during mass events. 
It is noted that in the absence of a special regulatory 
act that would fi x as a procedure for holding mass 
events, and ensuring public safety and order during 
their conduct, the peculiarities of the interaction of 
the National Police of Ukraine with other actors of 
ensuring public safety and order during mass events 
are not properly regulated at the legislative level.

It has been established that the current state 
of interaction in this area is unsatisfactory and 
requires a number of measures: harmonization of the 
regulatory framework, elimination of confl ict of laws 
and improvement of the current legislation in the fi eld 
of providing public safety and ordering authorities 
with police during mass events; the inclusion in the 
job description of police requirements, duties, rights, 
procedures for their interaction with other actors of 
ensuring public safety and order during mass events; 
development of criteria for assessing the effectiveness 
of interaction; establishment of interaction with 
the public in the context of democratization and 
humanization of the activities of the police, the 
implementation of educational and preventive 
work aimed at increasing the responsibility of public 
associations and citizens for the safety and ordering 
of their activities during mass events; development of 
an effective system of communications for timely and 
prompt implementation of the interaction of police 
authorities with other actors in ensuring public safety 
and order during mass events to prevent and quickly 
remove massive unrest and the like; introduction 
of a system of continuous monitoring and mutual 
information and exchange of information between 
actors of interaction in the fi eld of public safety 
and protection; intensifi cation of training work on 
improving the effi ciency of all actors involved in 
providing public safety and order in preparing for 
mass events, especially large-scale and international; 
encouraging various actors to interact with police 
in the process of securing public safety and order 
during mass events (offi cial thanksgiving, awards).

Key words: police, national police, national 
guard, public security, public order, provision, 
interaction, coordination.



31

Áóðÿê ß.ß. - Ïðàâîâà ïðèðîäà ïðàâîçäàòíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè

ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÀ ÏÐÀÂÎÇÄÀÒÍÎÑÒ² 
ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ

Статья посвящается исследованию право-
вых оснований и порядка приобретения и пре-
кращения правоспособности юридическим 
лицом. Юридическое лицо приобретает граж-
данские права и обязанности и осуществляет их 
через свои органы, действующие в соответствии 
с учредительными документами и законом. По-
рядок создания органов юридического лица уста-
навливается учредительными документами и 
законом.
Гражданская правоспособность юридиче-

ского лица взаимосвязана с хозяйственно - про-
цессуальной правоспособностью, как способ-
ностью иметь процессуальные права и нести 
обязанности стороны, третьего лица.
Все физические и юридические лица способ-

ны иметь процессуальные права и обязанности 
стороны, третьего лица, заявителя, должника 
(процессуальная правоспособность). Поскольку 
хозяйственная процессуальная правоспособ-
ность тесно связана с материально-правовой 
правоспособностью и с материальным правом, 
которое подлежит защите, она возникает одно-
временно с возникновением способности иметь 
материальные права.
Юридическое лицо может быть ограничено 

в правоспособности и дееспособности только в 
случае и порядке, предусмотренном законода-
тельными актами. В случае необоснованного 
решения об ограничении правоспособности и дее-
способности юридического лица она вправе это 
решение обжаловать в суде общей юрисдикции 
или в суде. Ограничения гражданской правоспо-
собности юридических лиц может иметь место 
по решению суда в случаях, специально предусмо-
тренных законом.
Ключевые слова: правосубъектность, право-

способность, юридическое лицо, процессуальные 
права, ликвидационная комиссия, филиал, пред-
ставительство.
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Вступ
Суб’єкт правовідносин – це такий 

учасник суспільних відносин, який висту-
пає як носій юридичних прав і обов’язків, 
які він реалізує завдяки наявності у ньо-
го правосуб’єктності, що є можливістю і 
здатністю особи бути суб’єктом правовід-
носин з усіма правовими наслідками. 
Фактично в теорії права під правоздат-

ністю розуміється абстрактна здатність 
суб’єкта права мати суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки. Вона притаманна 
усім учасникам правовідносин, хоч вони 
не повинні обов’язково реалізовувати усі 
надані їм права; це не просто сума будь-
яких прав, не кількісне їх відображення, 
а необхідний і постійно діючий стан.
Теорія цивільного права визнає, що 

юридичні особи, поряд з особами фізич-
ними, також мають свою правоздатність 
та дієздатність (правосуб’єктність).

Постановка проблеми
Аналіз наукових джерел приводить до 

висновку, що правоздатність юридичної 
особи – достатньо широке поняття, яке 
включає в себе цивільну правоздатність, а 
також процесуальну і господарську, що, у 
свою чергу, обумовлює проблематику до-
слідження цього питання.

Аналіз останніх досліджень і          
публікацій

Цивільну правоздатність та дієздат-
ність фізичної особи досліджував ряд ав-
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торів [1-2], водночас питання правоздат-
ності юридичної особи практично не до-
сліджується. 

Метою даної статті виступає дослі-
дження правових підстав правоздатності 
юридичної особи.

Виклад основного матеріалу
Правосуб’єктність дозволяє розгляда-

ти певну особу не лише як абстрактний 
суб’єкт права, а як суб’єкта конкретних 
правовідносин, при цьому нерозривний 
зв’язок правосуб’єктності із суб’єктом 
права є однією з правових аксіом. Про-
те саме поняття правосуб’єктності трак-
тується по-різному залежно від співвідно-
шення двох категорій: «правоздатність» і 
«дієздатність» [3, c.205].
Для правосуб’єктності юридичної осо-

би характерним є те, що категорії право-
здатності та дієздатності в неї збігаються, 
тому в законодавстві та на практиці досить 
часто вживається термін «правоздатність», 
коли йдеться про цивільну правосуб’єктність 
юридичної особи [3, с. 206].
У законодавчих актах Німеччини пра-

воздатність юридичних осіб обумовлю-
ється їхніми статутними цілями. Сам об-
сяг повноважень органу юридичної особи 
формально обмежується відповідно до її 
цілей, однак у такому разі юридична осо-
ба відповідає за збитки, завдані її органа-
ми під час виконання покладених на них 
обов’язків. Судова практика Німеччини 
виходить з того, що передбачені статутом 
цілі мають значення лише для внутрішніх 
відносин. Угоди, які укладені юридичною 
особою з перевищенням передбачених 
статутом повноважень або такі, що вихо-
дять за межі статутних цілей, є дійсними 
стосовно третіх осіб і зобов’язують їх і 
безпосередньо юридичну особу [4, с. 78].
У французькому цивільному праві та-

кож формально закріплений принцип 
спеціальної правоздатності юридичної 
особи, водночас у доктрині та судовій 
практиці щодо об’єднань, діяльність яких 
спрямована на одержання прибутку, 
основною є тенденція легалізації загаль-
ної правоздатності, яка полегшує обіг 

капіталів у пошуках найбільш вигідних 
сфер його застосування. 
Можна говорити, що законодавство 

Франції про торгові товариства перед-
бачає недійсність обмежень щодо повно-
важень осіб, які діють у ролі органа то-
вариства, стосовно третіх осіб; визначені 
статутом товариства цілі мають значення 
виключно у внутрішніх стосунках членів 
товариства. Акціонерне законодавство 
взагалі передбачає спрощений порядок 
зміни цілей товариства [4, с. 78].
Відповідно до ст. 91 Цивільного ко-

дексу України юридична особа здатна 
мати такі ж цивільні права та обов’язки 
(цивільну правоздатність), як і фізична 
особа, крім тих, які за своєю природою 
можуть належати лише людині [5].
Виходячи із змісту вищенаведеної 

статті, можна говорити, що принцип 
універсальної правоздатності передба-
чає, що юридична особа може займатися 
будь-якими видами діяльності, не заборо-
неними законом. Разом із тим певні види 
юридичних осіб наділені спеціальною 
правоздатністю, тобто можуть здійсню-
вати лише ті види діяльності, вичерпний 
перелік яких зазначений у статуті. Укла-
дені такою юридичною особою за межами 
її правоздатності правочини називаються 
«позастатутними» та можуть бути визнані 
недійсними [6].
Статтею 80 Цивільного кодексу Укра-

їни передбачено, що юридичною особою 
є організація, створена і зареєстрована 
у встановленому законом порядку. Юри-
дична особа наділяється цивільною пра-
воздатністю і може бути позивачем та від-
повідачем у суді.
Цікавим у цьому плані може бути ви-

значення юридичної особи в контексті її 
створення та реєстрації, сформульоване 
Л. П. Котяш «Юридична особа - це суб’єкт 
права, який створений (відповідно до 
норм цивільного права - для приватних 
осіб, відповідно до норм адміністратив-
ного права - для публічних осіб) та за-
реєстрований у порядку, встановленому 
законом та об’єднанням осіб, на проти-
вагу фізичній «смертній» особі, з метою 
задоволення приватних економічних, 
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політичних, культурних, професійних та 
ін. інтересів або публічних інтересів, як 
організація, установа за рішенням компе-
тентного органу публічної влади, життя 
якої не припиняється зі смертю одного 
чи навіть усіх засновників» [7, с. 15].
Цивільна правоздатність юридичної 

особи виникає з моменту її створення і 
припиняється з дня внесення до єдино-
го державного реєстру запису про її при-
пинення (ч. 4 ст. 91 Цивільного кодексу 
України).
Юридична особа набуває цивільних 

прав та обов’язків і здійснює їх через свої 
органи, які діють відповідно до установ-
чих документів та закону. Порядок ство-
рення органів юридичної особи встанов-
люється установчими документами та за-
коном. 
У випадках, встановлених законом, 

юридична особа може набувати цивіль-
них прав та обов’язків і здійснювати їх 
через своїх учасників. Орган або особа, 
яка відповідно до установчих докумен-
тів юридичної особи чи закону виступає 
від її імені, зобов’язана діяти в інтересах 
юридичної особи, добросовісно і розумно 
та не перевищувати своїх повноважень.-
У відносинах із третіми особами обме-
ження повноважень щодо представни-
цтва юридичної особи не має юридич-
ної сили, крім випадків, коли юридична 
особа доведе, що третя особа знала чи 
за всіма обставинами не могла не знати 
про такі обмеження. Якщо члени органу 
юридичної особи та інші особи, які від-
повідно до закону чи установчих доку-
ментів виступають від імені юридичної 
особи, порушують свої обов’язки щодо 
представництва, вони несуть солідарну 
відповідальність за збитки, завдані ними 
юридичній особі [8].
Фактично, цивільна правоздатність 

юридичної особи взаємопов’язана із гос-
подарсько - процесуальною правоздатніс-
тю як здатністю мати процесуальні права 
та нести обов’язки сторони, третьої особи.
Усі фізичні і юридичні особи здатні 

мати процесуальні права та обов’язки сто-
рони, третьої особи, заявника, боржника 
(процесуальна правоздатність).

Сторони, в процесуальному розумінні, 
це суб’єкти матеріально-правових відно-
син, які виступають на захист своїх інте-
ресів і на яких поширюється юрисдикція 
суду та законна сила судового рішення. 
Для того, щоб вступати в процесуальні 
правовідносини, сторони повинні мати 
господарську процесуальну право- та ді-
єздатність [9].
Господарською процесуальною право-

здатністю володіють усі фізичні та юри-
дичні особи на підставі їхнього права на 
судовий захист у господарському суді сво-
їх прав і законних інтересів. У цьому ви-
ражається нерозривний процесуальний 
зв’язок між процесуальною правоздатніс-
тю і здатністю мати матеріальні права та 
обов’язки. Особа наділяється процесуаль-
ною правоздатністю з метою захисту ма-
теріальних прав і інтересів. Правоздат-
ність у матеріальному праві - це здатність 
мати відповідні матеріальні права і нести 
обов’язки, а процесуальна правоздатність 
- це можливість бути в господарському 
суді стороною, третьою особою.
Оскільки господарська процесуальна 

правоздатність тісно пов’язана з матері-
ально-правовою правоздатністю і з мате-
ріальним правом, яке підлягає захисту, 
вона виникає одночасно з виникненням 
здатності мати матеріальні права [10]. 
Цікавою в цьому питанні є судова 

практика. Так, ухвалою Сєвєродонецько-
го міського суду Луганської області від 24 
квітня 2018 року № 428/4296/18 у справі 
про визнання права власності на гараж 
встановлено, що згідно з даними Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських 
формувань у ньому відсутні відомості про 
Виконавчий комітет Сєвєродонецької 
міської ради Луганської області як юри-
дичну особу.
Таким чином, оскільки Виконавчий 

комітет Сєвєродонецької міської ради Лу-
ганської області не має статусу юридичної 
особи, то відповідно він і не наділений 
цивільною процесуальною правоздатніс-
тю, а тому не може бути стороною в ци-
вільному процесі [11].
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Що ж до господарської процесуальної 
правоздатності відокремлених підроз-
ділів юридичних осіб, філій і представ-
ництв, то останні, будучи наділені певним 
обсягом господарських прав та обов’язків 
(господарська компетенція), тим не мен-
ше не наділяються самостійною господар-
ською процесуальною правоздатністю та 
дієздатністю, оскільки не мають статусу 
юридичної особи [12].
Відповідно до чинного законодавства, 

зокрема Цивільного та Господарського 
кодексів України, Законів України «Про 
господарські товариства», «Про акціонер-
ні товариства», «Про банки і банківську 
діяльність», юридичні особи для здій-
снення своїх функцій мають право ство-
рювати філії, представництва, відділення 
та інші відокремлені підрозділи, які не є 
юридичними особами.
Згідно зі ст. 95 Цивільного кодексу 

України філією є відокремлений підрозділ 
юридичної особи, що розташований поза 
її місцезнаходженням та здійснює всі або 
частину її функцій. Філії не є юридичними 
особами. Вони наділяються майном юри-
дичної особи, що їх створила, і діють на під-
ставі затвердженого нею положення [13].
Постановою Пленуму Вищого госпо-

дарського суду України «Про деякі пи-
тання практики застосування Господар-
ського процесуального кодексу України 
судами першої інстанції» від 26.12.2011-
№ 18 роз’яснено, що коло повноважень 
відокремленого підрозділу юридичної 
особи стосовно здійснення у господарсько-
му суді повноваження сторони у справі від 
імені цієї особи визначається установчими 
документами останньої, положенням про 
відособлений підрозділ, яке затверджено 
юридичною особою або довіреністю, ви-
даною нею ж у встановленому порядку ке-
рівникові цього підрозділу [14].
Тобто філії, представництва, інші від-

окремлені підрозділи наділяються пев-
ною господарською компетенцією. Втім, 
не маючи статусу юридичної особи, такі 
підрозділи не наділяються самостійною 
господарською процесуальною право-
здатністю та дієздатністю. Різниця між 
філією і представництвом полягає в об-

сязі й характері функцій цих підрозді-
лів. Якщо філія здійснює всі або частину 
функцій юридичної особи, то представ-
ництво лише здійснює представництво 
та захист її інтересів. Юридичні особи пе-
редають філіям і представництвам певне 
майно та затверджують положення про 
них, що визначають зміст і порядок їх-
ньої діяльності. Однак юридично власни-
ком цього майна залишається юридична 
особа, тому що філії та представництва не 
мають правосуб’єктності. Тобто філії та 
представництва виступають лише як від-
окремлені частини юридичної особи, що 
їх створила. 
Для здійснення функцій від імені юри-

дичної особи остання видає довіреність 
призначеному нею керівникові філії або 
представництва, за якою вони мають пра-
во укладати договори та інші правочини 
від імені юридичної особи, що їх створи-
ла, у межах наданих повноважень. Ке-
рівник на підставі цієї довіреності діє від 
імені та в інтересах юридичної особи, а не 
від імені філії або представництва [15]. 
Обмеженням правоздатності юридич-

ної особи можна вважати заняття деяки-
ми видами діяльності, якими юридичні 
особи можуть займатися тільки на підста-
ві спеціального дозволу (ліцензії), за ч. 3 
ст. 91 ЦК, а також те, що деякими вида-
ми діяльності можуть займатись не будь-
які, а тільки визначені юридичні особи. 
Наприклад, діяльність по виготовленню 
і реалізації наркотичних і вибухових ре-
човин або виготовлення грошових знаків 
може здійснюватися тільки державними 
підприємствами [15, с. 173]. 
Фактично, це юридичні особи, що 

створені державою. В силу своєї сутнос-
ті і призначення така юридична особа не 
може і не повинна мати право здійсню-
вати будь-які види діяльності, оскільки 
зв’язана цільовою спрямованістю з самою 
державою. Правоздатність ж останньої 
«витікає з тієї функції носія публічної вла-
ди, яку в інтересах всього суспільства ви-
конує держава» . Загальна направленість 
інтересів держави та юридичної особи, нею 
створеної, повинні бути наближеними. 
Спеціальна правоздатність юридичної 
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особи, заснованої державою, обумовлена 
«спеціальною правоздатністю» самої дер-
жави. Держава націлена на здійснення не 
будь-яких видів діяльності, а тільки на ті, 
які відповідають функціям, що покладені 
на неї суспільством. 
Тобто спеціальна правоздатність юри-

дичної особи, створеної державою, є влас-
ною правоздатністю юридичної особи. 
Ототожнення правоздатності такої юри-
дичної особи з правоздатністю держави 
означало б неможливість існування такої 
організації, як юридична особа [16, с. 146].
Цікавим у плані правоздатності 

юридичної особи, що припиняється, є 
роз’яснення судової практики [17].
Юридична особа є такою, що припи-

нилася, з дня внесення до єдиного дер-
жавного реєстру запису про її припинен-
ня (частина друга статті 104 вказаного 
Кодексу).
Положеннями ч. 3 ст. 105 ЦК Украї-

ни передбачено, що учасники юридичної 
особи, суд або орган, що прийняв рішен-
ня про припинення юридичної особи, 
відповідно до цього Кодексу признача-
ють комісію з припинення юридичної 
особи (комісію з реорганізації, ліквідацій-
ну комісію), голову комісії або ліквідатора 
та встановлюють порядок і строк заявлен-
ня кредиторами своїх вимог до юридич-
ної особи, що припиняється. Виконання 
функцій комісії з припинення юридичної 
особи (комісії з реорганізації, ліквідацій-
ної комісії) може бути покладено на орган 
управління юридичної особи.
За приписом ч. 4 ст. 105 ЦК України 

до комісії з припинення юридичної осо-
би (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) або ліквідатора з моменту призна-
чення переходять повноваження щодо 
управління справами юридичної особи. 
Голова комісії, її члени або ліквідатор 
юридичної особи представляють її у від-
носинах з третіми особами та виступають 
у суді від імені юридичної особи, яка при-
пиняється.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) є 

уповноваженим представником такого 
підприємства. Разом із тим слід мати на 
увазі, що комісія не має статусу юридич-

ної особи, а підприємство, що ліквідуєть-
ся, в період її роботи статусу юридичної 
особи не втрачає. При цьому ліквідатор 
або голова ліквідаційної комісії (члени 
комісії) є представником підприємства та 
працює від його імені.
Таким чином, у період роботи лікві-

даційної комісії підприємство, яке лік-
відується, не втрачає статусу юридичної 
особи і, отже, може бути учасником про-
цесу на загальних підставах. Ліквідацій-
на комісія діє не від власного імені, а від 
імені юридичної особи як її орган. Отже, 
оскільки ліквідаційна комісія не відно-
ситься до суб’єктів, перелічених у ст. 4 
Господарського процесуального кодексу 
України, позов може бути пред’явлено до 
юридичної особи в особі її ліквідаційної 
комісії.

Висновки
Отже, правоздатність і дієздатність 

юридичних осіб, як і аналогічні власти-
вості фізичних осіб, охороняються зако-
ном. Тому треба мати на увазі, що юри-
дична особа може бути обмежена в право-
здатності і дієздатності лише у випадку і 
порядку, передбаченому законодавчими 
актами. У випадку необґрунтованого рі-
шення про обмеження правоздатності і 
дієздатності юридичної особи вона має 
право це рішення оскаржити в суді за-
гальної юрисдикції або в господарському 
суді. 
Також обмеження цивільної право-

здатності юридичних осіб може мати міс-
це за рішенням суду у випадках, спеціаль-
но передбачених законом.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячується дослідженню пра-

вових підстав та порядку набуття та при-
пинення правоздатності юридичною особою. 
Юридична особа набуває цивільних прав та 
обов’язків і здійснює їх через свої органи, які 
діють відповідно до установчих документів та 
закону. Порядок створення органів юридичної 
особи встановлюється установчими докумен-
тами та законом.
Цивільна правоздатність юридичної осо-

би взаємопов’язана із господарсько - процесу-
альною правоздатністю, як здатністю мати 
процесуальні права та нести обов’язки сторо-
ни, третьої особи.
Усі фізичні і юридичні особи здатні мати 

процесуальні права та обов’язки сторони, тре-
тьої особи, заявника, боржника (процесуальна 
правоздатність). Оскільки господарська про-
цесуальна правоздатність тісно пов’язана 
з матеріально-правовою правоздатністю і з 
матеріальним правом, яке підлягає захисту, 
вона виникає одночасно з виникненням здат-
ності мати матеріальні права.
Юридична особа може бути обмежена в 

правоздатності і дієздатності лише у випад-
ку і порядку, передбаченому законодавчими 
актами. У випадку необґрунтованого рішення 
про обмеження правоздатності і дієздатнос-
ті юридичної особи вона має право це рішен-
ня оскаржити в суді загальної юрисдикції або 
в господарському суді. Обмеження цивільної 
правоздатності юридичних осіб може мати 
місце за рішенням суду у випадках, спеціально 
передбачених законом.
Ключові слова: правосуб’єктність, пра-

воздатність, юридична особа, процесуальні 
права, ліквідаційна комісія, філія, представ-
ництво.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of legal 

grounds and procedures for acquiring and 
termination of legal capacity by a legal entity. A 
legal entity acquires civil rights and obligations 
and carries them out through its bodies acting in 
accordance with the constituent documents and the 
law. The procedure for the establishment of legal 
entities is established by constituent documents and 
by law.

Civil legal capacity of a legal entity is 
interrelated with the economic - procedural capacity, 
as the ability to have procedural rights and to bear 
the responsibilities of the party, a third person.

All natural and legal persons are able to have 
procedural rights and obligations of a party, a 
third person, the applicant, the debtor (procedural 
legal capacity). Since economic legal capacity is 
closely linked to material legal capacity and with 
material law that is subject to protection, it arises 
simultaneously with the emergence of the ability to 
have material rights.

A legal entity may be limited in capacity 
and capacity only in the case and in the manner 
prescribed by legislative acts. In the case of an 
unreasonable decision to limit the legal capacity 
and legal capacity of a legal entity, it has the 
right to appeal this decision in a court of general 
jurisdiction or in an economic court. Limitation of 
the legal capacity of legal entities may take place by 
a court decision in cases specifi cally foreseen by law.

Key words: legal personality, legal capacity, 
legal person, procedural rights, liquidation 
commission, branch, representation.
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ÔÎÐÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ Ô²ÑÊÀËÜÍÎ¯ 

ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В научной статье исследованы формы 
обеспечения информационной деятельности 
органов Государственной фискальной служ-
бы Украины. Проанализировано современ-
ное состояние научной разработки данного 
понятийного аппарата. Определены формы 
обеспечения информационной деятельности 
органов ДФС Украины, а именно: правовая, 
организационная, организационно-техниче-
ская. Выяснено, что правовая форма обра-
зуется совокупностью: во-первых, норм ре-
гулирования поведения субъектов налоговых 
и таможенных информационных правоот-
ношений относительно создания, сбора, по-
лучения, хранения, использования, распро-
странения, охраны и защиты информации; 
во-вторых, совокупностью мероприятий 
по выработке и поддержанию этих норм. 
Отмечено, что организационная форма 
осуществляемой в рамках правопримени-
тельной деятельности и является осно-
ванной на законодательстве оперативной, 
повседневной реализацией органами ДФС 
Украины мероприятий, направленных на 
то, чтобы обеспечить воплощение в жизнь 
связанных с информационной деятельно-
стью правовых норм. Обращено внимание 
на то, что важными составляющими дея-
тельности по обеспечению информацион-
ной деятельности, осуществляемой в орга-
низационно-технической форме, являются: 
технологическое, кадровое, финансовое и ма-
териальное обеспечение. При этом техно-
логическое обеспечение представляет собой 
совокупность методического обеспечения и 

 ËÈÒÂÈÍ Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, ñ.í.ñ., 
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, äîöåíò 
êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó òà ìèòíî¿ áåçïåêè 

В умовах євроінтеграційних проце-
сів, які відбуваються в нашій державі, та 
у світлі її належного економічного розви-
тку, забезпечення безперебійної інфор-
маційної діяльності державних органів 
України набуває особливого значення. У 
цьому сенсі податкові й митні органи віді-
грають важливу роль у процесі створен-
ня сприятливих умов для розвитку еко-
номічної діяльності (як внутрішньої, так 
і зовнішньої), забезпечення безпеки сус-
пільства, захисту податкових та митних 

технологического инструментария, исполь-
зуемых органами ДФС Украины в интересах 
выполнения возложенных на них функций и 
обязанностей. Система подготовки и пере-
подготовки кадров в интересах выполнения 
задач информационной деятельности орга-
нов ДФС Украины является кадровым обе-
спечением. Финансовое обеспечение образу-
ется совокупностью финансовых ресурсов, 
выделяемых из государственного бюджета 
Украины таможенным и налоговым орга-
нам. Материальное обеспечение образуется 
совокупностью материальных ресурсов. На 
сегодняшний день сложилась ситуация, со-
гласно которой налоговые и таможенные ор-
ганы имеют разный уровень материального 
обеспечения, что зависит, в первую очередь, 
от их удаленности от центра.
Ключевые слова: Государственная фи-

скальная служба Украины, формы обеспече-
ния, информационная деятельность.
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інтересів України. Безумовно, в період 
світового розвитку інформаційних про-
цесів та в умовах будівництва інформа-
ційного суспільства забезпечення інфор-
маційної діяльності органів Державної 
фіскальної служби України (далі – ДФС 
України) є одним із визначальних чин-
ників ефективної роботи податкової та 
митної систем. Належне інформаційне 
забезпечення полегшує функціонування 
податкових та митних органів, дає мож-
ливість безперервного цілеспрямованого 
отримання даними органами інформації, 
без якої неможливе виконання їх завдань 
та обов’язків. Саме тому питання форм 
забезпечення інформаційної діяльності 
органів ДФС України мають велике тео-
ретичне і практичне значення. 
Вагомий внесок у дослідження інфор-

маційного забезпечення діяльності орга-
нів ДФС України зробили такі вчені як: 
В.І. Антипов, О.М. Бандурка, В.Т. Бі-
лоус, А.І. Брезвін, В.Д. Басай, Т.С. Ка-
сянюк, Д.О. Мороз, А.М. Новицький,-
А.А. Папаїка, Т.О. Рекуненко, В.А. Пред-
борський, І.Н. Парина, Д.Я. Семир’янов, 
І.С. Стаценко-Сургучева, Т.В. Субі-
на, В.С. Цимбалюк, І.Р. Шинкаренко, 
Ф.А. Ярошенко та ін. 
Крім того, проблема правового забез-

печення інформаційної діяльності органів 
ДФС України стає все більш актуальною у 
зв’язку із постійним ускладненням інфор-
маційних систем та зростанням кількості 
суб’єктів інформаційних правовідносин. 
У цих умовах різко зростає роль і зна-
чення форм забезпечення інформаційної 
діяльності органів ДФС України. Форма 
виступає способом здійснення і виражен-
ням змісту методу, тобто способом орга-
нізації взаємодії суб’єкта інформаційного 
правовідношення та його об’єкта, відно-
син між суб’єктами, їх спільної діяльності 
в інформаційному процесі. Таким чином, 
якщо припустити, що метод забезпечен-
ня інформаційної діяльності органів ДФС 
України – це послідовність необхідних 
дій органу ДФС України в ході вирішен-
ня управлінської проблеми, яка існує в 
інформаційній сфері, то форма – це струк-
тура відносин, зв’язків між суб’єктами по-

даткових та митних інформаційних пра-
вовідносин при виконанні таких дій.
Форма визначає ті організаційні рам-

ки, в яких здійснюються дані дії [1, с. 168]. 
Форма – це те, за допомогою чого абстрак-
тна можливість методу отримує вираз, ре-
алізується практично. Форма є виражен-
ням сутності методу. Вона є зовнішніми, 
постійно й типізовано фіксованими вира-
женнями практичної активності держав-
них органів з формування та реалізації 
управлінських цілей і функцій, а також 
забезпечення їх власної життєдіяльності 
[2, с. 174]. Жоден спосіб діяльності не міг 
би мати своє вираження, не маючи фор-
ми, в тому числі й інформаційна діяль-
ність органів ДФС України. Однак і фор-
ма не може існувати без методу. Метод 
забезпечення інформаційної діяльності 
органів ДФС України дозволяє відпові-
сти на наступне питання: «Яким способом 
можна виконати конкретне завдання?», а 
форма показує, яким чином дане завдан-
ня практично вирішується. Прикладом 
може служити покарання і заохочення 
співробітників органів ДФС України: при 
цьому саме покарання або заохочення 
буде методом впливу, а відповідний наказ 
– формою його реалізації. Отже, формами 
забезпечення інформаційної діяльності в 
аспекті нашого дослідження є сукупність 
дій і нормативно-правових актів, які слу-
жать здійсненню, реалізації функцій та 
повноважень, що належать, відповідно до 
законодавства, органам ДФС України у 
сфері інформаційної діяльності.
У науковій літературі загальноприй-

нятою є позиція, згідно з якою будь-який 
метод реалізується в наступних формах:

– правовій;
– організаційній;
– організаційно-технічній.
Правова форма використовується, в 

основному, при підготовці, прийнятті та 
виконанні управлінських рішень, тому 
важливо, щоб основна експертиза, ста-
тистичні узагальнення, інформаційні ві-
домості, соціологічні дані, що лежать в 
основі цих рішень, мали належне юри-
дичне закріплення. У більшості випадків 
управлінське рішення – це правовий акт, 
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який повинен базуватися на законодав-
стві, прийматися в режимі законності і 
своїм змістом забезпечувати права, свобо-
ди та обов’язки громадян [3, с. 131-132]. 
Правова форма утворюється сукупністю: 
по-перше, норм регулювання поведінки 
суб’єктів податкових та митних інформа-
ційних правовідносин стосовно створен-
ня, збору, одержання, зберігання, вико-
ристання, поширення, охорони й захисту 
інформації; по-друге, сукупністю заходів 
із вироблення та підтримання цих норм.
Найбільш поширеною правовою фор-

мою забезпечення інформаційної діяль-
ності органів Державної фіскальної служ-
би України є накази ДФС України, а та-
кож інструкції, положення та інші акти. 
Крім цього, в процесі поточного забезпе-
чення інформаційної діяльності органів 
ДФС України керівники цих органів та 
підрозділів висловлюють свою волю (рі-
шення, розпорядження) у вигляді резо-
люцій на документах, службових записок 
та в інших формах.
Правова форма здійснюється в рамках 

правотворчої діяльності, яка полягає у 
підготовці, прийнятті та виданні органа-
ми ДФС України нормативно-правових 
актів, що регулюють відносини в галузі 
інформаційної сфери, а також створюють 
умови для інформаційної діяльності по-
даткових та митних органів. 
Напрями роботи органів ДФС Украї-

ни щодо забезпечення інформаційної ді-
яльності, здійснювані у правовій формі, в 
сукупності з іншими органами державної 
влади, що здійснюють діяльність в інфор-
маційній сфері, є одним із елементів ін-
форматизації українського суспільства.
Зазначимо, що основою інформатиза-

ції в зарубіжних країнах стає відповідна 
нормативно-правова база, яка визначає 
порядок реалізації основних положень 
процесу інформатизації у тій чи іншій 
сфері суспільних відносин. Законодавчі 
норми в такій сфері суттєво впливають на 
законодавче врегулювання відносин між 
громадянами і державою, між громадяна-
ми та комерційними структурами тощо, 
тобто інформаційні відносини є, з одно-
го боку, зовнішнім проявом будь-яких 

відносин у житті країни та її громадян, з 
іншого, є основою, на якій вибудовується 
законодавство в інших сферах.
Процес інформатизації в Україні су-

проводжується постійною підтримкою 
відповідними нормативно-правовими ак-
тами, що забезпечують як використання 
законодавчої бази ЄС, так і підготовку та 
прийняття документів, які враховують 
специфіку розвитку України на шляху 
побудови інформаційного суспільства. 
На сьогодні у сфері інформатизації Укра-
їни діє близько 500 основних норматив-
но-правових актів (актів Верховної Ради 
України, Президента України та Кабінету 
Міністрів України), а також тисячі друго-
рядних, що забезпечують стійкий розви-
ток інформатизації.
У свою чергу, організаційна форма 

є способом колективного пошуку опти-
мального варіанта вирішення управлін-
ської проблеми. Організаційне начало 
знаходить своє вираження у формах ін-
структування, інспектування, проведен-
ня нарад, поширення передового досвіду. 
При цьому обрані правові й організаційні 
форми реалізуються завдяки проведенню 
значного обсягу технічних робіт з підго-
товки документів, їх реєстрації, передачі 
виконавцям... [3, с. 132]. Організаційна 
форма здійснюється в рамках правозас-
тосовчої діяльності і є заснованою на за-
конодавстві оперативною, повсякденною 
реалізацією органами ДФС України захо-
дів, спрямованих на те, щоб забезпечити 
втілення в життя пов’язаних з інформа-
ційною діяльністю правових норм. Дана 
діяльність здійснюється завдяки:

– підготовці, прийняттю та виконан-
ню рішень щодо здійснення конкретних 
заходів із забезпечення інформаційної ді-
яльності податкових та митних органів;

– координації структурних підроз-
ділів та окремих органів ДФС України у 
процесі підготовки й реалізації конкрет-
них заходів, спрямованих на забезпечен-
ня інформаційної діяльності;

– організаційним, реєстраційним, до-
звільним та іншим формам здійснення 
правозастосовчої практики у даній сфері;
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– консультативній та роз’яснювальній 
діяльності органів ДФС України, спрямо-
ваній на створення умов для ефективної 
взаємодії з іншими суб’єктами інформа-
ційних правовідносин та виконання по-
кладених на них завдань;

– обліковим, аналітичним, прогноз-
ним та програмним формам роботи;

– контролю за правомірністю діяль-
ності окремих суб’єктів інформаційних 
правовідносин тощо.
Наступною формою забезпечення 

інформаційної діяльності органів ДФС 
України є організаційно-технічна. Важ-
ливими складовими діяльності щодо за-
безпечення інформаційної діяльності, 
здійснюваної в організаційно-технічній 
формі, є:

– технологічне;
– кадрове;
– фінансове;
– матеріальне забезпечення.
Технологічне забезпечення є сукупніс-

тю методичного забезпечення й техноло-
гічного інструментарію, що використову-
ються органами ДФС України в інтересах 
виконання покладених на них функцій 
та обов’язків. Методичне забезпечення 
утворюється сукупністю технічних норм, 
яких необхідно дотримуватися для безпе-
ки інформаційної інфраструктури, її скла-
дових: інформаційно-телекомунікаційних 
систем, мереж зв’язку, систем автомати-
зованого управління галузями, підпри-
ємствами і технологічними процесами. 
Важливою частиною цих норм є вимоги 
з безпеки або, інакше кажучи, стандарти 
безпеки [4]. Вони призначені для забез-
печення взаємодії між виробниками, спо-
живачами, експертами з кваліфікації та 
сертифікації сучасних інформаційних тех-
нологій. Технологічний інструментарій 
утворюється сукупністю технічних і про-
грамних засобів захисту інформації, ін-
формаційно-телекомунікаційних систем, 
систем зв’язку, інших систем обробки ін-
формації від несанкціонованого доступу, 
а також несанкціонованого виконання 
операцій з цією інформацією та ресурса-
ми [5, с. 56].

Система підготовки й перепідготов-
ки кадрів в інтересах виконання завдань 
інформаційної діяльності органів ДФС 
України є кадровим забезпеченням. При 
цьому кадрове забезпечення включає в 
себе сукупність правових актів, що регла-
ментують навчальні програми ВНЗ, які, 
у свою чергу, відповідають за підготовку 
даних кадрів. На сьогоднішній день ВНЗ, 
які спеціалізуються на підготовці співро-
бітників для податкових та митних орга-
нів, є Національний університет держав-
ної фіскальної служби України та Універ-
ситет митної справи і фінансів, які під час 
навчання та перепідготовки кадрів для 
органів ДФС України особливу увагу при-
діляють знанням у сфері інформаційної 
діяльності податкових та митних органів.
Фінансове забезпечення утворюється 

сукупністю фінансових ресурсів, що виді-
ляються з державного бюджету України 
митним та податковим органам. Фінансу-
вання ДФС України здійснюється відпо-
відно до Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до вико-
нання кошторисів бюджетних установ, за-
твердженого Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28.02.2002 р. № 228 [6]. 
Обсяг видатків згідно із розписом Дер-
жавного бюджету України на січень – лю-
тий 2018 року на утримання ДФС України 
за усіма бюджетними програмами, а саме 
– за загальним фондом бюджету склав 
1 346 514 300,00 грн., у тому числі за осно-
вною бюджетною програмою 3507010 
«Керівництво та управління у сфері фіс-
кальної політики» – 1 317 842 200,00 гри-
вень. Станом на 01.03.2018 року органи 
ДФС України та підвідомчі бюджетні 
установи профінансовані відповідно до за-
тверджених кошторисних призначень на 
99,7 % [7]. Незважаючи на значний обсяг 
фінансування та майже 100 % його вико-
нання, він є недостатнім. Останнім часом 
посилився відтік з органів ДФС України 
спеціалістів середньої ланки. У 2017 році 
податківці масово звільнялися зі служби, і 
тільки на початку 2018 року дану тенден-
цію вдалося зупинити завдяки тому, що 
бюджет передбачив збільшення фінансу-
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вання ДФС України на 45 % у порівнянні 
з 2017 роком.
Матеріальне забезпечення утворю-

ється сукупністю матеріальних ресурсів. 
На сьогоднішній день склалася ситуація, 
згідно з якою податкові та митні органи 
мають різний рівень матеріального забез-
печення, що залежить, у першу чергу, від 
їх віддаленості від центру. Районні дер-
жавні податкові органи забезпечуються 
необхідним обладнанням за залишко-
вим принципом, у зв’язку з чим виникає 
його дефіцит. Наприклад, у податкових 
органах України вже не перший рік ви-
користовують джерела безперебійного 
живлення, але їх кількість не покриває 
всі комп’ютери. Станом на кінець 2015 
року у Вовчанській об’єднаній державній 
податковій інспекції Головного управлін-
ня ДФС України в Харківській області на 
38 комп’ютерів припадало всього лише 1 
джерело безперебійного живлення, яке 
знаходилось у відділі бухгалтерського об-
ліку та звітності. Тобто за фактом служ-
бова інформація жодного податкового 
інспектора Вовчанській ОДПІ ГУ ДФС 
України в Харківській області була не за-
хищена від перепадів напруги [8, с. 183]. 
Отже, любий сплеск напруги, відклю-
чення електроенергії може привести до 
збоїв в тих органах ДФС України, які не 
оснащені спеціальним обладнанням для 
захисту від цього. Так, унаслідок збою в 
роботі АІС «Управління документами» з 
6 до 11 грудня 2015 року на рівні ДФС 
були втрачені близько 3 Терабайт інфор-
мації (близько 531 тис. електронних до-
кументів, 26 тис. даних у реєстраційних 
картках, 4,1 тис. реєстраційних карток, 
3,1 тис. контрольних карток та інше). Як 
зазначається, серед втрачених реєстра-
ційних карток 128 належало Верховній 
Раді, 174 – Кабміну, 136 – Мінфіну, 2062 
– іншим міністерствам та центральним 
органам виконавчої влади та 1547 – юри-
дичним особам. Водночас наголошується, 
що кількість втраченої внутрішньої корес-
понденції і на рівні територіальних орга-
нів не встановлено. Згідно з даними пере-
вірки, документи були втрачені через ви-
никнення і подальше скупчення помилок 

«у системі збереження даних Hіtаchі VSP, 
що призвело до неможливості створення 
резервної копії системи та втрат даних 
(06-11.12.15)». Причиною цього, згідно з 
документом, стали «перегріви серверного 
обладнання, викликані неналежною ро-
ботою системи охолодження, збої в робо-
ті, вимикання електроенергії, відсутність 
документації на обладнання, розташова-
не в серверному приміщенні, відсутність 
сервісного обслуговування системи збе-
реження даних». Зазначимо, що Розпоря-
дження №22-р про проведення перевір-
ки вийшло лише 3 лютого 2016 р. – тобто 
через два місяці після катастрофи у ве-
денні баз даних, коли вона, мабуть, і була 
виявлена. За межі самої ДФС скандал з 
безповоротною втратою інформації не 
вийшов зовсім. При цьому ціна всієї втра-
ченої інформації вимірюється десятками 
мільярдів доларів [9]. 
На заваді матеріального забезпечен-

ня органів ДФС також стали «санкційні 
війни», розпочаті Україною з Російською 
Федерацією. Після прийняття Указу Пре-
зидента України «Про рішення Ради наці-
ональної безпеки й оборони України від 2 
вересня 2015 року «Про застосування пер-
сональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)»-
 від 16.09.2015 р. № 549/2015 [10], такі ви-
робники антивірусного програмного за-
безпечення, як ТОВ «Доктор Веб» та ЗАТ 
«Лабораторія Касперського» потрапили 
під дію Закону України «Про санкції» 
від 14.08.2014 р. № 1644-VІІ [11]. Вони 
підпали під такий вид санкцій, як забо-
рона здійснення державних закупівель 
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб 
– резидентів іноземної держави держав-
ної форми власності та у юридичних осіб, 
частка статутного капіталу яких перебу-
ває у власності іноземної держави, а також 
державних закупівель у інших суб’єктів 
господарювання, що здійснюють продаж 
товарів, робіт, послуг походженням з іно-
земної держави, до якої застосовано санк-
ції згідно із Законом. Крім того, санкції у 
вигляді заборони здійснення державних 
закупівель та використання органами 
державної влади України антивірусних 
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програмних продуктів «Kаspersky» вироб-
ництва російських комерційних струк-
тур були застосовані до ТОВ «Лаборато-
рія Касперського Україна» та Компанія 
«Лаборатория Касперского». Виконуючи 
Указ Президента України №549/2015, у 
податкових органах та інших державних 
установах стали масово видаляти про-
грамне забезпечення російського вироб-
ництва. Таким чином, на даний момент, 
як правильно підкреслює М.В. Гордій-
чук, у податкових органах або зовсім від-
сутні програми антивірусного захисту або 
стоять «піратські» версії американських і 
європейських продуктів [8, с. 169]. Дана 
обставина також впливає на діяльність 
органів ДФС України. Будь-яка хакер-
ська атака чи внутрішній збій може вивес-
ти «беззахисну» АІС податкового чи мит-
ного органу з ладу, тобто майже повністю 
зупинити інформаційну діяльність даних 
органів, яка більш ніж на 90 % залежить 
від роботи електронних інформаційних 
систем.
Таким чином, забезпечення інформа-

ційної діяльності органів ДФС України 
включає в себе сукупність правових, ор-
ганізаційних та організаційно-технічних 
форм, які є частиною системи забезпечен-
ня інформаційної діяльності держави.
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АНОТАЦІЯ 
У науковій статті досліджено форми за-

безпечення інформаційної діяльності органів 
Державної фіскальної служби України. Про-
аналізовано сучасний стан наукової розробки 
даного понятійного апарату. Визначено фор-
ми забезпечення інформаційної діяльності ор-
ганів ДФС України, а саме: правова, організа-
ційна, організаційно-технічна. З’ясовано, що 
правова форма утворюється сукупністю: по-
перше, норм регулювання поведінки суб’єктів 
податкових та митних інформаційних право-
відносин стосовно створення, збору, одержан-
ня, зберігання, використання, поширення, 
охорони й захисту інформації; по-друге, сукуп-
ністю заходів із вироблення та підтримання 
цих норм. Відзначено, що організаційна фор-
ма здійснюється в рамках правозастосовчої 
діяльності і є заснованою на законодавстві 
оперативною, повсякденною реалізацією орга-
нами ДФС України заходів, спрямованих на 
забезпечення втілення в життя пов’язаних 
з інформаційною діяльністю правових норм. 
Звернуто увагу на те, що важливими складо-
вими забезпечення інформаційної діяльності, 
здійснюваної в організаційно-технічній формі, 
є технологічне, кадрове, фінансове та матері-
альне забезпечення. При цьому технологічне 
забезпечення є сукупністю методичного забез-
печення й технологічного інструментарію, що 
використовуються органами ДФС України в 
інтересах виконання покладених на них функ-
цій та обов’язків. Система підготовки й пере-
підготовки кадрів в інтересах виконання за-
вдань інформаційної діяльності органів ДФС 
України є кадровим забезпеченням. Фінансове 
забезпечення утворюється сукупністю фінан-
сових ресурсів, що виділяються з державного 
бюджету України митним та податковим 
органам. Матеріальне забезпечення утворю-
ється сукупністю матеріальних ресурсів. На 
сьогоднішній день склалася ситуація, згідно з 
якою податкові та митні органи мають різ-
ний рівень матеріального забезпечення, що за-
лежить, у першу чергу, від їх віддаленості від 
центру.
Ключові слова: Державна фіскальна служ-

ба України, форми забезпечення, інформацій-
на діяльність. 

SUMMARY 
The article analyzes the forms of information 

activity of the bodies of the State fi scal service 
of Ukraine. The modern state of scientifi c 
development of this conceptual apparatus is 
analyzed. The forms of information activity of the 
DFS bodies of Ukraine are defi ned, namely: legal, 
organizational, organizational and technical. 
It was clarifi ed that the legal form is formed by 
a combination of: fi rstly, the norms of regulation 
of the subjects of tax and customs information 
legal relations concerning the creation, collection, 
reception, storage, use, dissemination, protection 
and protection of information; and secondly, a set 
of measures for the development and maintenance 
of these norms. It is noted that the organizational 
form is carried out within the framework of law 
enforcement activities and is based on the legislation 
based on operational, day-to-day implementation 
by the DFS bodies of Ukraine of measures aimed 
at ensuring implementation of the legal norms 
related to information activities. The attention is 
drawn to the fact that the important components 
of the activity of informational activities carried 
out in the organizational and technical form 
are: technological, personnel, fi nancial and 
material support. In this case, technological 
support is a combination of methodical support 
and technological tools used by the DFS bodies 
of Ukraine in the interests of implementing 
the functions and responsibilities assigned to 
them. The system of training and retraining of 
personnel in the interests of fulfi lling the tasks of 
information activities of the DFS of Ukraine is a 
personnel support. Financial support is formed 
by a combination of fi nancial resources allocated 
from the state budget of Ukraine to the customs 
and tax authorities. Material provision is formed 
by a combination of material resources. To date, a 
situation has arisen that tax and customs authorities 
have different levels of material security, which 
depends, fi rst of all, on their remoteness from the 
center.

Key words: State fi scal service of Ukraine, 
forms of provision, informational activity.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÀÖÞ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ ÄÎ 

ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ÂÎË² Â ÓÊÐÀ¯Í²

Определено содержание права человека и 
гражданина на труд, установлена и охаракте-
ризована его специфика относительно право-
вого статуса осуждённого лица. Дан анализ 
современного состояния административно-
правового обеспечения и реализации права на 
труд граждан, осуждённых к лишению свобо-
ды в Украине.
Ключевые слова: права и свободы, социаль-

но-экономические права, право на труд, адми-
нистративно-правовое обеспечение, осуждён-
ный к лишению свободы.

 ÏÎ×ÀÍÑÜÊÀ Îëåíà Ñåðã³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàêóëüòåòó ¹ 6 Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 342.9

Соціальний характер української держа-
ви, закріплений у ст. 3 Конституції України, 
передбачає належний захист та забезпечен-
ня прав і свобод людини і громадянина. 
Ставлячи за мету забезпечення гідних умов 
життя для кожної людини, держава визнає 
за нею комплекс можливостей, пов’язаних 
із забезпеченням фізичних, матеріальних, 
духовних та інших соціальних потреб. Од-
нією з найважливіших складових системи і 
свобод громадян, що створюють юридичні 
умови для участі людини в соціально-еконо-
мічному житті, є право на працю. В сучасних 
умовах принципово важливого значення 
набуває не лише проголошення, формальне 
закріплення права на працю для усіх кате-
горій громадян, у тому числі й засуджених 
до позбавлення волі, але й можливість його 
реалізації, що має забезпечуватися держа-
вою та її інститутами шляхом встановлення 
відповідних принципів, правил та проце-
дур здійснення цього права, закріплення 

державних гарантій його дотримання та на-
лежного захисту.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Загальнотеоретичні питання змісту та 
захисту прав людини розглядалися в працях 
таких вітчизняних і зарубіжних учених, 
як В. Авер’янов, Ю. Битяк, Л. Глухарьова, 
О. Зайчук, О. Лукашева, М. Матузов, 
Ю. Старілов, Ю. Тодика та ін. Права і 
свободи засуджених, їх дотримання при 
виконанні кримінального покарання були 
предметом наукових досліджень Є. Бараша, 
І. Богатирьова, А. Геля, О. Джужи, 
В. Льовочкіна, О. Лисодіда, М. Романова, 
Н. Рябих, А. Степанюка, І. Яковець. 

Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на велику увагу науковців 

до питань визначення та законодавчого за-
кріплення прав і свобод людини і грома-
дянина в Україні, складність завдання ад-
міністративно-правового забезпечення та 
встановлення гарантій реалізації права на 
працю стосовно громадян, засуджених до 
позбавлення волі, зумовлює необхідність 
більш детального дослідження даної про-
блеми. 

Метою статті є дослідження проблеми 
забезпечення права на працю громадян, 
засуджених до позбавлення волі, що перед-
бачає загальну характеристику змісту права 
на працю, визначення його специфіки сто-
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совно правового статусу засудженого, аналіз 
особливостей сучасного стану адміністра-
тивно-правового забезпечення та реалізації 
права на працю громадян, засуджених до 
позбавлення волі в Україні.

Виклад основного матеріалу
Право на працю є одним з фундаменталь-

них соціальних прав, що передбачає можли-
вість заробляти собі на життя працею, яку 
особа собі вільно обирає або на яку вільно 
погоджується [1, ч.1 ст.43]. Право вільного 
обрання праці або вільного погодження на 
неї відповідає положенням ст.23 Загальної 
декларації прав людини [2], в яких встанов-
люється виключне право самої особи розпо-
ряджатися своїми здібностями до творчої і 
продуктивної праці. 
Визнаючи та закріплюючи право на пра-

цю на рівні Основного Закону, держава га-
рантує його дотримання та забезпечення 
умов для повного здійснення цього права 
шляхом створення рівних можливостей у 
виборі професії та роду трудової діяльності, 
а також реалізації програм професійно-тех-
нічного навчання, підготовки та перепідго-
товки кадрів відповідно до суспільних по-
треб [1, ч.2 ст.43]. Встановлюючи заборону 
на використання примусової праці, визна-
чену у Міжнародному пакті про громадян-
ські та політичні права [3, ст.8], Конституція 
зазначає, що не вважається такою військова 
або альтернативна служба, а також робота 
чи служба, що виконується особою за виро-
ком суду [1, ч.3 ст.43].
Обов’язком держави також є контроль 

за організацією та умовами праці. Юридич-
ні гарантії права на працю містить поточне 
законодавство (норми трудового, адміні-
стративного, кримінального та інших галу-
зей права). Так, зокрема, закріплені в Кон-
ституції України права на належні, безпечні 
і здорові умови праці, на заробітну плату, не 
нижчу від визначеної законом, а також на 
своєчасне одержання винагороди за працю 
[1, ч.4,5 ст.43] захищаються відповідними 
нормами Кодексу законів про працю Укра-
їни, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального кодексу 
України, Законів України «Про оплату пра-
ці», «Про охорону праці», Наказів Мін’юсту 

України «Про затвердження Порядку орга-
нізації виробничої діяльності та залучення 
засуджених до суспільно корисної праці на 
підприємствах виправних центрів, виправ-
них та виховних колоній Державної кримі-
нально-виконавчої служби України», «Про 
затвердження Інструкції про умови праці та 
заробітну плату засуджених до обмеження 
волі або позбавлення волі» та ін. Законодав-
ством передбачається й судовий захист пра-
ва громадян на працю, у тому числі захист 
від незаконного звільнення, вирішення спо-
рів про поновлення на роботі, зміну дати і 
формулювання причини звільнення та ін.
Право людини і громадянина на працю, 

закріплене у Конституції України, поширю-
ється й на громадян, засуджених до позбав-
лення волі. Основний Закон України гаран-
тує, що кожен громадянин (у тому числі й 
засуджений до позбавлення волі) має право 
на працю, що включає можливість заро-
бляти собі на життя працею, яку він віль-
но обирає або на яку вільно погоджується. 
Використання примусової праці забороня-
ється [1, ч.1,3 ст.43]. Однак до недавнього 
часу національне кримінальне-виконавче 
законодавство закріплювало норму, згідно з 
якою праця в місцях позбавлення волі була 
не правом, а обов’язком засуджених до по-
збавлення волі в Україні, які повинні пра-
цювати в місцях і на роботах, що визнача-
лися адміністрацією виправних установ. За-
кон України «Про внесення змін до Кримі-
нально-виконавчого кодексу України щодо 
адаптації правового статусу засудженого до 
європейських стандартів» істотним чином 
змінив правовий статус засуджених осіб, за-
кріпивши у ч.1 ст.8 Кримінально-виконав-
чого кодексу «право засуджених до позбав-
лення волі на оплачувану працю, організо-
вану відповідно до вимог законодавства про 
працю», замінивши в ч.1 ст.118 слова «пови-
нні працювати» на слова «мають право пра-
цювати», слова «залучаються до праці» — на 
слова «залучаються до оплачуваної праці», а 
також встановивши, що «праця засуджених 
регламентується Кодексом законів про пра-
цю України» [4]. 
Принципова зміна у законодавчому за-

кріпленні характеру праці засуджених зу-
мовило цілу низку відповідних змін як щодо 
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порядку та умов відбування покарання у 
вигляді позбавлення волі на певний строк 
у кримінально-виконавчому законодавстві, 
так і щодо встановлення та дотримання вста-
новлених правил оплати та охорони праці, 
техніки безпеки та інших питань правово-
го регулювання та захисту права на працю 
громадян, засуджених до позбавлення волі, 
у нормах кримінально-виконавчого, трудо-
вого, адміністративного та інших галузей 
права. Проте слід відзначити й наявність 
великої кількості норм чинного законодав-
ства щодо регулювання та забезпечення 
права засуджених на працю, які наразі все 
ще не узгоджені між собою належним чи-
ном, суперечать вимогам Основного Закону 
та сучасних міжнародних стандартів у галузі 
прав людини. Крім того, через характер са-
мого кримінального покарання це право в 
певній мірі змінюється, а його складові сут-
тєво обмежуються. 
Перш за все, обмеження стосуються 

вільного вибору роду діяльності засудже-
них, передбаченого Конституцією України 
та міжнародними стандартами. Зокрема, 
Мінімальні стандартні правила поводження 
з в’язнями закріплюють положення, згідно з 
якими в’язні повинні мати можливість пра-
цювати за своїм вибором, якщо це сумісно 
з правильним вибором ремесла і вимогами 
управління та дисципліни в закладі, відпо-
відно до їх фізичних і психічних здібностей 
[5, п.71]. 
Кодекс законів про працю України га-

рантує усім працездатним громадянам, які 
постійно проживають на території України, 
вільний вибір виду діяльності [6, ст.51], але 
ст.118 Кримінально-виконавчого кодексу 
України містить прямо протилежну норму, 
відповідно до якої засуджені до позбавлен-
ня волі залучаються до суспільно корисної 
праці у місцях і на роботах, безпосередньо 
визначених адміністрацією пенітенціарного 
закладу [4, ч.1 ст.118]. Громадяни, засудже-
ні до позбавлення волі, можуть залучатися 
до оплачуваної праці: у центрах трудової 
адаптації; у майстернях, підсобних госпо-
дарствах установ та слідчих ізоляторів; на 
підприємствах установ виконання пока-
рань; на підприємствах державної або ін-
ших форм власності за умови забезпечення 

їх належної охорони та ізоляції; на роботах 
з господарського обслуговування установ та 
слідчих ізоляторів [7, п.1.2]. Неповнолітні, 
засуджені до позбавлення волі, залучаються 
до праці лише на підприємствах виховних 
колоній [7, п.3.4].
Стосовно порядку й умов залучення за-

суджених до праці, ч.1 ст.118 Кримінально-
виконавчого кодексу України встановлює, 
що засуджені до позбавлення волі залуча-
ються до суспільно корисної праці з ураху-
ванням наявних виробничих потужностей, 
зважаючи при цьому на стать, вік, праце-
здатність, стан здоров’я і спеціальність-
[4, ч.1 ст.118].   
Законодавством встановлено заборону 

на використання праці засуджених до по-
збавлення волі щодо окремих видів діяль-
ності [8] та певні обмеження працевико-
ристання залежно від виду й рівня безпеки 
установи виконання покарань, віку та статі 
засуджених до позбавлення волі, поведінки 
засудженого під час відбування криміналь-
ного покарання, наявності у засудженого 
захворювань, а також від інших підстав, пе-
редбачених чинним законодавством.
Адміністрація установи виконання по-

карань зобов’язана створювати умови, що 
дають змогу засудженим займатися сус-
пільно корисною оплачуваною працею [4, 
ч.2 ст.118]. Згідно з Законом України «Про 
Державну кримінально-виконавчу службу 
України», посадові та службові особи органів 
і установ виконання покарань зобов’язані 
організовувати професійно-технічне на-
вчання засуджених та залучати їх до праці 
[9, п.16 ч.1 ст.18]. Зміст поняття «залучення 
засуджених до праці» при цьому слід розу-
міти як унормовану трудовим і криміналь-
но-виконавчим законодавством діяльність 
адміністрації установи виконання покарань 
з працевлаштування та працевикористання 
засуджених [10, c.80-81]. Посадові та служ-
бові особи установ виконання покарань 
зобов’язані також забезпечувати додержан-
ня вимог законодавства з охорони праці, 
техніки безпеки та виробничої санітарії [9, 
п.17 ч.1 ст.18].
Згідно з міжнародними стандарта-

ми у галузі прав людини та поводження 
з в’язнями, усі заходи та гарантії органів 
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державної влади щодо забезпечення трудо-
вих прав засуджених осіб мають відповіда-
ти аналогічним заходам, встановленим для 
осіб, що знаходяться на волі [5, п.71,74]. 
Проте, якщо за загальною нормою Кодексу 
законів про працю працівники реалізують 
право на працю шляхом укладення трудо-
вого договору на підприємстві, в установі, 
організації або з фізичною особою [6, ст.2], 
то за кримінально-виконавчим законодав-
ством засуджені до позбавлення волі залу-
чаються до оплачуваної праці за строковим 
трудовим договором, що укладається не 
між засудженим і безпосереднім робото-
давцем, а між засудженим і установою ви-
конання покарань [4, ч.1 ст.118]. Крім того, 
як підкреслюють експерти, для ув’язнених, 
які працюють на підприємствах пенітенці-
арної системи, механізм врегулювання та 
захисту трудових та інших соціально-еко-
номічних інтересів і прав засуджених взага-
лі залишається законодавчо не визначеним 
[11, с.214]. О. Северин, зокрема, зауважує, 
що за нормами трудового права переведен-
ня на іншу роботу на тому ж підприємстві, 
в установі, організації, а також переведен-
ня на роботу на інше підприємство, в уста-
нову, організацію або в іншу місцевість є 
можливим лише за згодою працівника [6, 
ст.32], то відповідних норм для регулюван-
ня переведення на іншу роботу осіб, засу-
джених до позбавлення волі, не існує [12, 
с.151]. Також слід погодитись і з тим заува-
женням, що у  той час, як Кодексом законів 
про працю передбачено надання грома-
дянам щорічних (основної та додаткової) 
відпусток із збереженням на їх період міс-
ця роботи (посади) і заробітної плати, такі 
норми у Кримінально-виконавчому кодексі 
та інших нормативно-правових докумен-
тах, що регламентують порядок та умови 
відбування покарання у вигляді позбавлен-
ня волі, також відсутні [12, с.151]. Потре-
бують свого уточнення та врегулювання й 
такі аспекти трудових відносин з особами, 
засудженими до позбавлення волі, як опла-
та праці, норми тривалості робочого часу, 
охорона праці, техніка безпеки і виробни-
чої санітарії, вирішення трудових конфлік-
тів та ін. з урахуванням особливостей робо-
ти засуджених до позбавлення волі та тих 

обмежень їх у трудових правах, які перед-
бачені чинним законодавством.
Зокрема, важливим елементом забезпе-

чення права на працю громадянина, засу-
дженого до позбавлення волі, є право на гід-
ну оплату його праці. Як справедливо від-
значає з цього приводу О. Бублік, суспільно 
корисна оплачувана праця є не лише джере-
лом і важливою передумовою фізичного та 
соціально-психічного розвитку особистості 
засудженого, але й важливим елементом 
виправлення і ресоціалізації, дієвим засо-
бом, що зменшує рівень його деградації [10, 
с.116]. За Європейськими пенітенціарними 
правилами та Мінімальними стандартними 
правилами поводження з в’язнями, особи, 
засуджені до кримінального покарання у ви-
гляді позбавлення волі, повинні отримувати 
справедливу винагороду за свою працю [13, 
с.1; 5, ч.1 п.76]. Кодекс законів про працю ви-
значає право громадян на працю як забезпе-
чуване державою право на одержання робо-
ти з оплатою праці не нижче встановленого 
державою мінімального розміру [6, ст.2], а, 
згідно з Кримінально-виконавчим кодексом 
України, праця осіб, засуджених до позбав-
лення волі, оплачується відповідно до її кіль-
кості і якості [4, ч.1 ст.120]. Форми і системи 
оплати праці, норми праці та розцінки вста-
новлюються нормативно-правовими актами 
Міністерства юстиції України. Проте аналіз 
чинного законодавства України з цього пи-
тання дозволяє відзначити наявність низки 
положень, які, за оцінками багатьох експер-
тів, характеризуються складністю і плутани-
ною та «дають змогу тлумачити їх достатньо 
довільно, маніпулюючи заробітком засудже-
ного» [14, с.75]. Так, за інформацією Мініс-
терства юстиції України, у сфері управлін-
ня Міністерства юстиції України перебуває 
148 установ, розташованих на території, що 
контролюється українською владою, у яких 
станом на початок 2017 р. утримувалося 60 
399 осіб. У порівнянні з 2016 р. чисельність 
таких осіб зменшилася на 9598 осіб (13,7%). 
[15, с.251]. При цьому у сфері управління 
Міністерства юстиції України знаходиться 
138 підприємств Державної кримінально-
виконавчої служби України, які у 2016 р. 
виготовили продукції на загальну суму 488 
тис. грн. (2015 р. – 456,3 тис. грн.). Кількість 
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працездатних засуджених осіб в установах 
виконання покарань станом на 1 січня 2016 р. 
становила 32 095 осіб (у 2015 р. – 32,3 тис. 
осіб), з них працевлаштованими є 16 226 
осіб (50,6% від числа працездатних та 30,2% 
від загального числа засуджених) (у 2015 р. 
відповідні показники становили близько 18 
тис. осіб). До оплачуваних робіт на вироб-
ництві залучено 7 330 осіб (2015 р. – 9 348 
осіб), до робіт з господарського обслугову-
вання залучено 1 901 особа (2015 р. – 2 242 
особи). Разом з тим, лише із 1345 особами 
укладено строкові трудові договори. Серед-
ньомісячна заробітна плата засуджених, які 
працюють на виробництві, у 2016 р. склала 
541 грн. (2015 р. – 424 грн.), осіб, зайнятих 
на роботах з господарського обслуговуван-
ня, – 1 080 грн. (2015 – 909 грн.). Заборго-
ваність перед засудженими (у тому числі звіль-
неними) у 2016 р. склала 340 тис. грн. (2015 р. 
– 247 тис. грн.) [16, с.49].

Висновки
Отже, аналіз норм чинного законодав-

ства України, що стосується регулювання 
права на працю засуджених осіб, дає мож-
ливість констатувати, що, незважаючи на 
прийняття останнім часом великої кількості 
нормативно-правових актів, спрямованих 
на адаптацію норм національного законо-
давства до міжнародних стандартів щодо 
захисту прав засуджених, існуючий наразі 
механізм регулювання та забезпечення пра-
ва на працю осіб, засуджених до позбавлен-
ня волі, потребує значного удосконалення, 
адже чисельні неузгодженості у норматив-
ному закріпленні даного права, гарантова-
ного Конституцією України, істотно знижу-
ють рівень його практичної реалізації. 
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АНОТАЦІЯ 
Визначено зміст права людини і громадя-

нина на працю, встановлена та охарактери-
зована його специфіка стосовно правового ста-
тусу засудженої особи. Зазначається, що в су-
часних умовах принципово важливого значен-
ня набуває не лише проголошення, формальне 
закріплення права на працю для усіх катего-
рій громадян, у тому числі й засуджених до по-
збавлення волі, але й можливість його реалі-
зації, що має забезпечуватися державою та її 
інститутами шляхом встановлення відповід-
них принципів, правил та процедур здійснення 
цього права, закріплення державних гарантій 
його дотримання та належного захисту. 
Проаналізовані особливості сучасного ста-

ну адміністративно-правового забезпечення 
та реалізації права на працю громадян, за-
суджених до позбавлення волі в Україні. Наго-
лошується, що принципова зміна у законодав-
чому закріпленні характеру праці засуджених 
зумовила цілу низку відповідних змін як щодо 
порядку та умов відбування покарання у ви-
гляді позбавлення волі на певний строк у кри-
мінально-виконавчому законодавстві, так і 
щодо встановлення та дотримання встанов-
лених правил оплати та охорони праці, техні-
ки безпеки та інших питань правового регулю-
вання та захисту права на працю громадян, 
засуджених до позбавлення волі, у нормах кри-
мінально-виконавчого, трудового, адміністра-
тивного та інших галузей права. 
Встановлено, що, незважаючи на при-

йняття останнім часом великої кількості 
нормативно-правових актів, спрямованих на 
адаптацію норм національного законодавства 
до міжнародних стандартів щодо захисту 
прав засуджених, існуючий наразі механізм 
регулювання та забезпечення права на працю 
осіб, засуджених до позбавлення волі, потребує 
значного удосконалення, адже чисельні неузго-
дженості у нормативному закріпленні даного 
права, гарантованого Конституцією України, 
істотно знижують рівень його практичної ре-
алізації.
Ключові слова: права та свободи, соціаль-

но-економічні права, право на працю, адміні-
стративно-правове забезпечення, засуджений 
до позбавлення волі.

SUMMARY 
The content of the notion «right to work» 

is reveal. The main features of the right to 
work protection in relation to citizens sentenced 
to imprisonment are defi ned. Analyzes of the 
contemporary situation of administrative-legal 
ensuring and implementation of right to work of 
citizens condemned to imprisonment in Ukraine 
were prepared.

Key words: rights and freedoms, social-
economic rights, right to work, administrative-legal 
ensuring, condemned to imprisonment.
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У статті проаналізовано особливості адмі-
ністративно-правових засад діяльності Управ-
ління державної охорони України в секторі 
безпеки та оборони України як ефективної, на-
уково обгрунтованої протидії реальним та по-
тенційним загрозам у сфері державної охорони 
Ключові слова: сектор безпеки, оборона, 

протидія реальним та потенційним загрозам, 
державна охорона. 
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пільстві призводять до зростання загроз нор-
мальному функціонуванню органів державної 
влади, безпеці Президента України й інших 
посадових осіб, ефективна діяльність яких та 
спроможність безперервно виконувати поса-
дові обов’язки є невідривною складовою за-
безпечення національної безпеки України.

Метою даної статті є ефективна, науково 
обгрунтована протидія реальним та потен-
ційним загрозам у сфері державної охорони 
потребує проведення комплексу правових, 
організаційних, матеріально-технічних, ка-
дрових та фінансових заходів, спрямованих 
на удосконалення функціонування держав-
них органів, які залучаються до виконання за-
вдань у сфері державної охорони, основним з 
яких є Управління державної охорони Укра-
їни.

Виклад основного матеріалу
Законом України “Про державну охоро-

ну органів державної влади України та поса-
дових осіб” визначено, що державна охорона 
органів державної влади України та посадо-
вих осіб – це система організаційно-право-
вих, режимних, оперативно-розшукових, 
інженерно-технічних та інших заходів, які 
здійснюют ься спеціально уповноваженими 
д ержавними органами з метою забезпечення 
нормального функціону вання органів дер-
жавної влади У країни, безпеки посадових осіб 
та об’єктів, визнач ених цим Законом. 
У місцях постійног о і тимчасового пере-

бування забезпе чується безпека Президен-

Актуальність
Зростання загрози гібридної війни з Росій-

ською федерацією на сході нашої держави та 
анексія Криму актуалізує проблему розбудови 
системи національної безпеки як невід’ємної 
складової загальноєвропейської безпекової 
системи. Існує нагальна потреба в колектив-
ній розробці стратегічних ініціатив у сфері 
національної безпеки, реалізація яких спри-
ятиме встановленню упорядкованої і стабіль-
ної моделі відносин між державами на основі 
довіри, партнерства і взаємної вигоди у сфері 
загальноєвропейської безпекової системи, які 
визначені в Концепції розвитку сектору без-
пеки і оборони України, затвердженій Указом 
Президента України від 14 березня 2016 року 
№92, та особливості сучасних умов розвитку 
України вимагають нових підходів до забез-
печення безпеки органів державної влади, 
посадових осіб та їх нормального функціону-
вання.

Постановка проблеми
Нестабільна військово-політична обста-

новка, активізація деструктивних сил у сус-
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та України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України, Голови Консти-
туційного Суду України, Голови Верховного 
Суду України, Першого заступника Голо-
ви Верховної Ради України, Першого віце-
прем’єр-міністра України, Міністра закордон-
них справ України, Генерального прокурора 
України. 
Державна охорона здійснюється щодо 

глав іноземних держав, парламентів та урядів 
і членів їхніх сімей, керівників міжнародних 
організацій, які прибувають в Україну чи пе-
ребувають на її території. Перелік керівників  
міжнародних організацій, щодо яких здій-
снюється державна охорона, визначається 
Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України. 
Крім того, за рішенням Президента Укра-

їни державна охорона може здійснюватися 
щодо низки інших посадових осіб у разі на-
явності загрози їх життю чи здоров’ю.
Також державна охорона здійснюється 

щодо будинків, де працюють Верховна Рада 
України, Президент України, Кабінет Міні-
стрів України, Конституційний Суд України, 
Верховний Суд України, споруд і спеціаль-
них транспортних засобів, що перебувають 
в їх користуванні, інших місць п остійного і 
тимчасового перебування осіб, які охороня-
ються відповідно до цього Закону, важливих 
державних об’єктів та прилеглих до них те-
риторій і акваторій, визначених Президен-
том України. 
Відповідно до зазначеного Закону Украї-

ни державна охорона здійснюється Управлін-
ням державної охорони України (далі – УДО). 
Національна поліція, спеціально уповноваже-
ний центральний орган виконавчої влади у 
справах охорони державного кордону Украї-
ни, інші центральні органи виконавчої влади 
України, Служба  безпеки України в межах 
своєї компетенції та у взаємодії з Управлінням 
державної охорони України беруть участь у 
здійсненні державної охорони.
Упр  авління державної охорони України є 

державним правоохоронним орган ом спеці-
ального призначення, підпорядкованим Пре-
зидентові України та підконтрольним Верхо-
вній Раді України. 
Законом України “Пр о державну охоро-

ну органів державної влади України та поса-

дових осіб” визначено завдання Управління 
державної охорони Укр аїни: 
здійснення державної охорони щодо орга-

нів державної влади України; 
забезпечення безпеки посадових осіб, ви-

значених цим Законом, за місцем їх пере бу-
вання як на території України, так і з а її меж-
ами; 
забезпечення безпеки членів сімей поса-

дових осіб, визначених цим Законом, які про-
живають разом з  ними або супроводжують їх;
запобігання протиправним посяганням на 

посадових осіб і членів їхніх сімей та об’єкти, 
щодо яких здійснюється державна охорона, їх 
виявлення та припинення; 
охорони об’єктів, визначених цим Зако-

ном; 
забезпечення безпечної експлуатації тран-

спортних засобів, призначених для визначе-
них цим Законом посадових осіб; 
участі у заходах, спрямованих на боротьбу 

з тероризмом. 
Загальна структура і чисельність Управ-

ління державної охорони України затверджу-
ються Верховною Радою України за подан-
ням Президента України.
УДО веде свою історію з 15 січня 

1992 року, коли Указом Президента України 
№40 було створено Управління охорони ви-
щих посадових осіб, яке Указом Президента 
України від 8 червня 1992 року № 334 було 
перейменовано в Управління державної охо-
рони України. 
До прийняття в 1998 році Закону Украї-

ни “Про державну охорону органів державної 
влади України та посадових осіб” діяльність 
підрозділів УДО здійснювалася на основі По-
ложення про Управління державної охорони 
України, затверджене Указом Президента 
України від 17 серпня 1992 року № 417.
На сьогодні УДО вирізняється високим 

рівнем готовності до виконання завдань, 
спроможністю планувати та безпечно про-
водити охоронні заходи за участю осіб, щодо 
яких здійснюється державна охорона, та за-
безпечити безпеку як вітчизняних політиків, 
так і керівників іноземних держав та міжна-
родних організацій, які перебувають в Украї-
ні з офіційними візитами. 
Достатньо відзначити, що, незважаючи на 

вкрай високий рівень терористичної загрози, 
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яка існує в нашій державі протягом останніх 
двох з половиною років, усі завдання, постав-
лені перед УДО, були виконані, безпеку ви-
значених посадових осіб та охорону об’єктів 
забезпечено.
Однак, зміни суспільно-політичного 

життя, поява нових загроз, пов’язаних з 
розвитком технологій, у тому числі інфор-
маційних, та засобів збройної боротьби, по-
требують адекватного реагування органів 
державної охорони та проведення їх сис-
темного реформування в загальному кон-
тексті розвитку сектору безпеки та оборони 
України.
Основним документом, який на цей час 

визначає напрями та підходи до удосконален-
ня діяльності військових формувань та пра-
воохоронних органів держави є Концепція 
розвитку сектору безпеки і оборони України, 
затверджена Указом Президента України від 
14 березня 2016 року №92, відповідно до якої 
УДО визначено однією зі складових сектору 
безпеки і оборони України.
При цьому, згаданою Концепцією визна-

чено, що основні зусилля з розвитку сектору 
безпеки і оборони зосереджуватимуться на 
поетапному та узгодженому нарощуванні опе-
ративних спроможностей сил безпеки і обо-
рони та рівня їх готовності до невідкладного 
реагування на виклики й загрози національ-
ній безпеці України.
Також у Концепції сформульовано пріо-

ритети розвитку УДО у секторі безпеки і обо-
рони:
удосконалення державної охорони орга-

нів державної влади України;
забезпечення безпеки посадових осіб, ви-

значених законом, за місцем їх перебування 
як на території України, так і за її межами;
забезпечення безпеки членів сімей поса-

дових осіб, визначених законом, які прожива-
ють разом з ними або супроводжують їх;
запобігання протиправним посяганням 

на посадових осіб і членів їх сімей та об’єкти, 
щодо яких здійснюється державна охорона, їх 
виявлення та припинення;
охорона та оборона визначених законом 

об’єктів;
забезпечення безпечної експлуатації тран-

спортних засобів, призначених для визначе-
них законом посадових осіб;

поліпшення матеріально-технічної бази 
місць дислокації підрозділів Управління дер-
жавної охорони України;
переоснащення підрозділів Управління 

державної охорони України сучасними засо-
бами озброєння, спеціальної техніки, засоба-
ми зв’язку, автомобільної техніки;
збереження та накопичення запасів з 

метою виконання завдань, покладених на 
Управління державної охорони України;
участь у заходах, спрямованих на бороть-

бу з тероризмом.
Водночас Додатком до Концепції “Розпо-

діл відповідальності складових сектору без-
пеки і оборони України за організацію плану-
вання, реагування на загрози та під час вико-
нання завдань за призначенням” встановлено 
участь УДО в реагуванні на загрози та під час 
виконання завдань за призначенням, а саме:
виникнення масових заворушень на по-

літичному, етнічному, релігійному та іншо-
му підґрунті, акції громадянської непокори 
(страйки, блокування роботи органів дер-
жавної влади, порушення функціонування 
об’єктів, комунікацій тощо); 
перешкоджання законній діяльності 

Збройних Сил України та інших військових 
формувань;
погроза або здійснення терористичних ак-

тів проти державних установ, органів держав-
ної влади та небезпечних погроза;

 погроза або здійснення терористичних 
актів: проти громадян України у громадських 
місцях та під час масових заходів; проти керів-
ництва держави, окремих політичних діячів 
та інших важливих осіб України;
розв’язання на території України дій насе-

лення, а також міжнародного суспільства, які 
миттєво і злагоджено використовуються у ви-
гляді комбінації дозволеної зброї, партизан-
ської війни, тероризму та злочинної поведінки 
для досягнення політичних цілей (включаю-
чи комбінацію партизанської і громадянської 
війни, а також заколоту і тероризму);
терористичні операції підпільних груп 

проти цілей, що збуджують у них особливу 
ненависть, теракти з використанням зброї ма-
сового знищення;
обороні України, захисті її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності у 
випадку;
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забезпечення кібербезпеки та захисту ін-
формації;
забезпечення (політико-дипломатичне, 

організаційне, ресурсне, наукове, технічне, 
виробниче, економічне, інформаційне тощо).
Згідно з Указом Президента України від 

14 березня 2016 року № 92 “Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни від 4 березня 2016 року “Про Концепцію 
розвитку сектору безпеки і оборони Украї-
ни” Управління державної охорони України 
мало у тримісячний строк з урахуванням по-
ложень Концепції розвитку сектору безпеки 
і оборони України розробити концептуальні 
та програмні документи розвитку УДО та за-
безпечити їх затвердження в установленому 
порядку.
Безсумнівно, що концептуальні та про-

грамні документи розвитку УДО мають бути 
відпрацьовані з урахуванням вимог Концепції 
розвитку сектору безпеки і оборони України.
Водночас, з огляду на те, що УДО є не 

тільки складовою сектору безпеки та оборони, 
а й входить до складу сил оборони, концепту-
альні та програмні документи розвитку УДО 
повинні враховувати вимоги Стратегічного 
оборонного бюлетеня України, введеного в 
дію Указом Президента України від 6 черв-
ня 2016 року № 240, та бути спрямованими 
на досягнення мети та стратегічних цілей 
оборонної реформи в частині, що стосується 
УДО. 
Напрями розвитку УДО як координуючо-

го органу з питань державної охорони 
Проте, концептуальні та програмні доку-

менти розвитку УДО, окрім вимог, які визна-
чені в документах розвитку сектору безпеки 
та оборони і проведення оборонної реформи, 
повинні визначити напрями розвитку управ-
ління як основного координуючого органу з 
питань державної охорони в Україні та шля-
хи удосконалення підходів до охоронної ді-
яльності.
Адже за оцінкою безпекового середовища, 

однією з найбільш актуальних загроз у серед-
ньостроковій перспективі залишатиметься ді-
яльність на території України екстремістських 
злочинних озброєних угруповань, спрямова-
на, у тому числі, на порушення функціонуван-
ня органів державної влади, органів місцево-

го самоврядування та блокування важливих 
державних об’єктів.
Концептуальні та програмні документи 

розвитку УДО мають визначити шляхи:
ефективного функціонування органу 

управління державною охороною з урахуван-
ням сучасних загроз;
удосконалення організаційно-правових 

засад функціонування УДО;
підвищення ефективності заходів із здій-

снення охорони та оборони органів держав-
ної влади України, об’єктів та осіб, які забез-
печені державною охороною;
впровадження сучасних технологій у ді-

яльність органів державної охорони;
належного рівня матеріально-технічного 

забезпечення органу державної охорони;
переоснащення озброєння та техніки у 

відповідність до стандартів НАТО;
підвищення професійного рівня персона-

лу УДО.
Окремо варто зупинитися на актуальних 

напрямках діяльності в сфері державної охо-
рони, які, на наш погляд, потребують невід-
кладного удосконалення:
законодавче забезпечення;
матеріально-технічне забезпечення;
підготовка персоналу;
міжнародне співробітництво.
Удосконалення законодавчого забезпе-

чення варто розглядати не з точки зору кос-
метичного покращення діяльності існуючих 
органів та структур, а в контексті створення 
дієвої системи державної охорони, здатної 
протидіяти сучасним викликам і загрозам.
Аналіз сучасного стану складових сектору 

безпеки і оборони свідчить, що рівень їх коор-
динації та взаємодії не дає змоги забезпечити 
гарантоване реагування на актуальні загрози 
національній безпеці України в частині забез-
печення державної охорони.
Вітчизняний та закордонний досвід забез-

печення безпеки глав держав, інших посадо-
вих осіб та охорони державних об’єктів вказує 
на те, що самотужки, без координації з інши-
ми правоохоронними органами та військови-
ми формуваннями органи державної охорони 
не можуть забезпечити якісне виконання по-
ставлених завдань.
Недосконалість чинної нормативно-пра-

вової бази щодо організації взаємодії та чітко 
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визначеного порядку координації дій органів, 
які залучаються до забезпечення державної 
охорони, призводить до зниження ефектив-
ності протидії ймовірним терористичним ак-
там проти вищих посадових осіб та об’єктів, 
що знаходяться під охороною.
Отже, на сьогодні в Україні питання орга-

нізації такої взаємодії, законодавчо визначе-
ного основного координуючого органу з чіт-
ким розмежуванням функцій і повноважень 
усіх органів, які залучаються до забезпечення 
державної охорони, та узгодження законо-
давства у сфері державної охорони України із 
антитерористичним законодавством, є вкрай 
актуальним.
Вирішення цього питання потребує вне-

сення змін до чинного законодавства або від-
працювання нового Закону України з питань 
державної охорони. 
Потребують суттєвого перегляду й підхо-

ди до матеріально-технічного забезпечення 
державної охорони.
Звичайно поточні проблеми матеріально-

технічного забезпечення (недостатній рівень 
забезпечення сучасними зразками зброї, не-
комплект та зношеність автотранспортних 
засобів тощо), викликані недофінансування 
потреб державної охорони ускладнюють ви-
конання УДО повсякденних завдань та по-
требують вирішення.
Однак, при підготовці програмних та пла-

нуючих документів розвитку на середньо- та 
довгострокову перспективу необхідно врахо-
вувати появу новітніх технологічних засобів, 
які можуть використовуватися для створення 
небезпеки для осіб і об’єктів, що охороняють-
ся, та визначити способи, методи й обладнан-
ня, які дозволять адекватно реагувати на їх 
застосування.
Так, як приклад, на сьогодні при виконан-

ні завдань забезпечення безпеки та охорони 
осіб і об’єктів, що охороняються, гостро по-
стає проблема протидії застосуванню мікро 
та міні безпілотних літальних апаратів, які, 
окрім ведення радіо- та аудіовізуальної роз-
відки, можуть нести й вибухові пристрої. Для 
протидії БПЛА має бути забезпечено укомп-
лектування підрозділів необхідними засобами 
в залежності від ймовірного місця застосуван-
ня (дрони, засоби постановки радіоелектрон-

них перешкод, сіткомети, спеціально тренова-
ні птахи тощо).
Ще одним важливим елементом, без яко-

го неможливе виконання завдань державної 
охорони, є наявність стійкої, захищеної систе-
ми зв’язку та обміну інформації. Для її ство-
рення необхідно не тільки провести відповід-
ні організаційні заходи, а й мати в наявності 
відповідні засоби, які дозволяють підрозділам 
охорони виконувати завдання, в тому числі в 
умовах активної радіоелектронної протидії. 
На сьогодні це мають бути сучасні цифрові за-
соби, які дозволять створити високомобільну, 
захищену систему зв’язку та обміну інформа-
ції з необхідною пропускною спроможністю.
Розв’язання цих та інших актуальних 

проблем матеріально-технічного забезпечен-
ня неможливо без розроблення та реалізації 
програм фундаментальних та прикладних 
досліджень з питань забезпечення державної 
охорони і розробки спеціальної техніки та 
здійснення взаємодії з іншими правоохорон-
ними органами України щодо впровадження 
перспективних зразків озброєння та спеціаль-
ної техніки.
Підвищення фахового рівня особового 

складу органів державної охорони, забез-
печення його високої мотивації до належ-
ного виконання завдань за призначенням є 
невід’ємною складовою розвитку УДО.
Заходи щодо професіоналізації особового 

складу УДО мають поєднувати впроваджен-
ня передових технологій та поглибленого ви-
вчення спеціальних дисциплін у галузевому 
вищому навчальному закладі з удосконален-
ням програм фахової підготовки й перепідго-
товки у відомчому навчальному центрі.
Заходи професіоналізації особового скла-

ду мають бути невід’ємною складовою роботи 
особовим складом УДО та охоплювати такі 
питання, як комплектування та підбір кан-
дидатів для проходження військової служби, 
включаючи професійно-психологічний відбір 
кандидатів, нормативно-правове закріплення 
кваліфікаційних вимог до посад, планування 
кар’єрного зростання кадрів тощо.
Окремо варто зупинитися на необхіднос-

ті підвищення рівня інформаційно-аналітич-
ної складової службової діяльності органів, 
які залучаються до виконання завдань дер-
жавної охорони, та посилення аналітич них 
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SUMMARY 
The article investigates the peculiarities of the 

administrative and legal principles of the activity of 
the Department of State Guard of Ukraine in the 
security and defence sector of Ukraine as an effective, 
scientifi cally substantiated counteraction to the real 
and potential threats in the fi eld of state guard.

Key words: security sector, defence, counteraction 
to the real and potential threats, state guard.

підрозділів висококваліфікованими спеціа-
лістами. Спроможність співробітників УДО 
здійснювати інформаційно-технологічне й ін-
формаційно-аналітичне забезпечення заходів 
державної охорони на сьогодні стає одним з 
основних чинників виконання визначених за-
вдань.
Необхідність зміцнення інформаційно-

аналітичного компонента УДО відповідає 
загальносвітовим тенденціям. Для прикладу, 
Таємна служба США, яка безпосередньо опі-
кується охороною вищих посадових осіб, че-
рез Управління розвідки та аналізу викорис-
товує усі дані про забезпечення внутрішньої 
безпеки США від усіх поліцейських та розвід-
увальних структур.
З огляду на європейський та євроатлан-

тичний вектор розвитку держави, поглиблен-
ня взаємодії з країнами-членами НАТО та ЄС 
більш  актуальним стає питання міжнародно-
го співробітництва УДО з органами охорони 
країн-партнерів.
Відповідно до міжнародних договорів 

України, УДО співпрацює з багатьма спец-
службами, в тому числі під час забезпечення 
безпеки офіційних візитів делегацій до Укра-
їни.
Знаковим кроком стало підписання 5 квіт-

ня 2016 року Протоколу між Спеціальною 
службою державної охорони Грузії, Служ-
бою державної охорони Республіки Молдова, 
Службою безпеки та охорони Румунії, Націо-
нальною службою охорони Республіки Болга-
рія та Управлінням державної охорони Укра-
їни про співробітництво в сфері професійної 
підготовки кадрів, підписання якого сприяти-
ме створенню в УДО спецпідрозділу за євро-
пейськими стандартами з високопрофесійни-
ми фахівцями.
Подальше поглиблення міжнародного та 

військово-технічного співробітництва УДО 
потребує удосконалення відповідної норма-
тивно-правової бази щодо взаємодії з право-
охоронними органами та спеціальними служ-
бами іноземних держав та міжнародними ор-
ганізаціями.

Висновок

Метою реалізації програмних та плану-
ючих документів розвитку УДО має стати 
створення ефективної, динамічної системи 
державної охорони (державного захисту), ор-
гани та структури якої будуть укомплектовані 
високопрофесійними фахівцями, забезпечені 
сучасними матеріальними і технічними за-
собами та відповідати нагальним потребами 
безпеки у сфері державної охорони.
Реформування системи державної охоро-

ни повинно забезпечити спроможність ви-
значених органів, структур і підрозділів про-
тидіяти реальним та потенційним загрозам 
національній безпеці України в цій сфері та 
підвищені стану безпеки вищих посадових 
осіб держави та об’єктів.
Водночас реформовані органи державної 

охорони повинні набути спроможності вико-
нати завдання оборони держави та ефектив-
но взаємодіяти з іншими складовими сектору 
безпеки та оборони держави.
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ÌÅÒÀ ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÍß 
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÎÁÎÐÎÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті, ґрунтуючись на аналізі науко-
вих поглядів вчених та норм чинного законо-
давства України, визначено мету, окреслено і 
надано характеристику завданням територі-
альної оборони України.
Обстоюється позиція, що метою терито-

ріальної оборони є досягнення та забезпечення 
належного рівня національної безпеки Украї-
ни на окремих територіях, шляхом реалізації 
відповідних військових та спеціальних заходів, 
застосовуваних під час особливого періоду. Від-
сутність визначення загальної направленості 
територіальної оборони в законодавстві є не-
гативним фактором, який ускладнює розумін-
ня, використання та правове регулювання да-
ної категорії. З урахуванням зазначеного вище 
автором запропоновано доповнити чинну нор-
мативну базу положеннями, які б окреслюва-
ли мету територіальної оборони, тим самим 
даючи розуміння її специфіки як особливого 
складового елементу національної безпеки.
Зазначається, що доволі абстрактним є 

завдання щодо охорони та оборони важливих 
об’єктів і комунікацій, адже положення зако-
нодавства не дають відповіді на питання, які 
саме об’єкти мають пріоритет серед інших. 
За всією ймовірністю йдеться про критичну 
інфраструктуру держави – системи та ресур-
си, фізичні чи віртуальні, що забезпечують 
функції та послуги, порушення яких призведе 
до найсерйозніших негативних наслідків для 
життєдіяльності суспільства, соціально-еко-
номічного розвитку країни та забезпечення 
національної безпеки.

 ÊÀËÃÓØÊ²Í Þð³é Ëåîí³äîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ: 342.95 (477)

Постановка проблеми
Реалії сьогодення вимагають пошуку 

нових шляхів і механізмів суттєвого онов-
лення системи територіальної оборони 
України, підвищення її ефективності та 
функціонування. Аналіз сутності та осо-
бливостей територіальної оборони, як 
складового елементу національної безпе-
ки України, дає нам можливість окреслити 
загальну направленість даної категорії, ін-
шими словами, відповісти на питання, для 
чого вона потрібна у національній системі 
права. Вектор розвитку та дії будь-якого 
явища об’єктивної дійсності підпорядко-
вано певній меті та окремим завданням. 
Не є в даному випадку виключенням ка-
тегорія територіальної оборони. Поряд з 
іншими явищами правової реальності вона 
має власну практичну направленість. Крім 
цього, в процесі побудови її теоретико-пра-
вової конструкції слід зосередити увагу на 

На основі проведеного наукового досліджен-
ня пропонується внести відповідні зміни до за-
конодавства, зокрема: по-перше, нормативно 
закріпити мету територіальної оборони; по-
друге, надати вичерпний перелік об’єктів і ко-
мунікацій, які потребують охорони і оборони в 
особливий період; по-третє, доповнити перелік 
завдань територіальної оборони, включивши 
до нього необхідність забезпечення публічної 
безпеки і порядку.
Ключові слова: мета, завдання, законодав-

ство, оборона, територіальна оборона, націо-
нальна безпека. 
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принципах, що показують ідейну спрямо-
ваність, соціальну цінність, прийнятність 
зазначеної категорії і механізму її правово-
го регулювання. 

Стан дослідження
В останні декілька років проблема те-

риторіальної оборони України знаходить-
ся у полі зору великої кількості науковців. 
Зокрема, цьому питанню приділяли увагу: 
О.С. Власюк, О.А. Кириченко, А.М. Клоч-
ко, І.Ф. Корж, О.М. Музичук, О.А. Чуваков, 
Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Ваврин-
чук, С.І. Азаров, О.І. Насвіт, О.М. Суходо-
ля, В.І. Жуков, В.П. Коцюба, О.С. Тітов та 
багато інших. Однак, незважаючи на вели-
ку кількість наукових пошуків, на доктри-
нальному рівні практично відсутні наукові 
роботи, які були присвячені визначенню 
мети та завдань територіальної оборони 
України.

Саме тому метою статті є: визначити 
мету та окреслити завдання територіальної 
оборони України.

Виклад основного матеріалу
Варто зазначити, що у чинній норма-

тивно-правовій базі, яка регулює терито-
ріальну оборону, завдання чітко визнача-
ються, а ось визначення мети відсутнє. Цей 
негативний факт породжує ситуацію, коли 
загальну направленість територіальної обо-
рони, як правової категорії, неможливо ви-
значити. Іншими словами, існують поточні 
проблематики, що потребують вирішення 
(завдання), однак не визначено, який кон-
кретно результат за цим очікується. Тож 
через відсутність офіційного визначення 
мети територіальної оборони логічно ви-
разити даний аспект через сутність пред-
ставленої категорії, враховуючи її правову 
природу та системне підпорядкування на-
ціональній безпеці. Таким чином, метою 
територіальної оборони є досягнення та за-
безпечення належного рівня національної 
безпеки  України на окремих територіях 
шляхом реалізації відповідних військових 
та спеціальних заходів, застосовуваних під 
час особливого періоду. Відсутніс  ть визна-
чення загальної направленості територі-

альної оборони в законодавстві є негатив-
ним фактором, який ускладнює розуміння, 
використання та правове регулювання да-
ної категорії. Тож ми пропонуємо доповни-
ти чинну нормативну базу положеннями, 
які б окреслювали мету територіальної обо-
рони, тим самим даючи розуміння її специ-
фіки, як особливого складового елемента 
національної безпеки. 
Досягнення мети територіальної обо-

рони можливе за умови реалізації передба-
чених законодавством завдань. На відміну 
від цілі досліджуваної категорії, завдання 
останньої чітко перелічено у Законі Укра-
їни «Про оборону України». Так, відповід-
но до статті 18 Закону загальнодержавні 
воєнні і спеціальні заходи, передбачені 
територіальною обороною, здійснюються 
в особливий період із завданнями: 1) охо-
рони та захисту державного кордону; 2) за-
безпечення умов для надійного функціо-
нування органів державної влади, орга-
нів військового управління, стратегічного 
(оперативного) розгортання військ (сил); 
3) охорони та оборони важливих об’єктів і 
комунікацій; 4) боротьби з диверсійно-роз-
відувальними силами, іншими озброєними 
формуваннями агресора та антидержав-
ними незаконно утвореними озброєними 
формуваннями; 5) підтримання правового 
режиму воєнного стану [1].
Необхідно підкреслити, що кожне пред-

ставлене завдання відіграє велике значен-
ня не тільки для процесу реалізації терито-
ріальної оборони, але й для забезпечення 
національної безпеки. Наприклад, держав-
ний кордон України показує не тільки гео-
графічні рамки нашої держави, але також 
визначає межі національної юрисдикції, 
правового поля. Державний кордон регу-
люється на законодавчому рівні та має важ-
ливе стратегічне значення. Саме тому його 
захист є невід’ємною частиною загально-
державної системи забезпечення націо-
нальної безпеки і полягає у скоординованій 
діяльності військових формувань та право-
охоронних органів держави, організація 
і порядок діяльності яких визначаються 
законами України. Ця діяльність прова-
диться в межах наданих їм повноважень 
шляхом вжиття комплексу політичних, 
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організаційно-правових, дипломатичних, 
економічних, військових, прикордонних, 
імміграційних, розвідувальних, контрроз-
відувальних, оперативно-розшукових, при-
родоохоронних, санітарно-карантинних, 
екологічних, технічних та інших заходів.-
У свою чергу, охорона державного кордону 
України є невід’ємною складовою загаль-
нодержавної системи захисту державного 
кордону і полягає у здійсненні уповнова-
женими державними органами, зокрема 
Збройними Силами України, на суші, морі, 
річках, озерах та інших водоймах, у пові-
тряному та підводному просторі заходів, 
спрямованих на забезпечення недоторкан-
ності державного кордону нашої країни [2].
Друге завдання територіальної оборо-

ни, яким є забезпечення умов надійного 
функціонування органів державної влади 
та органів військового управління відіграє 
не менш важливу роль. Його сутність по-
лягає у проведенні заходів з метою недопу-
щення дезорганізації діяльності, по-перше, 
центральних органів державної влади, 
Верховної Ради України, Кабінету Міні-
стрів України, по-друге, усієї судової систе-
ми держави, по-третє, інших органів влади 
діяльність яких має найбільш пріоритетне 
значення, наприклад, органів прокурату-
ри. Окрім цього, представлене завдання 
консолідується із іншою поточною пробле-
матикою – необхідністю підтримки право-
вого режиму воєнного стану. Суть полягає 
у тому, що обидва випадки є взаємодопов-
нюючими. Відповідно до законодавства, 
воєнний стан – це особливий правовий ре-
жим, що вводиться в Україні або в окремих 
її місцевостях у разі збройної агресії чи за-
грози нападу, небезпеки державній неза-
лежності України, її територіальній ціліс-
ності та передбачає надання відповідним 
органам державної влади, військовому ко-
мандуванню, військовим адміністраціям та 
органам місцевого самоврядування повно-
важень, необхідних для відвернення загро-
зи, відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози 
небезпеки державній незалежності Укра-
їни, її територіальній цілісності, а також 
тимчасове, зумовлене загрозою обмежен-
ня конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень [3]. Виходячи із визначен-
ня, підтримка правового режиму воєнного 
стану неможлива без забезпечення роботи 
відповідних органів, які уповноважені реа-
лізовувати передбачені у його рамках захо-
ди. Окрім центральних органів виконавчої 
влади, такими є військове командування та 
військові адміністрації. 
Доволі абстрактним є завдання щодо 

охорони та оборони важливих об’єктів і 
комунікацій. Положення законодавства 
не дають відповіді на питання, які саме 
об’єкти мають пріоритет серед інших. За 
всією ймовірністю йдеться про критичну 
інфраструктуру держави – системи та ре-
сурси, фізичні чи віртуальні, що забезпе-
чують функції та послуги, порушення яких 
призведе до найсерйозніших негативних 
наслідків для життєдіяльності суспільства, 
соціально-економічного розвитку країни 
та забезпечення національної безпеки [4]. 
Виходячи з положень рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України від 16 
лютого 2017 року «Про невідкладні заходи 
з нейтралізації загроз енергетичній безпе-
ці України та посилення захисту критичної 
інфраструктури», до її об’єктів можна від-
нести установи та підприємства таких важ-
ливих галузей, як: хімічна промисловість, 
енергетика, банки і фінанси, інформаційні 
технології, телекомунікації, транспорт, охо-
рона здоров’я, продовольство та інші сфе-
ри, що мають стратегічну важливість [5]. 
З урахуванням вищевикладеного можна 
стверджувати, що охорона і оборона зазна-
чених галузей відповідає інтересам націо-
нальної безпеки України. 
Останнім завданням територіальної обо-

рони є боротьба з диверсійно-розвідуваль-
ними силами, іншими озброєними фор-
муваннями агресора та антидержавними, 
незаконно утвореними озброєними форму-
ваннями. В даному контексті йдеться про 
військові формування іноземних держав, 
які не мають законної основи діяльності на 
території України, на відміну від Зброй-
них Сил України, Національної поліції, 
Націона льної Гвардії, Державної служби 
з надзвичайних ситуацій тощо. Метою ди-
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версійно-розвідувальних сил та озброєних 
формувань агресора, як правило виступає 
проведення актів саботажу, диверсії і теро-
ру в тилу противника, знищення об’єктів 
військово-стратегічного значення, а також 
засобів транспорту і зв’язку, отруєн ня ко-
лодязів, застосування бактеріологічних за-
собів ураження; створення партизанських 
загонів із тих шарів і груп населення, що 
в тій чи іншій мірі незадоволені існуючим 
режимом; проведення підривної пропаган-
ди і розповсюдження «хибних» слухів і таке 
інше [6]. Реалізація вказаних актів може 
привести до негативних наслідків політич-
ного, економічного або іншого характеру, 
тому боротьба із суб’єктами, які займають-
ся їх виконанням є одним із найпріорітет-
ніших напрямів територіальної оборони. 
В цілому, визначені законодавством за-

вдання відповідають сутності та особливос-
тям територіальної оборони. Однак, для за-
безпечення мети досліджуваного явища їх 
правова основа потребує деяких змін. Зо-
крема, необхідно розширити нормативну 
базу у частині визначення завдання щодо 
охорони та оборони важливих об’єктів і 
комунікацій. У цій частині слід детально 
розтлумачити, які саме об’єкти і комуніка-
ції потребують захисту у першу чергу, тоб-
то визначити найбільш пріоритетні серед 
них. Крім цього, ми пропонуємо внести до 
переліку завдань ще одне – забезпечення 
публічної безпеки і порядку. Необхідно 
додатково обґрунтувати зміст вказаного за-
вдання.
Категорія «публічна безпека і поря-

док» виступає новелою у законодавстві 
України. Вперше її було закріплено у по-
ложеннях Закону України «Про Націо-
нальну поліцію». Відповідно до пункту 
1 частини 1 статті 2 Закону, завданням 
національної поліції, центрального ви-
конавчого органу влади є забезпечення 
публічної безпеки і порядку [7]. Проте, 
в подальшому Законом не визначається 
зміст цих термінів, що суттєво ускладнює 
їх розуміння. Доцільно зауважити, що по-
няття публічної безпеки і порядку похо-
дить від терміну «громадський порядок», 
який було закріплено у Законі України 
«Про міліцію» [8]. Проблематика неви-

значеності нових категорій знайшла ви-
раз у сучасному науково-правничому се-
редовищі. Існує декілька поглядів з при-
воду визначення змісту публічної безпеки 
та порядку. Наприклад, Проневич О.С. 
розуміє публічну безпеку, як збереження 
правопорядку від загрозливих явищ і цін-
ностей громадян, держави та суспільства 
в цілому, а також фактичний стан, який 
робить неможливим їх нормальне функці-
онування, реалізацію гарантованих зако-
ном прав, свобод та інтересів, збереження 
майна, здоров’я та життя людей [9, c.25; 
10, с.743]. У свою чергу, Панова О.О. у 
своїх дослідженнях дійшла висновку про 
те, що публічний порядок і безпека вико-
нують роль індикатора атмосфери спокою 
суспільства, вказують на рівень злочин-
ності та ефективності діяльності органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання [11].
На наш погляд, зміст публічної безпе-

ки і порядку слід розкривати через сут-
ність терміну «публічний». Зазвичай дане 
слово у науковій літературі тлумачиться 
як те, що відбувається в присутності пу-
бліки, людей, привселюдно, тобто при-
значене для широкого відвідування чи 
користування [12, c.209]. Отже, публічну 
безпеку і порядок можна тлумачити як 
стан захищеності прав, свобод і законних 
інтересів фізичних, юридичних осіб, дер-
жави у всіх правовідносинах, що вини-
кають під час поточної діяльності даних 
суб’єктів і які не відносяться до приватної 
сфери. Тобто забезпечення публічної без-
пеки і порядку – це діяльність, у вигля-
ді системи заходів, направлених на під-
тримку належних умов життєдіяльності 
суспільства нашої держави. Ураховуючи 
вищевказане, ми дійшли висновку про те, 
що забезпечення публічної безпеки і по-
рядку відноситься до територіальної обо-
рони та національної безпеки України. 
Зокрема, законодавством правоохоронна 
діяльність відноситься до сфер, у яких 
присутній національний інтерес. Це свід-
чить про те, що правоохоронна діяльність 
є складовим елементом національної без-
пеки України. На думку багатьох учених, 
остання категорія є особливим видом ді-
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яльності, направленої на боротьбу з пра-
вопорушеннями, забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, що здійснюється 
уповноваженими державними органами 
[13, c.87; 14; 15, с.47 – 49]. Отже, право-
охоронна діяльність включає в себе забез-
печення публічної безпеки і порядку, що 
автоматично робить її складовою націо-
нальної безпеки держави. 
У контексті територіальної оборони 

завдання щодо забезпечення публічної 
безпеки консолідується із усіма іншими. 
Суть полягає в тому, що проведення пе-
редбачених територіальною обороною во-
єнних і спеціальних заходів здійснюється 
в особливий період, підтримка правового 
режиму якого неможлива у разі наявності 
нестабільної поведінки суспільства. Тож 
забезпечення оборони та захисту відпо-
відної території від зовнішньої збройної 
агресії, конфлікту, діяльності диверсій-
но-розвідувальних сил, інших озброєних 
формувань агресора та антидержавних 
незаконно утворених озброєних форму-
вань, а також забезпечення умов функці-
онування стратегічно важливих об’єктів 
і комунікацій, органів державної влади, 
військового командування можливе лише 
за умови внутрішньої стабільності та за-
хищеності суспільства. Це, у свою чергу, 
консолідується в окреме завдання терито-
ріальної оборони – забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, виконання якого 
відповідає меті щодо забезпечення націо-
нальної безпеки на окремій місцевості. 

Висновок
Таким чином, ми окреслили мету та 

ключові завдання територіальної оборони, 
що дало розуміння практичної спрямова-
ності зазначеної категорії. Підводячи під-
сумок, слід зазначити, що на сьогодні нор-
мативно-правова база територіальної обо-
рони, не закріплює у своїх нормах загальну 
направленість категорії та її керівні ідеї. 
Даний аспект, безумовно, є серйозним не-
доліком, ускладнюючим реалізацію заходів, 
що передбачають територіальну оборону. 
У зв’язку з цим нами було запропоновано 
внести відповідні зміни до законодавства, 
зокрема: 

- по-перше, нормативно закріпити 
мету територіальної оборони;

- по-друге, надати вичерпний пере-
лік об’єктів і комунікацій, які потребують 
охорони і оборони в особливий період;

- по-третє, доповнити перелік за-
вдань територіальної оборони, включивши 
до нього необхідність забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку;
Внесення зазначених змін дозволить 

створити стійку теоретико-правову кон-
струкцію територіальної оборони, на осно-
ві якої її практична реалізація буде здій-
снюватися більш якісно та ефективно.
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SUMMARY 
In the article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists and the norms of the current 
legislation of Ukraine, the goal has been defi ned, 
and it is outlined and given a description of the 
tasks of the territorial defense of Ukraine.

The position that the purpose of territorial 
defense is to achieve and ensure an adequate level 
of Ukraine’s national security in certain territories 
is advocated, through the implementation of 
appropriate military and special measures applied 
during a special period. The lack of defi nition of 
the general direction of territorial defense in the 
legislation is a negative factor, which complicates 
the understanding, use and legal regulation of 
this category. Taking into account the above-
mentioned author, it is proposed to supplement the 
current normative base with provisions that would 
outline the goal of territorial defense, thus giving 
an understanding of its specifi city as a special 
component of national security.

It is noted that rather abstract is the task of 
protecting and protecting important objects and 
communications, since the provisions of the law 
do not answer the question of which objects are 
the priority among others. In all likelihood it is a 
critical infrastructure of the state - systems and 
resources, physical or virtual, providing functions 
and services whose violation will lead to the most 
serious negative consequences for the life of the 
society, socio-economic development of the country 
and the provision of national security.

On the basis of the conducted scientifi c research 
it is proposed to make appropriate amendments to 
the legislation, in particular: fi rstly, to establish 
a normative goal of territorial defense; and 
secondly, provide an exhaustive list of objects and 
communications that require protection and defense 
during a special period; Thirdly, to supplement the 
list of tasks of territorial defense, including the 
need for public security and order.

Key words: purpose, tasks, legislation, defense, 
territorial defense, national security.
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ÎÑÎÁÈ

В статье проведен анализ понятий «реги-
страция» и «государственная регистрация». 
Осуществлено их разграничение. Проведено 
обоснование государственной регистрации в 
качестве правового средства обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц.
Ключевые слова. Регистрация, государ-

ственная регистрация регистрационная де-
ятельность, регистрационное производство, 
органы публичной власти.
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В.Б. Авер’янов, О.Г. Апанасюк, О.М. Бан-
дурка, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, І.М. Гру-
щинський, І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюк, 
О.В. Кузьменко, А.В. Солонар, Н.М. Ти-
щенко та інші, що знайшло своє відобра-
ження в їхніх монографічних працях. Свої 
дисертаційні дослідження реєстраційній 
діяльності присвятили Н.В. Галіцина, 
М.П. Гурковський, Я.О. Пономарьова, 
Д.В. Мовчан, В.В. Степаненко, О.Г. Юш-
кевич та інші.
Серед зарубіжних дослідників адміні-

стративно-правові аспекти реєстраційної 
діяльності органів публічної влади ви-
світлені в наукових працях С.І. Агафо-
нова, А.В. Дмітрієва, М.С. Огородніко-
ва, І.М. Лазарєва, Є.Г. Чуткіна, А.Р. Кір-
санова, Ю.І. Сосновскої, Є.Г. Спектор, 
І.Ю. Старікова, Є.В. Трєсцової, О.В. Шма-
лія.
Проте теоретичні проблеми інститутів 

реєстраційної діяльності публічних адмі-
ністрацій потребують подальшої розро-
бленості.

Метою дослідження є теоретичне 
обґрунтування державної реєстрації як 
правового засобу забезпечення прав та 
законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, а також окреслення ознак 
державної реєстрації як окремого виду 
юридичної діяльності органів публічної 
влади.

Правова природа інституту реєстра-
ції, як одного з адміністративно-правових 
інститутів спричинює часті дискусії се-
ред провідних учених-адміністративістів. 
Вона на далі потребує наукового опрацю-
вання понятійного апарату. Від обґрунто-
ваності його наукових пояснень багато в 
чому залежить успіх у вирішенні великої 
кількості теоретичних питань державної 
реєстрації прав та юридичних фактів, а 
також практики вирішення правовстанов-
люючих справ, що за обставин введення в 
Україні нових інституціональних систем 
державної реєстрації об’єктів дозволить 
запобігти складностям та неправильному 
правозастосуванню.

Стан наукового розроблення 
досліджуваного питання

Як складову адміністративно-правових 
відносин реєстраційну діяльність орга-
нів державної влади України розглядали 
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Виклад основного матеріалу
Поняття «реєстрація» еволюціонува-

ло від латинського «regesta» – список, що 
в пізньолатинський період трансформу-
валось у «registrum», та похідне від нього 
дієслово «registratio» – списувати, або зано-
сити в список.
Реєстрація означає – запис фактів з ме-

тою обліку і надання цим фактам закон-
ності [1, с.423].
А.І. Рябко пояснює реєстрацію вне-

сенням до спеціальних списків, реєстрів, 
регістрів, кадастрів різних фактів, що ма-
ють юридичне значення, матеріальних 
об’єктів, нерухомості, юридичних актів, 
підприємств проводиться головним чином 
з метою обліку [2, с.104].
На думку О.М. Загорецької, реєстра-

ція – це запис облікових даних про об’єкт 
реєстрації за встановленою формою, з по-
дальшим записом у реєстраційних фор-
мах (журналі, картотеці, електронній базі 
даних) певних відомостей про цей об’єкт, 
пояснює реєстрацію [3, с.8].
А.Б. Агапов називає реєстрацію однією 

з форм державної дозвільної політики, по-
ряд з ліцензуванням та сертифікацією, так 
як їх реалізація тягне за собою істотні пра-
вові наслідки для суб’єктів правовідносин 
[4, с.304.].
Г.Г. Лянной визначає реєстрацію як 

правовий режим, який являє собою су-
купність правових і організаційних захо-
дів, що встановлюють і закріплюють на 
законодавчому рівні порядок реєстрацій-
ного обліку суб’єктів підприємництва, що 
здійснюється зазначеними в законодавстві 
уповноваженими органами виконавчої 
влади [5, с.49].
А.В. Добров розглядає реєстрацію як 

самостійний інститут, що представлений 
як матеріально-правовими, так і процесу-
ально правовими нормами [6, с.48].
В.В. Новіков – як фіксацію у перед-

бачених нормативно-правовими актами 
облікових документах стислих даних про 
конкретні об’єкти та присвоєння кожному 
з них відповідного порядковою номеру» 
[7, с.120].

С.В. Борісова подає своє визначення: 
«реєстрація – це виконання уповноважени-
ми особами, які реалізовують встановлені 
законом обов’язки, низки юридично зна-
чимих дій, що характеризуються єдиною 
організаційною основою та здійснюються 
у відповідності з правилами, встановлени-
ми чинним законодавством» [8, с.154]. Од-
нак, така наукова позиція піддається кри-
тиці низкою сучасних вітчизняних адміні-
стративістів – дослідників реєстраційних 
правовідносин як така, що не розкриває 
повної сутності інституту реєстрації. Адже, 
на думку опонентів, низка юридично зна-
чимих дій з єдиною організаційною осно-
вою, яка здійснюється у відповідності з 
певними, встановленими законом прави-
лами, визначає більшість напрямків юри-
дичної діяльності, а саме: діяльність з лі-
цензування, атестацію, юрисдикційні про-
вадження [9, с.43; 10, с.78].

«Реєстрація» є більш об’ємним по-
няттям по відношенню до категорії «дер-
жавна реєстрація», яка також викликає 
не малий науковий інтерес. Разом з тим 
чинне законодавство України не містить 
загального визначення поняття «держав-
на реєстрація, хоча нормативно правові 
акти передбачають поняття державної 
реєстрації окремих об’єктів реєстрації, 
при цьому сама реєстрація визначаєть-
ся або як «юридичний акт», або як «акти 
уповноваженого органу», або як специ-
фічна «діяльність». Так, ст.1 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
формулює поняття державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно, як 
офіційне визнання і підтвердження дер-
жавою фактів виникнення, переходу або 
припинення прав на нерухоме майно, 
обтяження таких прав шляхом внесення 
відповідного запису до Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме майно 
[11].
Відсутність законодавчої дефініції по-

няття «державна реєстрація» породила її 
численні трактування в теоретичних по-
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шуках як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників.
На думку С.З. Женетль, державна ре-

єстрація – це, перш за все, акт визнання 
певних подій і фактів у державно організо-
ваному суспільстві, встановлення статусу, 
що дозволяє стати суб’єктом конкретного 
кола правовідносин [5, с.50].
Ю.М. Козлов розглядає державну ре-

єстрацію як акт офіційного визнання за-
конності відповідних дій, здійснюваних, 
як правило, органами юстиції [12, с.402].
Н.Ю. Хаманева вказує, що державна 

реєстрація – це акт офіційного визнання 
законності існування певних матеріальних 
об’єктів і юридичних фактів [13, с.213].
О.Г. Юшкевич розглядає державну ре-

єстрацію як адміністративну послугу, тоб-
то як діяльність публічної адміністрації зі 
створення необхідних умов для реалізації 
громадянами та іншими суб’єктами адмі-
ністративних відносин своїх прав у сфері 
здійснення виконавчої влади та місцевого 
самоврядування [14, с.18].
С.В. Лихачов обґрунтовує державну 

реєстрацію, як «передбачений законом 
порядок дій, що вчиняються органом дер-
жавної реєстрації з метою фіксації юри-
дичних фактів [15, с.31].
Як інститут публічної влади, що вико-

нує обліково-контрольні і легалізувальні 
функції для забезпечення публічних ін-
тересів і охорони законності в економічній 
сфері, регульований нормами цивільного 
та адміністративного права, визначає дер-
жавну реєстрацію Ю.А. Тихомиров [16, 
с.3]. Одночасно з цим дослідник відносить 
реєстрацію до засобів забезпечення облі-
ково-легалізуючого режиму.
Я.О. Пономарьова слушно вважає, що 

державна реєстрація багато в чому схожа 
з дозвільною діяльністю. При цьому ці 
два види юридичної діяльності направле-
ні на забезпечення різних методів адмі-
ністративно-правового впливу [17, с.23]. 
Наприклад, при реєстрації транспортних 
засобів, місця проживання фізичних осіб 
чи речових прав на майно реєстраційним 
органом не приймається окремий адміні-

стративний акт. Така реєстрація полягає у 
перевірці законності юридичних фактів, їх 
офіційне визнання та облік.
Ю.О. Скворцов, з позиції цивільно-

правових відносин вважає, що державна 
реєстрація це форма публічного контролю 
за діями приватних осіб, що здійснюють 
свої суб’єктивні права у сфері приватного 
права [18, с.140].
На нашу думку, державна реєстрація, 

якщо її розуміти як імперативу адміністра-
тивно-правової природи, є засобом впо-
рядкування державно-правового впливу 
на ту чи іншу сукупність суспільних відно-
син, спрямованим на запобігання право-
порушень та шкоди.
Феномен державної реєстрації нероз-

ривно пов’язаний з реєстраційною ді-
яльністю органів публічної влади, яку ми 
визначили як державно-владну юридич-
ну діяльність органів публічної влади з 
ведення систем інформаційного забезпе-
чення, що призначена для збору, накопи-
чення, зберігання та обробки інформації з 
певних напрямків для вирішення питань 
про офіційне визнання законності право-
вих актів; законності дій юридичних та 
фізичних осіб; наділення суб’єктів права 
відповідними правами або обов’язками; а 
також про облік та фіксацію юридичних 
фактів чи інших об’єктів реєстрації шля-
хом закріплення їх на спеціальних носіях 
реєстраційної інформації [19, с.102-103].
Варто зазначити, що Ю.А. Тихомиров 

розглядає чотири основні ознаки інститу-
ту державної реєстрації: встановлення її 
вимог і процедур перш за все законами; 
державне визнання законності чи неза-
конності дій фізичної та юридичної особи; 
обов’язковість здійснення реєстрації для 
відповідного органу або господарюючих 
суб’єктів; володіння юридико-інформацій-
ною цінністю [20, c.391.]. Погоджуючись 
з такими твердженнями, ми наполягаємо 
про необхідність доповнення поданого 
Ю.А. Тихомировим переліку ознак ще чо-
тирма:

1) здійснюється посадовими особами 
органів з функціями державної влади;
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2) носить персоніфікований характер;
3) спрямована на встановлення певних 

юридичних наслідків;
4) реалізується в законодавчо вста-

новлених процесуальних формах і 
закінчується прийняттям індивідуального 
рішення.
З цього слідує, що державна реєстра-

ція є формою юридичної діяльності, ви-
ражена в офіційному визнанні зі сторо-
ни держави за певними суб’єктами прав 
або правового статусу, в тих випадках, 
коли потрібне регулювання конкретних 
суспільних відносин, а також здійснення 
контролю за фактично здійснюваними ді-
ями.
Значення акту державної реєстрації 

проявляється, поряд з державним визна-
нням законності існування суб’єкта пра-
вовідносин, забезпеченням можливос-
ті отримання необхідної інформації про 
суб’єкти господарювання, його економіч-
ну стабільність та інше при веденні госпо-
дарських операцій; сприянні зміцнення 
порядку в ринкових відносинах; охорони 
суспільного і державного ладу, а також в 
реалізації особистих і майнових прав та 
законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб; отриманні відомостей державного 
статистичного обліку для здійснення захо-
дів регулювання економіки.
При цьому варто привести слушні 

твердження А.В. Чуряви, що з формулю-
вання «державна реєстрація» вбачається, 
що вона здійснюється виключно держа-
вою, від імені якої виступають органи дер-
жавної влади [21, с.113]. Це пояснюється 
ставленням держави до значення держав-
ної реєстрації, її важливості як соціально-
економічного регулятора в країні, чинни-
ка забезпечення публічного правопоряд-
ку.
Таким чином, можна з впевненістю 

стверджувати, що:
- по-перше, державна реєстрація це – 

юридична діяльність у сфері виконавчих 
органів публічної влади, яка спрямована 
на регулювання суспільних відносин в тих 
сферах, де вимагається неухильне вико-

нання приписів і певної правової поведін-
ки;

- по-друге, державна реєстрація є фор-
мою контролю за фактичним виконанням 
обов’язкових умов, пов’язаних з виник-
ненням, зміною чи припинення правовід-
носин, що підлягають державній реєстра-
ції;

- по-третє, державна реєстрація 
пов’язана з отриманням суб’єктом окре-
мих прав або правового статусу, без яких 
неможливо вчинення в подальшому юри-
дично значимих дій;

- по-четверте, норми, що регулюють 
процедуру проведення реєстрації, склада-
ють самостійний правовий інститут;

- по-п’яте, названі ознаки реєстрації 
знаходяться в діалектичній єдності з їх 
правовою формою – актом (рішенням, 
свідоцтвом) про державну реєстрацію, 
яке з юридичної сторони є документом 
державного органу, що підтверджує від-
повідні права громадян і юридичних 
осіб.
Ці властивості складають «субстанці-

ональне ядро самостійно існуючого» дер-
жавно-управлінського феномену держав-
ної реєстрації.
Узагальнюючи вищесказане, можна 

зробити висновок, що природою реєстра-
ції, як адміністративно-правового режиму, 
є визнання державою правосуб’єктності 
при здійсненні підприємницької діяльнос-
ті, мета якого – реалізація функцій держав-
ного нагляду, контролю, ведення обліку, 
зберігання і видачі відповідної інформації 
про суб’єктів правовідносин.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз понять «реє-

страція» та «державна реєстрація». Здійсне-
но їхнє розмежування. Проведено обґрунту-
вання державної реєстрації як правового за-
собу забезпечення прав та законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб.
Ключові слова. Реєстрація, державна ре-

єстрація, реєстраційна діяльність, реєстра-
ційне провадження, органи публічної влади.

Serhiy Mykytiuk 
International University of Business and 

Law (Kherson city)

STATE REGISTRATION, AS THE 
LEGAL BASIS OF PROVIDING RIGHTS 
AND LEGAL INTEREST OF PERSONS

Abstract. The article deals with the 
research of conceptual system used in 
registration relations, in particular, the 
concept of «registration» and the related to 
it concept of «state registration» have been 
analyzed. A number of definitions have 
been listed which are provided in modern 
studies of administrative law. A distinction 
between the concepts of «registration» and 
«state registration» has been made and their 
common features have been established. 
State registration has been analyzed as a legal 

tool of ensuring the rights and legitimate 
interests of individuals and legal entities, 
as a legal regime and as legal activity. As a 
matter of fact, the phenomenon of state 
registration is inextricably linked with the 
registration activities of public authorities 
and it is defined as the state-empowered legal 
activity for the maintenance of information 
systems for collection, accumulation, storage 
and processing of information of certain 
field for the official recognition of the 
legality of normative acts; legality of actions 
of legal entities and individuals; rights and 
duties; as well as the record of legal facts 
or other objects of registration by putting 
them to special registration database. The 
system of institutional properties of the 
state registration has been described; it has 
indicated affiliation to administrative-legal 
and social regulation. Criticism about the 
lack of legal definition of «state registration» 
has been summarized.

The article concludes that the nature of 
the registration as an administrative-legal 
regime is the recognition of legal facts by the 
state. Its purpose is the implementation of 
the state supervision, control, record, storage 
and provision of relevant information on 
objects of registration.

Keywords. Registration, state registration, 
registration activity, registration procedures, 
registration case, public authorities.
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ÓÄÊ 343. 138 

В статье на основании теоретических ос-
нов раскрываются различные аспекты прове-
дения судебных прений как самостоятельной 
части процедуры судебного рассмотрения при 
осуществлении уголовного производства. Дано 
определение судебных прений, общая характе-
ристика положений проведения, и проанали-
зированы основные правовые, психологические 
платформы дебатов в уголовном производстве. 
Исследован процессуальный порядок проведе-
ния судебных прений при осуществлении су-
дебного разбирательства в уголовном производ-
стве.
Ключевые слова: защита, судебные прения, 

правовая платформа, психологическая плат-
форма, судебное разбирательство, уголовное 
производство.

закладені у змагальному процесі, яким по-
ступово стає кримінальний процес України 
[1].
Судовий розгляд складається із бага-

тьох частин, серед яких підвищеної уваги 
потребує проведення судових дебатів як 
вирішальної частини судового розгляду 
та найважливішої, оскільки на цьому ета-
пі учасники кримінального провадження 
можуть використати практично «останній 
шанс» для вирішення питань на свою ко-
ристь.
Таким чином, проведення судових де-

батів під час процедури судового розгляду 
у кримінальному провадженні набуває осо-
бливої актуальності та складає окрему про-
блематику, що потребує більш глибокого 
дослідження [2].

Аналіз досліджень, у яких започатко-
вано вирішення проблеми

Теоретичною основою дослідження по-
няття судових дебатів, змагальності сторін 
під час здійснення судового розгляду кримі-
нального провадження стали наукові праці 
багатьох вчених: С. А. Альперта, М.І. Бажа-
нова, Т.В. Варфоломеєвої, В.Г. Гончаренка, 
Ю.М. Грошевого, В. В. Долежана, М.В. Ко-
стицького, В.О. Коновалової, Н.І. Кли-
менко, В.К. Лисиченка, П.П. Михайлен-
ка, О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, 

Постановка проблеми
Судова реформа, яка відбувається в 

Україні, потребує удосконалення діяльності 
не тільки суду, а й учасників змагального 
судового процесу – державного обвинува-
ча та захисника. Змагальність сторін, як 
необхідна умова цивілізації судового проце-
су, є однією з основних конституційних за-
сад судочинства. Для успішного здійснення 
правосуддя в кримінальному судочинстві 
потрібні «сильне» обвинувачення та не менш 
«сильний» захист. Тільки за таких умов, у 
повному обсязі, реалізовуються можливості, 
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В.Т. Нора, О. Д. Святоцького, М.Я. Сегая, 
В.Ю. Шепітька, В.П. Шибіко та ін.
Важливий внесок у розробку цієї 

проблеми, у свій час, зробили вчені 
С.В. Вікторський, А.Ф. Коні, І.Я. Фойниць-
кий, Є.В. Васьковський, Л.Е. Владими-
ров, О.М. Стоянов. Вагому роль відіграють 
праці окремих процесуалістів іноземних 
держав (колишнього СРСР, у тому чис-
лі), які присвячені процесуальному ста-
новищу учасників судових дебатів: проф. 
О.Д. Бойков, В.Д. Гольдінер, Л.Д. Кокорєв, 
Д.С. Карєв, З.І. Корнєва, П.Ф. Пашкевич, 
І.Д. Перлов, М.М. Полянський, М.С. Стро-
гович та інші [1].
Окремі проблеми судових дебатів були 

предметом ряду монографічних досліджень, 
які адресовані як обов’язковим учасни-
кам судових дебатів: прокурору – В.І. Ба-
сков, В.В. Бобир, О.П. Брунь, В.А. Корж, 
М.Л. Шифман, захиснику – В.Д. Гольдінер, 
М.М. Гущинський, Я.С. Кисельов, та інші, так 
і судовим дебатам у цілому (М.С. Алєксєєва, 
Н.Л. Михайловська, Є.А. Ножин, Є.А. 
Матвієнко та ін.) [1]. Більша частина праць, 
у яких досліджуються проблеми судових 
дебатів, була опублікована до прийняття 
чинного процесуального законодавства і не 
завжди відповідає положенням Конституції 
України та іншим Законам України. Багато 
проблемних питань теорії судових дебатів, 
не дивлячись на всю їх значущість, не 
одержало в спеціальній літературі достат-
ньо повного і цілісного розгляду. У зв’язку 
з реалізацією судово-правової реформи, 
виникає необхідність цілісного дослідження 
багатогранної сукупності питань, пов’язаних 
з особливостями судових дебатів.

Метою дослідження є комплексний на-
уковий аналіз теоретичних і практичних 
проблем інституту судових дебатів, вияв-
лення прогалин у правовому регулюванні 
даної стадії судового розгляду з врахуван-
ням змін у законодавстві і досягнень науки 
кримінального процесу, з’ясування сутності 
процесуальної комунікації в судових деба-
тах у контексті забезпечення її ефективного 
правового регулювання, а також внесення 
пропозицій з удосконалення національного 
законодавства у цій сфері, вдосконалення 

структури судових промов, змісту і форми 
судових виступів.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 21 Конституції Украї-

ни, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності 
та правах. Права і свободи людини є не-
відчужуваними та непорушними. Згідно із 
положеннями ст. 27 Конституції України 
визначено, що кожен має право захища-
ти своє життя і здоров’я, життя і здоров’я 
інших людей від протиправних посягань. 
Положеннями ст. 55 Конституції України 
встановлено, що кожен має право будь-
якими не забороненими законом засобами 
захищати свої права і свободи від порушень 
і протиправних посягань. Також норми-
ст. 129 Конституції України зазначають, що 
до основних засад судочинства належать, 
зокрема, законність, рівність усіх учасників 
судового процесу перед законом і судом, за-
безпечення доведеності вини, змагальність 
сторін та свобода в наданні ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом їх пере-
конливості [3].
Згідно із положеннями ст. 11 Загальної 

декларації прав людини, прийнятої і про-
голошеної резолюцією 217 A (III) Генераль-
ної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, 
визначено, що кожна людина, обвинуваче-
на у вчиненні злочину, має право вважати-
ся невинною доти, поки її винність не буде 
встановлена в законному порядку шляхом 
прилюдного судового розгляду, при якому 
їй забезпечують усі можливості для захисту 
[4, ст. 11].
Якщо аналізувати особливості судових 

дебатів у кримінальному судочинстві Англії, 
США, Франції та Німеччини, то за своєю 
структурою судовий розгляд у кримінально-
му процесі Англії і США не має поділу на ета-
пи, що прийнятий у континентальній Євро-
пі (судове слідство, судові дебати). Судовий 
розгляд складається з послідовного викладу 
своєї позиції, включаючи її обґрунтування 
стороною обвинувачення, потім захисту. 
Стадія судового розгляду у французько-

му кримінальному процесі складається з та-
ких частин, як судове слідство і судові дебати, 
що відокремлені одна від одної. Першими 
в судових дебатах виступають з промовами 
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цивільний позивач або його адвокат, потім 
представник прокуратури. У німецькому 
кримінальному процесі, судові дебати нази-
ваються «завершальними промовами”, з об-
винувальною промовою виступає прокурор, 
потім підсудний або його захисник. Право 
на репліку має лише прокурор.
Як відомо, під час здійснення судового 

розгляду як у національному законодавстві, 
так і у міжнародному є принцип змагаль-
ності та належного забезпечення обґрунто-
ваності доказів, їх оцінка і переконливість. 
Таким чином, ключовим фактором у сфері 
кримінального процесуального законодав-
ства слід вважати змагальність сторін під час 
здійснення судового розгляду, яка набуває 
особливого та вирішального значення під 
час проведення судових дебатів.
Поняття «судові дебати» є похідним від 

поняття «дебати», чітко структурований і 
спеціально організований публічний обмін 
думками між двома сторонами з актуальної 
теми. Цей різновид публічної дискусії учас-
ники дебатів спрямовують на переконання 
в своїй правоті третьої сторони, а не одне 
одного. Тому вербальні й невербальні за-
соби, що використовуються учасниками де-
батів, мають на меті отримання певного ре-
зультату - сформувати у слухачів позитивне 
враження від власної позиції [5].
Судові дебати – це самостійна частина 

судового розгляду, в якій, шляхом полеміки 
між учасниками судового процесу, за до-
помогою судових промов, з використан-
ням творчих здібностей і знань оратора, 
підводяться підсумки судового слідства, 
оцінюються зібрані факти, робляться вис-
новки і заяви, формулюються думки з пи-
тань, які підлягають вирішенню судом [6].
Місцем зародження судового красно-

мовства є Греція. Тут знайшло своє прак-
тичне застосування ораторське мистецтво 
в двох видах: політичне і судове. Особливо 
поширеним жанром ораторського мистецт-
ва були судові промови. До суду запро-
шували промовців з народного середови-
ща для пояснення яких-небудь обставин, 
підтвердження певних частин судової про-
мови. Проте не всі афіняни володіли даром 
красномовства, і тому змушені були просити 
логографів (які складали за плату тексти су-

дових промов) написати судову промову для 
виголошення перед суддями.
Кримінальна юстиція Стародавнього 

Риму розвивалася власним шляхом, рим-
ляни добре усвідомлювали магічну силу 
слова в Сенаті, на Народних зборах і, що 
найголовніше, - у судових процесах. Головне 
місце в судових дебатах відводилося обміну 
судовими промовами. Зі сторони обвину-
вача і з сторони обвинуваченого мало бути 
декілька промов, як правило, по чотири, але 
бувало і по дванадцять нараз. Марку Тулію 
Ціцерону належить розробка композиції 
судової промови. Таким чином, у Римі були 
відсутні логографи, а лише обвинувач і за-
хисник самостійно готували судові промови, 
прикрашали їх словесно, емоційно проголо-
шували [7].
Основними складовими судових дебатів, 

як інституту, є судова промова і репліка. 
Судовий виступ – це хоча і суттєва, проте 
тільки частина судових дебатів, і судові про-
мови, і судові дебати – далеко не одне і те ж, 
одне з одним не співпадають. Судові дебати, 
як самостійна частина судового розгляду, 
включають у себе дії суду щодо організації 
судових виступів, керівництво ними й кон-
троль за їх здійсненням.
Закон передбачає обов’язок суду щодо 

встановлення черговості виступів з судо-
вими промовами, окрім цього, суд впливає 
на якість судових промов, коли виконує 
обов’язок зупиняти безпосередньо осіб, 
якщо вони виходять за межі справи, яка 
розглядається.
Слід враховувати, що у судових дебатах 

беруть участь також і особи, які не мають 
юридичної освіти (обвинувачений, потер-
пілий, цивільний відповідач тощо), тому го-
ловуючий повинен роз’яснити їм перед по-
чатком дебатів суть і призначення дебатів, у 
яких вони мають право брати участь.
Учасники судових дебатів виступа-

ють у визначеному порядку, передбачено-
му ч. 1 ст. 364 КПК України, - прокурор, 
потерпілий, його представник та закон-
ний представник, цивільний позивач, його 
представник та законний представник, 
цивільний відповідач, його представник, об-
винувачений, його законний представник, 
захисник, представник юридичної особи, 
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щодо якої здійснюється провадження. Суд 
зобов’язаний дотримуватися саме такого 
порядку. Послідовність виступів учасників 
судових дебатів забезпечує змагальність сто-
рін кримінального провадження, а також 
створює умови для здійснення обвинуваче-
ним і його захисником захисту від обвинува-
чення.  
З урахуванням засад змагальності, про-

мови прокурора, потерпілого та його пред-
ставника, цивільного позивача, цивільного 
відповідача, обвинуваченого, захисника і 
представника юридичної особи мають бути 
підготовлені і виголошені спокійно, тактов-
но, з належним аналізом фактичних обста-
вин провадження, матеріального і процесу-
ального закону, що піддягає застосуванню, 
доказів, досліджених у судовому засіданні. 
Суд повинен стежити за додержанням норм 
судової етики учасниками дебатів.
Слід зазначити, що основне місце в судо-

вих дебатах належить обвинувальній та за-
хисній промові, в яких підсумовуються дані 
судового розгляду, визначаються позиції 
стосовно повноти чи не повноти доказової 
бази та інші обставини.
Промова прокурора в суді - виступ пред-

ставника державної влади, що обвинувачує 
порушників закону, вимагає їх засудження 
і покарання. Тому обвинувальна промова 
має бути переконливою не тільки для суду, 
але і для всіх присутніх на процесі, повинна 
містити в собі великий заряд виховної дії, 
сприяти викоріненню причин і умов, що по-
роджують злочинність.
При всьому величезному емоційному 

впливові обвинувальної промови на 
суд, сторони та присутніх було б, однак, 
перебільшенням приписувати виступу про-
курора у судових дебатах значення основ-
ного процесуального способу доказування 
обвинувачення і викриття винуватого. Фак-
ти, аналіз фактів, зв’язок фактів - ось що по-
винно лежати в основі промови державного 
обвинувача, тобто те, що робить цю промо-
ву переконливою і змушує суд прислухатися 
до неї.
Але факти збираються і встановлю-

ються у ході судового слідства, де кожна 
із сторін в обстановці гласності, усності і 
безпосередності пред’являє суду докази 

своєї правоти. Лише факти, отримані на су-
довому слідстві в результаті допитів, оглядів, 
оголошень, документів, можуть і повинні 
бути покладені в основу обвинувальної про-
мови. 
Захисна промова адвоката - це промова 

в судових дебатах, у якій з точки зору захи-
сту обвинуваченого дається аналіз доказів, 
викладаються міркування по суті обвинува-
чення, кваліфікації злочину, пропозиції про 
міру покарання, інші питання, які мають 
значення для правильного вирішення спра-
ви.
Захисна промова, а саме її переконливість, 

базується на таких визначальних моментах: 
1) «що говорити»; 2) «як говорити»; 3) «кому 
говорити»; 4) «хто говорить».
Зміст захисної промови визначається те-

мою і предметом виступу, матеріалами про-
вадження, позицією, яку зайняв захисник 
у ньому. Як правило, її зміст складається 
із двох груп основних елементів - фактів і 
оціночних міркувань.
Оскільки захисник проголошує свою 

промову після обвинувача, він повинен 
внести щось нове у висвітлення фактів, по-
новому дослідити докази та характеристику 
особи обвинуваченого. 
Права і обов’язки вищезазначених осіб, 

які беруть участь у судових дебатах, чітко 
встановлені КПК України. Крім цього, ви-
значена послідовність їх виступів. Кожна з 
цих осіб має не тільки різні інтереси, але й 
має у своєму розпорядженні різні функціо-
нальні можливості для використання пев-
них засобів з метою переконання суду від-
носно своєї позиції.
Якщо в судовому розгляді брало участь 

декілька прокурорів, у судових дебатах, 
на їхній розсуд, має право виступити один 
прокурор або кожен із них обґрунтовує у 
промові свою позицію у певній частині об-
винувачення. Отже, перше слово у судових 
дебатах надається прокуророві, оскільки він 
є обвинувальною стороною. 
Якщо в судовому розгляді брало участь 

декілька захисників обвинуваченого, поря-
док виступів у судових дебатах визначається 
ними за взаємною згодою. У разі відсутності 
згоди, порядок їх виступів встановлює суд. 
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Також необхідно зазначити, що якщо 
в судовому розгляді брало участь декілька 
обвинувачених, захисників, представників, 
порядок їх виступів у судових дебатах вста-
новлює головуючий.
Суд не має права обмежувати тривалість 

судових дебатів певним часом. Головуючий 
має право зупинити виступ учасника деба-
тів, якщо він після зауваження повторно 
вийшов за межі матеріалів справи, повтор-
но допустив висловлювання образливого 
або непристойного характеру. Жодна особа, 
окрім головуючого судді, не має права зупи-
няти промову учасника чи будь-яким іншим 
способом обмежувати його часом. Суд у да-
ному випадку виходить з того, щоб надати 
учаснику максимальну можливість для ви-
словлення своєї позиції в рамках правового 
поля, тим самим зберегти принцип змагаль-
ності сторін у доведенні перед судом пере-
конливості їхніх правових позицій [8]. 
Після закінчення промов учасники су-

дових дебатів мають право обмінятися ре-
пліками. Право останньої репліки належить 
підсудному (ст. 364 КПК). Прокурор має 
скористатися правом репліки, коли адвокат 
припускається перекручення зібраних до-
казів або обставин, що викладені у промові 
прокурора. У такому разі, прокурор звертає 
увагу суду на ці факти і наводить переконли-
ві аргументи на підтвердження своєї думки.
Репліка, так само як і промова, не обме-

жена часом, але вона повинна бути стислою, 
без дублювання раніше викладених в обви-
нувальній промові тверджень.
Ініціатором полеміки в суді виступає 

тільки прокурор, проте він може і не ско-
ристатися своїм правом на репліку. Крім 
формальних підстав для репліки прокурора, 
важливі і фактичні підстави, серед яких, зо-
крема, можуть бути такі, як: перекручення 
захисником окремих положень обвинуваль-
ної промови прокурора, висловлення не-
етичних зауважень стосовно промови про-
курора, його особи та органів досудового 
слідства; безпідставне твердження захисни-
ка про недоведеність сформульованого об-
винувачення та інші підстави.
Прокурору також доцільно виступити з 

реплікою, якщо промова захисника пере-
конала його у необхідності змінити кваліфі-

кацію злочину, виключити з обвинувачення 
окремі епізоди тощо.
Зміст репліки прокурора залежить від 

багатьох факторів як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру, вміння прокурора 
аргументовано та коректно вести полеміку 
з процесуальним супротивником. Вона не 
має чітких структурних елементів, і її пред-
метом є питання, яких торкався захисник у 
промові. Проте, щоб репліка досягла мети, 
прокурору необхідно: 1) виділити і дослівно 
процитувати ту частину промови захисника, 
яка, на його думку, є підставою для реплі-
ки; 2) після повторення тези захисника, до-
слівно викласти ті доводи, на які посилався 
захисник в обґрунтування своїх положень; 
3) критично проаналізувати і переконливо 
довести суду помилковість, неетичність, не-
правомірність позиції захисника з обгово-
рюваного питання; 4) у підсумку висловити 
пропозиції щодо відповідальності захисни-
ка в разі його навмисних неправомірних дій 
[9].
Якщо репліка прокурора є відповіддю 

на захисну промову, то репліка адвоката - 
не на обвинувальну промову, на яку він уже 
відповів у своїй захисній промові, а на ре-
пліку прокурора. Чи обов’язково захиснику 
скористатися реплікою, якщо з реплікою 
виступив обвинувач? 
У цьому не завжди є необхідність, якщо 

прокурор не висунув заперечень щодо за-
хисної промови, то адвокату достатньо по-
слатись на дану обставину і заявити відмову 
від репліки. У репліці захисник, як прави-
ло, не повинен торкатися інших питань, не 
порушених у репліці прокурора; захисник 
може зупинитися не на всіх пунктах запе-
речень державному обвинувачу, а лише на 
основних найважливіших моментах; в окре-
мих випадках, коли репліка прокурора дає 
привід для додаткової аргументації, це по-
винно бути зроблено коротко, щоб репліка 
не перетворювалася у другу захисну промо-
ву. 
Зміст репліки залежить від тих питань, 

що порушувалися захисником у промові чи 
обвинувачем у репліці. Використовуючи 
репліку, потрібно роз’яснити причини, що 
спонукають до її виголошення; потім пере-
рахувати питання, що будуть порушені в 
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ній, далі викладати суть даних питань і на-
прикінці сформулювати висновки щодо ска-
заного в репліці [10]. 
Аналізуючи фактичні обставини справи 

та наявні в справі докази, що підтверджу-
ють чи спростовують висунуте підзахисному 
обвинувачення, захисник завжди повинен 
пам’ятати про свій обов’язок діяти тільки на 
користь інтересів свого підзахисного, відсто-
юючи його права. Не можна визнати пра-
вильним та ефективним кроком захисника 
його висловлювання щодо встановлення 
винуватості підзахисного. Фактично це було 
б відмовою від підтримання захисту та пере-
ходом на сторону обвинувачення. 
Захисник в будь-якому разі, повинен 

знайти можливість спростувати, постави-
ти під сумнів чи хоча б пом’якшити дово-
ди обвинувачення. І це можливо зробити, 
тільки послідовно та ґрунтовно піддаючи 
дослідженню доводи сторони обвинувачен-
ня та висуваючи свої версії перебігу подій, 
підкріплюючи їх доказовою базою захисту. 
Безумовно, захисникові необхідно орієнту-
ватись на предмет доказування, визначений 
у ст. 91 КПК.
Особливу увагу захисник може приді-

лити таким найчастіше спірним моментам, 
як наявність складу злочину, винуватості 
обвинуваченого у вчиненні злочину, певної 
форми вини, мети та мотиву злочину, при-
чинного зв’язку між діянням та наслідками 
тощо.
Окрему увагу треба звернути захиснико-

ві на процесуальні порушення, якщо вони 
були допущені під час досудового розсліду-
вання. Перш за все, на факти порушення 
права на захист, а також інші порушення 
процесуального закону, що призвели чи мо-
гли призвести до неправильного розгляду 
обставин та негативно впливати на вирі-
шення кримінального провадження.
Не може захисник не торкнутись у сво-

їй промові і питання, пов’язаного із наслід-
ками кримінального правопорушення та, 
можливо, завданої ним майнової шкоди і за-
явленим у зв’язку з цим цивільним позовом. 
Якщо розмір шкоди вже був проаналізова-
ний захисником раніше, варто торкнутись 
цього питання, особливо, якщо підзахисний 
позитивно поставився до потерпілого (до-

бровільно відшкодував шкоду у повному об-
сязі, проявляв турботу та увагу до потерпі-
лого тощо). 
За наявності процесуальних підстав, за-

хисник може ставити питання про відмову 
у задоволенні цивільного позову чи у зали-
шенні його без розгляду. Щодо міри пока-
рання, навіть у ситуації повного визнання 
вини обвинуваченим, захисник має вказати 
на наявні підстави для звільнення його від 
відповідальності, покарання чи застосуван-
ня щодо нього найменш суворої міри пока-
рання.
І, нарешті, захисна промова закінчу-

ється стислим підведенням підсумків уже 
викладеного, а точніше, лаконічним фор-
мулюванням остаточної правової позиції 
захисту. Звичайно, трапляються випадки, 
коли може йти мова як про позицію повно-
го виправдання, так і міркування щодо пе-
рекваліфікації дій підзахисного, існування 
пом’якшуючих покарання обставин. Це так 
звана альтернатива в промові захисника. 
Виходячи із спостережень адвокатів, такої 
альтернативи краще уникати, бо її вислов-
лення захисником значно знижує перекон-
ливий ефект промови. Однак, якщо наявна 
така ситуація, альтернативна позиція пови-
нна бути в усякому разі лише «прихованою». 
Основною позицією захисту може бути 
лише найбільш сприятлива для підзахисно-
го точка зору на обставини справи.
Як і дебати, репліка не обмежена часом, 

але обмежена обставинами справи і вже до-
слідженими доказами. Якщо учасник судо-
вих дебатів у репліці повторно виходить за 
ці межі, після зробленого стосовного цього 
факту зауваження головуючим, його промо-
ва може бути зупинена. Головуючий також 
має право зупинити виступ, якщо він по-
вторно зробив зауваження учаснику деба-
тів, який допустив висловлювання образли-
вого або непристойного характеру на адресу 
окремих осіб, розголошує інтимні сторони 
життя тощо, і надати слово іншому учаснику 
дебатів.
Законом не передбачено можливості від-

новлення судового розгляду після проголо-
шення реплік, якщо в них були зазначені 
обставини, що мають значення для закон-
ного і обґрунтованого вирішення справи. 
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Проте, заборони щодо цього також немає, 
суд не зобов’язаний відновлювати судові де-
бати, але може відновити судовий розгляд з 
приводу нових обставин і перейти до судо-
вих дебатів тільки щодо цих обставин. Таке 
право суд має навіть після останнього слова 
обвинуваченого.
Останнє слово у судових дебатах нада-

ється обвинуваченому. Ненадання обвину-
ваченому права на участь у судових дебатах 
є порушенням його прав. Проте, коли судом 
прийнято рішення про видалення обвину-
ваченого із залу суду за порушення поряд-
ку судового засідання на увесь час розгляду 
справи, слово у судових дебатах йому не на-
дається і ніяких негативних наслідків такі 
дії суду за собою не тягнуть. Неприпусти-
мим є надання обвинуваченому можливості 
для одночасного виступу в судових дебатах і 
виголошення останнього слова, навіть якщо 
інших учасників судових дебатів немає. Су-
дові дебати і останнє слово обвинуваченого 
є окремими самостійними частинами судо-
вого розгляду, де обвинувачений має різні 
процесуальні права.
Захисник або обвинувачений, у разі від-

сутності захисника, після виступів представ-
ників обвинувачення, можуть заявити суду 
клопотання про перерву в судових дебатах 
для врахування у своєму наступному висту-
пі доводів обвинувачення. Таке клопотання 
піддягає задоволенню головуючим [11].

Висновк
Таким чином, розглянувши та проаналі-

зувавши основні теоретичні положення про-
ведення судових дебатів під час здійснення 
судового розгляду, можна констатувати: як 
самостійна частина судового розгляду, су-
дові дебати мають важливе та вирішальне 
значення для винесення законного, обґрун-
тованого, справедливого та неупередженого 
рішення.
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In the article on the basis of theoretical 
foundations reveal various aspects of conduct-
ing court debates to an independent part of the 
procedure of consideration during the conduct 
of criminal proceedings. Defi nition of court 
debates, general description of the provisions 
of conducting court debates, and analyzed the 
main legal and psychological platforms of the 
debate in criminal proceedings. The proce-
dural procedure for conducting court debates 
during the conduct of judicial proceedings in 
criminal proceedings is investigated.

According to Art. 21 of the Constitution of 
Ukraine, all people are free and equal in their 
dignity and rights. Human rights and free-
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doms are inalienable and inviolable. Accord-
ing to the provisions of Art. 27 of the Consti-
tution of Ukraine stipulates that everyone has 
the right to protect their lives and health, life 
and health of other people from unlawful en-
croachments. Provisions of Art. 55 of the Con-
stitution of Ukraine established that everyone 
has the right, by any means not prohibited by 
law, to protect their rights and freedoms from 
violations and unlawful encroachments. Also, 
the norms of Art. 129 of the Constitution of 
Ukraine state that the basic principles of the 
proceedings include, in particular, the legality, 
equality of all participants in the litigation be-
fore the law and the court, ensuring the proof 

of guilt, adversarial parties and the freedom to 
provide them with evidence of their trial and to 
bring to the court their convictions.

The judicial reform that takes place in 
Ukraine requires the improvement of the ac-
tivities of not only the court, but also partici-
pants in the competitive lawsuit - the state pros-
ecutor and counsel. The adversarial parties, as 
a necessary condition for the civilization of the 
trial, are one of the main constitutional prin-
ciples of legal proceedings. For a successful ad-
ministration of justice in criminal proceedings, 
a “strong” prosecution and no less “strong” de-
fense are needed. Only under such conditions, 
in full, the opportunities embodied in the ad-
versarial process, which gradually becomes the 
criminal process in Ukraine, are realized.

The trial consists of many parts, among 
which increased attention requires the conduct 
of litigation as a decisive part of the trial and the 
most important, since at this stage, participants 
in criminal proceedings can use practically the 
“last chance” to resolve issues in their favor.

Thus, the conduct of litigation during the 
criminal proceedings in a criminal proceeding 
becomes particularly urgent and forms a sepa-
rate issue requiring a more in-depth study.

Key words: defense, judicial debate, legal 
platform, psychological platform, court proceed-
ings, criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті на підставі теоретичних основ 

розкриваються різні аспекти проведення су-
дових дебатів як самостійної частини проце-
дури судового розгляду під час здійснення кри-
мінального провадження. Надано визначення 
судових дебатів, загальну характеристику по-
ложень їх проведення, проаналізовано основні 
правові та психологічні платформи дебатів 
у кримінальному провадженні. Досліджений 
процесуальний порядок проведення судових 
дебатів під час здійснення судового розгляду у 
кримінальному провадженні.
Ключові слова: захист, судові дебати, пра-

вова платформа, психологічна платформа, су-
довий розгляд, кримінальне провадження.
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ÓÄÊ 343.97

В статье рассмотрен наркобизнес как про-
явление организованной преступной деятель-
ности. Определено понятие наркобизнеса. Ак-
центировано, что наркомания и наркобизнес 
представляют реальную угрозу национальной 
безопасности Украины, а наркобизнес способ-
ствует стимуляции наркомании. Раскрыто 
уровни организованной преступности и нарко-
бизнес отнесено к высшему, межрегионально-
му и международному уровню. Доказано, что 
наркобизнес во всех формах его проявления со-
ставляет наибольшую часть организованной 
преступности.
Ключевые слова: наркобизнес, наркомания, 

организованная преступность, наркотики, 
наркотические средства, психотропные веще-
ства, их аналоги или прекурсоры.

Науковому визначенню наркобізне-
са приділяли увагу багато вчених, а саме: 
С.А. Бандурка, Ю.В. Баулін, О. Вінс, 
В.В. Голіна, І.М. Даньшин, Л.В. До-
рош, О.Ф. Дудар, А.П. Закалюк, А.Ф. Зе-
лінський, О.М. Костенко, І.П. Лановен-
ко, О.М. Лемішко, Ф.А. Лопушанський, 
Д.Г. Лук’яненко, М.І. Мельник, П.В. Мель-
ник, Н.А. Мірошниченко, А.А. Музика, 
О.І. Перепелиця, А.Я. Свєтлов, А.О. Селіва-
нов, С.В. Слінько, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, 
В.А.Тимошенко, В.В. Устименко, Є.В. Фе-
сенко, М.С. Хруппа, С.С. Яценко та ін. Од-
нак, незважаючи на пильну увагу до цієї 
проблеми, вона досі залишається складною 
та невирішеною.
Проблема незаконного обігу нарко-

тичних засобів, психотропних речовин їх 
аналогів або прекурсорів є однією з акту-
альних як в Україні, так і в цілому світі. У 
ХХІ столітті наркозлочинність і наркома-
нія стають явищами глобального масшта-
бу, які загрожують деградації особистос-
ті і тотальної криміналізації суспільства. 
Стрімкій ріст наркоманії поставив її в чис-
ло найстрашніших хвороб на землі. Зло-
вживання наркотиками досягло величез-
них масштабів. За офіційними даними, з 5 
з лишнім мільярдів чоловік, що мешкають 
на Земній кулі, знайомі з наркотиками, близь-
ко 100 млн майже регулярно вдаються до них, 
а 50 млн – безнадійні наркомани [1, c.10].-
Не минуло це лихо й Україну. Аналіз 
ситуації, що склалась в державі, свідчить 
про те, що серед найбільш небезпечних 

Постановка проблеми
На рубежі ХХ-ХХІ ст.ст. світова спіль-

нота почала усвідомлювати, що людство 
прийшло до таких меж, за якими постають 
досить реальні загрози самознищення. При 
цьому одним із найнебезпечніших засобів 
цього самознищення стала наркоманія, яка 
на сьогоднішній день поширюється і омо-
лоджується. У стимулюванні наркоманії 
провідна роль належить наркобізнесу. Нар-
команія і наркобізнес становлять реальну 
загрозу національній безпеці. Розробка і 
формування оптимального поняття нарко-
бізнесу має важливе теоретичне і практич-
не значення, що дозволяє активізувати спо-
соби протидії цьому негативному явищу.
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явищ та процесів, що загрожують май-
бутньому нашій державі, особливе місце 
посідає поширення наркоманії. Наркоманія 
є найгострішою проблемою сьогодення. 
Кількість осіб, що перебувають на обліку за 
немедичне вживання наркотичних засобів, 
постійно зростає. Як зазначають Сорока С.О. 
і Марко С.І. за даними деяких незалеж-
них експертів кількість наркозалежних в 
Україні - 1,5-2 мільйона осіб, що в десят-
ки разів перевищує різні офіційні цифри. 
Викликає занепокоєння поширеність ВІЛ 
серед тих, хто вживає такі наркотики.-
У світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 
мільйонів людей, серед яких 19,5 мільйонів 
отримують антиретровірусне лікування 
(за даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я та ЮНЕЙДС). Україна 
залишається регіоном з високим рівнем 
поширення ВІЛ. За оновленими оцінками 
щодо ВІЛ/СНІДу, на початок 2017 року в 
Україні мешкало 238 тисяч людей з ВІЛ 
усіх вікових категорій, у віковій групі стар-
ше 15 років рівень поширеності ВІЛ ста-
новив 0,61%. Щороку серед обстежених на 
ВІЛ осіб в Україні виявляється близько 1% 
осіб з підтвердженими позитивними ре-
зультатами. За весь період спостереження 
під нагляд узято 59,1% таких осіб. Під ме-
дичним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції 
перебуває 0,31% населення країни. Протя-
гом десяти місяців 2017 року в країні щодня 
реєстрували 48 випадків захворювання на 
ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД 
та 8 випадків смерті від СНІДу. Пробле-
мою є і те, що наркозалежність помолод-
шала до 10-11-ти років. Наркоманія серед 
неповнолітніх становить серйозну загрозу 
національній безпеці України. Останніми 
роками Україна послідовно прямує до 
національної катастрофи: кількість нар-
козалежних зростає в геометричній 
прогресії [2, с. 197]. У стимулюванні нарко-
манії провідна роль належить наркобізне-
су, який у всіх формах його прояву складає 
найбільшу частину організованої злочин-
ності.
У ст. 3 Конвенції 1988 р. поняття нар-

кобізнесу визначається більш загально – як 
діяльність, що передбачає умисне виготов-
лення, виробництво, поширення, продаж, 

посередництво, транспортування, експорт 
або імпорт будь-якого наркотичного засобу 
або психотропної речовини, що є порушен-
ням згідно з конвенцією ООН [3, с. 414]. 
Узагальнену характеристику транснаці-

онального наркобізнесу кінця ХХ ст. дали 
фахівці США Бюро по боротьбі з міжна-
родним поширенням наркотиків, які ма-
ють досвід боротьби з цим явищем. Вони 
вважають, що після закінчення “холодної 
війни” наркотрафік продовжує залишатися 
однією з основних загроз міжнародній ста-
більності. Він добре організований, безжа-
лісно вдається до насильства, володіє без-
прецедентними в історії багатствами. Нар-
косиндикатами вже створена витончена 
мережа каналів постачання та розподілу, 
відпрацьований механізм відмивання гро-
шей і що, можливо, найбільш небезпечно, 
налагоджені впливові контакти в урядових 
колах у багатьох державах, у яких виро-
бляються наркотики і через території яких 
вони переправляються транзитом [4].
В Україні єдиного визначення нарко-

бізнесу також немає. Так, М. Хруппа та 
О. Вінс розглядають наркобізнес як само-
стійну галузь підпільного підприємства, 
що паразитує на такому людському по-
року, як зловживання наркотичними за-
собами. Цю діяльність, вказують автори, 
можна віднести до підприємницької, яка 
характеризується: створенням так званого 
“підприємництва”, тобто започаткованою 
однією чи кількома особами справи (занят-
тя), спрямованої на одержання незаконних 
доходів від нелегального виробництва і 
торгівлі наркотиками; утворенням злочин-
ного угруповання (сім’ї) – для виконання 
відповідних “технічних” операцій, необ-
хідних для цієї справи; спрямуванням усіх 
видів діяльності з виробництва, доставки 
та реалізації наркотиків у єдиний “техно-
логічний” ланцюжок і контроль над цим; 
організацією мережі збуту (“завоювання” 
чорного ринку чи створення його шляхом 
втягнення осіб у немедичну наркотизацію); 
тривалістю заняття такою злочинною ді-
яльністю у вигляді промислу; одержання 
надприбутків; захистом від конкуруючих 
злочинних угруповань та правоохоронних 
органів; проникненням у законний бізнес, 
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тобто “відмивання брудних” грошей шля-
хом вкладення злочинно одержаних дохо-
дів у діяльність різного роду фірм, компа-
ній і підприємств з метою створення уяв-
лення про законний характер одержання 
цих доходів” [5, с. 25]. 
Ю.В. Баулін зазначає, що організований 

наркобізнес – це передбачена КК України 
попередньо обумовлена взаємна діяльність 
двох або більше осіб, що пов’язана з ви-
робництвом, переміщенням та збутом нар-
котиків з метою одержання та легалізації 
злочинних доходів [6, с. 14]. Ці визначення 
є слушними, адже з них можна зробити ви-
сновок, що організований наркобізнес – це 
діяльність тільки в середині держави. На 
нашу думку, це діяльність ширшого масш-
табу як на міжрегіональному, так і міжна-
родному рівні з високим рівнем зорганізо-
ваності і стійкістю груп. Тому ми повністю 
погоджуємось з думкою В.А.Тимошенко, 
який зазначає, що злочинна сутність нар-
кобізнесу не обмежується лише виробни-
цтвом та збутом наркотиків: наркобізнес 
породжує систему наркозалежності, спри-
яє її розгортанню і, у свою чергу, викорис-
товує її як базу для власної еволюції. Саме 
тому наркобізнес за своєю природою не є і 
не може бути ізольованим, відокремленим 
різновидом злочинної діяльності. Навпаки 
– він зрощується, споріднюється з іншими 
злочинами і є фактично «комплексним» 
злочинним діянням, яке містить у собі 
ознаки кількох злочинів, що ускладнює 
його ідентифікацію і, відповідно, побудо-
ву системи протидії [7, с.11]. Таким чином, 
наркобізнес як діяльність охоплює низку 
взаємопов’язаних дій щодо незаконного 
культивування наркотиковмісних рослин, 
виготовлення з них наркотичної сировини, 
її транспортування, зберігання, виготов-
лення наркотичних засобів з подальшою 
оптовою і роздрібною торгівлею ними та 
отриманням сталого прибутку, в чому й 
полягає бізнес з наркотиками. Останнім 
часом з метою наркобізнесу має місце опто-
ве переправлення через кордон, перепро-
даж, можливо, неодноразовий, крупними 
та дрібними партіями наркотичних засобів 
чи психотропних речовин [8, с. 139-140]. 
Тому вважаємо, що під наркобізнесом слід 

розуміти діяльність на міжрегіональному і 
міжнародному рівнях по створенню орга-
нізованих груп і злочинних організацій із 
розвинутими ієрархічною структурою по 
вертикалі і функціональною структурою по 
горизонталі, яка спрямована на незаконне 
виробництво, виготовлення, зберігання, 
перевезення, пересилання, в тому числі і 
шляхом контрабанди, з метою збуту нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів чи прекурсорів або фальсифікова-
них лікарських засобів, для отримання не-
законних прибутків із подальшою їх лега-
лізацією.
Отже, наркобізнес – це різновид орга-

нізованої злочинної діяльності, що прино-
сить надприбутки тіньовій економіці, яка 
створює загрозу національним інтересам 
держав всього світу. Можливість отриман-
ня надприбутків є визначальною умовою 
виникнення такого роду діяльності, яка за-
безпечує особам, що її здійснюють, швидке 
збагачення. 
Аналіз структури наркобізнесу показує, 

що отриманий прибуток від збуту нарко-
тичних засобів обумовлений дією економіч-
ного закону попиту і пропозиції. У зв’язку 
з тим, що є люди, які вживають наркоти-
ки, це створює попит на вказані речовини. 
Якщо підвищується попит на наркотики, 
то, відповідно, збільшується і пропозиція, 
і прибуток стає більше.  У свою чергу, чим 
вища пропозиція, тим менша ціна на нар-
котичні засоби і більше можливостей для 
їх придбання. Так 1995 року ціна 1 г геро-
їну становила 200 доларів США, 1 г кокаї-
ну 260 доларів, 1 г ефедрину – 6-8 доларів, 
1 таблетка “екстазі” – до 25 доларів США. 
Високі ціни на героїн, кокаїн, амфетаміни 
є поки що стримуючим фактором перехо-
ду українських споживачів “ширки” (аце-
тильованого опію) на імпортні наркотики. 
Щоправда, міжнародні наркоділки пішли 
шляхом зниження цін свого товару, який 
поставлявся на український чорний ринок. 
Сьогодні 1 г героїну коштує 25-30 доларів, 
1 г кокаїну – 40-60 доларів, 1 таблетка “екс-
тазі” – 20 доларів США [9, c. 44].
Підвищення рівня попиту на наркотичні 

засоби забезпечується культивуванням 
образу життя, пов’язаного з їх вживанням, 
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розповсюдженням або розширенням сфери 
збуту, спонуканням до вживання, а також 
організацією або утриманням місць для не-
законного вживання наркотичних засобів. 
Добре відомі і методи спонукання, коли 
використовується стан особи, коли вона 
знаходиться в стані афекту і під виглядом 
відведення від проблем повсякдення, що 
її пригнічують, пропонуються наркотики. 
Також наркотики пропонуються і для під-
вищення гостроти відчуття юнаків і дівчат, 
що відпочивають на дискотеках, концер-
тах, інших місцях, де збирається молодь. 
У таких випадках, як правило, наркотики 
пропонуються безкоштовно, однак їх без-
оплатна передача припиняється в той мо-
мент, коли у споживача встановлюється 
психофізична або фізична залежність від 
останніх [10, c. 10].. Отже, є попит, то є і 
пропозиція.
Крім того, протиправний характер нар-

кобізнесу заставляє злочинців діяти таєм-
но, організовано, встановлювати корумпо-
вані зв’язки з представниками правоохо-
ронних органів, маскувати окремі етапи 
своєї діяльності під легальне виробництво. 
Відомо, що організовані злочинні форму-
вання вчиняють не тільки злочинні діяння, 
а і дії, направлені на забезпечення функці-
онування злочинного формування, напри-
клад, створення приватних фірм. Отже, 
злочинні формування мають свої власні 
комерційні структури. Деякі лідери орга-
нізованих злочинних формувань мають не 
одну, а декілька приватних фірм, що дозво-
ляє їм використовувати права юридичних 
осіб і виходити на міжнародну арену. По-
будова чіткої ієрархічної структури злочин-
ної організації, сувора дисципліна, жорсткі 
корпоративні правила поведінки і щира 
винагорода її учасників забезпечує надійне 
функціонування цього виду суспільно не-
безпечної діяльності.
Групи, що займаються наркобізнесом, 

відрізняються від інших організованих 
груп наступним: більш високим ступенем 
організованості; суворою ієрархією і чіт-
ким розподілом ролей (функціональних 
обов’язків); відокремленістю від інших зло-
чинних угрупувань; регіональним розпо-
ділом сфери діяльності; суворою конспіра-

тивністю; добре налагодженою охоронно-
контррозвідувальною діяльністю; мають 
великі грошові і валютні ресурси; відріз-
няються високим рівнем забезпеченості 
вогнепальною зброєю, засобами зв’язку і 
транспортом; при прийомі нових членів 
здійснюється суворий відбір кандидатів, їх 
перевірка. Як зазначає Г.В. Федоров, щоб 
успішно протидіяти наркобізнесу, його 
необхідно розглядати як складне соціаль-
но-правове явище, що має свою структуру 
і виражені закономірні зв’язки між її еле-
ментами, які умовно можливо представити 
у вигляді такої схеми: виготовлення або 
переробка – перевезення або пересилання 
– збереження – організація або утриман-
ня місць для незаконного вживання – збут 
наркотичних засобів і т. ін. [10, c. 9], на 
нашу думку, цю схему доцільно доповнити: 
- легалізація незаконних прибутків. Отже, 
як бачимо, наркобізнес включає в себе не 
один склад злочину, а декілька. Вчинення 
злочинів починається на території однієї 
держави, а закінчується на території іншої, 
а закінчення одного злочину, наприклад, 
вирощування і виготовлення наркотич-
них засобів на території однієї держави, не 
означає закінчення інших – контрабанда 
наркотичних засобів, збут, легалізація не-
законних прибутків. Отже, наркобізнес є 
проявом організованої злочинності.
Ще на Конгресі ООН з проблем запо-

бігання злочинності, який відбувся у серп-
ні-вересні 1990 р. у Гавані, організовану 
злочинність охарактеризовано як складні 
види кримінальної діяльності, що здійсню-
ються у широких масштабах організаціями 
та іншими групами, які мають внутрішню 
структуру, отримують фінансовий прибу-
ток і одержують владу шляхом створення й 
експлуатації ринків незаконних товарів та 
послуг [11, c. 55].
У Законі України від 30 червня 1993 р. 

“Про організаційно-правові засади бороть-
би з організованою злочинністю” в ст. 1 ор-
ганізована злочинність визначається як “су-
купність злочинів, що вчиняються у зв’язку 
зі створенням та діяльністю організованих 
злочинних угруповань” [12]. О.М. Кос-
тенко вказує, що у буквальному розумінні 
організована злочинність – це сукупність 
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злочинів, вчинених злочинними група-
ми на певній території або у певній галузі 
людської діяльності [13 c. 72]. О.О. Кваша 
пропонує таке визначення організованої 
злочинності: “Це якісно нова форма гру-
пової злочинності, яку утворює діяльність 
злочинних організацій, що мають ієрархіч-
ну структуру, спеціально пристосовану для 
вчинення злочинів” [14, с. 95]. Уявляється, 
найбільш вдало визначення організованої 
злочинності дано О.О. Квашею. Адже, на 
наш погляд, це визначення слід розшири-
ти, вказавши, що це діяльність не тільки 
злочинних організацій, а й організованих 
груп, які діють у їх складі. О.О. Кваша та-
кож зазначає, що організована злочинність 
характеризується як соціальне явище, чи 
соціально-негативне явище, чи найбільш 
небезпечна форма соціального зла, чи фор-
ма соціальної паталогії [14, с. 86]. Це одне з 
найбільших деструктивних явищ, що нега-
тивно впливають на соціальний, економіч-
ний і культурний розвиток будь-якої дер-
жави, що втягують у свою орбіту різні про-
шарки населення. Це, зокрема, стосується 
й України, в якій зараз відбувається рефор-
мування та розбудова державної правової 
системи, несформованість якої є сприятли-
вою умовою для організованої злочинності 
та є загрозою проникнення її практично в 
усі сфери суспільних відносин, галузі госпо-
дарювання і управління. За своєю суттю – 
це надзвичайно негативне явище, величез-
на руйнівна сила для держави, що виникла 
в процесі розвитку самої злочинності. 
О.М. Литвак, досліджуючи питання ор-

ганізованої злочинності, вказує, що “необ-
хідно відрізняти три рівні організованих 
злочинних груп: 1) низовий, утворений з 
великої кількості зграй, які діють у межах 
міста або району і, як правило, не мають ко-
румпованих зв’язків у владних інстанціях; 
2) середній (регіональний) – відносно вели-
кий, значно більші, ніж з трьох учасників, 
банди та інші злочинні угруповання, з чітко 
визначеною структурною побудовою. Мож-
ливі іноді корумповані зв’язки з владою 
та їх кримінальний вплив у межах області 
і суміжних областей; 3) вищий, міжрегіо-
нальний і міжнародний рівень складається 
із злочинних організацій з розвинутою вер-

тикальною (ієрархічною) і горизонтальною 
(функціональною) структурами. Без про-
никнення у владні структури злочинна ді-
яльність таких об’єднань неможлива” [15, 
c. 104]. 
Отже, наркобізнес слід віднести до ви-

щого, міжрегіонального і міжнародного 
рівня організованих злочинних груп, який 
не може існувати, а тим більше розвиватись, 
без тісного, а часом і відкритого зв’язку між 
політичними діячами і злочинним елемен-
том. Це зумовлює наявність корумпованих 
зв’язків в апараті влади і управління, а та-
кож у правоохоронних органах, оскільки 
без них неможлива злагоджена діяльність 
організованих злочинних формувань. Ко-
рупція дезорганізує суспільство, її метою у 
сфері державної служби, у першу чергу, ви-
ступає збагачення окремих осіб за рахунок 
взаємодії зі злочинним елементом, у тому 
числі з наркомафією. Ми також повністю 
погоджуємось з думкою В.А. Тимошенка, 
який довів, що наркобізнес посідає особли-
ве місце в системі транснаціональної зло-
чинності, а також, що наркобізнес як в істо-
ричному, так і в сучасно-логічному вимірах, 
був і є відносно самостійним соціальним (чи 
антисоціальним) феноменом, якому власти-
ві свої, особливі закономірності. Останні не 
є простим проявом сутності сучасної орга-
нізованої злочинності, більше того, вони є 
не тільки її проявом, скільки самі значною 
мірою визначають її сутність, диктують їй 
правила сучасної поведінки, зумовлюють її 
мімікрію тощо. Наркобізнес – це не рядова, 
тим більше, похідна від інших складова ор-
ганізованої злочинності. Він набув статусу 
пріоритетності щодо всіх складових сучас-
ної глобалізованої злочинності, а нині вза-
галі є першоосновою, першозасадним чин-
ником найбільш небезпечних її різновидів 
(форм) [7, с.12].
Використовуючи вищеописані істотні 

ознаки наркобізнесу, його можливо визна-
чити як негативне соціальне явище, що 
представляє собою організовану злочин-
ну (а в деяких випадках і незлочинну) ді-
яльність для отримання, примноження і 
легалізації злочинних доходів, а також су-
купність ієрархічно побудованих організо-
ваних злочинних формувань, що викорис-
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товують для досягнення поставлених цілей 
корупційні зв’язки і володіють найвищим 
ступенем латентності в результаті функціо-
нування власної системи нейтралізації всіх 
форм соціального контролю. 
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Organized crime in drug traffi cking
The article deals with drug traffi cking as a 

manifestation of organized criminal activity. It 
is stated that Ukraine does not have a single 
defi nition of drug traffi cking. Some scientists 
consider drug traffi cking as an independent 
branch of the underground businesses that 
feed on human vices such as drug abuse. Oth-
ers point out that under the Criminal Ukraine 
it is caused by pre mutual activity of two or 
more persons related to the production, trans-
fer and sale of drugs for the purpose of receiv-
ing criminal proceeds and money laundering. 
However, according to the authors, the drug 
business is a kind of organized criminal activ-
ity, which brings super-profi ts to the shadow 
economy, which threatens the national inter-
ests of countries around the world. The pos-
sibility of obtaining excess profi ts is a defi ning 
condition for the emergence of such activities, 
which provides rapid enrichment to those 
who carry it out.

It is proved that the groups engaged in 
drug traffi cking differ from other organized 
groups as follows: higher degree of organiza-
tion; strict hierarchy and clear distribution of 
roles; isolation from other criminal groups; re-
gional division of the sphere of activity; strict 
secrecy; well-organized security and counter-
intelligence activities; have large monetary 
and currency resources; are characterized 
by a high level of fi rearms security, means of 
communication and transport; when receiving 
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new members a strict selection of candidates 
and their verifi cation is carried out.

Using the essential features of drug traf-
fi cking described in the article, it can be de-
fi ned as a negative social phenomenon, which 
is an organized criminal (and in some cases 
non-criminal) activity for obtaining, enhance-

ment and legalization of criminal proceeds, as 
well as a set of hierarchically organized crimi-
nal groups that use corruption networks to 
achieve their goals and possess the highest de-
gree of latency as a result of the functioning of 
their own system of all forms of social control 
neutralization.

SUMMARY 
The article considers drug traffi cking as a 

manifestation of organized criminal activity. The 
concept of drug business is defi ned. It is empha-
sized that drug addiction and drug business pose a 
real threat to the national security of Ukraine, and 
the drug business contributes to the stimulation of 
drug addiction. The levels of organized crime are 
revealed and the drug business is classifi ed as the 
highest, interregional and international level. It is 
proved that the drug business, in all its forms of 
manifestation, constitutes the largest part of orga-
nized crime.

Key words: drug business, drug addiction, or-
ganized crime, drugs, narcotic drugs, psychotropic 
substances, their analogues or precursors.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто наркобізнес як про-

яв організованої злочинної діяльності. Визна-
чено поняття наркобізнесу. Закцентовано, 
що наркоманія та наркобізнес становлять 
реальну загрозу національній безпеці України, 
а наркобізнес сприяє стимуляції наркоманії. 
Розкрито рівні організованої злочинності і 
наркобізнес віднесено до вищого, міжрегіо-
нального і міжнародного рівня. Доведено, що 
наркобізнес у всіх формах його прояву складає 
найбільшу частину організованої злочинності.
Ключові слова: наркобізнес, наркоманія, 

організована злочинність, наркотики, нарко-
тичні засоби, психотропні речовини , їх ана-
логи або прекурсори.
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ÓÄÊ 343.125

Уголовный процесс определен как процессу-
альная деятельность следователя, прокурора, 
коллегиального суда, участников уголовного 
производства для определения вины подозре-
ваемого на стадии досудебного производства и 
обвиняемого на стадии судебного производства. 
Система уголовного процесса устанавливает, 
что процесс имеет процессуальную форму. По 
действующему УПК Украины процессуальная 
форма не соответствует основным критери-
ям, а именно нормативности, правовому за-
креплению в законодательстве; определению 
принципам уголовного процесса; системно-
сти применения; правовом направлении до-
стижения цели процесса. Проводится ретро-
спективный анализ модельных положений 
структурного построения стадий процесса, 
предлагаются правовые конструкции решения 
задач уголовного судопроизводства, указывается 
на дискреционные полномочия суда, которые 
определены на основании теории и практики. 
Рассматриваются практические пробелы ме-
ханизма проведения следственных розыскных 
действий. Предложены теоретические аспек-
ты и практическое решение данных вопросов.
Ключевые слова: стадия, принцип, ста-

тус, механизм, следователь, прокурор, судья, 
оперативные подразделения, следственные 
розыскные действия, негласные следственные 
(розыскные) действия. 

Чинний процес почав свій рух після прийнят-
тя Статусу кримінального судочинства 1864 
року. Процес отримав структуру, статус учас-
ників кримінального провадження, механізм 
проведення слідчих розшукових дій. Важли-
ве значення було надано тлумаченню про-
цесуальних категорій та визначення їх про-
цесуального змісту. Всі наукові положення 
розроблялися та удосконалювалися вченими 
кримінального процесуального циклу. 
З 2014 року в Україні діє нове кримі-

нальне процесуальне законодавство, на під-
ставі якого визначені змагальні положення 
побудови системи процесу, скасовані окремі 
стадії, змінено процесуальний статус учасни-
ків кримінального провадження, визначено 
процесуальні повноваження слідчого судді на 
стадії досудового провадження та ін. Однак, 
незважаючи на революційні новели чинного 
КПК України до кінця не визначено форми, 
системи кримінального процесу. Окремі про-
цесуальні терміни мають неузгодженість, а 
саме невизначення завдань досудового прова-
дження, з одного боку, вказується про швид-
ке розслідування, з іншого – встановлення не-
винуватості. Законодавство вільно тлумачить 
категорію презумпції та засади презумпції не-
винуватості, вказує на засаду розумних стро-
ків, але не узгоджує його з процесуальним 
терміном розслідування. Викликає тривогу 
невизначення процесуальних повноважень 
оперативних підрозділів та слідчого, повнова-
ження слідчого судді обмежені матеріалами, а 
не фактичними даними та ін. 

Актуальність статті
Кримінальний процес будувався віками, 

починаючи з перших процесуальних установ, 
які були надані Римською правовою школою. 



86ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2018

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Мета статті є визначення доктринальних 
положень чинного кримінального процесу-
ального законодавства та надати правові кон-
струкції їх удосконалення.

Теоретичні розробки
Ю.П. Аленин, С.А. Альперт, Ю.М. Гроше-

вой, А.Я. Дубінський, О.В. Капліна, С.М. Ста-
хівський, О.Г. Шило, С.С. Чернявський, 
Л.Д. Удалова та ін. вчені надали правові по-
ложення та визначили загальні аспекти кри-
мінального процесу [1; 2; 5; 7; 8; 9; 10]. 
Основні теоретичні розробки були покла-

дені у визначення структури процесу. Тому, 
що на підставі основних теоретичних кон-
струкцій можна ставити питання щодо по-
дальшого розвитку статусу його учасників, ви-
значення процесуальних термінів, механізму 
проведення процесуальних, слідчих розшуко-
вих та судових дій. 
Кримінальний процес встановлений як 

процесуальна діяльність слідчого, прокурора, 
колегіального суду, учасників кримінального 
провадження щодо визначення вини підозрю-
ваного на стадії досудового провадження та об-
винувачуваного на стадії судового проваджен-
ня, закріплення за допомогою процесуальної 
форми фактичних даних, фактів, відомостей 
про факти як доказів. Недоліки визначення 
вини, як свідчить практика, полягає у прога-
линах процесуальної форми. Система кримі-
нального процесу встановлює процесуальну 
форму. За чинним КПК України процесуаль-
на форма не відповідає основним критеріям, 
а саме нормативності, правовому закріпленню 
у законодавстві; визначенню засадам кримі-
нального процесу; системності застосування; 
правовому напрямку досягнення мети проце-
су, а саме забезпечення захисту прав та свобод 
учасників кримінального провадження. 

Виклад загального матеріалу
Форма, система процесу встановлена на 

підставі історичних розробок кримінального 
процесу. 
В.Ф. Дерюжинський, С.І. Вікторський, 

І.Ф. Фойницький та інші вчені з часів побудо-
ви Статуту кримінального судочинства 1864 
року визначали, що кримінальний процес 
повинен бути побудований на підставі публіч-
них інтересів [3; 6; 11]. 

Вони розглядали публічність процесу на 
підставі судового права, а саме основний учас-
ник кримінального процесу є гілка судової 
влади, яка включає до себе сукупність пра-
вових правовідносин, що зорганізуються та 
охороняються правовими нормами. В дано-
му разі статус судді визначається як окремого 
учасника, який не належить ні до однієї зі сто-
рін кримінального процесу. Сутність процесу-
альної діяльності судді полягає в тому, що він 
повинен неупереджено розглянути матеріали 
кримінального провадження та ухвалити і 
проголосити вирок. Якщо суддя під час судо-
вого розгляду надає однієї зі сторін процесу 
перевагу, то інша сторона має право поста-
вити питання про його відвід. Судове право 
включає до себе норми матеріального та про-
цесуального права. Всі елементи процесу по-
винні відповідати матеріальним та процесу-
альним правовим відносинам. Судове право є 
єдиним правовим засобом щодо захисту прав, 
свобод та інтересів учасників кримінально-
го провадження незалежно від форми, виду, 
структури кримінального процесу. 
На підставі теоретичних розробок судово-

го права В.М. Горшеневим, В.Б. Шаховим та 
ін. вченими були визначені основні категорії 
не тільки в теорії права, а в кримінальному 
процесі, які прийняв їх за основу [4]. 
Основа кримінального провадження є 

прийняття процесуального рішення відносно 
особи, яка вчинила кримінальне правопору-
шення. Дане рішення повинно бути прийня-
то тільки державою, так\або її представника-
ми слідчим, прокурором. Якщо держава ви-
значає, що склад кримінального правопору-
шення не має ознак, які суттєво впливають на 
інтереси держави, то у кримінальному проце-
суальному законодавстві встановлені підстави 
для закриття кримінального провадження.
Англійська правова система процесу, яка 

побудована на змагальних положеннях, була 
встановлена на підставі закону короля Карла 
V «Habeas Corpus Act» та діє з 1584 року [6]. 
Основа змагальності процесу полягає в 

тому, що прийняття процесуального рішен-
ня про початок кримінального провадження 
може бути тільки на підстави заяви потерпі-
лої сторони. Якщо сторона не надає заяви, 
то слідчий не починає кримінального прова-
дження.



87

Ñë³íüêî Ñ.Â. - Äîêòðèíàëüí³ ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó Óêðà¿íè

Україна обрала змагальну форму проце-
су. Чинний КПК України встановлює, що на 
підставі ст. 214 КПК України заява, повідо-
млення про вчинення кримінального право-
порушення є основою для початку досудового 
провадження. Змагальні положення встанов-
лені таким чином, що тільки суддя має право 
прийняти процесуальне рішення про звіль-
нення від кримінальної відповідальності та 
покарання особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, але на підставі криміналь-
ного законодавства підозрюваний може бути 
звільнений.
Наука кримінального процесу не стоїть на 

місці. Розвиток наукових теорій в окремих ви-
падках приводить до колізій, не визначених 
теоретичних положень, 
Вчені вказують, що форма процесу в Укра-

їні є змішаною, а саме на стадії досудового про-
вадження є публічна система, а на стадії судо-
вого провадження змагальна. В даному разі, 
як не назвати форму, вона повинна працюва-
ти для встановлення обставин кримінально-
го правопорушення та вини підозрюваного. 
По-перше, вона має теоретичний виклад та 
не впливає на встановлення предмету дока-
зування та обставин кримінального правопо-
рушення. По-друге, форма процесу пов`язана 
з процедурою проведення процесуальних, 
слідчих розшукових та судових дій. Якщо по-
рушити процедуру проведення даних дій, то 
порушиться процес встановлення доказів. 
Форма процесу підрозділяє процедуру 

встановлення вини підозрюваного на досу-
дової стадії та вини обвинуваченого на судо-
вої стадії. Судова стадія перевіряє докази, які 
надані та визначені у обвинувальному акті. 
Якщо докази досудового розслідування не 
знайшли своє підтвердження на стадії судово-
го розгляду, то суддя має право їх виключити 
з обвинувачення. Апеляційна інстанція має 
право скасувати вирок суду першої інстанції 
або ухвалити та проголосити новий вирок. 
Колізія в даному випадку полягає в тому, що 
навіщо суд першої інстанції, який розглядає 
кримінальне провадження, коли за формаль-
ними обставинами, які перераховані в КПК 
України, суд апеляційного провадження 
ухвалює та проголошує вирок без проведення 
судового розслідування матеріалів криміналь-
ного провадження. 

Кримінальний процес України встановив 
декілька форм процесу. Перша форма, яка 
встановлена у КПК України, є змагальна Дру-
га форма вказує на публічні основи процесу-
альної діяльності. Третя форма, встановлена 
на підставі ст. 214 КПК України, є позивною. 
Четверта – спрощена форма процесу, яка 
може бути проведена та закінчена на підставі 
угоди. П`ята - приватно-публічна. 
Основа встановлення вини підозрювано-

го, обвинуваченого є кваліфікація криміналь-
ного правопорушення, встановлення його 
складу. Дані обставини на стадії досудового 
провадження встановлює слідчий, прокурор, 
на стадії судового провадження колегіальний 
суд. Тому можна визначити стадію кваліфіка-
ції кримінального правопорушення, яка по-
чинається після прийняття рішення про ого-
лошення повідомлення про підозру до прого-
лошення та ухвалення вироку судом першої 
та апеляційної інстанції. 
Стадія початку кримінального правопо-

рушення починається з моменту реєстрації 
заяви про вчинення кримінального правопо-
рушення. Вона може бути закінченою у разі 
складання слідчим, прокурором постанови 
про закриття кримінального правопорушення 
за відсутністю складу кримінального злочину. 
Основна теоретична проблема криміналь-

ного процесу України полягає у не визначе-
ності засади змагальності та публічності. 
Ст. 2 КПК України вказує, що завдання 

кримінального провадження є, з однієї кон-
струкції – це захист особи, суспільства та дер-
жави від кримінальних правопорушень, охо-
рона прав, свобод та законних інтересів учас-
ників кримінального провадження, а з іншої 
– забезпечення швидкого, повного та неупе-
редженого розслідування і судового розгляду. 
Доктринальні положення завдань кримі-

нального провадження викликають запитан-
ня до законодавця. Наукою кримінального 
процесу було надати тисячі пропозицій, на 
підставі яких закон повинен бути узгоджений 
з теоретичними розробками. Однак, ніхто не 
читав зауваження до чинного закону, а навпа-
ки було прийнято окремі норми, які викли-
кають посмішку не тільки у теоретиків, але і 
у практиків. Прикладів можна надати, а саме 
ст. 3 п. 14, який вказує на декілька стадій на 
стадії досудового провадження; ст. 17 КПК 
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України, що визначає презумпцію, як засаду 
кримінального провадження, але презумпція 
не визначеність доказів, які вказують на об-
ставини кримінального правопорушення але 
ніяк не визначають невинуватість обвинува-
ченого; ст. 21 щодо встановлення розумних 
строків, які не співпадають зі ст. ст. 113, 219 
КПК України. Необхідності перераховувати 
недоліки КПК України немає сенсу, але осно-
ва кримінального процесу повинна відповіда-
ти теоретичними положенням, а не навпаки, 
тому що окремі положення структурної по-
будови КПК України визначені не на основі 
виконання норми закону, а вказують на формі 
ознаки його виконання. 
Згідно зі ст. 193 КПК України слідчий суд-

дя повинен розглянути клопотання слідчого, 
прокурора про застосування міри запобіжно-
го заходу. Під час судового розгляду слідчий 
суддя встановлює не правові, а оціночні ка-
тегорії щодо застосування міри запобіжного 
заходу. Він все більше отримує положення 
формально церемоніальний ніж практичний. 
По-перше, він розглядає підстави для об-

рання, які визначені в законі, але не надає їм 
правову оцінку. Основне правове визначення 
для обрання міри запобіжного заходу залиша-
ється тяжкість кримінального злочину. Інші 
положення є тільки оціночні. Тому коли засоби 
масової інформації вказують на зловживання 
судді під час обрання міри запобіжного заходу, 
то вони не можуть зрозуміти, як розподіляють-
ся правові та оціночні поняття кримінального 
процесу, а звертають увагу тільки на оцінку 
вчиненого кримінального правопорушення. 
По-друге, аналіз ст. 246 КПК України вка-

зує, що слідчий суддя не може оцінити всіх об-
ставин кримінального правопорушення, тому 
що доказів, які вказують на вину підозрюва-
ного, фактично немає, а є тільки оператив-
но-розшукові дані, на підставі яких слідчий 
буде встановлювати докази вини. При цьому 
кримінальний процес України побудовано на 
основі засади вини підозрюваного, обвинува-
ченого, а не їх презумпцій. 
Статистичний аналіз проведене анкетуван-

ня свідчить, що 85% слідчий складає повідо-
млення про підозру, але достатніх доказів вини 
немає. По-перше, слідчий має право скласти 
безмежну кількість повідомлення про підозру, 
доки не буде впевнений, що вина підозрюва-

ного встановлена. По-друге, обвинувальний 
акт складається на підставі повідомлення, тому 
колегіальний суд приймає рішення слідчого 
як основу вироку. 10 % кримінальних про-
ваджень слідчий складає повідомлення про 
підозру, де вказує на більш тяжкий злочин за 
Кримінальним кодексом України з тим, щоб 
колегіальний суд мав можливість змінити ква-
ліфікацію на менш тяжкий злочин. Тільки 5 
% кримінальних проваджень мають правове 
та процесуальне обґрунтування, коли колегі-
альний суд ухвалює та проголошує вирок на 
підставі доказів, а не оціночних понять.
Ретроспективний аналіз даних правових 

колізій можна визначити на підставі аналізу 
ст. 40 КПК України, а саме статусу слідчого, 
який діє тільки щодо учасників кримінально-
го процесу. 
Вчені кримінального процесу надавали 

пропозиції щодо встановлення процесуаль-
ного статусу слідчого. Основні положення ста-
тусу були визначені: самостійність прийняття 
процесуального рішення, щодо кваліфікації 
кримінального правопорушення, закриття 
кримінального провадження або направлен-
ня його до суду. 
Теоретично дані положення відображені 

у КПК України, але ст. 36 КПК України скасо-
вує процесуальну самостійність слідчого. По-
перше, всі процесуальні рішення слідчий не 
має право прийняти без погодження з проку-
рором. По-друге, повноваження слідчого за-
лежить від клопотань, скарг захисника, адво-
ката, який вказує на необхідність проведення 
окремих слідчих розшукових дій, однак слід-
чий відмовив йому у їх проведенні. В даному 
разі прокурор на 90 % надає вказівку слідчому 
про задоволення скарги адвоката. 
Слідчий отримує матеріали від оператив-

них підрозділів, він залежить від тих фактич-
них даних, які йому надані. За КПК України 
1961 року, слідчий мав право відмовити у роз-
гляді та початку кримінального провадження 
по оперативних матеріалах, оскільки достат-
ність доказів не можна було оцінити. 
За чинним КПК України слідчий позбав-

лений такої можливості, тому що матеріали 
зареєстровані у Єдиному реєстрі досудового 
провадження та він зобов’язаний проводити 
досудове розслідування. Практика свідчить, 
що тільки 5 % оперативних матеріалів дохо-
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дять до суду. Всі останні під час досудового 
провадження слідчий закриває за погоджен-
ням з прокурором. 

Висновки
Автор розглядає окремі положення кримі-

нального процесу, які неможливо всі визначи-
ти у даній статті. Розглядаються форми, види 
кримінального провадження, що не можуть 
чітко визначити співвідношення між публіч-
ною та змагальною формою процесу. Тому 
необхідно узгодити форму процесу з завдан-
нями, засадами кримінального провадження. 
Пропозиції удосконалення чинного законо-
давства, приведення його до правових поло-
жень кримінального процесу постійно вказу-
ються вченими кримінального процесуально-
го циклу, але політична обстановка в державі 
не може вирішити питання удосконалення 
законодавства.
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SUMMARY 
The article examines the gaps of certain provi-

sions of the current criminal procedural law, which 
in some aspects does not coincide with the theoreti-
cal elements of the criminal process. A retrospective 
analysis of the model provisions of the structural 
construction of the stages of the process, the legal 
constructs for solving the tasks of criminal proceed-
ings, and the discretionary powers of the court, de-
termined on the basis of theory and practice, are 
provided. The practical gaps in the mechanism of 
carrying out investigative investigations are con-
sidered, indicating the impossibility and practical 
inconsistency of conducting secret investigative 
(search) actions. Theoretical aspects and practical 
solution of these questions are offered.

Key words: stage, principles, status, mecha-
nism, investigator, prosecutor, judge, operational 
units, investigatory actions, secret investigative 
(search) actions.

АНОТАЦІЯ 
Стаття розглядає прогалини окремих по-

ложень чинного кримінального процесуально-
го законодавства, яке в окремих аспектах не 
співпадає з теоретичними елементами кримі-
нального процесу. Надається ретроспективний 
аналіз модельних положень структурної по-
будови стадій процесу, визначаються правові 
конструкції вирішення завдань кримінального 
провадження, вказується на дискреційні повно-
важення суду, які визначені на підставі теорії 
та практики. Розглядаються практичні прога-
лини механізму проведення слідчих розшукових 
дій, вказується на неможливість та практич-
ну неузгодженість проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Запропоновано теоретичні ас-
пекти та практичне вирішення даних питань. 
Ключові слова: стадія, засади, статус, ме-

ханізм, слідчий, прокурор, суддя, оперативні під-
розділи, слідчі розшукові дії, негласні слідчі (роз-
шукові) дії. 
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ÓÄÊ 343.123. 

В статье рассмотрено содержание и поня-
тие негласных следственных (розыскных) дей-
ствий. Определены особенности, которые необ-
ходимо учитывать при выборе осуществление 
негласных следственных (розыскных) действий 
в расследовании преступлений совершенных ор-
ганизованными преступными группами. Очер-
чено основные виды негласных следственных 
(розыскных) действий и задания относитель-
но их осуществления при расследовании отме-
ченных преступлений. 
Ключевые слова: преступления, органи-

зована преступная группа, следственные (ро-
зыскные) действия, негласные следственные 
(розыскные) действия, виды и их задания.

Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, В. 
М. Тертишник, Р. М. Шехавцов, М. Є. Шу-
мило та ін. Проте використання негласних 
слідчих (розшукових) дій у розслідувані зло-
чинів, що вчиняються організованими зло-
чинними групами, на сьогодні досліджена 
недостатньо.

Метою даної статті є дослідження вико-
ристання негласних слідчих (розшукових) 
дій у розслідувані злочинів, що вчиняються 
організованими злочинними групами.

Виклад основного матеріалу                 
дослідження

Основним засобом формування доказів 
у кримінальному провадженні є слідчі (роз-
шукові) дії, під якими необхідно розуміти 
передбачену кримінально-процесуальним 
законом і забезпечену державним примусом 
сукупність операцій і прийомів, котрі здій-
снюються при розслідуванні злочинів для 
виявлення, фіксації та перевірки фактичних 
даних, які мають значення доказів у кримі-
нальному провадженні [1, с.3-119]. Кожна 
слідча дія може розглядатися як специфіч-
на сукупність пізнавальних прийомів вияв-
лення та відображення доказової інформації 
певного виду, що здійснюються відповідно до 
визначених процедурних вимог [2, с.46-47]. 
Відповідно до Кримінально-процесуаль-

ного кодексу України під слідчими (розшу-
ковими) діями розуміють ті, що спрямовані 
на отримання (збирання) доказів або пере-
вірку вже отриманих доказів у конкретному 

Постановка проблеми
У розслідувані злочинів, що вчиняють-

ся організованими злочинними групами, 
виникають труднощі, тому що їх діяльність 
має замаскований характер, вони діють в 
умовах найсуворішої дисципліни й конспі-
рації та чинять протидії слідству. Виникає 
об’єктивна необхідність проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій, які потребу-
ють ретельної підготовки та визначення на-
пряму їх провадження при розслідуванні за-
значених злочинів.

Стан дослідження
Окремі аспекти використання негласних 

слідчих (розшукових) дій у розслідуванні зло-
чинів досліджували такі науковці, як: В. Д. 
Берназ, С. О. Гриненко, О. М. Дроздов, В. А. 
Колесник, С. С. Кудінов, Д. Й. Никифорчук, 
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кримінальному провадженні (ст. 223 КПК). 
Різновидом зазначених дій є негласні слідчі 
(розшукові) дії, відомості про факт та мето-
ди, проведення яких не підлягають розголо-
шенню, за визначеними законом випадками, 
і проводяться у випадках, якщо відомості 
про злочин та особу, яка його вчинила, не-
можливо отримати в інший спосіб(ст. 246 
КПК) [3, с.420]. 
Методи проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій - це сукупність пошукових, 
дослідницьких, організаційних, практичних 
прийомів, зокрема із застосуванням техніч-
них засобів, які дають змогу в порядку, пе-
редбаченому кримінальним процесуальним 
законодав ством України, отримати інформа-
цію про злочин або особу, яка його вчинила, 
без її відома.
Так, Є. Д. Лук’янчиков до системи не-

гласних слідчих (розшукових) дій відносить 
ті, які проводяться в кримінальному про-
вадженні з метою збирання та закріплення 
доказів, але до запропонованого переліку 
включає притягнення особи як обвинуваче-
ного, обрання запобіжного заходу, визнання 
особи потерпілим, цивільним позивачем, 
притягнення особи як цивільного відпові-
дача. Зазначені дії, без сумніву, належать до 
процесуальних, але мета їх застосування від-
різняється від мети слідчих дій [4, с.3]. 
В.М. Тертишник систематизує негласні 

слідчі (розшукові) дії в два блоки: до першо-
го блоку відносить слідчі дії, які пов’язані 
з втру чанням у приватне спілкування (вони 
ж проводяться виключно у кримінально-
му провадженні щодо тяжких або особливо 
тяжких злочинів): 1) аудіо-, відеоконтроль 
особи (ст. 260 КПК України); 2) арешт, 
огляд та виїмка кореспонденції (ст. 261-262 
КПК Укра їни); 3) зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних ме реж (ст. 263 
КПК України). Усі вони проводяться лише 
за ухвалою слідчого судді; до другого блоку 
негласних (слідчих) відносить інші нег ласні 
слідчі (розшукові) дії, частина з яких прово-
диться виключно щодо тяжких або особливо 
тяжких злочинів: 1) обстеження публіч но 
недоступних місць, житла чи іншого воло-
діння особи (ст. 267 КПК України); 2) спосте-
реження за особою, місцем або річчю (ст. 269 
КПК України); 3) аудіо-, відеоконтроль міс-

ця (ст. 270 КПК України); 4) негласне отри-
мання зразків, необхідних для порівняль-
ного дослідження (ст. 274 КПК України); 
5) контроль за вчиненням злочину (ст. 271 
КПК України), який включає: контрольова-
ну по ставку, контрольовану та оперативну 
закупку, спеціальний слідчий експеримент, 
імітування обстановки злочину; 6) виконан-
ня спеці ального завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації (ст. 272 КПК України) 
[5, с.239-231].
Для негласних слідчих (розшукових) дій, 

окрім наведених, визначальною ознакою є їх 
неочевидність, скритність (прихованість) від 
осіб, які в них не беруть участь, у тому числі 
й від співробітників слідчих і оперативних 
підрозділів, але передусім від об’єктів, від-
носно яких вони проводяться [6, с.7].
У сучасних криміналістичних джерелах 

порушено питання про доцільність неглас-
них слідчих (розшукових) дій забезпечення 
кримінального судочинства щодо злочинів, 
які вчиняють організовані групи. Зокрема, 
Г. О. Усатий зауважує, що необхідність і пра-
вомірність негласних слідчих (розшукових) 
дій кримінального судочинства зумовлюєть-
ся стійкою тенденцією до збільшення кіль-
кості тяжких й особливо тяжких злочинів 
корисливо-насильницької спрямованості, 
витонченістю способів учинення, прийома-
ми й методами їх приховування, ескалацією 
насильства, професіоналізацією і посилен-
ням протидії кримінального середовища 
правоохоронній сфері [7, с. 220].
Розслідування злочинів, що вчиняються 

організованими злочинними групами, здій-
снюються у поєднанні комплексу слідчих 
(розшукових) дій негласних слідчих (розшу-
кових) дій) з урахуванням великого об’єму 
слідчої діяльності, наявної небезпеки учас-
никам кримінального процесу, особливос-
тей позиції у справі, можливостей здійснен-
ня протидії процесу розслідування з боку 
членів організованої злочинної групи та їх 
оточення.
Організовані злочинні групи постійно 

вдосконалюють свою злочинну тактику вчи-
нення злочинів, створюючи таким чином пе-
решкоди для нормальної діяльності підроз-
ділів досудового розслідування. Зростання 
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рівня організованої злочинності, зокрема її 
корисливо-насильницьких проявів, супро-
воджується збільшенням кількості випадків 
застосування організованими злочинними 
групами насильства при вчиненні злочинів, 
зростанням рівня жорстокості в діях злочин-
ців, підвищенням консолідації криміналь-
ного середовища, протидії правоохоронним 
органам, які забезпечують розслідування 
вчинених ними тяжких злочинів.
Проведеним дослідженням установлено, 

що організовані злочинні групи цілеспря-
мовано займаються розробленням заходів 
захисту від викриття та притягнення їх до 
кримінальної відповідальності, застосовую-
чи власну розвідку та контррозвідку, вико-
ристовуючи сучасні технічні засоби. 
Успіх у виявленні та розслідуванні зло-

чинів, вчинених організованими злочинни-
ми групами залежить, насамперед, від по-
вноти, достовірності та точності початкової 
інформації про це, своєчасності та характеру 
вжитих негласних слідчих (розшукових) дій 
і багатьох інших факторів, у тому числі від 
особистих якостей, здібностей, рівня профе-
сіоналізму слідчих і оперативних працівни-
ків, які здійснюють дані дії.
Як показує опитування слідчих та опера-

тивних працівників Національної поліції Укра-
їни у Львівській області, найбільш ефективно 
щодо виявлення всіх членів організованих зло-
чинних груп та припинення або нейтралізації 
протидії на стадії розслідування кримінальних 
проваджень використовуються:

1) виконання спеціального завдання з 
розкриття злочинної діяльності організова-
ної групи чи злочинної організації (ст. 272 
КПК України) (15 %);

2) спостереження за особою, річчю або 
місцем де перебувають члени організованих 
злочинних груп(ст. 269 КПК України) (22 %);

3) аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 
КПК України) (18%); 

4) контроль за вчиненням злочину (ст. 271 
КПК України) (10 %);

5) зняття інформації з транспортних те-
лекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК Укра-
їни) (35%).
Основною метою забезпечення процесу 

розслідування та створення сприятливих 
умов для повного, всебічного і об’єктивного 

розслідування справи кримінального прова-
дження, для чого оперативні підрозділи ви-
конують негласні слідчі (розшукові) дії і такі 
завдання:

– встановлюють і затримують осіб, що 
вчинили злочини;

– відшукують, збирають, забезпечують 
збереження речових, а також інших доказів 
й іншої інформації, використання якої може 
слугувати для одержання доказів або для по-
будови слідчих і пошукових версій;

– використовуючи негласні слідчі (роз-
шукові)дії, допомагають перевіряти, чи сто-
суються докази розслідуваної події;

– встановлюють наміри обвинувачува-
них, підозрюваних і їх зв’язків, що мають на-
мір перешкоджати нормальному проведен-
ню процесуального розслідування;

– здійснюють постійний оперативний 
контроль за підозрюваним і обвинувачува-
ним з метою запобігання з їх боку протидії 
або припинення спроб ухилитися від слід-
ства і суду;

– здійснюють розшук відомих і не вста-
новлених слідством злочинців, які перехову-
ються, а також вкраденого ними цінностей, 
знарядь злочинів.
Негласні слідчі (розшукові) дії припускає 

використання співробітниками оператив-
них підрозділів, зважаючи на ситуацію, що 
виникла, які використовуються для:
а) ослаблення протиборчої сторони шля-

хом розробки і здійснення контролю за зло-
чином (спонукання обвинуваченого до на-
дання правдивих щиросердих свідчень, що 
дозволяють розкрити механізм способів учи-
нення організованих злочинів, установлен-
ня всіх учасників злочинної групи, (затри-
мання співучасників за вчинення злочину);
б) виявлення слабкої ланки в організації 

протидії з боку членів групи та їх оточен-
ня (збір компрометуючих відомостей щодо 
співучасників злочинної групи). Створення 
конфліктних ситуацій між членами злочин-
ної групи. 

Висновки
Провадження негласних слідчих (розшу-

кових) дій під час розслідування злочинів, 
що вчиняються організованими злочинни-
ми групами є необхідність, так як встанови-
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ти всіх учасників злочину іншим способом 
це неможливо або значно важко. Викорис-
тання негласних слідчих (розшукових) дій 
здійснюються за дорученням слідчого опе-
ративними підрозділами з метою створення 
оптимальних умов установлення об’єктивної 
істини на стадії досудового слідства, а також 
припинення і нейтралізація протидії розслі-
дування та забезпечення безпеки учасникам 
кримінального судочинства.
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SUMMARY 
In the investigated crimes committed by orga-

nized criminal groups, there are diffi culties, be-
cause their activities are disguised, they operate in 
the most severe discipline and conspiracy and op-
pose the investigation. Organized criminal groups 
are constantly improving their criminal tactics for 
committing crimes, thus creating obstacles to the 
normal activities of pre-trial investigation units. 
The increase in the level of organized crime, in 
particular its mercenary-violent manifestations, is 
accompanied by an increase in the use of organized 
crime by groups in the commission of crimes and 
the destruction of witnesses and traces of a crime. 
The article deals with the content and concepts of 
secret investigators (investigators) actions. The pe-
culiarities which must be taken into account in the 
choice of the conduct of secret investigative (search) 
actions in the investigation of crimes committed by 
organized criminal groups are determined. The 
conduct of secret investigative (search) actions re-
quires thorough preparation and determination of 
the direction of their proceedings in investigating 
the said crimes. The main types of secret investi-
gative (search) actions and tasks for their inves-
tigation during the investigation of the specifi ed 
crimes are outlined. It is proved that secret inves-
tigative (wanted) actions are carried out in those 
cases where it is impossible to establish evidence in 
a criminal proceeding in another way. The use of 
secret investigative (search) actions is carried out by 
operational units in order to create optimal condi-
tions for establishing objective truth at the stage of 
pre-trial investigation, as well as to stop and neu-
tralize the counteraction of investigation and secu-
rity of participants in criminal proceedings. 

Key words: crimes, organized crime group, 
investigative (search) actions, secret investigative 
(search) actions, types and their tasks.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто зміст та поняття 

негласних слідчих (розшукових) дій. Визначено 
особливості які необхідно враховувати при ви-
борі провадження негласних слідчих (розшуко-
вих) дій у розслідуванні злочинів, учинених ор-
ганізованими злочинними групами. Окреслено 
основні види негласних слідчих (розшукових) 
дій та завдання щодо їх провадження при роз-
слідуванні зазначених злочинів.
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Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÇËÎ×ÈÍÈ ÏÐÎÒÈ ÎÑÍÎÂ 
ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ 

(ÑÒ.ÑÒ. 109, 110 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ)

 ßÍÊÎ Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ - ïðîêóðîð Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³

Правозастосовчий рівень кримінально-
правового регулювання у сфері забезпечення 
суверенітету Українського народу є достатньо 
динамічним. Агресія РФ, що триває, суспільні 
процеси, пов’язані з відсіччю російської агресії, 
вимагають постійної актуалізації наукового 
відображення кримінально-правової протидії 
злочинним посяганням на суверенітет Укра-
їнського народу. Одним з можливих шляхів 
розв’язання даної проблеми є дослідження су-
часної судової практики.
Для з`ясування тенденцій правозастосов-

ної практики, основних напрямів практичної 
інтерпретації положень статей 109 та 110 
КК України було досліджено судові рішення цієї 
категорії, представлені в Єдиному державно-
му реєстрі судових рішень. За відповідними за-
питами станом на 22.04.2018 встановлено 
наявність у реєстрі 51 обвинувального вироку 
за ст. 109 КК та 197 обвинувальних вироків 
за ст. 110 КК. Означені судові рішення було 
класифіковано за ознаками об’єктивної сторо-
ни складу злочину та географічною ознакою.
Проведене дослідження судової практики 

дозволяє дійти таких висновків. По-перше, 
статті 109 та 110 КК України переважно 
використовуються для кваліфікації дій осіб, 
які так чи інакше пов’язані з діяльністю так 
званих «ЛНР», «ДНР» або реалізацією так 
званого проекту «Новоросія». Установлено не-
поодинокі випадки правової оцінки однакових 
за змістом дій або як посягання на держав-
ну владу (ст. 109), або як посягання на те-
риторіальну цілісність (ст. 110). Такі судові 
рішення розглядаються як часткові елементи 

Постановка проблеми
Донедавна питання кримінальної відпо-

відальності за злочини, передбачені статтями 
109 та 110 КК України, становили переваж-

комплексної правової оцінки дій зловмисників. 
Підтримка, діяльність у складі, сприяння 
функціонуванню тощо самопроголошених ква-
зідержавних утворень підпадає під ознаки як 
ст. 109 КК, так і ст. 110 КК. У такому ви-
падку наявне як посягання на державну владу 
та конституційний лад, так і посягання на 
територіальну цілісність. З огляду на це пра-
вильною видається кваліфікація означених дій 
за сукупністю названих злочинів.
По-друге, переважна більшість викорис-

тання ст. 109 КК (36 вироків, 71%) та зна-
чна частина використання ст. 110 КК Украї-
ни (80 вироків, 32%) пов’язана з кваліфікацією 
публічних закликів та розповсюдження відпо-
відних матеріалів (разом 116 вироків, тобто 
47% усіх досліджених судових рішень). До того 
ж у 76% таких випадків суди кваліфікували дії 
осіб, які використовували соціальні мережі або 
інтернет сайти. Установлена тенденція судо-
вої практики є об’єктивним відображенням 
тенденцій інформатизації суспільства та 
свідчить про актуальність завдань із забезпе-
чення кібербезпеки. Разом з цим, наведені дані 
актуалізують проблематику розгляду окремих 
діянь, пов’язаних з розповсюдженням матері-
алів, у контексті ч.2 ст. 11 КК.
Ключові слова. Кримінальна відповідаль-

ність, державна влада, конституційний лад, 
територіальна цілісність, судова практика
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но науковий, теоретичний інтерес. Ситуація 
змінилася в 2014 році. Українці зустрілися 
з новою загрозою. Станом на серпень 2017 
року, за даними ООН, з початку конфлікту на 
Донбасі у квітні 2014 року зафіксовано 10225 
вбитих і 24541 поранених осіб у результаті 
бойових дій. Агресія РФ є також чинником 
негативних тенденцій у національній по-
літичній та економічній сферах. Виняткову 
роль у питанні ефективної відсічі агресії РФ, 
припиненні конфлікту, відновленні мирно-
го життя та недопущенні повторення таких 
подій грає закон. Перспектива реінтеграції 
тимчасово окупованих територій додає акту-
альності розглядуваній тематиці.

Аналіз останніх досліджень і                
публікацій

Означена проблема не залишилася поза 
увагою науковців. Окремі питання кримі-
нально-правової охорони державної влади, 
конституційного ладу та територіальної не-
доторканості України досліджували Андруш-
ко П. П., Бантишев О. Ф., Батиргареєва В. С., 
Дрьомов С. В., Дудоров О.О., Зоренко Д. С., Кар-
чевський М.В., Мисливий В. А., Навроць--
кий В. О., Нетеса Н. В., Олєйніков Д. О., 
Панов М.І., Письменський Є. О., Резнікова 
О. О., Рябчинська О. П., Савінова Н. А., Се-
ліванов А. О., Сичевський В. В., Тацій В.Я., 
Томчук І. О., Трубников В. М., Фесенко Є.В., 
Філей Ю. В., Фріс П. Л., Хавронюк М. І., Ха-
ритонов Є. І., Шамара О. В., Яценко С.С., 
Ященко А. М. На рівні кандидатських дисер-
таційних досліджень проблему розглядали 
Діордіца І. В. (2008), Мошняга Л. В. (2011) 
та Рубащенко М. А. (2015). У докторській 
дисертації О.А. Чувакова (2017) розглядали-
ся питання кримінально-правової протидії 
злочинам проти основ національної безпеки 
України в цілому.
Водночас правозастосовчий рівень кри-

мінально-правового регулювання в сфері 
забезпечення суверенітету Українського на-
роду є достатньо динамічним. Агресія РФ, 
що триває, суспільні процеси, пов’язані з від-
січчю російської агресії, вимагають постійної 
актуалізації наукового відображення кримі-
нально-правової протидії злочинним пося-
ганням на суверенітет Українського народу. 
Одним з можливих шляхів розв’язання да-

ної проблеми є дослідження сучасної судової 
практики. Спроба такого дослідження пред-
ставлена у даній роботі.

Формулювання цілей
Мета роботи полягає у емпіричному до-

слідженні правозастосовчого рівня кримі-
нально-правового регулювання в сфері за-
безпечення основ суверенітету Українського 
народу (ст.ст. 109, 110 КК України), встанов-
ленні тенденцій розвитку означеного сегмен-
ту судової практики.

Виклад основних результатів
Для з`ясування тенденцій правозастосов-

ної практики, основних напрямів практичної 
інтерпретації положень статей 109 та 110 КК 
України було досліджено судові рішення цієї 
категорії, представлені в Єдиному державно-
му реєстрі судових рішень. За відповідними 
запитами станом на 22.04.2018 встановлено 
наявність у реєстрі 51 обвинувального ви-
року за ст. 109 КК та 197 обвинувальних ви-
років за ст. 110 КК. Означені судові рішення 
було класифіковано за ознаками об’єктивної 
сторони складу злочину та географічною 
ознакою. Результати проведеного досліджен-
ня подамо в такий спосіб: спочатку опишемо 
отримані внаслідок класифікації групи су-
дових рішень з позицій кількості й типової 
характеристики діянь, що кваліфіковані як 
злочин відповідними вироками, а вже потім 
сформулюємо висновки щодо тенденцій роз-
витку досліджуваного сегмента судової прак-
тки. 
Отже, класифікація досліджених судових 

рішень за використаною нормою КК та гео-
графічною ознакою дозволила отримати такі 
результати.

Якісний і географічний розподіл дослі-
джених судових рішень

№ 
з/п

Область Кількість уста-
новлених і до-
сліджених судо-
вих рішень

Ст. 109 
КК

Ст. 110 
КК

1. Вінницька - 1
2. Волинська 1 5
3. Дніпропетровська 4 8
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4. Донецька 6 58
5. Закарпатська 2 4
6. Київська та м. Київ 4 6
7. Кіровоградська 10 2
8. Луганська 1 30
9. Львівськ а 2 4
10. Миколаївська 1 7
11. Одеська 9 9
12. Полтавська - 1
13. Рівненська - 2
14. Сумська 1 7
15. Тернопільська - 1
16. Чернігівська - 5
17. Черкаська 3 3
18. Харківська - 39
19. Херсонська 7 2
20. Хмельницька - 3
21. Разом 51 197

Як простежується, національні суди 
більш активно формують практику вико-
ристання ст. 110 КК, яка передбачає відпо-
відальність за порушення територіальної 
недоторканності. Використання ст. 109 КК, 
яка передбачає відповідальність за посяган-
ня на державний і конституційний лад, є в 
чотири рази меншим. Розглянемо деталь-
ніше дві групи зазначених судових рішень, 
провівши класифікацію судових рішень 
кожної групи за ознаками об’єктивної сто-
рони.

Розподіл судових рішень, пов’язаних з 
кваліфікацією дій винної особи за ст. 109 
КК України, за ознаками об’єктивної сто-

рони складу злочину
№ 
з/п

Форма об’єктивної сторони 
складу злочину

Кількість 
судових 
рішень

1. Дії, учинені з метою насиль-
ницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або за-
хоплення державної влади

1

2. Змова про вчинення дій з ме-
тою насильницької зміни чи 
повалення конституційного 
ладу або захоплення держав-
ної влади

14

3. Публічні заклики до насиль-
ницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, 
розповсюдження матеріалів з 
такими закликами

36

4. Разом 51

Очевидно, що переважна більшість (71%) 
досліджених судових рішень пов’язана з учи-
ненням публічних закликів до насильниць-
кої зміни чи повалення конституційного ладу 
або до захоплення державної влади чи розпо-
всюдженням матеріалів з такими закликами. 
Певний інтерес становить розподіл судових 
рішень цієї категорії за використовуваними 
способами публічних закликів чи розповсю-
дження матеріалів.

Розподіл досліджених судових рішень 
за способом публічних закликів до насиль-
ницької зміни чи повалення конституцій-
ного ладу або до захоплення державної 
влади або розповсюдження матеріалів із 

такими закликами
№ 
з/п

Спосіб публічних закликів 
або розповсюдження матері-

алів

Кіль-
кість 
вироків

1. Публічний виступ 2
2. Матеріальні носії інформації 1
3. Соціальні мережі та Інтернет 33
4 Разом 36

Переважна більшість (92%) досліджених 
злочинних посягань на державну владу й 
конституційний лад у вигляді публічних за-
кликів або розповсюдження матеріалів здій-
снювалася в спосіб використання соціальних 
мереж та Інтернет. Значною нерівномірніс-
тю характеризується вид використовуваних 
інтернет-технологій. У дев’ятнадцяти ви-
падках задіювалася соціальна мережа «Вкон-
такте», у шести випадках – «Facebook». Три 
випадки пов’язані з використанням мережі 
«Однокласники», два – відеохостингу «You-
Tube». У трьох випадках зловмисники заді-
ювали окремий сайт. Дії зловмисників зазви-
чай виявлялися в розміщенні на контрольо-
ваних акаунтах повідомлень, що через спе-
цифіку функціонування певних соціальних 
мереж були доступні необмеженій кількості 
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осіб. Наприклад, вироком Іллічівського ра-
йонного суду м. Маріуполь Донецької облас-
ті від 22.10.2015 у справі 1-кп/264/336/2015 [6] 
засуджено особу, яка, діючи умисно, з метою 
розповсюдження матеріалів із закликами до 
насильницької зміни й повалення конститу-
ційного ладу України та до захоплення дер-
жавної влади розмістила з контрольованого 
нею акаунта в мережі «Одноклассники» ін-
формаційний контент (текстові та графічні 
документи, відеозаписи), який був доступний 
для загального ознайомлення всіх користу-
вачів соціальної мережі. Згідно з висновком 
експерта означений контент містив публічні 
заклики для невизначеного кола осіб до на-
сильницької зміни конституційного ладу та 
до захоплення державної влади [6]. Зазначи-
мо, що у певних випадках суди розглядали 
соціальну мережу як засіб масової інформації 
та інкримінували відповідну кваліфікуючу 
ознаку, передбачену ч. 3 ст. 109 КК [6; 3; 2].
Дії осіб, що були кваліфіковані як змова 

про вчинення дій з метою насильницької змі-
ни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади (27% дослідже-
них судових рішень, пов’язаних із застосуван-
ням ст. 109 КК) здебільшого полягали у ство-
ренні груп, тренуванні їх учасників, вербу-
ванні нових членів для подальшого вчинен-
ня умисних дій, спрямованих на захоплення 
державної влади чи зміну конституційного 
ладу. Зокрема, вироком Приморського ра-
йонного суду м. Одеса від 12.08.2014 у справі 
522/11429/14-к було засуджено особу, яка за 
матеріальну винагороду погодилася підібра-
ти групу осіб для подальшого відправлення 
до РФ з метою військової підготовки. «Згідно 
з досягнутою злочинною домовленістю після 
підготовки, приблизно в кінці літа – на по-
чатку осені 2014 року, вказана група повинна 
була прибути до м. Одеса для вчинення дій, 
спрямованих на насильницьку зміну та пова-
лення конституційного ладу, а також на за-
хоплення державної влади» [12].
В одному випадку ст. 109 КК України 

було використано для кваліфікації дій осо-
би, що полягали у виконанні завдань коман-
дирів батальйону «Восток» терористичної 
організації «ДНР» та керівника спеціальної 
диверсійної групи зі збирання та передаван-
ня інформації щодо маршрутів пересуван-

ня, місць дислокацій і вогневих позицій ЗС 
України та сил АТО. Крім того, засуджена 
особа здійснювала корегування мінометного, 
артилерійського вогню по позиціям сил АТО 
та особисто доповідала про завдану шкоду 
силам АТО внаслідок артилерійських і мі-
нометних ударів, готувала схеми місць, при-
датних для замінування доріг і територій, що 
знаходяться безпосередньо коло українських 
блокпостів. Таку діяльність кваліфіковано як 
умисні дії з метою насильницького повален-
ня конституційного ладу та захоплення дер-
жавної влади [14].
Розподіл судових рішень, пов’язаних з 

кваліфікацією дій винної особи за ст. 110 
КК України, за формами об’єктивної сторо-
ни складу злочину

№ 
з/п

Форма об’єктивної сторони 
складу злочину

Кіль-
кість 
судових 
рішень

1. Дії, учинені з метою зміни 
меж території України або 
державного кордону на пору-
шення порядку, встановлено-
го Конституцією України

117

2. Публічні заклики до вчинен-
ня таких дій або розповсю-
дження матеріалів із заклика-
ми до вчинення таких дій

80

3. Разом 197
Серед досліджених судових рішень за ст. 110 

КК України 117 вироків (59%) пов’язані з ква-
ліфікацією умисних дій з метою порушення 
територіальної цілісності, 80 вироків (41%) – 
з кваліфікацією публічних закликів або роз-
повсюдженням матеріалів. Судові рішення, 
пов’язані з кваліфікацією умисних дій, учи-
нених з метою порушення територіальної 
цілісності, класифіковано за особливостями 
змісту ознак об’єктивної сторони.
Розподіл досліджених судових рішень 

за змістом умисних дій, учинених з метою 
порушення територіальної цілісності
№ 
з/п

Зміст умисних дій, учинених 
з метою порушення територі-

альної цілісності

Кіль-
кість 
вироків

1. Сприяння учасникам так зва-
них «ЛНР», «ДНР»

15

2. Участь в організації та прове-
денні «референдуму»

74
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3. Діяльність представників 
військового або політичного 
блоків

16

4.  Організація та проведення 
заходів для дестабілізації 
політичної обстановки та 
порушення територіальної 
цілісності

10

5. Виготовлення матеріалів із 
закликами до порушення 
територіальної цілісності

2

6. Разом 117
У судових рішеннях, віднесених до ка-

тегорії «сприяння», як дії, учинені з метою 
порушення територіальної цілісності, роз-
глядались: збирання й передавання членам 
незаконних збройних формувань відомостей 
щодо розташування підрозділів сил АТО та 
військової техніки; вербування нових членів 
незаконних збройних формувань; надання 
матеріальної або організаційної допомоги 
членам цих формувань. До прикладу, ви-
роком Куп’янського міськрайонного суду 
Харківської області від 14.10.2014 у справі 
628/3172/14-к засуджено особу, яка погоди-
лась інформувати представників так званої 
«ЛНР» щодо пересування залізницею військо-
вої техніки Збройних сил України через стан-
цію «Куп’янськ-Вузловий», а також отримува-
ла відомості щодо кількості військової техніки, 
що прямує залізницею до Луганської області, 
та передавала за допомогою соціальної мере-
жі «Вконтакте»[10]. В іншому випадку, відне-
сеному до категорії «сприяння», особу було 
засуджено за «надання безпосередньої допо-
моги представникам незаконних збройних 
формувань так званої «Донецької народної 
республіки» (ДНР). Така допомога полягала 
в наданні бойовикам ДНР послуг перевезен-
ня, як їхнього особового складу на незаконні 
блокпости, виставлені в Донецькій області 
представниками ДНР, так і в доставлянні бо-
йовикам продуктів харчування, побутових 
речей, лікарських засобів» [4]. Вироком Овіді-
опольського районного суду Одеської області 
від 14.08.2014 у справі 509/3435/14-к було засу-
джено особу, яка пропонувала «брати участь у 
бойових діях проти законних військових фор-
мувань і правоохоронних органів України, які 
беруть участь в антитерористичній операції» 
за грошову винагороду [11].

Найбільша кількість судових рішень роз-
глядуваної категорії (63%) пов’язана з квалі-
фікацією дій осіб, які в травні 2014 року бра-
ли участь в організації та проведенні так зва-
них «референдумів». Наприклад, вироком 
Краматорського міського суду Донецької 
області від 17.08.2015 у справі 234/11706/15-к 
засуджено особу, яка, представившись «голо-
вою дільничної комісії», розподілила окремо 
між особами як представниками цієї комісії 
їхні обов’язки щодо участі у вказаному про-
типравному заході в частині забезпечення 
безперервності його проведення, супроводу 
громадян до визначених місць опитування, 
формування відповідних списків з відобра-
женням їх прізвищ з дальшим складанням 
й підписанням протоколів про його резуль-
тати. У день проведення «референдуму» ви-
нний систематично супроводжував громадян 
до місць отримання документів, схожих на 
бюлетені для голосування. Після цього «про-
ставив власний особистий підпис на завчас-
но сформованих протоколах про результати 
проведеної імітації народного волевиявлен-
ня, котрі в подальшому було використано 
для спроби протиправної зміни меж терито-
рії України в неконституційний спосіб» [9].
У категорії «діяльність представників вій-

ськового та політичного блоків» об’єднано 
судові рішення, пов’язані з кваліфікацією 
дій осіб, які обіймали «посади» в структурах 
так званих «ЛНР» або «ДНР». Приміром, за 
вчинення злочину, передбаченого ст. 110 
КК, було засуджено особу, яка, перебуваю-
чи у м. Перевальськ Луганської області, дала 
згоду на вступ до підрозділу «Донських Ко-
заків», що діяв у складі терористичної орга-
нізації так званої «ЛНР», отримав від пред-
ставників зброю, автомат АК-47, та військову 
форму із символікою терористичної органі-
зації «ЛНР». Перебуваючи у складі підроз-
ділу, за вказівкою представника зазначеного 
підрозділу, ремонтував військову та цивіль-
ну техніку різних підрозділів терористичної 
організації «ЛНР», ніс службу на незаконно 
сформованих блок-постах терористичної ор-
ганізації «ЛНР» у м. Перевальськ [8]. У ін-
шому випадку було засуджено особу, яка «за 
результатами зібрання жителів сел. Ювілей-
не м. Луганськ була обрана так званим на-
родним депутатом першого скликання Пар-
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ламенту «ЛНР». Після цього… прибула до 
будівлі Луганської обласної державної адмі-
ністрації …, де надала згоду на призначення 
її на посаду так званого народного депутата 
першого скликання Парламенту «ЛНР» та 
взяла участь у першому засіданні депутатів 
першого скликання так званого Парламенту 
«ЛНР», на якому брала участь у голосуванні 
за обрання так званої президії Парламенту 
«ЛНР», а також за так званий «Временный 
Основной Закон (Конституцию) Луганской 
Народной Республики от 18.05.2014» [13].
Прикладом судового рішення, віднесено-

го до категорії «організація та проведення за-
ходів для дестабілізації політичної обстанов-
ки та порушення територіальної цілісності», 
може слугувати вирок Жовківського район-
ного суду Львівської області від 14.09.2017 у 
справі 444/1982/17. Цим судовим рішенням 
за ст. 110 КК України як умисні дії, учинені 
з метою порушення територіальної ціліснос-
ті, кваліфіковано дії особи, яка організувала 
«проведення незаконного масового заходу 
з перекриття автомобільної дороги держав-
ного значення на території Львівської об-
ласті для розповсюдження інформації про 
наявність у Львівській області конфлікту між 
українцями та поляками на ґрунті утисків 
останніх за національною ознакою, розпа-
лювання національної ворожнечі, створення 
атмосфери невдоволення серед мешканців 
Львівщини фактом перебування області або 
окремих її адміністративно-територіальних 
одиниць у складі України» [1].
Судові рішення, пов’язані з кваліфікаці-

єю дій винної особи як публічних закликів 
до порушення територіальної цілісності або 
розповсюдженням матеріалів з такими за-
кликами, було класифіковано за особливос-
тями змісту ознак об’єктивної сторони в та-
кий спосіб.

Розподіл досліджених судових рішень 
за способом публічних закликів до пору-
шення територіальної цілісності або розпо-
всюдження матеріалів з такими закликами
№ 
з/п

Спосіб публічних закликів 
або розповсюдження матері-

алів

Кіль-
кість 
вироків

1. Публічний виступ 9
2. Матеріальні носії інформації 21

3. Соціальні мережі та Інтернет 50
4 Разом 80
Більшість (63%) досліджених злочинних 

посягань на територіальну цілісність у вигля-
ді публічних закликів або розповсюдження 
матеріалів здійснювалася в спосіб викорис-
тання соціальних мереж та Інтернет. Анало-
гічно, дослідженій раніше групі судових рі-
шень, пов’язаних з кваліфікацією дій винної 
особи за ст. 109 КК України, вид викорис-
товуваних інтернет-технологій характери-
зується значною нерівномірністю. У сорока 
одному випадку використовувалася соціаль-
на мережа «Вконтакте», у трьох випадках 
– «Facebook». Чотири випадки пов’язані з 
використанням мережі «Однокласники». У 
двох випадках зловмисники використовува-
ли окремий сайт. Дії зловмисників виявля-
лися в розміщенні на контрольованих акаун-
тах повідомлень, що через специфіку функ-
ціонування певних соціальних мереж були 
доступні необмеженій кількості осіб.

Для продовження дискусії
Проведене дослідження судової практи-

ки дозволяє дійти таких висновків. 
По-перше, статті 109 та 110 КК України 

переважно використовуються для кваліфі-
кації дій осіб, які так чи інакше пов’язані з 
діяльністю так званих «ЛНР», «ДНР» або ре-
алізацією так званого проекту «Новоросія». 
Установлено непоодинокі випадки правової 
оцінки однакових за змістом дій або як пося-
гання на державну владу (ст. 109), або як по-
сягання на територіальну цілісність (ст. 110). 
Зокрема, у деяких випадках дії особи, яка 
збирала відомості щодо сил АТО та пере-
давала їх представникам так званої «ДНР» 
чи «ЛНР» було кваліфіковано за ст. 109 КК 
України [14], у інших – за ст. 110 КК України 
[10]. Ще один приклад, вербування осіб для 
участі в розхитуванні політичної ситуації на 
півдні України суди розглядали як змову на 
вчинення умисних дій з метою захоплення 
державної влади [15; 7]. Аналогічні дії, але 
вчинені з метою схиляння до участі в зброй-
ному конфлікті на боці так званих «ЛНР» чи 
«ДНР», розглядалися як посягання на тери-
торіальну цілісність [11]. Також зафіксовано 
непоодинокі випадки одночасного інкримі-
нування як злочину, передбаченого ст. 109 
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КК, так і злочину, передбаченого ст. 110 КК 
України. Означені випадки стосувалися роз-
повсюдження матеріалів з публічними за-
кликами [15; 5].
На нашу думку, такі судові рішення не 

є результатом помилок, а є частковими еле-
ментами комплексної правової оцінки дій 
зловмисників. Підтримка, діяльність у скла-
ді, сприяння функціонуванню тощо самопро-
голошених квазідержавних утворень підпа-
дає під ознаки як ст. 109 КК, так і ст. 110 КК. 
У такому випадку наявне як посягання на 
державну владу та конституційний лад, так 
і посягання на територіальну цілісність. З 
огляду на це правильною видається кваліфі-
кація означених дій за сукупністю названих 
злочинів. Насамперед це стосується дій осіб, 
пов’язаних з організацією та проведенням 11 
травня незаконного референдуму, розроб-
кою та прийняттям так званої «конституції 
ЛНР», створенням не передбачених законом 
збройних формувань, що діяли на території 
області в 2014 році та сприяли захопленню 
державної влади та частини території облас-
ті представниками окупаційної адміністрації 
РФ.
По-друге,  переважна більшість викорис-

тання ст. 109 КК (36 вироків, 71%) та значна 
частина використання ст. 110 КК України (80 
вироків, 32%) пов’язана з кваліфікацією пу-
блічних закликів та розповсюдження відпо-
відних матеріалів (разом 116 вироків, тобто 
47% усіх досліджених судових рішень). До 
того ж у 76% таких випадків суди кваліфіку-
вали дії осіб, які використовували соціальні 
мережі або інтернет сайти. Виникає цілком 
слушне запитання: «Чи відповідає така су-
дова практика принципу ultima ratio?». На 
нашу думку, значну кількість судових рішень, 
пов’язаних з кримінально-правовою оцінкою 
діяльності з використанням Інтернет та со-
ціальних мереж, не потрібно розглядати як 
зменшення ефективності кримінально-пра-
вового регулювання або формування прак-
тики використання кримінального права для 
оцінки діянь, які не є суспільно небезпечни-
ми. Установлена тенденція судової практи-
ки є об’єктивним відображенням тенденцій 
інформатизації суспільства та свідчить про 
актуальність завдань із забезпечення кібер-
безпек и. Разом з цим наведені дані актуалізу-

ють проблематику розгляду окремих діянь, 
пов’язаних з розповсюдженням матеріалів, в 
контексті ч.2 ст. 11 КК.
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SUMMARY 
Law enforcement level of legal regulation in the 

sphere of sovereignty of the Ukrainian people is quite 
dynamic. The aggression of Russia’s ongoing, social 
processes related to rebuff Russian aggression, require 
constant updating of scientifi c refl ection of criminal 
law combating criminal assault on the sovereignty 
of the Ukrainian people. One of the possible ways to 
solve this problem is to study modern jurisprudence.

For clarifi cation of the tendencies of law enforce-
ment practice, the main directions of practical inter-
pretation of the provisions of Articles 109 and 110 
of the Criminal Code of Ukraine were investigated 
judicial decisions of this category, presented in the 
Unifi ed State Register of Court Decisions. According 
to the relevant requests, as of April 22, 2018, there 
are 51 indictments in accordance with Art. 109 of the 
Criminal Code and 197 of the convictions under Art. 
110 of the Criminal Code. These court decisions were 
classifi ed on the basis of an objective part of constitu-
ent element of crime and geographic features.

The conducted judicial practice study allows us to 
conclude such conclusions. Firstly, Articles 109 and 
110 of the Criminal Code of Ukraine are mainly used 
to qualify actions of persons who are in one way or an-
other connected with the activities of so-called “LPR”, 
“DPR” or the implementation of the so-called “Novo-
rosiia” project. There have been multiple cases of legal 
assessment of the same content of actions or as an at-
tack on state power (Article 109), or as an attack on 
territorial integrity (Article 110). Such court decisions 
are considered as partial elements of a comprehensive 
legal assessment of the actions of intruders. Support, 
activities in the composition, facilitating furtherance 
operation of the self-proclaimed quasi-state entities 
subject to the signs of Art. 109 CC, and Art. 110 CC. 
In this case, available as an encroachment on state 
power and constitutional order, and encroachment on 
territorial integrity. In view of this, the qualifi cation of 
the indicated actions for the totality of the mentioned 
crimes appears to be correct.

Secondly, the vast majority usage of Art. 109 of 
the Criminal Code (36 sentences, 71%) and a sig-
nifi cant part of the usage of Art. 110 of the Criminal 
Code of Ukraine (80 sentences, 32%) is related to the 
qualifi cation of public appeals and the distribution of 
relevant materials (a total of 116 sentences, i.e. 47% 
of all investigated court decisions). In addition, in 
76% of such cases, the courts qualifi ed the actions of 
individuals who used social networks or Internet sites. 
The established tendency of judicial practice is an ob-
jective refl ection of the tendencies of informatization 
of society and shows the urgency of the tasks of provid-
ing cyber security. At the same time, the given data 
actualize the issues of consideration of individual acts 
related to the distribution of materials in the context of 
Part 2 of Art. 11 CC.

Key words. Criminal liability, state power, consti-
tutional system, territorial integrity, judicial practice.
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 ÌÎÇÎËÜ Ñòàí³ñëàâ Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, äîöåíò êàôåäðè êðèì³íîëîã³¿ òà êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî 
ïðàâà ÍÀÂÑ
                                                                                                          ÓÄÊ 343.97

Статья посвящена выявлению и анализу 
основных мер обеспечения криминологичес-
кой безопасности. Определяются наиболее 
актуальные направления развития право-
вого регулирования отношений в сфере кри-
минологической безопасности, а также вза-
имодействия правоохранительных органов 
с аналогичными структурами европейских 
стран по противодействию преступности. 
Ключевые слова: безопасность, кримино-

логическая безопасность, меры обеспечения 
криминологической безопасности, противо-
действие преступности.

Аналіз останніх досліджень і              
публікацій

Сьогодні існує багато досліджень у сфері 
безпеки та її складових. Вагомий внесок у 
теорію і практику безпеки зробили провідні 
західні та російські вчені. Серед вітчизняних 
вчених, які висвітлюють деякі аспекти за-
безпечення кримінологічної безпеки держа-
ви, насамперед необхідно відзначити праці 
О. Білоруса, В. Кременя, І. Бінька, В. Ліп-
кана, В. Циганова, Н. Нижник, В. Горбулі-
на, О. Власюка, О. Литвинова, М. Ожева-
на, М. Різуна, В. Мунтіяна, А. Сухорукова, 
Д. Прейгера, Я. Жаліла, Г. Ситника тощо. 

Метою статті виступає з’ясування та ана-
ліз основних заходів забезпечення криміно-
логічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу
Україна забезпечує безпеку всіма наяв-

ними в її розпорядженні засобами - політич-
ними, економічними, правовими, військо-
вими, організаційними та іншими на основі 
послідовної реалізації політики національ-
ної безпеки з урахуванням розмежування 
відповідних повноважень та забезпечення 
координації дій органів законодавчої, ви-
конавчої і судової влади. Забезпечення кри-
мінологічної безпеки країни неможливе без 
активної участі в цьому процесі громадських 
організацій і українських громадян, що ви-
магає формування спеціальних механізмів 
«демократії участі».

Постановка проблеми
Для досягнення уважного, серйозного 

підходу до забезпечення кримінологічної 
безпеки в силу її всеосяжного і домінуючого 
характеру для держави потрібне проведен-
ня комплексу заходів у різних сферах. Сьо-
годні від цього залежить існування України 
як суверенної держави, що займає гідне міс-
це на міжнародній арені. В умовах сьогод-
нішньої кризи в Україні повинні бути зро-
блені максимальні зусилля для розробки та 
ефективного використання засобів протидії 
спробам ослаблення її міжнародних позицій 
та авторитету. Дана мета покликана забез-
печити відповідність міжнародного статусу 
України її об’єктивному геополітичному, 
геостратегічному і геоекономічного стану 
та загальному потенціалу, а також зберегти 
умови, необхідні для її розвитку як багато-
національної держави.
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 Більшість кримінальних викликів і за-
гроз як актуальних, так і потенційних може 
бути нейтралізована або ослаблена шляхом 
розробки засобів подолання кризових явищ 
в Україні, зміцнення її державних інститу-
тів, а також шляхом проведення ефективної 
зовнішньої політики.
Однією з перешкод на шляху розвитку 

нашої держави нам бачиться її нездатність 
прийняти адекватне кримінальним загро-
зам і викликам законодавство. Моніторинг 
чинного законодавства по забезпеченню 
кримінологічної безпеки виявив відсутність 
у ньому системності. Окремі закони страж-
дають суперечливістю, декларативністю, що 
перешкоджає їх ефективному, цілеспрямо-
ваному виконанню.
Необхідно розробити методику визна-

чення пріоритетів законодавчого забезпе-
чення проблем кримінологічної безпеки, 
які в залежності від ситуації можуть зміню-
ватися. В якості найбільш актуальних на-
прямків розвитку правового регулювання 
відносин у сфері кримінологічної безпеки в 
даний час виділимо наступні.

1. Оновлення законодавства про безпе-
ку, приведення його у відповідність із сучас-
ними реаліями (небезпеками і загрозами) та 
вимогами практики забезпечення криміно-
логічної безпеки.
У першу чергу це стосується Закону 

України «Про основи національної безпеки 
України» [1], який визначає стратегію та ме-
ханізм забезпечення національної безпеки. 
У цьому законі слід передбачити, окрім тих, 
що стали вже традиційними, положення 
про предмет безпеки, її види, систему орга-
нів, які забезпечують безпеку, також і поло-
ження про методику збору інформації у сфе-
рі безпеки, аналізу і прогнозування загроз, 
про способи та рухомий характер методів їх 
відображення. 

2. Подальше вдосконалення правового 
забезпечення діяльності суб’єктів безпеки, 
приведення законодавства, що регламен-
тує їх діяльність у відповідність з вимога-
ми сьогодення. Зокрема, зняти порушен-
ня принципів єдності системи державної 
служби, у тому числі: функціонально-видове 
дублювання, яке проявляється у вторгнен-
ні одного відомства в компетенцію іншого; 

невиправдану диференціацію статусів дер-
жавних службовців деяких органів законо-
давчої та виконавчої влади; неузгодженість 
чинних нормативних правових актів, що 
стосуються правовідносин зі суміжними ви-
дами державної служби.

3. Необхідність забезпечення криміно-
логічної безпеки і, насамперед, внутріш-
ньої безпеки не лише за сферами життєді-
яльності, але й у територіальному розрізі. 
Різний зміст та специфічні особливості ре-
гіональних інтересів на території країни 
позначаються на характері діяльності по їх 
захисту. В результаті безпека регіонів ви-
значає і рівень кримінологічної безпеки в 
цілому.

4. Вироблення «реєстру об’єктів безпе-
ки» через кодифікацію наявних норм права. 
В ефективних системах безпеки ця її ланка 
впорядкована юридичними нормами так, 
що частини, наприклад, сили та органи без-
пеки, пристосовують і вдосконалюють себе 
для того, щоб зберегти стабільність та керо-
ваність всієї системи.

5. Ми не будемо докладно зупинятися на 
проблемах конституційного будівництва. Бо 
це не є кінцевою метою нашого досліджен-
ня. Тим більше, що розгляду даної пробле-
ми присвячено достатню кількість наукових 
робіт [2; 3; 4].
Єдине, на що хотілося б звернути увагу, 

так це на необхідність обґрунтування, роз-
гляду і закріплення в Конституції України 
права людини на безпечне проживання з 
урахуванням зростаючої ролі безпеки в жит-
ті сучасного суспільства. Під цим терміном 
слід розуміти стан захищеності індивіда, а 
також середовища проживання від загроз 
різного характеру на рівні, необхідному 
для реалізації інших прав та обов’язків. Це 
право не можна віднести до особистих, по-
літичних або соціально-економічних. Воно 
повинно займати особливе місце, оскільки 
без його забезпечення неможлива реаліза-
ція людиною інших прав.

6. Представляється також дуже до-
цільною розробка проекту Концепції (мо-
делі) кримінологічної безпеки України, в 
якій знайшли б відображення не тільки 
об’єктивні потреби створення зазначеної 
системи, але і її основні складові, напрями 
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діяльності суб’єктів цієї системи, був би про-
писаний механізм взаємодії між ними. У ній 
повинна бути визначена стратегія розвитку 
даної системи, а також органи (структури), 
відповідальні за її реалізацію. Цілком зро-
зуміло, що для розробки такої Концепції 
(моделі), у першу чергу, необхідно провес-
ти ревізію діючих нормативно-правових ак-
тів на предмет визначення їх відповідності 
міжнародно-правовим стандартам у області 
прав людини і громадянина, Конституції 
України.
Концепція (модель) кримінологічної 

безпеки повинна включати в себе:
- характеристику глобальних і внутріш-

ніх кримінальних загроз національній без-
пеці країни як сукупності умов і чинників, 
що створюють небезпеку для життєвоваж-
ливих інтересів особистості, суспільства та 
держави;

- критерії і параметри, що характеризу-
ють національні інтереси в області криміно-
логічної безпеки;

- питання формування повноцінної дер-
жавної політики у даній сфері, включаючи 
інституційні перетворення та створення 
необхідних механізмів, що усувають або 
пом’якшують вплив факторів, підривають 
стійкість системи кримінологічної безпеки.
Даний документ повинен служити осно-

вою для розробки комплексних цільових 
програм по забезпеченню кримінологічної 
безпеки загальнодержавного, регіонально-
го та місцевого рівнів.
Якщо говорити про систему заходів за-

безпечення кримінологічної безпеки, то її 
слід розглядати на трьох рівнях:

1) інформаційно-аналітичні заходи, 
включаючи моніторинг за станом інформа-
ції щодо вразливості життєво важливих інте-
ресів і протидії загрозам, а також вироблен-
ня поточних і прогностичних оцінок розви-
тку ситуації у цій сфері з розробкою пропо-
зицій щодо її стабілізації;

2) заходи регулятивного впливу, які пе-
редбачають локалізацію і нейтралізацію за-
гроз кримінологічної безпеки країни;

3) заходи прямої протидії, здійснювані 
стосовно носіїв загроз життєво важливим ін-
тересам особистості, суспільства і держави у 
сфері кримінологічної безпеки.

При цьому мова повинна йти не просто 
про якусь суму заходів, а про вироблення 
певної технології, що об’єднує воєдино ді-
яльність представників різних структур і пе-
редбачає комплексне планування заходів, 
спрямованих на забезпечення криміноло-
гічної безпеки. 
Проведений нами аналіз криміноло-

гічної безпеки України та системи її забез-
печення дозволяє констатувати, що існує 
реальна загроза глобалізації кримінальних 
загроз. Ця теза дозволяє говорити про не-
обхідність подальшої оптимізації діяльності 
всіх суб’єктів системи забезпечення безпеки 
у боротьбі зі злочинністю як однієї з осно-
вних загроз внутрішньої безпеки україн-
ського суспільства.
Цей процес передбачає комплекс захо-

дів щодо приведення політичної та право-
охоронної діяльності в стан, що забезпечує 
в країні повне панування законності і пра-
вопорядку. Основні шляхи вирішення цієї 
проблеми лежать у сфері вироблення адек-
ватної сучасним реаліям стратегії вдоскона-
лення законодавчої бази, створення спри-
ятливої морально-психологічної атмосфери 
в суспільстві. Представляється необхідним 
в інтересах підвищення ефективності ді-
яльності правоохоронних органів щодо усу-
нення кримінальної загрози вжити дієвих 
заходів щодо упорядкування їх правового 
статусу, забезпечити правову й організацій-
ну основи їх взаємодії, удосконалювати сис-
тему керування ними, покращувати кадро-
вий склад.
Системний підхід до розгляду ролі гро-

мадських інституцій у боротьбі зі злочинніс-
тю дозволяє зробити висновок про те, що 
поряд з органами державної влади та право-
охоронними структурами вони є найважли-
вішими суб’єктами забезпечення внутріш-
ньої безпеки українського суспільства. Ефек-
тивність роботи по усуненню кримінальної 
загрози особі, суспільству і державі багато в 
чому залежить від того, наскільки розвине-
не в країні громадянське суспільство, його 
структура інститутів, наскільки вони актив-
но беруть участь у вирішенні найбільш важ-
ливих проблем боротьби зі злочинністю. 
Є гостра потреба у створенні необхід-

ної законодавчої та нормативної бази для 
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об’єднання зусиль державних і громадських 
структур у забезпеченні кримінологічної 
безпеки. При цьому ми хочемо підкреслити, 
що в умовах глобалізації кримінальних за-
гроз ефективна боротьба практично з будь-
якими видами злочинів можлива лише при 
згуртуванні зусиль всього міжнародного 
співтовариства.
Основними напрямками співробітни-

цтва органів внутрішніх справ України і 
правоохоронних органів зарубіжних дер-
жав повинні бути:

- забезпечення реальної, практичної ді-
євості вже укладених угод, договорів, кон-
венцій тощо;

- використання оперативних можливос-
тей органів зарубіжних держав для поперед-
ження і припинення незаконної діяльності 
транснаціональних злочинних формувань, 
включаючи спеціальне супроводження опе-
ративно-розшукової діяльності;

- організація регулярного обміну інфор-
мацією про джерела і канали контрабандно-
го ввезення і вивезення валюти, культурних 
цінностей, стратегічно важливих сировин-
них ресурсів, військових технологій, зброї і 
наркотиків.
У цілях вдосконалення правової бази 

міжнародного співробітництва по боротьбі 
зі злочинністю, на нашу думку, слід:

1. Підготувати міжнародні договори про 
єдність процесуального підходу до встанов-
лення винуватості транснаціональних зло-
чинців, про оцінку та використання доказів, 
про єдині засади покарання за вчинені зло-
чини.

2. Розробити міжнародні конвенції з 
кримінально-виконавчого провадження, 
котрі визначають загальний підхід до утри-
мання засуджених транснаціональних зло-
чинців, що виключає можливість впливу за-
суджених на соціальне середовище зацікав-
лених держав (помста, залякування, підкуп, 
формування неправдивих відомостей комп-
рометуючого характеру тощо).

3. Підготувати міждержавні угоди по за-
безпеченню державного захисту потерпілих 
(жертв), свідків, працівників оперативно-
слідчих, судових і прокурорських служб.
Таким чином, взаємодія правоохорон-

них органів з аналогічними структурами 

європейських країн з протидії злочинності 
можна представити у вигляді п’яти осно-
вних напрямів:

1. Наукове дослідження актуальних 
проблем боротьби зі злочинністю. В рамках 
цього напряму українська сторона вважає 
корисним у наших спільних інтересах про-
вести спільні наукові дослідження в роз-
глянутій області. Однак для того, щоб ці 
дослідження були достатньо ефективними, 
бажано, щоб у них також брали участь фа-
хівці з системи прокуратури та юридичних 
вузів зацікавлених сторін. При цьому дуже 
важливо об’єднати зусилля науковців єв-
ропейських країн для розробки не тільки 
питань оперативно-розшукової роботи, але 
і сучасних криміналістичних проблем так-
тики і методики розкриття та розслідування 
злочинів, і насамперед вчинених організо-
ваними транснаціональними злочинними 
групами.
Розробка останніх вкрай необхідна, 

оскільки існуючі методики розслідування 
окремих видів злочинів, в тому числі і вчи-
нених міжнародною групою злочинців, як 
показує наша слідча практика, поки що не 
можуть досить ефективно використовувати-
ся. Пояснюється це тим, що вони не повною 
мірою враховують специфічні риси сучасної 
організованої злочинності.
І ще менше нам відомі і беруться до ува-

ги в методиках розслідування специфічні 
особливості різних злочинних угруповань, 
що мають стійкі міждержавні й транснаці-
ональні зв’язки, і вчинені ними злочину. 
Особливості кримінальної діяльності таких 
злочинних груп криміналістами європей-
ських та інших країн не тільки спільно не 
вивчені, але й не накопичена, належним чи-
ном не систематизована відповідна інформа-
ція (знову ж таки через відсутність стійких 
зв’язків). Відповідно, українські та європей-
ські криміналісти ще не мають достатнього 
масиву яких-небудь планів і угод про спіль-
ні науково-методичні розробки даних про-
блем, тому відсутня чітка система науково-
криміналістичного забезпечення діяльності 
слідчих і оперативно-розшукових органів 
по розкриттю та розслідуванню зазначених 
злочинів. Але для того, щоб налагодити між-
державні наукові зв’язки з розробки мето-
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дів боротьби з організованою злочинністю, 
спочатку необхідно скоординувати зусилля 
вчених-криміналістів різних правоохорон-
них відомств всередині кожної європейської 
держави. Для цього було б бажано мати не 
тільки банк відповідних даних, але і міжна-
родну координаційну наукову раду.

2. Підготовка кадрів. У цій сфері осно-
вними напрямами міжнародного співробіт-
ництва МВС України видаються: регуляр-
ний взаємний обмін делегаціями в цілях 
ознайомлення як з організацією роботи 
правоохоронних органів, так і з підготов-
кою кадрів, перш за все керівних; читання 
лекцій, організація стажувань і навчання 
слухачів та викладачів в навчальних закла-
дах зацікавлених сторін, спільна підготовка 
навчальної та наукової літератури, яка з од-
наковим успіхом могла б використовуватися 
для підготовки фахівців у будь-якій з євро-
пейських країн. Крім того, нам видається 
доцільним регулярне залучення зарубіжних 
фахівців до навчально-наукового процесу на 
контрактній або іншій основі, в залежності 
від домовленості зацікавлених сторін.

3. Регулярний обмін досвідом та інфор-
мацією. Необхідність такого регулярного 
обміну дозволяє наочно проілюструвати на-
ступний приклад. У даний час, незважаючи 
на існування міжнародного індексу злочин-
ності, досить гостро постає проблема уніфі-
кації кримінальних діянь. Аналіз злочин-
ності різних країн, приведення її показників 
до якогось спільного знаменника – справа 
надзвичайно важка і тут можливі різні по-
милки. Наприклад, відповідаючи на щоріч-
ний опитувальник ООН, правоохоронні ві-
домства різних країн нерідко по-своєму тлу-
мачать названі дефініції злочинів. Однією 
з умов, що допомагають підвищити рівень 
порівнянності статистичних показників 
по злочинності різних країн, є зближення 
кримінально-правових дефініцій та поряд-
ку реєстрації злочинів, а також обмеження 
порівняльного аналізу загальновизнаними 
складами злочинних діянь. Позитивний 
досвід у цьому відношенні є у багатьох єв-
ропейських державах. Наприклад, у Росії 
в рамках МВС традиційно, протягом бага-
тьох років успішно використовується систе-
ма статистичних показників злочинності по 

республіках, краях і областях з урахуванням 
їх видів і ступеня небезпеки.
Питання лише в тому, щоб подібний до-

свід і інформація про нього не спорадично, а 
регулярно і своєчасно доходили до європей-
ської правоохоронної спільноти, тобто була 
створена ефективна система обміну.
Тривалий час зазначені проблеми ви-

рішувалися незадовільно, організовані зло-
чинні формування, що діють на території 
фактично всіх європейських країн, буду-
ють свою кримінальну стратегію і тактику з 
урахуванням правової та організаційної не-
врегульованості міждержавних відносин та 
зв’язків криміналістів.
Оскільки зазначена неврегульованість 

носила, і поки ще носить загальний, а не 
специфічно-національний характер, то в бо-
ротьбі з організованою злочинністю різних 
європейських країн досі виникають подібні 
проблеми. Саме тому українські фахівці го-
тові поділитися з колегами наявними досві-
дом і, у свою чергу, з вдячністю сприймуть 
надану інформацію та багатий досвід кримі-
налістів Європи.

4. Ресурсне забезпечення. Даний напря-
мок взаємодії передбачає не тільки регуляр-
не вкладення коштів у постійно діючі спіль-
ні поліцейські структури типу «Інтерпол» і 
«Європол», але і субсидування окремих або 
спільних поліцейських акцій проти органі-
зованої злочинності, у тому числі наркомафії 
і тероризму, виділення для цих цілей необ-
хідних сил та засобів.

5. Спільне вирішення конкретних за-
вдань кримінального і некримінального 
характеру. Спільна діяльність міжнарод-
них правоохоронних структур у боротьбі з 
транснаціональною злочинністю повинна 
здійснюватися з урахуванням виду, харак-
теру і особливостей сучасних злочинів, а та-
кож специфіки роботи самих поліцейських 
структур; національних, економічних і по-
літичних особливостей країн їх функціону-
вання. Слід звернути увагу на те, що зміст 
і характер міжнародного співробітництва у 
боротьбі зі злочинністю по зазначених ав-
тором напрямах вимагають невідкладних 
заходів, так і дій, розрахованих на тривалу 
перспективу в рамках уже існуючих і розро-
блювальних міжнародних угод. Не викли-
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кає сумнівів те, що тільки спільними зусил-
лями при їх постійному нарощуванні можна 
досягти позитивних результатів у боротьбі з 
транснаціональною злочинністю. Це, у свою 
чергу, позитивно позначиться на стані бо-
ротьби зі злочинністю у кожній з взаємоді-
ючих країн.

Висновки
Розуміючи соціальний характер злочин-

ності, разом з тим світове співтовариство не 
може допустити, щоб вона диктувала умови 
життя і розвитку. У XXI столітті, в епоху ро-
зуму і прогресу в боротьбі з криміналітетом 
поряд із попереднім досвідом повинні бути 
використані і нові технології, котрі базують-
ся на ранній профілактиці та соціальному 
прогнозуванні, широкому використанні су-
часних досягнень науки та техніки.
Об’єднання зусиль правоохоронних 

структур, насамперед поліцейських інститу-
тів, є важливою складовою успіху в боротьбі 
зі злочинністю, ефективним засобом і умо-
вою для переходу від старого конфронта-

ційного до нового партнерського світового 
порядку та недопущення подальшого роз-
витку криміналітету.
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SUMMARY 
The article is devoted to the identifi cation and 

analysis of the main criminological measures to en-
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the development of legal regulation of relations in 
the sphere of criminological security and coopera-
tion between law enforcement agencies with similar 
structures of European countries to counter crime. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено з’ясуванню та аналі-

зу основних заходів забезпечення кримінологіч-
ної безпеки. Визначаються найбільш актуаль-
ні напрямки розвитку правового регулювання 
відносин у сфері кримінологічної безпеки, а 
також взаємодії правоохоронних органів з ана-
логічними структурами європейських країн з 
протидії злочинності. 
Ключові слова: безпека, кримінологічна 

безпека, заходи забезпечення кримінологічної 
безпеки, протидія злочинності.
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В статье исследуется процессуальная 
форма открытия материалов уголовного 
производства другой стороне как гарантия 
прав его участников и способ обеспечения 
эффективного выполнения задач расследова-
ния. Указано на ведущую роль прокурора по со-
блюдению процедуры открытия материалов 
уголовного производства другой стороне.
Ключевые слова: уголовное производство, 

прокурор, открытие материалов уголовно-
го производства другой стороне, обеспечения 
прав участников расследования.

прав, свобод та законних інтересів його 
учасників.

Аналіз останніх досліджень і              
публікацій

Незважаючи на те, що питанням відкрит-
тя матеріалів іншій стороні у кримінальному 
провадженні науковцями було присвячено 
багато праць (Ю.П. Аленін, Ю.М. Грошевий, 
С.О. Ковальчук, К.Є. Лисенкова, В.А. Осмо-
лян, С.А. Паршак, С.Б. Фомін та ряд інших), 
але, як свідчить аналіз фахової літератури, 
окремі питання процедури відкриття мате-
ріалів іншій стороні викликають труднощі у 
їх тлумаченні та реалізації, що призводить 
до неоднакового застосування слідчими та 
прокурорами норм § 3 гл. 24 КПК України. 
І хоча науковцями та практиками опрацьо-
вані відповідні рекомендації, які стали під-
ґрунтям для удосконалення тексту ст. 290 
КПК України, але ще й досі залишаються 
невирішеними окремі питання процесуаль-
ного порядку відкриття матеріалів іншій 
стороні.

Не вирішені раніше проблеми
Окремі прогалини в дослідженні пи-

тання процесуального порядку відкриття 
матеріалів іншій стороні, ролі у його реалі-
зації прокурора, не тільки перешкоджають 
належній реалізації засад кримінального 
провадження під час здійснення цієї проце-
суальної дії, але й не сприяють підвищенню 
рівня забезпечення прав, свобод та закон-
них інтересів учасників процесу. На те, що 

Постановка проблеми
Для досягнення завдань кримінального 

провадження особливу важливість стано-
вить належне вчинення процесуальних дій, 
які сприяють реалізації засад цього прова-
дження, забезпеченню прав, свобод та за-
конних інтересів його учасників. Прикла-
дом такої процесуальної дії є відкриття ма-
теріалів іншій стороні, яке слід розглядати, 
як засіб реалізації засад верховенства права, 
змагальності, права на захист, а також як 
умову забезпечення прав підозрюваного 
та потерпілого. В контексті здійснення від-
криття матеріалів іншій стороні найбільшої 
уваги, враховуючи їх роль та значення, за-
слуговують питання кримінальної проце-
суальної форми (процесуального порядку) 
проведення цієї дії. І від вирішення низки 
теоретичних та практичних аспектів її реа-
лізації прокурором, слідчим залежить мож-
ливість досягнення завдань кримінального 
провадження, зокрема в частині охорони 
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окремі положення чинного законодавства в 
частині регламентації ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування потребу-
ють удосконалення, вказується і у фаховій 
літературі [1, с. 130].

Метою статті є аналіз кримінальної про-
цесуальної форми відкриття матеріалів кри-
мінального провадження іншій стороні.

Виклад основного матеріалу
Кримінальна процесуальна діяльність 

становить систему дій учасників криміналь-
ного провадження та сукупність численних 
відносин, що виникають між ними [2, с. 7-8]. 
І від якості та ефективності правового ре-
гулювання порядку її здійснення залежить 
кінцевий результат такої діяльності – досяг-
нення завдань кримінального проваджен-
ня (ст. 2 КПК України). Тому актуальними 
для сучасної науки кримінального процесу 
залишаються питання удосконалення його 
процесуальної форми (порядку). При цьо-
му, відповідно до ст.ст. 9, 36 КПК України, 
обов’язок по неухильному додержанню ви-
мог кримінального процесуального зако-
нодавства у кримінальному провадженні 
покладено на прокурора. Саме з позицій 
повноти врегулювання процесуального по-
рядку відкриття матеріалів кримінального 
провадження іншій стороні та ролі у його 
дотриманні прокурора і розглянемо осно-
вне питання статті. 
Здійснення прокурором кримінальної 

процесуальної діяльності, у тому числі і на 
етапі закінчення досудового розслідування, 
під час відкриття його матеріалів іншій сто-
роні визначається кримінальним процесу-
альним законодавством. Це законодавство 
детально визначає повноваження прокуро-
ра (ст. 36 КПК України) у кримінальному су-
дочинстві, підстав, форм та процесуального 
порядку здійснення ним відповідних проце-
суальних дій (глави 18, 20, 21, 24 КПК Укра-
їни). Тобто воно установлює процесуальну 
форму кримінального провадження в ціло-
му та процесуальну форму діяльності про-
курора у кримінальному процесі зокрема. 
Ця форма, яка «включає дотримання юри-
дичних процедур, виконання певних про-
цесуальних умов та забезпечення гарантій 

у кримінальному провадженні» [2, с. 14], як 
засіб правового регулювання кримінальної 
процесуальної діяльності прокурора, спря-
мовує його дії на ефективну реалізацію мети 
функціонування прокуратури (ст. 1 Закону 
України «Про прокуратуру») та виконання 
завдань кримінального провадження (ст. 2 
КПК України). Тому відзначимо, що кримі-
нальна процесуальна форма відіграє важли-
ву роль не тільки в частині надання право-
вої визначеності процедурі кримінального 
провадження. Діє вона і як гарантія у кри-
мінальному процесі, на що вказано у фахо-
вій літературі [3, с. 20]. 
Таким чином, дотримання прокурором 

вимог процесуальної форми на етапі закін-
чення досудового розслідування під час від-
криття його матеріалів іншій стороні, слід 
розглядати як засіб охорони прав, свобод 
та законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження та швидкого, повного та 
неупередженого розслідування криміналь-
ного правопорушення. Як відзначено в лі-
тературі, відкриття матеріалів іншій стороні 
та ознайомлення сторін з матеріалами кри-
мінального провадження, є процесуальною 
гарантією здійснення права на захист для 
підозрюваного, захисту інтересів сторін та 
одночасно засобом перевірки повноти, все-
бічності та неупередженості проведеного до-
судового розслідування [1, с. 127; 4, с. 714].
Стосовно правової регламентації поряд-

ку відкриття матеріалів кримінального про-
вадження іншій стороні, то його визначено 
у ст. 290 КПК України, а щодо окремих пи-
тань цей порядок додатково уточнено у ст. 
ст. 42, 64-1, 219, 219, 220, 254, 301, 317, 324, 
517 КПК України. Аналіз наведених норми 
КПК України відмітимо низку моментів, 
які, як вважається, можуть бути об’єктом на-
укового та практичного аналізу з метою їх 
удосконалення.

 Так, насамперед звертає на себе увагу 
питання визначення можливості учасників 
кримінального провадження бути включе-
ними у кримінальні процесуальні відносини 
з приводу відкриття матеріалів досудового 
розслідування іншій стороні. Мова йде про 
підозрюваного, його захисника, законного 
представника, захисника особи, стосовно 
якої передбачається застосування примусо-
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вих заходів медичного чи виховного харак-
теру, потерпілого, представника юридичної 
особи, щодо якої здійснюється проваджен-
ня, цивільного позивача та відповідача, їх 
представників та законних представників 
(ч.ч. 1, 7, 8 ст. 290 КПК України). Напри-
клад, до прав підозрюваного віднесено пра-
во ознайомлюватися з матеріалами досудо-
вого розслідування в порядку, передбачено-
му статтею 221 цього Кодексу, та вимагати 
відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 
цього Кодексу (п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК Укра-
їни). Таке право має і представник юри-
дичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження (п. 2 ч. 4 ст. 64-1 КПК України). 
Дещо схожа правова можливість надана і 
потерпілому, але він не має права вимагати 
відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК 
України (п. 11 ч. 1 ст. 56 КПК України). Така ж 
сама можливість на підставі бланкетних норм 
(ч. 3 ст. 61 КПК України) надана цивільному 
позивачеві, а щодо цивільного відповідача, 
то він має права та обов’язки, передбачені 
КПК для підозрюваного, обвинуваченого, 
в частині, що стосуються цивільного позо-
ву (ч. 3 ст. 62 КПК України). Тобто законо-
давець у цілому забезпечує права вказаних 
суб’єктів кримінального провадження, що 
зроблено шляхом посилання на них у тек-
сті ст. 290 КПК України, як на учасників цієї 
процесуальної дії, а також включення до їх 
процесуального положення, відповідного 
права на ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження на етапі закінчен-
ня досудового розслідування.
Але дещо інша ситуація склалася з пра-

вовою регламентацією можливості участі у 
відкритті матеріалів досудового розсліду-
вання іншій стороні представника потерпі-
лого та законний представник потерпілого. 
При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 58, ст. 59, 
ч. 5 ст. 44 КПК України, вони користують-
ся процесуальними правами особи, інте-
реси якої вони представляють. Однак пра-
во ознайомитися з матеріалами досудового 
розслідування під час відкриття його ма-
теріалів згідно зі ст. 290 КПК України слід 
розглядати як особисте процесуальне право 
потерпілого. Тобто реалізація цього права 
здійснюється безпосередньо потерпілим і 
не може бути доручена представникові. Але 

у ч. 7 ст. 290 КПК України як представник, 
так і законний представник потерпілого 
чомусь не згадуються. На цей недолік вка-
зують і інші фахівці [5, с. 89-90; 6, с. 193], 
зауважуючи при цьому, що не зрозумілою 
є позиція законодавця щодо надання пра-
ва знайомитись з матеріалами проваджен-
ня представнику цивільного позивача та 
цивільного відповідача і обмеження у даному 
праві представника потерпілого [1, с. 127].-
Вважаємо таку ситуацію такою, що пов’язана 
із обмеженням як процесуальних, так і вза-
галі прав та законних інтересів потерпілого. 
Зокрема щодо надання потерпілому права 
мати представника вказано, що воно покли-
кане забезпечити його кваліфікованою пра-
вовою допомогою, що випливає із положень 
ст. 59 Конституції України, а інститут представ-
ництва є однією із важливих процесуальних 
гарантій права на судовий захист, що разом з 
іншими засобами забезпечує потерпілому до-
ступ до правосуддя [4, с. 196]. Таким чином, 
відсутність вказівки на представника по-
терпілого та його законного представника 
у ст. 290 КПК України, як таких, що мають 
право на ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, штучно обмежує 
потерпілому доступ до правосуддя. Тому 
слід прямо передбачити залучення пред-
ставника потерпілого та його законного 
представника до участі у відкритті матеріа-
лів досудового розслідування іншій стороні. 
Зокрема, слушно було б зробити це шляхом 
перелічення цих осіб у ст. 290 КПК Украї-
ни. До речі, така пропозиція свого часу була 
висловлена Ю.П. Аленіним, С.А. Паршаком 
[1, с. 128; 5, с. 90], але й досі законодавець 
не усунув цей недолік регламентації проце-
суального порядку відкриття матеріалів до-
судового розслідування іншій стороні. Щодо 
обсягу ознайомлення представника потер-
пілого та його законного представника з 
матеріалами кримінального провадження, 
то погодимося із думкою С.Б. Фоміна, що, 
якщо розслідувані злочинні дії цілком по-
сягали на інтереси потерпілого, то з цими 
матеріалами знайомляться він і його пред-
ставники, а надання для ознайомлення ма-
теріалів про інші злочини, які не пов’язані 
безпосередньо з інтересами потерпілого, 
може лише затягнути закінчення досудово-
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го розслідування [7, с. 22]. Принаймні саме 
такий обсяг ознайомлення потерпілого з 
матеріалами кримінального провадження 
передбачено п. 11 ч. 1 ст. 56 КПК України.
У контексті наведеного вище виникає 

питання: а чому потерпілий, цивільний по-
зивач та відповідач лише повідомляються 
про відкриття матеріалів досудового роз-
слідування іншій стороні, але не мають, як 
підозрюваний, права вимагати відкриття 
матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України? Як 
вбачається, ці особи також повинні бути на-
ділені таким правом. Це в більшому ступені 
відповідатиме змісту таких засад криміналь-
ного провадження, як верховенство права, 
рівність перед законом і судом, а також зма-
гальність сторін та свободи в поданні ними 
суду своїх доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості.
Окремо зауважимо, що законом не вре-

гульовані питання у випадках відмови 
сторони захисту, потерпілого, його пред-
ставників, представника юридичної осо-
би, щодо якої здійснюється провадження 
тощо, від реалізації ними цього права або 
неможливості такої реалізації, а також на-
слідки такої відмови або неможливості ре-
алізації вказаного права. Як вважається, 
оскільки отримати доступ та узяти участь у 
ознайомленні з матеріалами досудового роз-
слідування - це суб’єктивне право вказаних 
учасників кримінального провадження, то і 
його реалізація здійснюється ними особис-
то і на власний розсуд. З іншого боку, такий 
розсуд має бути певним чином обмежений, 
щоб уникнути зловживання своїми процесу-
альними правами з боку окремих учасників 
кримінального провадження. У подальшо-
му можливість такого ознайомлення в пев-
ній частині передбачена на інших етапах 
кримінального провадження, зокрема під 
час підготовчого провадження (ст. 317 КПК 
України), а також під час судового розгляду 
(ч. 4 ст. 324 КПК України). Тому до ст. 290 
КПК доцільним є включення вказівки на те, 
що: «Відмова особи від доступу до матеріа-
лів досудового розслідування або неможли-
вість на даний час реалізації особою цього 
права з поважних причин не позбавляє її 
можливості в подальшому ознайомитися з 
цими матеріалами до початку судового засі-

дання в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 317 
цього Кодексу». Вважаємо, що ч. 2 ст. 317 
КПК України за своїм змістом визначає ту ж 
саму процесуальну дію, яка регламентована-
ч.ч. 3-5 ст. 290 КПК України. 
Звернемо увагу і на відсутність чітких 

приписів щодо строків виконання прокуро-
ром або за його дорученням слідчим дій по 
повідомленню сторін про завершення досу-
дового розслідування та надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування. У ч. 1 
ст. 290 КПК України йде мова про те, що 
такі дії пов’язуються із визнанням прокуро-
ром або слідчим зібраних під час досудового 
розслідування доказів достатніми, зокрема 
для складання обвинувального акта. Однак, 
слід звернути увагу, що як прокурор, так і 
слідчий обмежені в строках досудового роз-
слідування, які чітко регламентовані (ст. 219 
КПК України) і носять обмежувальний ха-
рактер. Саме їх збіг покладає на прокурора 
або слідчого обов’язок закінчити досудове 
розслідування у передбаченій законом фор-
мі (ч. 2 ст. 283 КПК України). Більше того, 
саме прокурор має забезпечити проведення 
досудового розслідування у розумні стро-
ки (ч. 2 ст. 28 КПК України). Відповідно, 
юридичним фактом, який обумовлює необ-
хідність вчинення прокурором, слідчим дій 
щодо повідомлення сторін про завершення 
досудового розслідування та надання досту-
пу до його матеріалів, є не тільки визнання 
цими посадовими особами зібраних під час 
досудового розслідування доказів достатні-
ми для складання, зокрема, обвинувально-
го акту, але й також факт закінчення його 
строків. 
Певним варіантом вирішення цього пи-

тання стала свого часу пропозиція, зокрема 
С.Б. Фоміна, щодо невключення часу для 
ознайомлення в строк розслідування, що, на 
його думку, повною мірою вписується у кон-
цепцію нового КПК, адже у такому разі ро-
зумність строків кримінального проваджен-
ня залежатиме від поведінки заявників, 
що становить об’єктивну обставину, що не 
ставиться у провину державі-відповідачу [7, 
с. 24], тобто прокуророві або слідчому. І за-
конодавцем це було ураховано шляхом при-
йняття Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального процесуального кодексу 
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України щодо удосконалення механізмів 
забезпечення завдань кримінального про-
вадження» від 16.03.2017 № 1950-VIII, яким 
строк ознайомлення з матеріалами досудо-
вого розслідування сторонами кримінально-
го провадження в порядку, передбаченому 
статтею 290 КПК України, не включається 
у строки, передбачені ст. 219 КПК України. 
Однак відповідне правило має бути перед-
бачено і щодо порядку відкриття матеріалів 
кримінального провадження іншій стороні. 
Тому доцільно формулювання ч. 1 ст. 290 
КПК України викласти в наступній редак-
ції: «Прокурор або слідчий за його доручен-
ням, визнавши зібрані під час досудового 
розслідування докази достатніми для скла-
дання обвинувального акта, але не пізніше 
закінчення встановлених законом строків 
досудового розслідування, зобов’язані пові-
домити підозрюваному …, про завершення 
досудового розслідування та надання йому 
доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання». Вважаємо, що таке формулювання 
сприятиме приведенню процесуальної фор-
ми відкриття матеріалів досудового розслі-
дування іншій стороні до вимог засади ро-
зумності строків. 
Також звернемо увагу на недостатньо 

повну, на наше переконання, правову регла-
ментацію питання письмового підтверджен-
ня сторонами, потерпілим, представником 
юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, факту надання їм доступу до 
матеріалів. Насамперед це стосується вимог 
процесуальної форми щодо документу, у 
якому знаходить відображення факт надан-
ня такого доступу. На цей час ч. 9 ст. 290 КПК 
України лише передбачає зобов’язання сто-
рін письмово підтвердити факт надання їм 
доступу до матеріалів із зазначенням на-
йменування таких матеріалів. Тобто в КПК 
визначена лише письмова форма цього до-
кумента, але у якому документі це має фіксу-
ватися (протокол, повідомлення, розписка, 
заява тощо), закон безпосередньо не визна-
чає. Зокрема, на цей недолік було звернуто 
увагу Ю.П. Аленіним [5, с. 92]. Свого часу у 
КПК України 1960 року в ч. 3 ст. 218 прото-
кол був прямо передбачений як засіб фікса-
ції факту оголошення обвинуваченому про 
закінчення слідства і пред’явлення йому 

матеріалів справи для ознайомлення. Звіс-
но, що шляхом тлумачення КПК України, а 
саме його ст. 104, можна зробити висновок, 
що хід та результати цієї процесуальної дії 
повинні відображуватися у протоколі. На 
практиці, що підтверджується і іншими фа-
хівцями, стороною обвинувачення це фіксу-
ється у протоколі про надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, який 
складається окремо для сторін та їх пред-
ставників [1, с. 129; 5, с. 92]. Однак, вважа-
ємо, що це питання у ст. 290 КПК України 
слід врегулювати більш чітко. 
Так само не вирішено питання про фік-

сацію виду та обсягу матеріалів, які нада-
но для ознайомлення, адже у відповідному 
письмовому підтвердженні закон вимагає 
зазначати найменування таких матеріалів. 
Це зауваження пов’язано із таким елемен-
том кримінальної процесуальної форми, як 
послідовність вчинення процесуальних дій. 
Вважаємо, що законодавцем воно дещо не 
дотримано. Так, ч. 9 ст. 290 КПК України 
ставить вимогу, що після ознайомлення 
сторін із матеріалами кримінального про-
вадження вони мають письмово підтверди-
ти факт надання їм доступу до них із зазна-
ченням найменування таких матеріалів. Ця 
вимога передбачає проведення слідчим сис-
тематизації матеріалів кримінального про-
вадження, тобто виконання вимог, перед-
бачених ст. 291 КПК України. Але у такому 
разі ця дія мала б передувати повідомленню 
прокурором або слідчим учасників прова-
дження про завершення досудового розслі-
дування та надання доступу до його матері-
алів. На цей недолік правового регулюван-
ня досліджуваного порядку звернуто увагу 
у фаховій літературі, з урахуванням чого 
вчені пропонують, у чому ми з ними згодні, 
внесення відповідних змін до ст. 290 КПК 
України. Такі зміни, як слушно зауважує-
Ю.П. Аленін, С.А. Паршак, повинні стосу-
ватися того, що матеріали завершеного досу-
дового розслідування повинні пред’являтися 
учасникам кримінального провадження в 
підшитому та пронумерованому вигляді та 
скріплені печаткою органу, який здійснював 
досудове розслідування [1, с. 128; 5, с. 90]. 
Нагадаємо, що подібне правило мало міс-
це у ч. 5 ст. 218 КПК України 1960 року, 
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яка передбачала, що матеріали досудового 
слідства пред’являються для ознайомлення 
підшитими і пронумерованими. Звісно, як 
відмічають фахівці, на практиці сторона об-
винувачення подає матерiали в пiдшитому, 
пронумерованому видi з описом матерiалiв, 
сторона захисту, у свою чергу, надає 
матерiали в довiльнiй формi [8, с. 159]. Але 
з метою врегулювання цього положення у 
КПК України ч. 4 ст. 290 доцільно доповни-
ти реченням аналогічним ч. 5 ст. 218 КПК 
України 1960 року.
Окремо дослідники вказують, що закон 

не передбачає права сторін після ознайом-
лення з відкритими матеріалами досудово-
го розслідування на з’явлення відповідних 
клопотань, що розглядається вченими, як 
недолік правового регулювання цієї проце-
суальної дії, адже учасники кримінального 
провадження фактично позбавляються пра-
ва мати реальну можливість контролювати 
повноту, всебічність і неупередженість роз-
слідування. На цій підставі, з чим ми повніс-
тю згодні, фахівці пропонують надати право 
сторонам після ознайомлення з матеріалами 
заявляти клопотання, які повинні розгля-
датися в порядку ст. 220 КПК України [1,-
с. 129; 5, с. 90-91; 8, с. 159]. Однак це питан-
ня потребує більш докладного та окремого 
дослідження, як і питання відкриття сто-
ронами одна одній додаткових матеріалів, 
отриманих до або під час судового розгляду. 
З приводу чого слушно вказано, що це по-
ложення залишається незрозумілим, адже 
відкриття матеріалів іншій стороні під час 
судового розгляду в новому КПК не перед-
бачене [7, с. 25].

Висновки
Кримінальна процесуальна форма про-

цесуальної діяльності по відкриттю мате-
ріалів кримінального провадження іншій 
стороні виступає гарантією прав його учас-
ників та засобом забезпечення ефективного 
виконання завдань кримінального прова-
дження в межах першої його стадії. 
Чинна редакції ст. 290 КПК України 

містить низку неточностей, фактів непо-
вноти визначення прав окремих учасників 
цієї процесуальної дії, нечітко регламентує 
послідовність окремих дій, які передують 

ознайомленню з матеріалами досудового 
розслідування тощо, що слід вважати недо-
ліками правого регулювання процесуальної 
діяльності по відкриттю матеріалів кримі-
нального провадження іншій стороні, де 
такий стан не відповідає концепції нового 
КПК України, який побудований на засаді 
верховенства права. 
Врахування, у тому числі шляхом вне-

сення відповідних змін та доповнень до тек-
сту ст. 290 КПК України, наведених вище 
положень, їх більш повна та обґрунтована 
реалізація у практичній діяльності проку-
рорів та слідчих, сприятимуть досягненню 
завдань кримінального провадження, що 
спрямовано на посилення гарантій прав, 
свобод та законних інтересів його учасни-
ків, що і є одним із призначень криміналь-
ної процесуальної форми. 
Процесуальним обов’язком прокурора 

є вжиття заходів щодо забезпечення дотри-
мання при відкритті матеріалів криміналь-
ного провадження іншій стороні вимог за-
сад верховенства права, законності, рівності 
перед законом і судом, забезпечення права 
на захист, а також змагальності сторін. Це 
зайвий раз вказує на винятково важливу, 
керівну роль прокурора на етапі закінчення 
досудового розслідування, що характеризує 
питання його кримінальної процесуальної 
діяльності як перспективне щодо досліджен-
ня проблематики підвищення ефективності 
здійснення кримінального провадження.
Також як напрям подальших досліджень 

кримінальної процесуальної діяльності про-
курора на етапі закінчення досудового роз-
слідування у формі звернення до суду з об-
винувальним актом, клопотанням про засто-
сування примусових заходів медичного або 
виховного характеру, слід вважати питання 
забезпечення прокурором прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінально-
го провадження. 
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SUMMARY 
The article examines procedural form of dis-

closing materials of the criminal proceedings to the 
other party as a guarantee of the right of the par-
ticipants of criminal proceedings and the means for 
ensuring effective implementation of the tasks of 
the investigation. The article emphasizes the lead-
ing role of the prosecutor in ensuring the procedure 
of disclosing materials of the criminal proceedings 
to the other party.

Key words: criminal proceedings, prosecutor, 
disclosing materials of the criminal proceedings to 
the other party, ensuring the rights of participants 
of the investigation.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується процесуальна 

форма відкриття матеріалів кримінального 
провадження іншій стороні як гарантія прав 
його учасників та засіб забезпечення ефектив-
ного виконання завдань розслідування. Вказа-
но на провідну роль прокурора по дотриманню 
процедури відкриття матеріалів криміналь-
ного провадження іншій стороні.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

прокурор, відкриття матеріалів кримінально-
го провадження іншій стороні, забезпечення 
прав учасників розслідування.
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В статье акцентировано внимание на 
проблемах тактики проведения одновремен-
ного допроса двух или более уже допрошенных 
лиц, предусмотренного ч. 9 ст. 224 УПК 
Украины. Принято во внимание практи-
ческие особенности его проведения, а также 
неотложный характер потребности в их уре-
гулировании. Определена теоретическая кон-
цепция регуляции конфликтных ситуаций 
при проведении одновременного допроса двух 
или более уже допрошенных лиц, что призвано 
усилить эффективное использование такти-
ко-криминалистических средств.
Ключевые слова: следственные 

(розыскные) действия, одновременный допрос 
двух или более уже допрошенных лиц, так-
тика одновременного допроса, тактические 
приемы, тактические комбинации.

де окремі деталі події відомі тільки винному. 
Саме тому одночасний допит має свою тактич-
ну своєрідність: під час його проведення засто-
совуються тактичні прийоми психологічного 
впливу, які найкраще відповідають принци-
пам психологічної конфронтації. 
Прийоми тактико-психологічного впли-

ву одночасного допиту реалізуються в гострій 
конфліктній формі й викликають у особи, яку 
спіймали на брехні, стан фрустрації, що можуть 
супроводжуватися нервовими зривами, нерід-
ко агресивними проявами допитуваної особи. 
Гостра конфліктна форма одночасного допиту 
обумовлена тим, що рекомендовані тактичні 
прийоми даної слідчої (розшукової) дії, як пра-
вило, побудовані на раптовій, несподіваній ін-
формації або лінії поведінки слідства тощо.
Однак, свідок та потерпілий змушені, зга-

дуючи подію, заново переживати те, що тра-
пилося, контактувати з представником право-
охоронних органів та особою, що надає від-
мінні від вказаних ним свідчень, що посилює 
емоційний дискомфорт та хвилювання, та, в 
свою чергу, несприятливо позначається на 
пригадуванні обставин події. Тому важливим 
є визначення комплексу дієвих тактико-кримі-
налістичних методів впливу, що мають на меті 
- зняти зайву тривожність у носія достовірної 
інформації, разом з тим - досягти цілі даної 
слідчої (розшукової) дії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Окремі питання тактики одночасного до-

питу двох чи більше вже допитаних осіб дослі-
джено в роботах О.О. Алєксєєва, В.П. Бахіна , 

Постановка проблеми
Одночасний допит, що регламентується 

ч. 9 ст. 224 КПК України, посідає одне з клю-
чових місць серед засобів усунення протидії 
розслідуванню у формі давання неправдивих 
свідчень й суперечностей у показаннях рані-
ше допитаних осіб, що виникли внаслідок на-
дання неправдивої інформації, або помилок у 
сприйнятті та розумінні подій допитаною осо-
бою (потерпілим, свідком, підозрюваним, екс-
пертом). 
У багатьох складних ситуаціях криміналь-

ного провадження, де існують брак доказів та 
суперечності у свідченнях, проведення одно-
часного допиту може бути переломним момен-
том у розслідуванні, особливо у тих випадках, 
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О.М. Бандурки, Є.М. Блажівського, О.В. Би-
шовця, Є.П. Бурдоль, В.К. Весельського, 
В.А. Журавля, О.В. Капліної, В.С. Кузьмічова, 
Л.Д. Удалової, Ю.А. Чаплинської, Ю.М. Чор-
ноус та інших. Роботи вказаних науковців вне-
сли значний вклад у дослідження даної теми, 
водночас, нові виклики, потреби практиків, 
триваючі зміни у наукових методах криміна-
лістики спонукають на подальші наукові роз-
відки.

Формулювання цілей статті
Загальна мета дослідження - пошук рішень 

регуляції конфліктних ситуацій при прове-
денні одночасного допиту двох чи більше вже 
допитаних осіб, посилення ефективного вико-
ристання тактико-криміналістичних засобів.

Виклад основного матеріалу дослідження
При проведенні одночасного допиту мо-

жуть скластися як сприятлива ситуація, част-
ково сприятлива ситуація та несприятлива ситу-
ація.
У випадку ж, коли причини суперечнос-

тей кореняться у навмисному спотворенні ін-
формації, слід прогнозувати гострий конфлікт 
в ході майбутньої слідчої (розшукової) дії. Це 
складна ситуація, в якій доцільні зрозуміти 
явні та приховані мотиви та причини опору з 
боку несумлінних учасників одночасного допи-
ту, залежно від їхнього правового статусу або 
взаємних відносин.
Так, зокрема, мотивами дачі неправдивих 

свідчень можуть бути:
– побоювання помсти з боку підозрювано-

го, обвинуваченого, їхніх родичів і знайомих;
– острах зіпсувати відносини з іншими осо-

бами, що є учасниками кримінального прова-
дження; 

– бажання вигородити або пом’якшити 
провину підозрюваного (обвинуваченого) в 
силу родинних, сімейних, дружніх мотивів чи 
з корисливих міркувань, а також протилежний 
намір посилити провину зазначених осіб;

– з помсти, ревнощів тощо;
– небажання надалі виступати в якості свід-

ка або учасника іншої слідчої дії, бути виклика-
ним до суду тощо;

– прагнення приховати свої власні непо-
рядні вчинки, аморальну поведінку тощо.

Негативна позиція учасника в конфліктній 
ситуації одночасного допиту проявляється в 
дачі завідомо неправдивих показань, замовчу-
ванні відомих фактів або відмову від спілкуван-
ня взагалі. 
Суперечності при одночасному допиті двох чи 

більше вже допитаних осіб можуть також бути 
пов’язані з:

– колишнім злочинним досвідом допиту-
ваного. У цьому випадку слідчому необхідно 
детально ознайомитися зі старими криміналь-
ними провадженнями й оперативними матері-
алами для встановлення причини протиріч; 

– особистими неприязними стосунками між 
її учасниками. У цьому випадку конфлікт при 
проведенні одночасного допиту двох чи біль-
ше вже допитаних осіб є продовженням попе-
редньої конфліктної ситуації. До проведення 
одночасного допиту в подібних випадках слід 
підходити дуже обережно і при цьому глибоко 
вивчити наявний конфлікт і його причини;

– рольовими позиціями її учасників і в цьо-
му випадку пояснюються в значній мірі кон-
фліктом, який пов’язаний зі статусом (соціаль-
ним або кримінальним) або відповідної ролі;

– особливостями темпераменту або відмін-
ностями психологічного стану того або іншого 
допитуваного [1, с.47].
При проведенні одночасного допиту двох 

підозрюваних, які володіють достатнім кримі-
нальним досвідом, для слідчого виникає певна 
ступінь ризику, що злочинці використовують 
слідчу (розшукову) дію або для координації 
та узгодження власних легенд, або заради ще 
більшого заплутування ходу розслідування. 
Цей ризик зростатиме, якщо обидва підозрю-
ваних дають неправдиві свідчення. Але ризик 
виникнення зговору не є підставою для відмо-
ви від проведення одночасного допиту, тому 
що злочинці рано чи пізно знайдуть спосіб 
узгодити власні свідчення (наприклад, через 
адвоката), натомість слідчий втратить можли-
вість використати конфліктну ситуацію для 
одержання цінної інформації.
У гострій конфліктній ситуації одночасного 

допиту її учасники, перш ніж говорити «так» 
чи «ні», нерідко повинні про себе зробити ви-
бір, з ким разом і за що вони борються. І слід-
чий, як організатор одночасного допиту, пови-
нен сприяти тому, щоб допитувані були заці-
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кавлені саме у ньому, а не намагалися спільно 
вводити слідство в оману. 
При підготовці та проведенні одночасного 

допиту з участю підозрюваного доцільно ви-
вчити психологічні особливості, що характе-
ризують його манеру та способи спілкування 
з іншими людьми. Наприклад, потрібно бути 
готовим до спроб обвинуваченого пригнітити 
волю другого учасника одночасного допиту, 
якщо відомо, що обвинувачений за характе-
ром владний, агресивний чи жорсткий лідер. 
Тому велике значення має з’ясування попере-
дніх міжособових стосунків допитуваних, їхні 
соціальні (або кримінальні) статуси та ролі, 
ставлення одне до одного тощо.
Виходячи з того, що підозрювані і обвину-

вачувані часто намагаються тиснути та схилити 
сумлінних учасників до дачі вигідних для себе 
свідчень, то слідчі в більшості випадків вико-
ристовують одночасний допит як останній за-
сіб усунення істотних протиріч у свідченнях. 
Тому проведення одночасного допиту за участю 

підозрюваного або обвинуваченого, що дає неправдиві 
свідчення, в умовах тактичного ризику можливе за 
наявності наступних умов:

1) коли показання сумлінного учасника до-
сить широкі за своїм змістом і охоплюють всі 
події злочину або істотні його обставини;

2) коли в розпорядженні слідчого, проку-
рора знаходиться достатня сукупність доказів, 
що підтверджують основні положення пока-
зань правдивого учасника;

3) коли у слідчого, прокурора є впевненість, 
що правдивий учасник займе при проведенні 
одночасного допиту дієву позицію, спрямова-
ну на викриття неправдивих свідчень.
Але і за наявності зазначених умов слідчий, 

прокурор повинен дуже ретельно продума-
ти весь хід проведення одночасного допиту, а 
також черговість і форму постановки питань. 
Успіх одночасного допиту у величезній мірі зале-
жить від того, як слідчий, прокурор проведе попере-
дню психологічну підготовку учасника одночасного 
допиту, яка виражається:

1) в активізації психологічного впливу в 
ході одночасного допиту на учасників, який 
має на меті викликати у допитуваних певні 
активні психічні стани, що сприятиме більшій 
переконливості їхніх доводів в очах слідчого, 
прокурора. Виникає «змагальність» допитува-

них, коли кожен намагається переконати слід-
чого саме у власній правоті;

2) у підготовці учасника одночасного допи-
ту до можливого негативного впливу на нього 
з боку іншого учасника для зменшення цього 
впливу;

3) у зміцненні вольових якостей сумлінно-
го учасника одночасного допиту, що надасть 
йому можливість активно виконати свою роль і 
не піддатися навіюванню, тиску або можливим 
погрозам з боку іншого учасника.
До чинників, які впливають на усунення 

протиріч, належить планування одночасного 
допиту з урахуванням різних позиції її учас-
ників і різних варіанти її проведення залежно 
від цих позицій [2, с. 373]. Слід передбачити 
максимальне і мінімальне число епізодів, які 
будуть розглянуті на одночасному допиті. Далі 
слід вирішити питання про порядок постанов-
ки перших питань учасникам, зокрема, кого 
першим і з яких питань слід вислухати. Після 
цього треба передбачити додаткові питання, 
їх формулювання, запитання учасників одно-
часного допиту один одному, пред’явлення їм 
додаткових матеріалів тощо. 
До накопичення достатньої кількості дока-

зів, слідчому, прокурору не рекомендується про-
ведення одночасного допиту:

– між особами, що дають завідомо неправ-
диві показання;

– між обвинуваченими, які частково визна-
ють свою провину, але схильні до змін пока-
зань;

– між особами, з яких той, хто дає правдиві 
свідчення, знаходиться в матеріальній, родин-
ній чи іншій залежності від іншого учасника;

– коли один з учасників одночасного допи-
ту категорично відмовляється давати свідчен-
ня у присутності іншої особи з особистих при-
чин.
Обережно слід підходити до вирішення 

питання про проведення одночасного допиту 
між обвинуваченим (підозрюваним) і потерпі-
лим, який зазнав у зв’язку з вчиненням злочи-
ну сильне емоційне потрясіння. Також особли-
вої уваги та обережності вимагає вирішення 
питання про проведення одночасного допиту 
з участю неповнолітнього, адже великі емоцій-
ні перевантаження в процесі її проведення, а 
також підвищена сугестивність, яка притаман-
на дитячому віку, збільшує ризик невдачі та 
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недостовірності показань, через негативний 
вплив з боку дорослого учасника одночасного 
допиту. У цих випадках доцільніше усунути 
протиріччя в показаннях іншими засобами.
Разом із тим слід враховувати, що опір не-

сумлінного допитуваного учасника одночас-
ного допиту може бути стійким, і тоді він сам 
може чинити сильний психічний вплив на 
показання іншого допитуваного. Тут необхід-
на система заходів, що блокують можливість 
такого негативного впливу. Слід категорично 
припиняти всілякі погрози, спроби маніпуля-
тивного впливу, зміцнювати вольову позицію 
особи, що дає правдиві показання, посилювати 
її позицію пред’явленням відповідних підкрі-
плюючих доказів. 
Окрім того, при проведенні одночасного 

допиту виконавця або співучасника з організа-
тором групового злочину необхідна спеціальна 
психологічна підготовка осіб, раніше психічно 
залежних від злочинців-лідерів. Це обумов-
лене тим, що відкритий виступ проти них на 
одночасному допиті стає початком розриву їх 
психічної залежності.
Одночасний допит частіше всього доречно 

проводити між двома особами. Тому, якщо до-
питуваних більше двох, інші учасники стають 
мимовільними спостерігачами, які очікували 
своєї черги та продумують власну лінію пове-
дінки. При цьому, в силу соціально-психоло-
гічних механізмів взаємовпливу, вони будуть 
прагнути узгодити свою позицію з думкою 
більшості, що небажано з пізнавальної точки 
зору. Крім того, з точки зору тактики питання, 
які задаються, втрачають свою несподіваність 
і передчасно розкривають позиції її учасників 
по спірних обставинах. 
Далі слід визначити, яким шляхом і яки-

ми засобами можна досягти поставленої мети. 
Сформулювати питання і встановити їх послі-
довність, підготувати докази та інші матеріали, 
визначити, з кого слід починати допит. Зо-
крема, для усунення можливого негативного 
впливу одного учасника на іншого рекоменду-
ється, в першу чергу, допитувати неповноліт-
нього при його одночасному допиті з дорослим 
учасником. 
Якщо одночасний допит проводиться між 

підозрюваним, обвинуваченим і свідком, який 
його викриває, або між співучасниками зло-
чину, один з яких викриває іншого, починати 

одночасний допит слід з особи, яка дає хибні 
свідчення. При цьому, несумлінного учасника 
допустимо допитувати першим в трьох випад-
ках:
а) коли слідчий вважає, що правдивий 

учасник, почувши брехню, більш повно і аргу-
ментовано обґрунтує свою позицію;
б) коли слова несумлінної особи можуть на-

стільки обурити іншого допитуваного, що він 
повідомить слідству нові дані;
в) коли несумлінна особа просить про це, 

думаючи схилити іншого до зміни показань на 
свою користь, а слідчий впевнений у зворотно-
му і має намір використати ситуацію для отри-
мання правдивих відомостей.
Також слід враховувати психологічні особливос-

ті сприйняття та взаємодії учасників одночасного 
допиту, зокрема: 
а) показання добросовісного учасника, до-

питаного першим, не повинні бути розтягнуті 
у часі;
б) питання, звернені до сумлінного учасни-

ка, повинні бути сформульовані так, щоб він 
міг на них відповісти коротко і виключно по 
суті протиріч;
в) слід уникати постановки запитань, що 

охоплюють широке коло спірних обставин;
г) недоцільно ставити відразу комплекс пи-

тань, логічно не пов’язаних між собою за зміс-
том.
Виключення можливе в ситуації, коли сум-

лінному учаснику необхідно дати висловити-
ся першим по всіх спірних питаннях, інакше, 
зрозумівши, що його свідчення йдуть врозріз 
з показаннями другої особи, він може змінити 
їх на хибні.
Засобами подолання конфліктної протидії 

потенційно сумлінного учасника, готового допо-
магати розслідуванню, є психологічні прийо-
ми, розроблені на основі методу переконання. 
До них відносяться:

– роз’яснення значення правдивих пока-
зань для розслідування злочину і покарання 
винного;

– вказівка на реальну можливість і суспіль-
ну небезпеку вчинення винним нових злочи-
нів, якщо він уникне відповідальності за даний 
злочин;

– нагадування про кримінальну відпові-
дальність за відмову від дачі показань або дачу 
неправдивих свідчень.
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Для зміни конфліктної позиції несумлінних 
учасників одночасного допиту у деяких випадках 
сприятливу роль може зіграти стимулювання 
його позитивних особистих якостей, засноване на 
прийомах логічного й емоційного впливу. У цих ви-
падках слідчий, прокурор, оперуючи зібрани-
ми у кримінальному провадженні доказами та 
виявленими у ході одночасного допиту проти-
річчями:

– логічно переконує несумлінного допиту-
ваного у безглуздості зайнятої позиції, що не 
впливає в кінцевому підсумку на встановлення 
істини;

– проводить логічний аналіз інтересів учас-
ників одночасного допиту

– аналізуючи протиріччя в показаннях не-
сумлінного допитуваного і свідченнях інших 
осіб, доводить, що він викритий у брехні;

– роз’яснює негативні правові наслідки та-
кої займаної конфліктної позиції;

– активізує моральні сторони особистості 
(почуття власної гідності, шляхетність, ідей-
ність, справедливість, співчуття тощо);

– допомагає особі побороти страх перед 
можливою помстою, сором, боягузливість 
тощо. 
Для цих цілей використовуються пози-

тивні сторони особистості допитуваного, його 
прихильності, захоплення, успіхи в різних 
життєвих сферах та родинних цінностях.
Застосовуючи метод переконання, слідчий по-

винен пам’ятати наступне:
– аргументи повинні бути зрозумілі особі, 

якій вони адресуються (переконання, по мож-
ливості, повинно мати невелику кількість ло-
гічних зв’язків);

– слідчий, прокурор повинен надавати ар-
гументи з певним емоційним забарвленням;

– аргументи повинні передаватися як мож-
на переконливіше (переконувати можна тіль-
ки в тому, в чому сам щиро переконаний);

– аргументи переконання слід багаторазо-
во повторювати іншими словами та у різному 
формулюванні.
Ефективність використання прийомів пе-

реконливого впливу багато в чому залежить 
від попереднього аналізу показань допитува-
ного, в ході якого виявляються їх внутрішні 
суперечності, а також протиріччя з показан-
нями іншого учасника одночасного допиту, 
що служить надалі аргументаційною базою на-

званого методу [3]. Однак перевірка показань і 
викриття несумлінного допитуваного у брехні 
є тривалим і трудомістким процесом, для по-
легшення якого необхідно застосовувати інші 
психологічні прийоми, зокрема:

1. Замовчування окремих відомих слідству 
обставин і прояв інтересу до дрібних, друго-
рядних фактів, що створює у допитуваного 
перебільшене уявлення про поінформованість 
слідчого.

2. Створення умов, за яких у допитувано-
го створюється думка, що слідство володіє усім 
обсягом доказів у даній справі, фактом. Це до-
сягається:
а) поступовим пред’явленням перевіре-

них доказів, між якими потрібно встановити 
зв’язок;
б) замовчуванням до певного часу відомих 

фактів;
в) постановкою питань про дрібні деталі;
г) несподіване пред’явленням головного 

доказу;
д) тимчасовим залишенням допитуваного 

в невіданні щодо дій слідчого або показань ін-
шого учасника одночасного допиту [4, с.17-18].

3. Застосування тактичних комбінацій у 
допиті, побудованих на послідовному нарощу-
вані ваги та складності запитань, пред’явленні 
доказів, матеріалів справи, відеозапису одно-
часного допиту, використання емоційного 
стану та постановки несподіваних, так званих 
«питань у лоб».

4. Демонстрація слідчих та науково-техніч-
них можливостей розслідування. Його сутність 
полягає в демонстрації (показі) допитуваному 
можливостей об’єктивного встановлення будь-
яких приховуваних ним обставин незалежно 
від його свідчень шляхом проведення надалі 
певних слідчих дій (допитів тих чи інших осіб, 
оглядів тощо), або можливостей проведення 
різних видів експертиз. Це досягається:
а) оглядом в ході допиту речових доказів за 

участю особи, що дає неправдиві свідчення;
б) роз’ясненням йому можливостей сучас-

них експертиз [4, с.25-26].

Висновки
Отже, тактичні прийоми, що застосову-

ються під час проведення одночасного допиту 
двох чи більше вже допитаних осіб, спрямова-
ні на досягнення мети даної слідчої (розшуко-
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вої) дії. Залежно від того, яким способом слід-
чий, прокурор планує усувати такі розбіжності, 
від ситуації, що склалася на конкретному етапі 
розслідування та від статусу і психологічного 
стану допитуваних осіб, він вибирає той чи ін-
ший прийом чи сукупність прийомів.
У загальному - доброзичлива, стримана 

манера поведінки, спокійна, повільна мова 
слідчого, прокурора, що проводить одночас-
ний допит, мимоволі «індукує» аналогічну по-
ведінку допитуваних. Лише після того як вста-
новлено нормальний стан допитуваних, реко-
мендовано переходити до головних запитань 
одночасного допиту. Слід починати з ряду 
нейтральних питань, й поступово переходити 
до значущих запитань допиту. Найбільш хви-
люючі для потерпілого запитання мають бути 
завершальними, коли вже отримана найваж-
ливіша деталізована інформація.
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SUMMARY 
The article focuses on the problems of tactics 

for conducting simultaneous interrogation of two 
or more persons, who have already been ques-
tioned before, provided for by Part 9 of Art. 224 
of the Code of Criminal Procedure of Ukraine. The 
practical features of its implementation are taken 
into account, as well as the urgency of the need 
for their settlement. A theoretical conception of the 
regulation of confl ict situations is determined in the 
course of simultaneous interrogation of two or more 
persons who have already been questioned, which is 
intended to strengthen the effective use of tactical 
and criminal means. 

Simultaneous interrogation is most often ap-
propriate between two people. Therefore, if there 
are more than two interrogators, the other par-
ticipants become involuntary observers, who were 
waiting their turn and thinking about their own 
line of behavior. At the same time, due to the socio-
psychological mechanisms of mutual infl uence, they 
will seek to reconcile their position with the opinion 
of the majority that is undesirable from the cogni-
tive point of view. In addition, from the point of 
view of tactics, the questions asked to lose their un-
expectedness and prematurely reveal the positions 
of its participants in controversial circumstances.

Benevolent, restrained behavior, calm, slow 
speech of the investigator, the prosecutor conduct-
ing simultaneous interrogation involuntarily “in-
duces” a similar behavior of the interrogators. Only 
after the normal condition of the interrogators is 
established is recommended to go to the main ques-
tions of the simultaneous interrogation. It should 
start with a series of neutral questions, and gradu-
ally move on to meaningful questions of interro-
gation. The most exciting questions for the victim 
should be fi nal when the most important detailed 
information has already been received.

Key words: investigators actions, simultaneous 
interrogation of two or more persons questioned, 
tactics of simultaneous interrogation, tactical re-
ceptions, tactical combinations.

АНОТАЦІЯ 
У статті акцентовано увагу на проблемах 

тактики проведення одночасного допиту двох 
чи більше вже допитаних осіб, що передбаче-
ний ч. 9 ст. 224 КПК України. Взято до уваги 
практичні особливості його проведення, а та-
кож нагальний характер потреби щодо їх вре-
гулювання. Окреслено теоретичну концепцію 
регуляції конфліктних ситуацій при проведенні 
одночасного допиту двох чи більше вже допита-
них осіб, посилення ефективного використання 
тактико-криміналістичних засобів.
Ключові слова: слідчі (розшукові) дії, одно-

часний допит двох чи більше вже допитаних 
осіб, тактика одночасного допиту, тактичні 
прийоми, тактичні комбінації.
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В статье рассмотрено содержание 
объективных признаков подкупа работника 
предприятия, учреждения или организации. 
Исследуются формы «деяния» активного 
коррупционера, в частности: предложение, 
обещание и предоставление неправомерной 
выгоды. Сформулированные выводы по со-
вершенствованию легального использования 
и определения этих понятий в целом. Кроме 
того, сформулированы направления дальней-
ших научных изысканий по обусловленности 
криминализации этих действий в пределах 
подкупа неслужебных лиц в частном секторе.
Ключевые слова: подкуп, работник пред-

приятия, учреждения, организации, неправо-
мерная выгода, подкуп в частном секторе.

ні поняття, як неправомірна вигода, її про-
позиція, обіцянка вимагання тощо. Однак 
кожне з наведених законодавчих визначень 
на жаль, непозбавлене недоліків, на що по-
стійно вказується у критичних наукових та 
науково-практичних публікаціях. Саме не-
досконалість кримінального законодавства 
при описі ознак об’єктивної сторони підкупу 
працівника підприємства, установи чи орга-
нізації і зумовила появу цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і                
публікацій

Особливості кримінально-правової про-
тидії корупції в Україні є предметом дослі-
джень таких науковців, як П.П. Андрушко, 
О.О. Дудоров, Н.В. Кимлик, В.М. Кирич-
ко, В.М. Куц, Д.Г. Михайленко, Я.В. Ризак, 
А.В. Савченко, В.І. Осадчій. Особливу увагу 
питанням кримінальної відповідальності за 
підкуп працівника підприємства, установи 
організації приділяє В.В. Березнер., а одні 
з найбільш глибоких наукових досліджень з 
означеної тематики викладені в працях Яр-
миш Н.М.

Метою статті є висвітлення проблем, що 
виникають при виявленні, попередженні та 
припиненні підкупу працівника підприєм-
ства, установи чи організації, який не є служ-
бовою особою. А також, зважаючи на труд-
нощі правозастосування в означеній сфері, 
– формування науково обґрунтованих реко-
мендацій щодо належної кваліфікації дій ак-
тивного та пасивного корупціонерів.

Постановка проблеми
Актуальність антикорупційної політи-

ки сьогодні не потребує додаткової аргу-
ментації. Одним із напрямів підвищення її 
ефективності є вдосконалення правового 
забезпечення юридичної відповідальності 
за корупційні та пов’язані з корупційними 
правопорушення. При цьому особливого 
значення набувають кримінально-правові 
засоби протидії корупції, нормативне забез-
печення яких здійснюється нормами кри-
мінального законодавства. Кримінальний 
кодекс України містить низку норм антико-
рупційної спрямованості. Серед них і ті, що 
закріплені у ст. 354 КК України. Більше того, 
цю статтю можна вважати визначальною 
серед усіх інших у Кримінальному кодексі, 
адже саме в ній розкриваються такі наскріз-
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Виклад основного матеріалу
Перш ніж перейти до безпосереднього 

дослідження діяння як обов’язкової ознаки 
об’єктивної сторони підкупу працівника під-
приємства, установи чи організації, варто за-
уважити, що вказана кримінально-правова 
норма містить у собі частини, які передбачають 
кримінальну відповідальність як «активного» 
корупціонера, тобто особи, яка пропонує, обі-
цяє або надає неправомірну вигоду працівни-
ку підприємства, установи чи організації або 
особі, яка працює на користь підприємства, 
установи чи організації (ч.ч. 1, 2), так і «пасив-
ного» корупціонера, тобто працівника підпри-
ємства, установи чи організації або особи, яка 
працює на користь підприємства, установи 
чи організації, які приймають пропозицію, 
обіцянку або одержують неправомірну виго-
ду (ч.ч. 3, 4). Протиправні дії вказаних осіб є 
взаємопов’язаними, навіть можна сказати, що 
злочинна поведінка одного суб’єкта може де-
термінувати вчинення суспільно небезпечного 
діяння іншим суб’єктом. Однак, враховуючи 
те, що чинна ст. 354 КК України надає їм са-
мостійного кримінально-правового значення, 
наступне дослідження діяння як обов’язкової 
ознаки об’єктивної сторони підкупу працівни-
ка підприємства, установи чи організації буде 
здійснюватися для «активного» та «пасивного» 
корупціонерів окремо.
Згідно із ч. 1 ст. 354 КК України, діян-

ня «активного» корупціонера, яке утворює 
об’єктивну сторону підкупу працівника під-
приємства, установи чи організації може ви-
ражатись у трьох альтернативних діях, а саме: 
пропозиція надати неправомірну вигоду, обі-
цянка надати неправомірну вигоду, надання 
неправомірної вигоди. 
Законодавче визначення пропозиції не-

правомірної вигоди міститься у п. 3 примітки 
до ст. 354 КК України, в якому зазначено, що 
під нею у статтях 354, 368, 368-3 – 370 слід ро-
зуміти висловлення працівнику підприємства, 
установи чи організації, особі, яка надає пу-
блічні послуги, або службовій особі наміру про 
надання неправомірної вигоди. Виходячи із 
цього, щодо підкупу працівника підприємства, 
установи чи організації пропозиція надати не-
правомірну вигоду полягає у висловленні пра-
цівнику підприємства, установи чи організації 
наміру про надання неправомірної вигоди.

Аналіз даної дефініції свідчить, що за своєю 
суттю пропозиція неправомірної вигоди є ви-
словленням наміру про надання неправомір-
ної вигоди, адресоване «пасивному» корупці-
онеру, яким, у злочині, передбаченому ст. 354 
КК України, окрім працівника підприємства, 
установи чи організації, є також особа, яка 
працює на користь підприємства, установи чи 
організації. Однак легальне визначення про-
позиції неправомірної вигоди взагалі не міс-
тить вказівку на такого суб’єкта, що, при суто 
формальному підході, може перешкоджати за-
стосуванню цього роз’яснення у випадку, коли 
неправомірну вигоду було запропоновано 
саме йому. Це, на нашу думку, може негатив-
но вплинути на практику протидії злочинності 
взагалі та корупційній злочинністю, зокрема, 
та обумовлює необхідність внесення законо-
давчих змін у легальне визначення пропози-
ції надання неправомірної вигоди. У зв’язку 
з цим, пропонуємо у п. 3 примітки до ст. 354 
КК України після слів «… висловлення пра-
цівнику підприємства, установи чи організації, 
…» додати словосполучення «…або особі, яка 
працює на користь підприємства, установи чи 
організації, …».
Варто погодитись із дослідниками, які вва-

жають, що спосіб здійснення пропозиції непра-
вомірної вигоди може бути будь-яким і на ква-
ліфікацію вчиненого діяння він не впливає [1, 
с. 85]. Адже дійсно, диспозиція ч. 1 ст. 354 КК 
України не містить вказівки на певний спосіб 
вчинення пропозиції неправомірної вигоди, 
тому немає жодної різниці чи висловлення на-
міру про надання неправомірної вигоди пра-
цівнику підприємства, установи чи організації 
або особі, яка працює на користь підприєм-
ства, установи чи організації відбулося усно чи 
письмово, при особистій зустрічі або за допо-
могою мобільного зв’язку чи Інтернету тощо. 
Важливим питанням у характеристиці 

будь-якої дії, яка утворює об’єктивну сторону 
підкупу працівника підприємства, установи чи 
організації, є встановлення моменту, з якого 
така дія утворить закінчений злочин, передба-
чений ст. 354 КК України. У кримінально-пра-
вовій літературі, на підставі вивчення зарубіж-
ного кримінального законодавства, виокрем-
люється чотири законодавчі системи, які від-
різняються одна від одної за моментом закін-
чення злочинів аналізованого виду: 1) система 
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односторонньої заяви: для закінчення злочину 
досить виявити готовність надати неправомір-
ну вигоду; 2) система двосторонньої угоди: для 
моменту закінчення злочину потрібна згода 
особи прийняти запропоновану їй неправомір-
ну вигоду; 3) система реалізації двосторонньої 
угоди у формі фактичного отримання запро-
понованої неправомірної вигоди; відповідно 
до цього підходу угода про неправомірну ви-
году, яка не супроводжується її одержанням, 
розглядається лише як готування; 4) система, 
яка для закінчення злочину потребує не лише 
прийняття неправомірної вигоди, а і вчинення 
того діяння, заради якого вона і була вручена 
[2, с. 278].
Аналіз диспозиції ч. 1 ст. 354 КК Украї-

ни свідчить, що вона побудована за системою 
односторонньої заяви, адже для кваліфікації 
пропозиції надати неправомірну вигоду пра-
цівнику підприємства, установи чи організації 
або особі, яка працює на користь підприєм-
ства, установи чи організації як закінченого 
злочину, немає значення, чи погодився такий 
працівник або особа, яка працює на користь 
підприємства, установи чи організації, на отри-
мання неправомірної вигоди та вчинення чи 
невчинення будь-яких дій з використанням 
свого становища, в інтересах того, хто запропо-
нував таку вигоду, або в інтересах третьої осо-
би. Достатньо лише, щоб «активний» корупці-
онер висловив «пасивному» корупціонеру на-
мір про надання йому неправомірної вигоди та 
довів до його відома прохання про вчинення 
чи невчинення ним будь-яких дій з викорис-
танням свого становища в інтересах «активно-
го» корупціонера або в інтересах третьої особи.
Наступною дією «активного» корупціоне-

ра, яка утворює об’єктивну сторону підкупу 
працівника підприємства, установи чи органі-
зації диспозиція ч. 1 ст. 354 КК України нази-
ває обіцянку надати неправомірну вигоду. Під 
нею, відповідно до п. 3 примітки до ст. 354 КК 
України, слід розуміти висловлення працівни-
ку підприємства, установи чи організації, осо-
бі, яка надає публічні послуги, або службовій 
особі наміру про надання неправомірної ви-
годи з повідомленням про час, місце, спосіб 
надання неправомірної вигоди. Спираючись 
на дану дефініцію, у кримінально-правовій 
літературі робиться висновок, що відмінною 
ознакою обіцянки надати неправомірну виго-

ду та пропозиції її надати є те, що при обіцян-
ці обов’язково повідомляється про час, місце, 
спосіб надання неправомірної вигоди [1, с. 86]. 
Через це обіцянку надати неправомірну ви-
году деякі науковці називають більш конкре-
тизованою пропозицією [3, с. 323]. На нашу 
думку, із таким твердженням навряд чи можна 
погодитись, оскільки у протилежному випадку 
закріплення діяння у виді обіцянки надати не-
правомірну вигоду було б недоцільним, адже 
вже за пропозицію її надати настає криміналь-
на відповідальність як за закінчений злочин. 
До того ж, працівники правоохоронних орга-
нів, встановивши наявність пропозиції непра-
вомірної вигоди, навряд будуть з’ясовувати, чи 
було повідомлено «пасивному» корупціонеру 
про час, місце та спосіб надання такої вигоди, 
адже на правову оцінку вчиненого діяння це 
ніяким чином не вплине.
Більш переконливою видається позиція 

О.С. Перешивко, яка розмежувальну ознаку 
пропозиції надати неправомірну вигоду і її обі-
цянки вбачає дещо в іншому, ніж конкретиза-
ція часу, місця, способу надання неправомірної 
вигоди. Їх відмінністю автор вважає джерело 
походження ініціативи вчинити підкуп, зазна-
чаючи, що при пропозиції надати неправомір-
ну вигоду ініціатором цього злочину завжди є 
«активний» корупціонер, він висловлює намір 
надати неправомірну вигоду «пасивному» ко-
рупціонеру, при її обіцянці ініціатива надати 
неправомірну вигоду може виходити як від 
«активного», так і від «пасивного» корупціо-
нерів [4, с. 124]. Принципово погоджуючись 
із позицією О.С. Перешивко щодо критерію 
розмежування пропозиції надати неправомір-
ну вигоду і її обіцянки, вважаємо, що при обі-
цянці надати неправомірну вигоду ініціатива 
вчинити підкуп завжди виходить від «пасив-
ного» корупціонера, оскільки обіцянка стає по-
годженням на прохання надати неправомірну 
вигоду, висловлене «пасивним» корупціоне-
ром. Вказаний висновок ґрунтується на сис-
темному тлумаченні КК України, який у ч. 1 
ст. 369-2 термін «обіцяє» використовує у зна-
ченні «погоджується».
Як погодження на прохання або вимаган-

ня «пасивного» корупціонера надати неправо-
мірну вигоду, пропонує розглядати обіцянку 
неправомірної вигоди Д.А. Третьяков. Дослід-
ник вважає, що під обіцянкою неправомірної 
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вигоди слід розуміти висловлення працівнику 
підприємства, установи чи організації, особі, 
яка надає публічні послуги, або службовій осо-
бі наміру про надання неправомірної вигоди з 
повідомленням про час, місце, спосіб надання 
неправомірної вигоди, а так само погодження 
особи надати неправомірну вигоду у відповідь 
на її вимагання або прохання з боку службової 
особи, особи, яка надає публічні послуги або 
працівника підприємства [1, с. 87]. 
На нашу думку, з вищезазначеною позиці-

єю Д.А. Третьякова щодо розуміння обіцянки 
неправомірної вигоди можна погодитись лише 
частково, оскільки, як зазначалось раніше, ви-
значення обіцянки як більш конкретизованої 
пропозиції надати неправомірну вигоду не має 
жодного практичного значення. Окрім цього, 
розгляд обіцянки неправомірної вигоди як по-
годження на вимагання буде суперечити тлу-
маченню терміну «обіцяти», як добровільно 
даному зобов’язанню зробити що-небудь [5]. 
Адже про добровільність зобов’язання надати 
неправомірну вигоду при вимаганні казати 
важко. Отже, ми підтримуємо Д.А. Третьякова 
лише у твердженні, що обіцянкою можна ви-
знати погодження «активного» корупціонера 
на надання неправомірної вигоди у відповідь 
на її прохання «пасивним» корупціонером.
Однак у такому разі незрозуміло як квалі-

фікувати дії «активного» корупціонера, який 
погодився на надання неправомірної вигоди у 
відповідь на її вимагання «пасивним» корупці-
онером, проте не зміг її надати через об’єктивні 
причини, що не залежали від його волі. Оче-
видно, що такі дії не є пропозицією надати 
неправомірну вигоду, вони не охоплюються 
й обіцянкою надати неправомірну вигоди, а 
надання неправомірної вигоди як такого не 
відбулось. Відповідно, на сьогоднішній день, 
такі дії особи не утворюють склад злочину, пе-
редбачений ч. 1 ст. 354 КК України, хоча, як 
справедливо зазначає Н.М. Ярмиш, особа, яка 
погодилась на надання неправомірної вигоди 
у результаті її вимагання не перетворюється у 
«жертву» злочину, а залишається злочинцем [6, 
с. 60].
На нашу думку, зобов’язання «активного» 

корупціонера надати неправомірну вигоду у 
відповідь на її прохання або вимагання охо-
плюється терміном «погодження», адже остан-
ній в українській мові тлумачиться як давати 

згоду; бути згодним з ким-, чим-небудь; визна-
вати що-небудь правильним, доречним; під-
тримувати когось; призвичаюватися до чого-
небудь; примирятися з чимось [5]. Враховую-
чи вищевикладене, саме таку дію пропонуємо 
ввести до переліку кримінально-караних дій 
активного корупціонера, які перелічуються у 
всіх статтях КК, якими встановлюється кри-
мінальна відповідальність такої особи. Нато-
мість, дію, яка полягає у обіцянці надати не-
правомірну вигоду, пропонуємо виключити 
із законодавчого вживання через відсутність 
практичного значення у її закріпленні.
Слід наголосити, що спосіб погодження 

на надання неправомірної вигоди може бути 
будь-яким (письмовим, усним, за допомогою 
конклюдентних дій тощо) і на кримінально-
правову оцінку вчиненого діяння він ніяким 
чином не впливає. До того ж неважливо, чи 
дійсно «активний» корупціонер планував на-
дати неправомірну вигоду працівнику підпри-
ємства, установи чи організації або особі, яка 
працює на користь підприємства, установи чи 
організації. Достатньо лише, щоб він висловив 
готовність надати таку вигоду особі, яка про-
сить або вимагає неправомірну вигоду.
Останньою дією «активного» корупціо-

нера, яка утворює об’єктивну сторону під-
купу працівника підприємства, установи чи 
організації, є надання неправомірної вигоди. 
Зауважимо, що, на відміну від пропозиції не-
правомірної вигоди і її обіцянки, надання не-
правомірної вигоди на законодавчому рівні не 
визначається. Зазначене обумовлює необхід-
ність звернутись до словника української мови, 
який тлумачить цей термін як дати що-небудь 
в якійсь кількості або у кілька заходів [5]. По-
слуговуючись вищевикладеною дефініцією під 
наданням неправомірної вигоди у злочині, пе-
редбаченому ч. 1 ст. 354 КК України, пропо-
нуємо розуміти давання неправомірної вигоди 
працівнику підприємства, установи чи органі-
зації або особі, яка працює на користь підпри-
ємства, установи чи організації за вчинення чи 
невчинення ними будь-яких дій з використан-
ням свого становища, в інтересах того, хто на-
дає неправомірну вигоду або в інтересах третіх 
осіб.
Досить цікавим у кримінально-правовій 

науці є питання про те, чи можна надати не-
правомірну вигоду шляхом бездіяльності. На 
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думку О.О. Дудорова, надання-одержання не-
правомірної вигоди спосо бом бездіяльності не 
виключається. В якості прикладу науковець 
наводить випадки невитребування майна, 
пере даного раніше в тимчасове користування, 
неперешкоджання користувати ся певним май-
ном, прощення боргу [7, с. 84]. Спробуємо змо-
делювати одну із запропонованих О.О. Дудо-
ровим ситуацій: ОСОБА_1, працюючи на поса-
ді лікаря акушера-гінеколога пологового відді-
лення ЦРЛ, виїжджаючи зі стоянки на своєму 
автомобілі, пошкодила автомобіль ОСОБА_2, 
що стояв поруч. Своїми діями ОСОБА_1 за-
вдала ОСОБА_2 шкоду у розмірі 2000 грн. 
Зазначену суму ОСОБА_1 пообіцяла віддати 
ОСОБА_2 через тиждень, про що написала 
розписку. Через два дні після описаного ви-
падку у дружини ОСОБА_2 почалися перейми 
і вона була доставлена у пологове відділення 
ЦРЛ, де пологи в неї повинна була приймати 
ОСОБА_1. ОСОБА_1 домовилась із ОСОБА_2 
про те, що зробить все для того, щоб пологи 
у його дружини пройшли успішно, за що він 
пробачить їй борг у розмірі 2000 грн. 
Із вищевикладеного прикладу дійсно вба-

чається, що ОСОБА_2 не вчиняв жодних фі-
зичних дій, спрямованих на передачу непра-
вомірної вигоди. Однак, як відомо, діями у 
кримінально-правовій доктрині визнаються 
не лише фізичні рухи тіла, а й передавання 
інформації іншим особам (інформаційні дії). 
Відповідно, погодження ОСОБА_2 у словесній 
формі на прощення боргу ОСОБА_1 також є 
активною, свідомою, суспільно небезпечною 
протиправною поведінкою суб’єкта, тобто 
дією. Відповідно, запропоновані О.О. Дудоро-
вим приклади надання-одержання неправо-
мірної вигоди способом бездіяльності є нічим 
іншим як наданням-одержанням такої вигоди 
шляхом інформаційної дії.
На користь того, що надання неправомір-

ної вигоди не може вчинятись шляхом безді-
яльності, свідчить ч. 2 ст. 354 КК України, яка 
містить вказівку на «ті самі дії» та формулює 
кваліфікуючі ознаки щодо простого складу під-
купу працівника підприємства, установи чи 
організації, вчиненого «активним» корупціоне-
ром. Отже, на наше переконання, надання не-
правомірної вигоди працівнику підприємства, 
установи чи організації або особі, яка працює 
на користь підприємства, установи чи органі-

зації за вчинення чи невчинення ними будь-
яких дій з використанням свого становища, в 
інтересах того, хто надає неправомірну вигоду 
або в інтересах третіх осіб, може бути здійснене 
лише шляхом активних дій як у фізичній, так і 
в інформаційній формах. 

Висновки
Резюмуючи вищевикладене, діями «актив-

ного» корупціонера, які на сьогодні вважають-
ся злочинними та утворюють об’єктивну сторо-
ну усіх без виключення корупційних злочинів 
цього виду (ст. 368-3 «Підкуп службової особи 
юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми», ст. 368-4 
«Підкуп особи, яка надає публічні послуги», 
ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання не-
правомірної вигоди службовій особі», ст. 369-2 
«Зловживання впливом», ст. 369-3 «Проти-
правний вплив на результати офіційних спор-
тивних змагань», ст. 370 «Провокація підку-
пу»), необхідно визнавати пропозицію надати 
неправомірну вигоду, надання неправомірної 
вигоди та погодження на надання неправомір-
ної вигоди. Обіцянку надати неправомірну ви-
году пропонуємо виключити із законодавчого 
вживання через відсутність практичного зна-
чення у її закріпленні.
Щодо вдосконалення кримінально-право-

вого нормативного закріплення дій «активно-
го» корупціонера у ст. 354 КК України необхід-
но враховувати не тільки аргументи, викладені 
вище, а й наявність цілком обґрунтованих сум-
нівів щодо наявності соціальної зумовленості 
їх криміналізації. Варто згадати, що згідно зі 
ст. 11 Кримінального кодексу злочином визна-
ється передбачене цим Кодексом суспільно не-
безпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину. З урахуванням 
сумнівів щодо наявності достатнього рівня сус-
пільної небезпечності, а іноді повної відсутнос-
ті цієї матеріальної ознаки злочину при пропо-
зиції надати матеріальні та нематеріальні бла-
га, обіцянці їх надати, погодженні їх надання 
та безпосередньо надання працівнику підпри-
ємства, установи чи організації, а також особі, 
яка працює на користь підприємства, установи 
чи організації, які не є службовими особами, 
п отребує окремого дослідження питання обу-
мовленості їх криміналізації.
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SUMMARY 
The article describes the contents of the object 

of bribery of the enterprise, institution or organi-
zation in Ukraine. Usually the starting point for 
fi nding out the essence of any crime is its object. 
This, fi rst of all, is explained by the fact that the 
object of the crime determines the appearance of a 
criminal-legal prohibition, plays a decisive role in 
determining the nature of the social danger of the 
act, is the basis for the construction of the struc-
ture of the Special Part of the Criminal Code of 
Ukraine. In addition, the object of the crime allows 
to distinguish between related crimes among them-
selves, distinguish between criminal acts and non-
criminals, promote the proper qualifi cation of the 
committed act and serve as the basis for determin-
ing the criminal consequences. Therefore, the value 
of a correct understanding of the nature of the ob-
ject of the crime can not be overestimated. However, 
despite this and particular attention to the issue of 
the object of crime in criminal science, so far has 
not been able to create its universal concept. The 
only thing with which researchers agree without 
exception is that the object is what the crime perpe-
trates, what the crime is or is likely to be caused by 
harm. The question of why the crime is or may be 
harmed is one of the most controversial in the theory 
of criminal plain.

Explores the basic issues of object as an element 
of a crime, its characteristics. It has been concluded 
that, it is appropriate to unify the terminology im-
proper benefi ts and consolidated in the Criminal 
code of Ukraine. Appropriate amendments to effec-
tive legislation of Ukraine are offered to be made. 
It is established that the general object of bribery of 
an employee of an enterprise, institution or organi-
zation is the management procedure. Its immediate 
object is the procedure established by law for an em-
ployee of an enterprise, institution or organization 
that is not an offi cial, entrusted with his profes-
sional duties and restrictions.

Key words: object, bribery, worker enterprises, 
institutions, organizations, undue advantage.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто зміст об’єктивних 

ознак підкупу працівника підприємства, уста-
нови чи організації. Досліджуються форми «ді-
яння» активного корупціонера, зокрема: про-
позиція, обіцянка та надання неправомірної 
вигоди. Сформульовані висновки щодо удоскона-
лення легального використання та визначен-
ня цих понять у цілому. Крім того, сформульо-
вано напрям подальших наукових досліджень 
щодо обумовленості криміналізації цих дій у 
межах підкупу неслужбових осіб у приватному 
секторі. 
Ключові слова: підкуп, працівник підприєм-

ства, установи, організації, неправомірна виго-
да, підкуп у приватному секторі.
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Исследуется зарубежный опыт регламен-
тации уголовной ответственности за сепа-
ратизм. На основании анализа предписаний 
уголовного законодательства отдельных евро-
пейских и постсоветских государств конста-
тируются общие и отличительные черты 
нормативного урегулирования явления сепа-
ратизма. Высказывается авторская точка 
зрения о целесообразности имплементации 
некоторых положений зарубежного законода-
тельства в отечественное.
Ключевые слова: сепаратизм, территори-

альная целостность, регламентация, сравни-
тельное право, зарубежный опыт. 

риси у кримінальному законодавстві Укра-
їни та інших держав, виявити переваги та 
недоліки певних законодавчих конструк-
цій, а також виокремити найкращі зразки 
кримінально-правової культури в цій час-
тині.

Стан дослідження
Питання кримінально-правової проти-

дії злочинам проти основ національної без-
пеки України розглядались такими вчени-
ми, як С. І. Афанасенко, О.Ф. Бантишев, 
В.О.Глушков, І В. Зозуля, В. К. Матвійчук, 
Л. В. Мошняга, В.О.Навроцький, М. А. Ру-
бащенко, О.В. Шамара, Р.Л.Чорний та 
інші. Окрім того, деякі аспекти питань 
кримінальної відповідальності за се-
паратизм вивчалися В. С. Батиргареє-
вою, Д. С. Зоренком, Ю. В. Луценком, 
Н. М. Парасюк, С. Ю. Плецьким, О. В. По-
повичем, А. В. Савченком, Г.В.Татаренком 
та ін. Водночас, доводиться констатувати, 
що жодним науковцем не розглядались 
особливості зарубіжного досвіду регла-
ментації кримінальної відповідальності за 
сепаратизм.
Таким чином, основною метою цієї 

статті є з’ясування зарубіжного досвіду 
щодо кримінальної відповідальності за се-
паратизм, встановлення кримінально-пра-
вового значення цього поняття, а також 
пошук оригінальних законодавчих рішень 
у частині регламентації відповідальності 
за такого роду посягання, які б позитив-
но сприяли удосконаленню положень КК 
України.

Постановка проблеми
У сучасних умовах становлення Украї-

ни як правової держави, адаптації вітчиз-
няного законодавства до держав Європей-
ського Союзу значення порівняльно-пра-
вового методу стає як ніколи актуальним, 
оскільки без його використання аналіз 
будь-якого явища чи процесу криміналь-
но-правової дійсності не буде всебічним 
та об’єктивним, через це пізнавальна цін-
ність наукової роботи буде мінімальна [1, 
с. 32]. Окрім того здійснення порівняльно-
правових досліджень є важливим не лише 
для розвитку правової науки, але й для 
вдосконалення нормотворчого процесу. 
З огляду на зазначене слід зупинитись 

на аналізі зарубіжного досвіду регламента-
ції кримінальної відповідальності за сепа-
ратизм. Відповідне дослідження надасть 
змогу передусім виявити схожі та відмінні 
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Виклад основних положень
Кримінальне право будь-якої країни 

має свою специфіку, яка обумовлена зміс-
том основних кримінально-правових ін-
ститутів (кримінальний закон, злочин, по-
карання), історичними, національними та 
культурними традиціями, особливостями 
політичного устрою суспільства, його еконо-
міки та багатьох інших чинників [2, с. 88-89]. 
Насамперед, для порівняння слід обрати 
кримінальне законодавство держав, які є 
членами Європейського Союзу (Австрії [3], 
ФРН [4], Франції [5], Швеції [6], Латвії [7], 
Іспанії [8], Данії [9], Естонії [10], Польщі 
[11]), оскільки інтеграція України у євро-
пейські структури ставить питання про 
зближення українського національного і 
європейського права [12, с. 26]. Необхідно 
також вивчити КК держав, які входили у 
Радянський Союз та мали спільну правову 
систему (Грузії [13], Вірменії [14], Киргиз-
стану [15], Таджикистану [16], Казахстану 
[17], Азербайджану [18] Узбекистану [19]).
Проблема сепаратизму у світі є однією 

із найбільш складних, оскільки безпосе-
редньо пов’язана із зміною кордонів існу-
ючих і утворенням нових держав, та ста-
ном на сьогодні, - не існує універсальних 
підходів щодо її вирішення [20]. Тому, на-
самперед, слід встановити, чи взагалі ви-
користовується термін «сепаратизм» у дис-
позиціях статей КК зарубіжних держав. 
Проведений аналіз показує, що у жодному 
з проаналізованих кодексів він не фігурує. 
Мабуть, такий стан речей пов’язаний із 
тим, що існує обмежена кількість міжна-
родних документів, у яких міститься згад-
ка про сепаратизм, а також є певна склад-
ність у визначенні самого поняття сепара-
тизм, оскільки його прояви відзначаються 
різноманітністю за видами і формою. 
У подальшому необхідно з’ясувати, які 

суспільнонебезпечні діяння за криміналь-
ним законодавством зарубіжних держав 
(зокрема, держав, які є членами ЄС) охо-
плюються поняттям «сепаратизм». Зокре-
ма, ними є наступні: «організаційна діяль-
ність, направлена на ліквідацію державної 
незалежності з метою включення в єдине 
державне утворення з будь-якою іншою 

державою» (ч.2 ст.82), «підрив територі-
альної цілісності» (ч.2 ст.83) (КК Латвії); 
«спроба відокремити належну територію» 
(ст. 242 КК Австрії); «діяння, направлене 
на відділення будь-якої частини терито-
рії від держави» (ч.1 парагр. 98 КК Данії); 
«діяння направлене на порушення терито-
ріальної цілісності» (ч.2 ст.62 КК Естонії, 
п.1, ч.1 парагр. 81, п.1, ч.1 парагр. 82 КК 
ФРН); «повстання з метою проголошення 
незалежності частини території» (ст.472 
КК Іспанії); «діяння, направлене на відді-
лення частини території» (парагр. 1 ст.127 
КК Польщі, ст. 1 КК Швеції); «діяння, на-
правлене на спричинення шкоди недотор-
канності національній території» (ст.412-1 
КК Франції). Що стосується КК держав ко-
лишнього СРСР, то кримінально-карани-
ми є наступні діяння: «збройне повстання 
з метою порушення територіальної ціліс-
ності» (ст. 280 КК Азербайджану, ст.169 
КК Казахстану, ст.296 КК Киргизстану); 
«діяння, направлене на порушення тери-
торіальної цілісності» (ст. 300 КК Вірменії, 
ст. 306 КК Таджикистану, ст.308 КК Гру-
зії). З вищезазначеного випливає, що за-
конодавець, використовуючи відповідні 
юридичні конструкції, фактично закінче-
ним вважає злочин уже на стадії його го-
тування чи замаху на нього, що, очевид-
но, є виправданим з огляду на важливість 
об’єкта кримінально-правової охорони та 
суспільну небезпечність злочинного діяння. 
Водночас, у КК Польщі (парагр. 2 ст. 127) 
та Австрії (парагр. 244) передбачена відпо-
відальність за готування до проявів сепа-
ратизму, а зокрема: змова з іншою особою 
про вчинення державної зради, яка вклю-
чає в себе відділення від республіки час-
тини належної їй території або підготовка 
в інший спосіб до вчинення злочину і тим 
самим створення небезпеки.
Слід зазначити, що розглядувані скла-

ди злочинів є формальними, оскільки сус-
пільнонебезпечний наслідок не вказаний 
як обов’язкова ознака об’єктивної сто-
рони. Лише у КК Грузії як кваліфікуючі 
ознаки посягання на територіальну ціліс-
ність передбачені діяння, які призвели до 
втрати всієї території держави або її час-
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тини чи спричинили інші тяжкі наслідки 
(ч.2 ст.308).
У більшості КК зарубіжних держав пе-

редбачено насильницький спосіб вчинен-
ня відповідних посягань, що свідчить про 
підвищений ступінь суспільної небезпеч-
ності діянь (Австрія (ст.242), ФРН (п.1, ч.1 
парагр. 81, п.1, ч.1 парагр. 82), Франція 
(ст.412-1), Данія (ч.1 парагр. 98), Іспанія 
(ст.472), Естонія (ч.2 ст.62), Азербайджан 
(ст. 280), Вірменія (ст. 300), Казахстан 
(ст.169), Киргизстан (ст.296), Таджикистан 
(ст. 306). Лише у КК Швеції вказується на 
насильницький чи інший незаконний спо-
сіб вчинення злочину (ст.1). Відсутність 
у диспозиціях статей КК інших держав 
(Латвії, Польщі, Швеції, Грузії, Узбекиста-
ну) вказівки на насильницький спосіб вчи-
нення злочину свідчить про те, що він не є 
обов’язковою ознакою складу злочину, що, 
видається, є виправданим, оскільки не ви-
ключені випадки порушення територіаль-
ної цілісності держави в інший (ненасиль-
ницький) спосіб (наприклад, проголошен-
ня певної адміністративно-територіальної 
одиниці України суверенною державою, 
підписання договору про передачу права 
на певну частину території держави іншій 
державі тощо).
У кримінальному законодавстві за-

рубіжних держав, як правило, окремою 
нормою також регламентується відпові-
дальність за публічні заклики до сепара-
тизму (ч.1 ст.82, ч.1 ст.83 КК Латвії, ч.1 
парагр.100 КК Данії, ст.281 КК Азербай-
джану, ст.307 КК Таджикистану, ст.170 КК 
Казахстану, ч.1 ст.159 КК Узбекистану) та 
розповсюдження матеріалів з такими за-
кликами (ст.281 КК Азербайджану, ст.170 
КК Казахстану, ч.1 ст.159 КК Узбекиста-
ну). Однак зміст диспозицій КК окремих 
держав має суттєві відмінності. Напри-
клад, відповідно до ч.1 ст.82 КК Латвії 
кримінально-караними є дії особи, які 
полягають у публічних закликах до лікві-
дації державної незалежності Республіки 
з метою її включення в єдине державне 
утворення з будь-якою іншою державою 
або до її ліквідації іншим чином. Дещо 
відрізняється за своїм змістом ч.1 парагр. 
100 КК Данії, у якому покаранню підля-

гає будь-яка особа, яка шляхом публічних 
виступів підбурює до ворожої діяльності 
проти держави або яка створює очевидну 
небезпеку подібної діяльності. Очевидно, 
що у цій нормі поняття «ворожа діяльність 
проти держави» охоплює широке коло 
суспільнонебезпечних діянь, у тому числі і 
тих, які спрямовані на порушення терито-
ріальної цілісності держави.
Цікавим для порівняння є КК ФРН у 

якому передбачена відповідальність за 
підготовку відповідної акції державної 
зради проти Землі (ч.2 парагр.83). При 
цьому законодавець до державної зради 
проти Землі відносить спроби приєднати 
територію держави повністю або частково 
до іншої землі ФРН або відділити від неї 
частину території. Що ж стосується само-
го поняття «акції», то видається, що воно 
є синонімом слова «заклики», оскільки ме-
тою як акцій, так і закликів є залучення 
групи людей до виконання певного важли-
вого завдання. Водночас у КК ФРН відсут-
ня ознака публічності акції (заклику), що 
означає, що обстановка вчинення злочину 
(у присутності публіки) не є обов’язковою 
ознакою об’єктивної сторони відповідного 
складу злочину. Власне, така позиція зако-
нодавця, мабуть, обумовлена тим, що по-
ширення акції можливе поза використан-
ням безпосереднього контакту з особами, 
зокрема, з використанням мережі Інтер-
нет, телерадіотрансляції тощо, що нерід-
ко дозволяє донести потрібну інформацію 
більш оперативно та до набагато ширшого 
кола осіб.
У кримінальному законодавстві окре-

мих держав виділено також кваліфікуючі 
ознаки, які підвищують ступінь суспільної 
небезпечності діяння та обумовлюють по-
силення покарання за публічні заклики 
до порушення територіальної цілісності 
держави. Такими є наступні: вчинення 
групою осіб чи організованою групою (ч.2 
ст.281 КК Азербайджану, п. «б» ч.2 ст.307 
КК Таджикистану, ч. 2 ст.170 КК Казахста-
ну, п. «б» ч.3 ст.159 КК Узбекистану), не-
одноразово (ч.2 ст.281 КК Азербайджану, 
п. «а» ч.2 ст.307 КК Таджикистану, п. «а» 
ч.3 ст.159 КК Узбекистану), за завданням 
іноземних організації або їх представників 
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(ч. 3 ст.281 КК Азербайджану, ч.3 ст. 307 
КК Таджикистану), з використанням сво-
го службового становища (п. «б» ч.2 ст.307 
КК Таджикистану), засобів масової інфор-
мації (ч. 2 ст.170 КК Казахстану, п. «г» ч.2 
ст.307 КК Таджикистану), раніше судимою 
особою (п. «д» ч.2 ст.307 КК Таджикиста-
ну, ч. 2 ст. 170 КК Казахстану, п. «а» ч. 3 ст. 
159 КК Узбекистану).
Очевидно, що передбачення у кримі-

нальному законодавстві відповідної квалі-
фікуючої ознаки не може бути здійснене у 
довільній формі, а має відповідати певним 
вимогам до змісту ознак та їх форми. Ви-
дається, вказівка законодавцем на одну 
з кваліфікуючих ознак, а саме вчинення 
злочину з використанням засобів масо-
вої інформації, є цілком справедливою, 
оскільки надає змогу оперативно великій 
кількості людей донести зміст закликів. 
Водночас, публічні заклики до вчинення 
дій, які спрямовані на порушення терито-
ріальної цілісності держави за завданням 
іноземних організації або їх представників 
все ж таки не варто відносити до однієї з 
кваліфікуючих обставин, оскільки вказані 
дії охоплюються складом злочину держав-
на зрада у формі надання допомоги іно-
земній державі, іноземній організації або 
їх представникам у проведенні підрив-
ної діяльності проти держави (ст. 274 КК 
Азербайджану, ст.305 КК Таджикистану).
У подальшому необхідно зупинитись 

на аналізі суб’єкта складів злочинів, які 
регламентують кримінальну відповідаль-
ність за сепаратизм за кримінальним за-
конодавством зарубіжних держав. Такий 
аналіз дає змогу констатувати, що в окре-
мих державах він є загальним за своїми 
обов’язковими ознаками (ст.82, 83 КК Лат-
вії, парагр. 98, ч.1 парагр. 100 КК Данії, 
ст.62 КК Естонії, ст.472, 475 КК Іспанії, ч.2 
парагр.83 КК ФРН, ст.127 КК Польщі, ч.1 
ст.412-1 КК Швеції), а також спеціальним, 
який характеризується обмеженням кола 
осіб за ознаками «особою, наділеною пу-
блічною владою» (ч.2 ст.412-1 КК Швеції), 
«з використанням свого службового стано-
вища» (п «в» ч.2 ст.307 КК Таджикистану), 
«раніше судимою особою» (ч. 2 ст. 170 КК 

Казахстану), «небезпечним рецидивістом» 
(п. «а» ч. 3 ст.159 КК Узбекистану).
Окрім того, слід встановити, з досяг-

ненням якого віку може наставати кримі-
нальна відповідальність за прояви сепа-
ратизму за КК зарубіжних держав. Щодо 
кримінального законодавства держав, які 
входили у Радянський Союз, то відпові-
дальності за сепаратизм підлягає особа, 
яка на момент вчинення злочину досягла 
шістнадцятирічного віку, оскільки у пере-
ліку складів злочинів, відповідальність за 
які настає у віці з 14 років, немає вказівки 
на відповідні статті (Азербайджан (ч.2 ст. 
20), Киргизстан (ч.2 ст.18), Вірменія (ч.2 
ст.24), Казахстан (ч.2 ст.15), Таджикистан 
(ч.2 ст.23), Узбекистан (ст.14). Така схо-
жість обумовлена загальністю походження 
та запозичення правових систем, оскільки 
у минулому вказані країни мали практич-
но ідентичне законодавство, адже були 
частинами однієї союзної держави. 
Водночас варто відзначити, що у КК 

Австрії та Польщі взагалі відсутні норми, у 
яких би визначався вік, з якого особа може 
бути притягнута до кримінальної відпові-
дальності. Щодо КК інших розглядуваних 
держав, то такий вік є неоднаковим, зокре-
ма: з тринадцяти (ст. 122-8 КК Франції), чо-
тирнадцяти (ст. 11 КК Латвії, парагр. 19 КК 
ФРН), п’ятнадцяти років (ст. 10 КК Есто-
нії, парагр. 15 КК Данії, ст. 6 КК Швеції). 
Лише у КК Іспанії вік, з якого особа може 
підлягати кримінальній відповідальності, 
є значно вищий (вісімнадцять років). Зо-
крема, у ст. 20 зазначається, що якщо осо-
ба, яка не досягла вказаного віку, вчиняє 
злочин, то вона буде відповідати за зако-
ном про кримінальну відповідальність не-
повнолітніх. Вищевказані відмінності ві-
кової ознаки суб’єкта складу злочину та й 
загалом кримінальної відповідальності за 
сепаратизм у державах, які є членами ЄС, 
обумовлена особливостями політичного 
та державного устрою, важливістю відпо-
відних відносин у житті держави, а також 
національною специфікою законодавчої 
мови та техніки.

 Видається, що встановлення законо-
давцем у КК окремих зарубіжних держав 
заниженого віку (13-15-тирічного), з якого 
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може наставати кримінальна відповідаль-
ність, а особливо за прояви сепаратизму, 
є хибним рішенням. Це пов’язано з тим, 
що власне у цьому віці особа не може по-
вною мірою усвідомлювати суспільноне-
безпечний характер вказаного злочинного 
діяння та свідомо діяти всупереч кримі-
нально-правовій забороні. З цього при-
воду М.А.Рубащенко влучно зауважує, що 
таке усвідомлення присутнє у злочинах, 
які порушують загальні морально-етичні 
заборони, дотримання яких виховується в 
особи з самого малку («не вбий», «не кра-
ди» тощо) [21, с.179], тобто у тих посяган-
нях, які пов’язані з повсякденним життям 
людини.
Аналіз кримінального законодавства за-

рубіжних держав показав, що суб’єктивна 
сторона складів злочинів, які регламенту-
ють відповідальність за сепаратизм харак-
теризується виною у формі прямого умис-
лу. При цьому, як правило, мета відторгнен-
ня окремої частини чи всієї території держа-
ви (ст.472 КК Іспанії, парагр. 1 ст. 127 КК 
Польщі, ст. 1 КК Швеції, ст.308 КК Грузії, 
ч. 2 ст.82 КК Латвії, п.1 ч.1 парагр. 82 КК 
ФРН, ст.308 КК Грузії, ч.2 ст.62 КК Есто-
нії, ст.280 КК Азербайджану, ст. 296 КК 
Киргизстану, ст.300 КК Вірменії, ст.306 
КК Таджикистану, ст.169 КК Казахстан) є 
обов’язковою ознакою суб’єктивної сторо-
ни складу злочину.
Слід зазначити, що як у КК держав, 

які є членами ЄС (парагр. 243, 245 КК Ав-
стрії), так і в КК окремих пострадянських 
держав (ч. 2 ст. 300 КК Вірменії) передба-
чено спеціальний вид звільнення від кри-
мінальної відповідальності за сепаратизм. 
Його запровадження слід вважати пози-
тивним кроком законодавця, оскільки є 
проявом гуманності та стимулом для по-
зитивної посткримінальної поведінки. За 
таких обставин особа охочіше «йтиме на 
контакт» із органом досудового розсліду-
вання, сприятиме у викритті інших спі-
вучасників та активному розкриттю від-
повідних злочинів тощо. Так, наприклад, 
за КК Австрії умовами такого звільнення 
є наступні: 1) добровільна відмова від вчи-
нення злочинного діяння; 2) перешко-
джання його вчиненню у випадку, якщо 

у ньому беруть участь декілька осіб; 3) до-
бровільне призупинення настання наслід-
ків. Подібне положення міститься і в КК 
Вірменії (ч.2 ст. 300). 
Окрім того, законодавцем також регла-

ментуються умови звільнення від покаран-
ня за прояви сепаратизму. Так, відповідно 
до ст.480 КК Іспанії звільняється від по-
карання та особа, яка, беручи участь у по-
встанні, повідомила про нього на момент, 
коли можливо призупинити наслідки. 
Дещо відрізняються за змістом умови та-
кого звільнення, які передбачені у парагр. 
83а КК ФРН. Зокрема, вказується, що суд 
на власний розсуд може пом’якшити по-
карання або його не застосовувати, якщо 
особа добровільно відмовиться від подаль-
шого виконання діяння і усунить відому їй 
небезпеку того, що інші продовжать її ді-
яльність або перешкодить доведенню цьо-
го злочину до кінця.

Висновки
У цілому проведене дослідження за-

рубіжного досвіду регламентації кримі-
нальної відповідальності за прояви сепа-
ратизму, дає підстави для таких висновків. 
Невдалими видаються положення кримі-
нального законодавства тих держав, у яких  
законодавцем занижений вік (13-15-тиріч-
ного), з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, у тому числі й за прояви 
сепаратизму, оскільки у зв’язку з недостат-
нім розвитком інтелектуальної сфери пси-
хіки така особа ще не спроможна усвідом-
лювати всієї складності змісту злочинності 
вказаного діяння. 
Водночас позитивним є досвід КК Ав-

стрії (парагр. 243, 245 КК Австрії) та Ві-
рменії (ч. 2 ст. 300) в частині передбачення 
можливості застосування судом спеціаль-
ного виду звільнення від кримінальної від-
повідальності за сепаратизм. Окрім того 
вартим для запозичення є досвід кримі-
нального законодавства держав (ч.1 ст.82, 
ч.1 ст.83 КК Латвії, ч.1 парагр.100 КК Да-
нії, ст.281 КК Азербайджану, ст.307 КК 
Таджикистану, ст.170 КК Казахстану, ч.1 
ст.159 КК Узбекистану), у якому в окремих 
статтях регламентується відповідальність 
за публічні заклики до вчинення дій, які 
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спрямовані на порушення територіальної 
цілісності держави або розповсюдження 
матеріалів з такими закликами. Видається, 
такий крок законодавця є виправданим, 
оскільки вони мають менший ступінь сус-
пільної небезпечності у порівнянні з тими 
діями, які спрямовані на порушення те-
риторіальної цілісності і недоторканності 
держави.

Література
1. Малиновский А.А. Сравнительное 

уголовное право: понятие и основные за-
дачи / А.А. Малиновський // Уголовное 
право: стратегия развития в ХХI веке: ма-
териалы 4-й Международной научно-прак-
тической конференции. – М.: ТК ВЕЛБИ, 
Изд-во Проспект, 2007. – С. 30-33.

2. Мошняга Л.В. Зарубіжний досвід 
криміналізації злочинів проти конститу-
ційних основ національної безпеки на при-
кладі Кримінальних кодексів Азербайджан-
ської республіки, Республіки Вірменія, Рес-
публіки Казахстан та Грузії / Л.В. Мошняга 
// Кримінальне право. 2015 р. - №3 - С.87-
93.

3. Уголовный кодекс Австрии / Науч. 
ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, 
проф. С.В. Милюкова; предисловие Ге-
нерального прокурора Австрии, доктора 
Эриста Ойгена Фабрици; перевод с немец-
кого Л.С. Вихровой. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2004. – 352 
с.

4. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. 
– М.: Издательство «Зерцало», 2000. – 208 
с.

5. Уголовный кодекс Франции / Науч. 
редактирование канд. юрид. наук, доц. Л.В. 
Головко, канд. юрид. наук., доц. Н.Е. Кры-
ловой: перевод с французского и преди-
словие канд. юрид. наук., доц. Н.Е. Кры-
ловой. – СПб.: Издательство «Юридиче-
ский центр Пресс», 2002. – 650 с.

6. Уголовный кодекс Швеции / Пер. с 
англ. С.С. Беляэва, М. – 2000. – 167 с.

7. Уголовный закон Латвийской Рес-
публики / Адапт. пер. с лат., науч. ред. и 
вступ. ст. А.И. Лукашова и Э.А. Саркисо-
вой. – Мн. «Тесей» , 1999. – 176 с.

8. Уголовный кодекс Испании. Под ре-
дакцией и с предисловием доктора юриди-
ческих наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой 
и доктора юридических наук, профессо-
ра Ф.М. Решетникова. - М.: Издательство 
«Зерцало», 1998. – 218 с. 

9. Уголовный кодекс Дании / науч-
ное ред. и предисл. С. С. Беляева; [пер. с 
датского и английского канд. юрид. наук 
С. С. Беляева, А. Н. Рычевой]. – СПб. : 
Юридичес кий центр Пресс, 2001. – 230 с.

10. Уголовный кодекс Эстонской респу-
блики / Науч . ред и перевод с эстонского 
В В Запевалова, вступ статья канд юрид 
наук доц СПбГУ Н И Мацнева — СПб Из-
дательство «Юридический центр Пресс», 
2001 — 262 с.

11. Уголовный кодекс Республики 
Польша / Пер. с польск. Барилович Д.А. 
и др.; Адапт. пер. и науч. ред. Э.А. Сар-
кисова, А.И. Лукашов; Под общ. ред. Н.Ф. 
Кузнецовой. – Мн.: Тесей, 1998. – 128 с. 
(Уголовные кодексы стран Восточной 
Европы).

12. Шемшученко Ю.С. Європейське 
право: теорія і практика / Ю.С. Шемшучен-
ко // Проблеми гармонізації законодавства 
України з міжнародним правом. Матеріали 
науково-практичної конференції. – К., 
1998. – 446 с.

13. Уголовный кодекс Грузии / [науч. 
ред. З.К. Бигвава]. – СПб.: Издательство 
«Юридический Центр Пресс», 2002. – 409 
с. 

14. Уголовный кодекс Республики 
Армения / [Е.Р. Азаряна, Н.И. Мацнева. 
Предисловие Е.Р. Азаряна] / [перевод с 
армянского Р.З. Авакяна]. – СПб.: Изд-во 
Р. Асланова «Юридический Центр Пресс», 
2004. – 450 с. 

15. Уголовный кодекс Кыргыской Респу-
блики [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: www.toktom.kg/lawcoll/15076.1.htm.

16. Уголовный кодекс Республики Тад-
жикистан. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 
2001. – 410 с.

17. Уголовный кодекс Республики Ка-
захстан / [Закон Республики Казахстан 
от 16 июля 1997 года №167 ( Ведомости 
Перламента РК, 1997 г. № 15-16) / Преди-
словие министра юстиции Республики Ка-



133

Ñòèðàíêà Ì.Á. - Çàðóá³æíèé äîñâ³ä ðåãëàìåíòàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³...

SUMMARY 
This paper examines the international expe-

rience of regulation of criminal responsibility for 
separatism. On the basis of analysis of orders crimi-
nal legislation separate European and most post-
Soviet countries the general and excellent lines of 
the normative regulation phenomenon of separat-
ism. The author point of view speaks out in relation 
to expedience of implementation of some positions 
of foreign legislation in domestic practice.

Keywords: separatism, territorial integrity, reg-
ulation, comparative law, foreign experience.

АНОТАЦІЯ 
Досліджується зарубіжний досвід регламен-

тації кримінальної відповідальності за сепара-
тизм. На підставі аналізу приписів криміналь-
ного законодавства окремих європейських і по-
страдянських держав констатуються спільні 
і відмінні риси нормативного урегулювання 
явища сепаратизму. Висловлюється авторська 
точка зору щодо доцільності імплементації де-
яких положень зарубіжного законодавства у ві-
тчизняне.
Ключові слова: сепаратизм, територіаль-

на цілісність, регламентація, порівняльне пра-
во, зарубіжний досвід.
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Анализируются вопросы уголовной 
ответственности за превышение военным 
служебным лицом власти или служебных 
полномочий в истории уголовного законода-
тельства; исследуются тенденции примене-
ния указания на юридическую конструкцию 
«превышение военным служебным лицом 
власти или служебных полномочий» в памят-
никах уголовного законодательства.
Ключевые слова: уголовная ответствен-

ность, превышение власти или служебных 
полномочий, воинское должностное лицо, 
существенный вред, военное время, боевая об-
становка, история.

М.І.Хавронюк, С.О.Харитонов та інші. Праці 
згаданих авторів, як правило, зводились до 
аналізу військових суспільнонебезпечних ді-
янь загалом або до коментування окремих 
складів злочинів чи їх ознак. Інша група на-
укових досліджень безпосередньо присвячена 
аналізу ознак складу перевищення військо-
вою службовою особою влади або службових 
повноважень. Ці праці представлені такими 
вченими, як В.П. Бодаєвський, М.І.Мельник, 
І.І.Митрофанов, А.М. Ониськів, К.С. Остапен-
ко та ін. Водночас доводиться констатувати, 
що генезис розвитку кримінально-правової 
регламентації за вказані злочинні дії не висвіт-
лювався у кримінально-правовій літературі.

Метою статті є дослідження історичних ас-
пектів встановлення кримінальної відповідаль-
ності за перевищення військовою службовою 
особи влади чи службових повноважень.

Виклад основних положень
Вінцем давньоруського права є кодифікова-

ний юридичний збірник Руська Правда, який 
містив багато статей, що свідчили про достат-
ньо високий рівень розвитку у Київській Русі 
кримінально-правового регулювання. Однак у 
цій пам’ятці права не було передбачено відпо-
відальності за вчинення військових злочинів, 
у тому числі і перевищення військовою служ-
бовою особою влади чи службових повнова-
жень. Такий стан речей пояснюється тим, що 
в Київській Русі всі воєнні дії виконувала так 
звана княжа дружина, право служити в якій 
надавалося вільним особам, за умовами, що ви-

Постановка проблеми
Будь-яку правову проблему неможливо 

розв’язати, не дослідивши належним чином її 
генезис. Таке дослідження допомагає оцінити 
тенденції розвитку сучасних правових інсти-
тутів і має істотне значення для наступності 
правових норм. Воно надасть змогу розкри-
ти генетичні зв’язки і відносини конкретного 
об’єкту, реальні умови його становлення і роз-
витку, краще зрозуміти сутність явища, що до-
сліджується, а також використати накопиче-
ний століттями юридичний досвід.

Стан дослідження
Вагомий внесок у дослідження питань 

кримінальної відповідальності за військові 
злочини зробили такі науковці, як Л.П. Брич,-
В.О. Бугаєв, М.Б. Головко, С.І.Дячук, М.М. Івлєв,-
М.І. Карпенко, О.Р.Полегенька, М.І. Па-
нов, О.М. Сарнавський, В.М. Стратонова, 
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значалися особистою домовленістю з князем. 
Війська не були виділені в самостійну органі-
зацію. Тому у хвилину небезпеки кожний, хто 
здатний тримати зброю, брав участь у захисті 
та активних бойових діях [1, с.142]. 
Виникнення регулярного війська приво-

дило до появи специфічної категорії людей, які 
на постійній та професійній основі займалися 
військовою діяльністю, що, у свою чергу, вело 
до формування окремої сфери суспільних від-
носин, які підлягали регулюванню та охороні. 
Так, у Соборному Уложенні відповідальність 
за вчинення військових злочинів була перед-
бачена Главою VII «Про службу різних ратних 
людей Московської держави». Хоча в Уложен-
ні 1649 р. не містилось прямої вказівки щодо 
заборони перевищення військовою службо-
вою особою влади чи службових повноважень, 
однак можна прослідкувати певні його прояви. 
Так, у ст.16 Глави VII була встановлена відпо-
відальність сотенного голови у випадку, якщо 
він будь-кого відпустить із своєї сотні без кня-
зівського наказу. За вказані дії передбачалось 
покарання у виді привселюдного биття батога-
ми та позбавлення волі [2]. 
Аналізуючи історичний розвиток кримі-

нальної відповідальності за перевищення вій-
ськовою службовою особою влади чи службо-
вих повноважень, не можна не згадати про 
«Військовий артикул» 1715 р., який був тісно 
пов’язаний з усіма державними реформа-
ми того часу. У цьому нормативно-правово-
му акті помітною є чітка система військових 
складів злочинів, серед яких, власне, мають 
місце злочини військових осіб проти своїх під-
леглих. Так, в арт.33 містилось наступне по-
ложення: «Никто из офицеров да не дерзает 
обретающихся под своею командою салдат, 
без важных и пристойных притчин, жестоко 
бить или уязвить. Кто против того преступит, 
воинскому суду представлен и потом, по изо-
бретению дела, наказан будет. А есть ли он то 
часто чинить будет, имеет своего чина лишен 
быть». Окрім того, кримінально-караними ви-
знавались дії офіцерів як вищого, так і нижчого 
рангу, які полягали у примушуванні солдат до 
вчинення ними важкої роботи (ст.54).
В Уложенні про покарання кримінальні і 

виправні 1845 р. відповідальність за вчинення 
військових злочинів була передбачена у Розді-
лі VI «Про злочини і проступки проти поста-

нов про повинності державні і земські». Однак 
у вказаному розділі не передбачено статті, яка 
б встановлювала відповідальність за переви-
щення військовою службовою особою влади 
чи службових повноважень. Водночас відпо-
відно до ст.367 Глави ІІ Розділу V криміналь-
ному покаранню підлягали чиновник чи інша 
службова особа за перевищення влади, яке 
трактувалося як вихід за межі діянь, що вхо-
дять у коло обов’язків, вчинення чого-небудь 
всупереч закону або встановленому порядку, 
або присвоєння права, яке їм не належить чи 
самовільне вирішення будь-якого питання, 
вчинення діяння чи видання розпорядження, 
на яке необхідний дозвіл вищого начальства. 
При цьому не слід вважати перевищенням 
влади наступні випадки: 1) коли чиновник або 
інша службова особа відступить у своїх діяннях 
від звичайних правил у зв’язку з особливим 
випадком; 2) якщо особа у зв’язку з надзви-
чайними обставинами візьме під свою відпові-
дальність вжиття відповідних заходів без нака-
зу вищого начальника і в подальшому доведе, 
що вони були здійснені для користі держави 
або якщо вказані заходи по нагальності спра-
ви не могли бути вжиті без видимої небезпеки 
чи шкоди для служби (ст.369). Чиновник чи 
інша службова особа, яка перевищила владу, 
підлягає, в залежності від важливості справи 
і відповідних обставин: зняттю з посади; ви-
ключенню зі служби; ув’язненню у фортеці на 
строк від одного до двох років; або в особливо 
важливих випадках – позбавленню всіх особис-
тих і присвоєних прав та засланню в Томську 
або Тобольську губернії на строк від одного до 
двох років (ст.370).
Кримінально-караними визнавались на-

ступні способи перевищення влади чинов-
ником чи іншою службовою особою: насиль-
ство чи погрози щодо підлеглого (ч.2 ст.373), 
насильницькі дії з використанням зброї (ч.3 
ст.373), катування та жорстоке поводження 
(ст.374), спричинення ран чи каліцтва (ст.375), 
вжиття заходів примусу без поважних на те 
причин (ч.2 ст.377) [3, с.284]. Таким чином, 
можна стверджувати, що кримінально-пра-
вове регулювання перевищення військовою 
службовою особою влади чи службових повно-
важень здійснювалося за допомогою норм, що 
містили заборони на посадові злочини. 
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В останнє десятиріччя XIX ст. був підготов-
лений новий кримінальний кодекс — Кримі-
нальне уложення 1903 року, яке було підписа-
не імператором, але повністю так і не ввійшло 
в дію. У цій пам’ятці права норма, що перед-
бачала відповідальність за перевищення вла-
ди, була зосереджена у ст. 636 (Глава 37 «Про 
злочинні діяння по службі державній і громад-
ській»). Так, за вчинення службовою особою 
діяння по службі, яке не передбачено законом 
чи покладеними на неї обов’язками чи без 
дозволу вищого керівництва, передбачалось 
покарання у виді арешту (ч.1 ст.636). Кваліфі-
куючими ознаками визнавалось вчинення від-
повідних дій, внаслідок яких була спричинена 
важлива шкода державному, суспільному або 
приватному інтересу або виникла небезпека 
її заподіяння або було застосовано насильство 
над особою чи погроза його застосування або 
якщо перевищення влади вчинено з корис-
ливим мотивом. За вказані дії передбачалось 
покарання у виді ув’язнення у виправному 
домі або тюрмі (ч.2 ст.636). Нарешті, особливо 
кваліфікуючою ознакою цього складу злочи-
ну визнавалось перевищення влади, вчинене 
з корисливих мотивів, якщо внаслідок цього 
спричинена шкода державному, суспільному 
або приватному інтересу або виникла небез-
пека її заподіяння. Відповідно до ч.4 ст.636 
Уложення суб’єктом аналізованого складу зло-
чину є службова особа, яка виконує обов’язки 
по державній чи громадській службі. Тобто 
під вказану категорію підпадає широке коло 
суб’єктів, серед яких власне і військова служ-
бова особа. Однак у цьому документі, як і в по-
передніх, не передбачено спеціальної норми, 
яка б встановлювала відповідальність за пере-
вищення військовою службовою особою влади 
чи службових повноважень.
Важливе значення для розвитку військо-

во-кримінального законодавства мало Поло-
ження про революційні військові трибунали, 
затверджене декретом ВЦВК 20 листопада 1919 р., 
у якому була передбачена система складів зло-
чинів, які вчинялися військовослужбовцями, 
серед яких власне можна виділити посадові 
суспільнонебезпечні діяння. У вказаному доку-
менті чи не вперше регламентувалась відпові-
дальність за перевищення влади саме військо-
вою службовою особою, оскільки в попередніх 
пам’ятках правах мова йшла про вчинення 

відповідних злочинних дій службовою особою. 
Зокрема, у п. «б» ч.3 Положення зазначалось, 
що Відомству Революційного Військового 
Трибуналу армії підлягають справи про «пере-
вищення і бездіяльність влади за умови, якщо 
зазначені діяння спричинили істотну шко-
ду для Республіки або для справи революції, 
або ж завдали значних збитків скарбниці, або 
якщо існувала загроза заподіяння шкоди, од-
нак суспільнонебезпечні наслідки не настали 
у зв’язку з вчасно вжитими заходами іншими 
особами» [4]. У цьому документі поняття «пе-
ревищення влади» є дещо розмитим, оскільки 
лише вказується на істотну шкоду та значні 
збитки як різновиди злочинних наслідків. На-
томість про форми перевищення влади вій-
ськовою службовою особою мова йде. Однак 
такий стан речей можна пояснити тим, що в 
Положенні від 20 листопада 1919 р. містились, 
насамперед, норми процесуального права, які 
регламентували питання підсудності, організа-
ції, розгляду справ та виконання вироків про 
вчинені злочини в районі військових дій вій-
ськовослужбовцями і військовополоненими.
У 1922 р. був прийнятий КК УРСР, у яко-

му в окремій статті (ст.209 Глави VII «Військо-
ві злочини») передбачалась відповідальність 
за перевищення влади військовим начальни-
ком або його бездіяльність. Стаття складалась 
із трьох частин. Так, за вчинення військовим 
начальником вказаних дій без злого умислу, 
якщо це не спричинило дезорганізації ввіре-
них йому збройних сил і матеріальних коштів 
або інших особливо важливих наслідків перед-
бачалось покарання у виді позбавлення волі 
на строк до трьох років зі строгою ізоляцією. 
До кваліфікуючих ознак цього складу злочину 
відносили спричинення загальної дезорганіза-
ції ввірених йому збройних сил і матеріальних 
засобів або військовий бунт, або відсутність на-
лежного постачання, або загибель цих сил і за-
собів, або розголошення таємниць, стратегіч-
них планів або інші особливо важливі наслідки 
(позбавлення волі на строк до п’яти років зі 
строгою ізоляцією). Як особливо кваліфікуючі 
ознаки – перевищення влади із злісним намі-
ром, з корисливих або інших цілей, незалежно 
від того чи були спричинені наслідки (позбав-
лення волі на строк не нижче п’яти років). 
Отже, можна вважати, що норма про пере-

вищення влади військовою службовою особою 
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набула «змістовного вигляду» лише у КК УРСР 
1922 р. Однак вона була далекою від доскона-
лості. По-перше, відсутність вказівки у диспо-
зиції статті на юридичну конструкцію «переви-
щення службових повноважень» дещо звужує 
обсяг кримінально-правового регулювання; 
по-друге, законодавцем не описуються форми 
вчинення відповідного посягання; по-третє, 
санкція ч.1 ст.209 КК видається занадто суво-
рою, оскільки злочин вчинено без злого умис-
лу та не завдано особливо важливих наслідків, 
що свідчить про те, що в такому випадку пови-
нні застосовуватись правила дисциплінарного 
статуту; по-четверте, санкція особливо кваліфі-
кованого складу злочину не передбачає верх-
ньої межі покарання, що могло створювати 
широкий простір для суддівського розсуду.

8 червня 1927 р. був прийнятий КК УРСР, 
у якому законодавцем об’єднано в одній статті 
декілька складів злочинів, а саме: зловживан-
ня владою, перевищення влади, бездіяльність 
влади, а також халатне ставлення до служби 
особи начальницького складу Робітничо-Се-
лянської Червоної Армії (ст.206-17). У цьому 
документі вперше вказується на час (воєнний) 
та обстановку (бойова) вчинення злочину як 
одну з ознак об’єктивної сторони складу злочи-
ну. Водночас зміст вказаної норми викладений 
дещо хаотично та нечітко, оскільки законода-
вець у п «а» ст.206-17 КК встановлює однакове 
покарання за перевищення влади особою на-
чальницького складу (позбавлення волі зі стро-
гою ізоляцією або без такої на строк не менше 
шести місяців), якщо вказаними діями спричи-
нено тяжкі наслідки (дезорганізація ввірених 
сил або дорученої справи, або розголошення 
військової таємниці) або якщо їх не завдано. 
При цьому за вчинення тих самих дій, які пе-
редбачені ст.206-17 при обтяжуючих обстави-
нах, передбачений вищий захід соціального 
захисту (п «б» ст.206-17). У примітці 1 до статті 
21 зазначалось, що для боротьби з найтяжчи-
ми злочинами, що загрожують основам радян-
ської влади і радянського ладу винятковим за-
ходом соціального захисту є розстріл. 

5 грудня 1958 р. другою сесією Верховної 
Ради СРСР п’ятого скликання було прийнято 
Закон про кримінальну відповідальність за 
військові злочини, що зумовлено здійсненням 
загальної на той час кодифікації кримінально-
го законодавства Союзу РСР і союзних респу-

блік [5, с. 29]. У ст.24 передбачалась відпові-
дальність за зловживання владою, перевищен-
ня влади і недбале ставлення до служби. При 
цьому законодавець до конструювання диспо-
зиції вказаної статті підійшов більш виважено. 
Так, в основному складі злочину криміналь-
но-караним визнавалось перевищення влади 
начальником або посадовою особою, якщо ці 
дії вчинялися систематично, або з корисливих 
мотивів, або з іншої особистої зацікавленості, а 
також якщо вони заподіяли істотну шкоду (п 
«а» ст.24). Натомість кваліфікованим складом 
злочину було вчинення вищевказаних дій у 
військовий час або в бойовій обстановці (п «в» 
ст.24) [6]. При цьому міра покарання за переви-
щення влади істотно посилилась у порівнянні 
з його регламентацією у попередніх норматив-
но-правових актах. Так, за просте перевищен-
ня влади начальником або посадовою особою 
передбачалось покарання у виді позбавлення 
волі на строк від шести місяців до десяти ро-
ків. Натомість, за вчинення цього злочину за 
обтяжуючих обставин (у військовий час або в 
бойовій обстановці) особа підлягала покаран-
ню у виді позбавлення волі на строк від трьох 
до десяти років або розстріл. Очевидно, що 
санкції ст. 24 Закону від 5 грудня 1958 р. мали 
надмірно широкі межі, що, незважаючи на 
ряд позитивних рис (варіативність покарання, 
можливість ухвалення справедливого рішен-
ня), не можна вважати виправданим, оскільки 
створюється широкий простір для суддівсько-
го угляду, що є стимулом для корупції. 
У КК УРСР 1960 р. вперше у ст.254-2 була 

передбачена окрема норма про перевищення 
військовою посадовою особою влади чи по-
садових повноважень (введена в дію Законом 
України від 11 липня 1995 р. № 282/95-ВР), де-
які положення якої є наближеними до чинно-
го законодавчого її змісту. Стаття складалася з 
чотирьох частин, у якій законодавцем визнача-
лись конкретні форми вчинення аналізованого 
посягання, серед яких можна виділити наступ-
ні: 1) незаконне використання транспортних 
засобів, споруджень чи іншого військового 
майна; 2) незаконне використання підлеглого 
для особистих послуг чи послуг іншим особам; 
3) інше перевищення військовою посадовою 
особою влади чи посадових повноважень;-
4) застосування нестатутних методів впливу 
щодо підлеглого; 5) перевищення дисциплі-
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нарної влади, якщо ці дії завдали істотної шко-
ди; 6) застосування насильства щодо підлегло-
го. Кваліфікуючими та особливо кваліфікуючи-
ми ознаками цього складу злочину є вчинення 
його із застосуванням зброї, спричинення тяж-
ких наслідків, а також у воєнний час або в бо-
йовій обстановці (п. «в», «г» ст.254-2 КК).  За 
такі дії призначалось покарання у виді позбав-
лення волі на строк від п’яти до дванадцяти 
років з конфіскацією майна або без такої (п. «в» 
ст.254-2 КК) та позбавлення волі на строк від 
восьми до п’ятнадцяти років або довічним по-
збавленням волі (п «г» ст.254-2 КК). Натомість 
покарання у виді смертної кари Рішенням Кон-
ституційного Суду України від 29.12.99 р. N 
11-рп/99 було визнано таким, що не відповідає 
Конституції України (є неконституційним) [7].
У чинному КК України норма про переви-

щення влади військовою службовою особою 
влади чи службових повноважень була перед-
бачена у ст.424 КК України. Однак у подаль-
шому ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-
го та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо імплементації до національного 
законодавства положень статті 19 Конвенції 
ООН проти корупції» від 21 лютого 2014 року 
№ 746-18, до КК України було внесено цілу низ-
ку змін, серед яких, власне, виключення статті, 
яка регламентувала кримінальну відповідаль-
ність за перевищення військовою службовою 
особою влади чи службових повноважень. 
Така позиція законодавця пояснювалась тим, 
що склад злочину, передбаченого ст. 424 КК 
України, є спеціальним – за ознакою суб’єкта 
– складом перевищення влади чи службових 
повноважень, передбаченого ст. 365 КК Украї-
ни. Відповідно всі ознаки цих складів злочинів, 
за винятком ознаки суб’єкта – військової служ-
бової особи, співпадають. За твердженням-
М.І. Хавронюка, відбулась часткова декриміна-
лізація діяння, передбаченого ст.424 КК Укра-
їни, оскільки частина військових службових 
осіб є працівниками правоохоронних органів, 
а частина – ні [8]. Тому очевидно, що таку по-
зицію законодавця не слід було сприймати 
схвально, оскільки у випадку вчинення вій-
ськовою службовою особою, яка не є працівни-
ком правоохоронного органу, злочину, перед-
баченого ст.424 КК України, вона не може бути 
притягнена до відповідальності за перевищен-
ня влади чи службових повноважень, а відпо-

відно, повинна бути звільнена від покарання 
та його відбування на підставі ч.2 ст.74 КК 
України. Однак в подальшому законодавець, 
мабуть, зрозумівши хибність такого кроку, ЗУ 
«Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України щодо перевищення військовою 
службовою особою влади чи службових по-
вноважень» від 07 квітня 2015 № 290-VIII до-
повнив КК України ст.426-1, яка регламентує 
кримінальну відповідальність за перевищення 
військовою службовою особою влади чи служ-
бових повноважень. Потреба у запровадженні 
вказаної норми значно актуалізувалася у зв’язку 
зі збройною агресією РФ проти України, що 
беззаперечно вимагає вжиття заходів, у тому 
числі і кримінально-правового характеру, для 
забезпечення належних умов проходження 
військової служби. Таким чином з прийняттям 
чинного КК України існуюча норма про 
перевищення військовою службовою 
особою влади чи службових повноважень 
потребує подальшого вдосконалення, а відтак 
продовжує розвиватись і сьогодні.

Висновки
У цілому такий історичний екскурс до-

зволяє виокремити наступні закономірності 
розвитку кримінального законодавства про 
відповідальність за перевищення військовою 
службовою особою влади чи службових 
повноважень:

- генезис розвитку кримінально-правової 
регламентації за вказані дії відбувався 
поступово, що відповідало потребам суспіль-
ства того чи іншого історичного періоду;

- спеціальна норма про перевищення 
військовою службовою особою влади чи 
службових повноважень з’явилася лише на 
початку XX ст.;

- окремі форми вчинення аналізованого по-
сягання висвітлюються у Військовому артикулі 
1715 р., у якому можна простежити чітку сис-
тему військових складів злочинів, серед яких і 
злочини військових осіб проти своїх підлеглих;

- відповідальність за перевищення військо-
вою посадовою особою влади чи посадових 
повноважень в окремій нормі вперше була пе-
редбачена лише у КК УРСР 1960 р., положен-
ня якої є наближеними до чинного законодав-
чого її змісту.
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SUMMARY 
The article analyses the historic aspects of 

emerging and evolution of the system of military 
crimes on the territory of Ukraine since the Kievan 
Rus up to the present times. The specifi c issues of 
criminal liability for improper use of powers of of-
fi ce authorities in the history of criminal law. We 
researched of writing documents of Kyiv`s Rus, 
Lithuanian Regulations, normative acts of tsar’s 
Russia, criminal codes and decisions of soviet pe-
riod, projects of the Criminal code, geared-up in in-
dependent Ukraine is conducted, and maintenance 
and place of criminal-legal norm «improper use of 
powers of offi ce authorities» in Criminal Code of 
Ukraine today.

The article analyses the the problem of social 
determination of criminal responsibility of military 
offi cial for improper use of powers. The author 
gives the defi nition of such notion as Improper Use 
of Authorities and studies its specifi c traits, gives 
a detailed analysis of corpus delicti and its kinds. 
Number of original sources is determined, which 
covered criminal responsibility for violation of the 
improper use of powers of offi ce authorities as well 
as the criminal law analysis of the elements of the 
rules, which became prototypes of the studied by us 
crime, is done. Parallel is drawn out between rules 
of that time to the current, found out distinction of 
the legislative technique. 

The main characteristics these legislation in 
different historical epochs have been defi ned. Cer-
tain conformities of regulation of this problem in 
main historic events of our country are determined. 
It is investigated that at each stage of society devel-
opment the improvement of standards, which in-
cluded responsibility for the joint improper use of 
powers of offi ce authorities, and which were gradu-
ally transformed.

Key words: criminal responsibility, improper 
use of powers of offi ce authorities, military offi cial, 
extensive damage, war time, war fare, history.

АНОТАЦІЯ 
Аналізуються питання кримінальної від-

повідальності за перевищення військовою служ-
бовою особою влади чи службових повноважень 
в історії кримінального законодавства; дослі-
джуються тенденції застосування вказівки на 
юридичну конструкцію «перевищення військо-
вою службовою особою влади чи службових по-
вноважень» у пам’ятках кримінального зако-
нодавства.
Ключові слова: кримінальна відповідаль-

ність, перевищення влади чи службових по-
вноважень, військова службова особа, істотна 
шкода, воєнний час, бойова обстановка, історія.
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В статье раскрываются концепция и 
особенности применения принципов верхо-
венства права и юридической определенно-
сти, для разрешения проблемы конкуренции 
правовых норм, устранения юридических 
фикций и коллизий, обеспечения качества 
процессуальной формы, гармонизации за-
конодательства, улучшения следственной и 
судебной практики, гармонизации законода-
тельства Украины с законодательством Ев-
ропейского Союза.
Ключевые слова: манипуляции на рынку, 

юридическая определенность, конкуренция 
юридических норм, качество закона.

умов для інвестиційної діяльності, розробки 
чітких, зрозумілих і справедливих правил 
у сфері ринкових відносин та усунення не-
прийнятних факторів тиску на бізнес.

Аналіз останніх наукових досліджень 
показує, що проблема верховенства права 
та юридичної визначеності у сфері право-
суддя взагалі і щодо застосування окремих 
інститутів кримінального права приділя-
ється увага економістів та юристів [7-19].-
В окремих аспектах відповідальності за зло-
вживання на ринку розглядалась і в спеці-
ально присвячених цій проблематиці на-
укових роботах [7- 9, 12, 14, 17]. Але існуючі 
публікації не вичерпують усю складну про-
блему, а швидше утворюють фундаменталь-
ну базу для подальшого її дослідження. 

Метою даної роботи є надання конкрет-
них законодавчих пропозицій щодо підви-
щення доктринальної та правової якості ін-
ститутів кримінального права, пов’язаних із 
застосуванням відповідальності за «маніпу-
лювання ринком», з урахуванням положень 
Директиви 2014/57/ЄС

Викладення основного матеріалу до-
слідження та його основні результати
Поява у кримінальному законодавстві 

норми, яка передбачає відповідальність за 
маніпулювання на фондовому ринку, попри 
слушні наміри, не забезпечило ефектив-

Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними 

завданнями
Проблема правової визначеності є ахіл-

лесовою п’ятою багатьох інститутів україн-
ської правової системи. У 2011 році Кримі-
нальний кодекс України було доповнено-
ст. 222-1 «Маніпулювання на фондовому 
ринку», диспозиція якої викладена через 
спробу застосування бланкетного способу. 
Така юридична техніка допустима, але при 
її застосуванні допущені розпливчаті і нечіт-
кі концепти, суперечливі приписи. Має міс-
це конкуренція правових норм, що не спри-
яє їх належному правозастосуванню.
Актуальність досліджуваної пробле-

ми обумовлюється необхідністю стабіліза-
ції фондового ринку, створення належних 
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ності правозастосовчої практики. Це було 
пов’язано насамперед зі складністю самого 
правовідношення – дій на ринку, який має 
відповідні специфічні механізми діяльнос-
ті, правила та запобіжники. На фондовому 
ринку, зокрема фондовій біржі, ознаки шах-
райства чи інших зловживань зазвичай не 
є явними, також не є тотожними тим, що 
зазвичай сприймаються в практиці притяг-
нення до відповідальності, встановленої за 
інші злочини проти власності чи порядку 
управління. 
У 2011 році Законом України №3267 

від 21.04.2011 року Кримінальний кодекс 
України було доповнено ст. 222-1 «Маніпу-
лювання на фондовому ринку» [1]. До цього 
моменту подібні дії карались адміністратив-
ними засобами, а у чинному Кримінальному 
кодексі існували певні схожі норми, що сто-
суються відповідальності за шахрайство та 
зловживання владою. Проте, на нашу дум-
ку, питання розмежування відповідальності 
та юридичної визначеності не вирішено. 
З одного боку, чинний Кримінальний 

кодекс України передбачає відповідальність 
за ряд діянь, визначення складів злочинів 
яких є схожими з ознаками складу злочину, 
передбаченого ст. 222-1 КК України: ст. 190 
(Шахрайство) – «Заволодіння чужим май-
ном або придбання права на майно шляхом 
обману чи зловживання довірою»; ст. 191 
(Привласнення, розтрата майна або заволо-
діння ним шляхом зловживання службовим 
становищем); ст. 364 (Зловживання владою 
або службовим становищем) – «умисне, з 
метою одержання будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе чи іншої фізичної або 
юридичної особи використання службовою 
особою влади чи службового становища всу-
переч інтересам служби, якщо воно завда-
ло істотної шкоди охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих гро-
мадян або державним чи громадським інте-
ресам, або інтересам юридичних осіб» [1]. 
Відтак існує конкуренція кримінально-

правових норм, при якій одне й те саме ді-
яння кваліфікується правоохоронними ор-
ганами за декількома нормами Криміналь-
ного кодексу України, незважаючи на те, що 
пріоритетною нормою є лише одна (спеці-
альна) норма.

Така практика не відповідає принципу 
кримінального законодавства України щодо 
неможливості застосування за одне й те саме 
злочинне діяння двох різних видів покаран-
ня, а також неможливості застосування до 
діяння, що має спеціальний склад злочину 
– суміжних статей, а законодавство ще не в 
повній мірі відповідає принципу юридичної 
визначеності. 
У якості особливостей складу злочину, 

що передбачає відповідальність за неправо-
мірні дії на фондовому ринку, можна виді-
лити наступні:
Об’єктом злочину є виключно суспільні 

відносини, які виникають під час обігу цін-
них паперів на фондовій біржі і забезпечу-
ють встановлений законом порядок такого 
обігу та захист прав і законних інтересів 
учасників фондового ринку та інвесторів у 
цінні папери. Ці відносини, зокрема, регу-
люються законами України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» та «Про цінні папери та фондовий 
ринок». Урегульованість відповідних рин-
кових відносин потребує удосконалення з 
урахуванням сучасних європейських стан-
дартів. 
Об’єктивна сторона характеризується:
1) діями службової особи учасника фон-

дового ринку, що мають ознаки маніпулю-
вання на фондовій біржі, встановлені відпо-
відно до закону щодо державного регулю-
вання ринку цінних паперів;

2) наслідками: а) отримання професій-
ним учасником фондового ринку або фізич-
ною особою чи третіми особами прибутку у 
значних розмірах, або б) уникнення такими 
особами збитків у значних розмірах, або 
в) заподіяння значної шкоди охоронюва-
ним законом правам, свободам та інтересам 
окремих громадян або державним чи гро-
мадським інтересам, або інтересам юридич-
них осіб;

3) причинним зв’язком між діями та на-
слідком.
Суб’єкт злочину – специфічний: службо-

ва особа професійного учасника ринку цін-
них паперів.
Суб’єктивна сторона характеризується 

умислом. Безумовно, при такому умислі осо-
ба має усвідомлювати протиправність своїх 
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дій, для чого слід забезпечити ясність і зро-
зумілість законодавчих концептів і приписів 
і встановлених єдиних правил для учасни-
ків ринкових відносин, які б виключали ма-
ніпулювання самим законом. 
Зазначимо, що якщо дії, що мають озна-

ки кримінального правопорушення, відбу-
вались на фондовій біржі, то об’єктом зло-
чину відповідно будуть суспільні відносини, 
які виникають під час обігу цінних паперів 
та інших фінансових інструментів на фон-
довій біржі. Таким чином, враховуючи за-
значене, будь-яка дія на фондовому ринку, 
що пов’язана з елементами 1) шахрайства, 
2) привласнення або розтрати майна, 3) зло-
вживання службовим становищем, охоплю-
ється складом злочину, передбаченого у-
ст. 222-1 КК України.
Серед складів злочинів, передбачених 

ст. ст. 190, 191, 222-1, 364 КК України, тіль-
ки об’єктивна сторона складу злочину, пе-
редбаченого ст. 222-1 КК України, передба-
чає найбільш вузький, спеціалізований, під-
хід визначення: 1) шахрайства, 2) привлас-
нення або розтрати майна, 3) зловживання 
службовим становищем, стосовно дій з необ-
хідною кваліфікуючою ознакою – здійснен-
ня таких дій на фондовій біржі. 

У свою чергу, сфера регулювання ст. ст. 190, 
191, 364 КК України не передбачає кваліфі-
кацію дій, пов’язаних із діяльністю на фон-
довій біржі.
За будь-які дії, що стосуються зазначе-

них випадків та здійснені на фондовій біржі, 
кримінальна відповідальність може наста-
вати виключно за ст. 222-1 чинного Кримі-
нального кодексу України. Окремим випад-
ком є склад злочину, передбаченого ст. 232-
1 КК України «Незаконне використання 
інсайдерської інформації», проте він у силу 
специфіки потребує окремого спеціального 
розгляду.
З іншого боку, КК України в статті 222-

1 «Маніпулювання на фондовому ринку» не 
досить чітко, з застосуванням розпливчатих 
дефініцій і юридичних фікцій, зробив спро-
бу сформулювати спеціальний склад злочи-
ну, визначаючи наступне: 

1. Умисні дії службової особи учасника 
фондового ринку, що мають ознаки мані-
пулювання на фондовій біржі, встановлені 

відповідно до закону щодо державного ре-
гулювання ринку цінних паперів, що при-
звели до отримання професійним учасни-
ком фондового ринку або фізичною особою 
чи третіми особами прибутку у значних роз-
мірах, або уникнення такими особами збит-
ків у значних розмірах, або якщо це запо-
діяло значну шкоду охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих гро-
мадян або державним чи громадським інте-
ресам, або інтересам юридичних осіб, – ка-
раються штрафом від трьох тисяч до п’яти 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років [1].
Викладення ст. 222-1 Кримінального ко-

дексу України об’єктивної сторони складу 
даного злочину не може не викликати об-
ґрунтованої критики.
Кримінальний кодекс України та одно-

часно з ним Закон України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні» [2] мали б чітко визначати конкретні 
діяння, які за змістом підпадають під озна-
ки «маніпулювання на фондовому ринку», і 
лише за них передбачити відповідні санкції. 
Термін «маніпуляція» чи «маніпулю-

вання» походить від латинського сло-
ва «manipulare» та означає «управляти», 
«управляти зі знанням справи» тощо, а його 
первинний зміст включає дії як позитив-
ного характеру, так і може охоплювати ді-
яння негативного характеру, включаючи 
різні «махінації». Закон не дає чітких розме-
жувань «позитивних маніпуляцій» від сус-
пільнонебезпечних, а тим самим криміналь-
но карних «махінацій», змішуючи усі діяння 
в терміні «маніпулювання», ознаки якого не 
розкриває. 
Не добавляє чіткої юридичної визначе-

ності і фразеологізм закону [2], що кримі-
нально карними є діяння «що призвели до 
отримання професійним учасником фондо-
вого ринку або фізичною особою чи третіми 
особами прибутку у значних розмірах, або 
уникнення такими особами збитків у зна-
чних розмірах, або якщо це заподіяло зна-
чну шкоду охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян 
або державним чи громадським інтересам, 
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або інтересам юридичних осіб». З даного 
розпливчатого словосполучення випливає, 
що учасник фондового ринку за формально 
означеними в законі приписами має нести 
кримінальну відповідальність, навіть якщо 
своїми «маніпуляціями» спричинив «значну 
шкоду» самому собі. 
Не усувають ознак очевидних юридич-

них фікцій і приписи ст. 10-1 Закону Укра-
їни «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні»[2], згідно з визна-
ченнями якого «маніпулюванням цінами на 
фондовому ринку є: « здійснення або нама-
гання здійснити операції чи надання заявки 
на купівлю або продаж фінансових інстру-
ментів, які надають або можуть надавати 
уявлення щодо поставки, придбання або 
ціни фінансового інструменту, що не відпо-
відають дійсності та вчиняються одноосібно 
або за попередньою змовою групою осіб і 
призводять до встановлення інших цін, ніж 
ті, що існували б за відсутності таких опе-
рацій або заявок»; «неодноразове протягом 
торговельного дня здійснення або намаган-
ня здійснити операції чи надання заявки на 
купівлю або продаж фінансових інструмен-
тів, що не мають очевидного економічного 
сенсу або очевидної законної мети, якщо за 
результатами таких торгів власник таких фі-
нансових інструментів не змінюється» тощо. 
У швидкоплинних процесах очевидне 

від неочевидного відрізнити не те, що важ-
ко, скоріше у розумних людей завжди бу-
дуть сумніви щодо будь-чого, на перший по-
гляд, «очевидного» для інших.
На фондовому ринку хтось отримує при-

буток, хтось втрачає, але це не означає, що 
завжди, той хто отримав прибуток, винен у 
«завданні шкоди» іншим. Невдалі положен-
ня закону роблять неможливим його засто-
сування в цілому або породжують спроби 
його застосування не для захисту суспільних 
інтересів, а для «маніпулювання» суб’єктами 
ринку, тиску на бізнес.
Встановлюючи відповідальність за певні 

дії, законодавець мав би, по-перше, сфор-
мулювати ознаки суспільної небезпечності 
певних дій, по-друге, визначити, що саме 
заборонено, по-третє, чітко і зрозумілою мо-
вою, достатньою для диференціації того, що 
можна, від того, чого не дозволено, вказати, 

порушення яких саме заборон тягне кри-
мінальну відповідальність. Недотримання 
цих вимог показує на недотримання прин-
ципу юридичної визначеності, перетворює 
норми закону в юридичну фікцію. 
У цілому сама законодавча конструк-

ція, що використана при формуванні при-
писів названих статей, не зовсім відповідає 
усталеним прийомам законодавчої техніки, 
принципам кримінального права та прин-
ципу юридичної визначеності, на застосу-
ванні якого наголошують чисельні преце-
дентні рішення Європейського суду з прав 
людини. 
Правова визначеність передбачає фор-

мулювання в законі чітких, однозначних 
і зрозумілих правових приписів, за яких 
забезпечується легкість та доступність 
з’ясування змісту права і юридично забезпе-
чену можливість скористатись цим правом, 
передбачуваність застосування правових 
норм, а встановлювані законом обмежен-
ня будь-якого права повинні базуватися на 
критеріях, які дадуть змогу особі відокрем-
лювати правомірну поведінку від проти-
правної, передбачати юридичні наслідки 
своєї поведінки. 
Варіанти вирішення проблеми удоско-

налення законодавчого визначення відпо-
відальності за незаконні дії на ринку можуть 
бути різними: а) застосування з огляду на 
порушених положень ст. 22 Конституції Укра-
їни декриміналізації - скасування ст. 222-1 
Кримінального кодексу України та встанов-
лення більш дієвих засобів протидії даним 
діянням у нормах адміністративного права; 
б) забезпеченні більш чіткої правової визна-
ченості шляхом удосконалення норм кримі-
нального законодавства. 
Проблема має розв’язуватись також з 

урахуванням того, що в 2014 році Угодою 
про асоціацію України з Європейським Со-
юзом в частині реформування фондового 
ринку було передбачено, що наша країна за-
безпечить поступове приведення у відповід-
ність з нормами ЄС своїх чинних законів і 
майбутнього законодавства. До чинного за-
конодавства ЄС у сфері боротьби зі зловжи-
ваннями ринком відносяться чинні Директива 
ЄС №2014/57/ЄС від 16 квітня 2014 р. про кри-
мінальні санкції за зловживання ринком[4] 
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та регламент ЄС Регламент ЄС № 596/2014 
від 16 квітня 2014 року. про зловживання 
на ринку (регламент про зловживання на 
ринку) і про визнання такими, що втрати-
ли чинність, Директиви 2003/6/ЄС Євро-
пейського Парламенту та Ради і Директив 
Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС і 2004/72/
ЄС[5]. 
Водночас у питаннях імплементації 

норм європейського законодавства до наці-
онального законодавства України, на нашу 
думку, слід виходити з примату вітчизняної 
доктрини права, яка передбачає правову 
визначеність як необхідну складову прин-
ципу верховенства права.

Висновки
При формулюванні кримінальної відпо-

відальності юридичні норми мають базува-
тися на критеріях, які дадуть змогу особі від-
окремлювати правомірну поведінку від проти-
правної. Чинні редакції статей ст. ст. 190, 191, 
222-1 364 КК України підлягають удоскона-
ленню, а в перспективі – декриміналізації та 
юридичної визначеності адміністративної 
відповідальності за відповідні діяння. Нара-
зі пропонуємо закріпити тут такий припис 
«Маніпулювання ринком» 
Умисні дії учасника ринку з маніпу-

лювання урегульованим законом ринком, 
шляхом надання будь-якої завідомо неправ-
дивої чи недостовірної інформації, деклара-
ції фіктивних пропозицій чи оманливих на-
мірів або розповсюдження інших завідомо 
хибних даних чи фактів, які завдали значної 
шкоди інтересам інших фізичних, юридич-
них осіб або державі…» 
У примітках до даної статті доцільно 

буде зазначити наступне: 
1. Під поняттям «ринок» у цій статті слід 

розуміти визначений відповідним Законом 
регульований ринок. 

2. Під маніпулюванням ринком у цій 
статті слід розуміти наступні дії: а) здійснен-
ня трансакції, розміщення наказу на торгів-
лю чи будь-які інші дії, що: подають недосто-
вірні чи оманливі сигнали щодо пропозиції, 
попиту чи ціни фінансового інструмента або 
пов’язаного з ним спотового контракту; або 
фіксують ціну одного чи декількох фінансо-
вих інструментів або пов’язаного з ним спо-

тового контракту на аномальному або штуч-
ному рівні, окрім випадків, коли особа, що 
здійснює трансакції чи випускає накази на 
торгівлю має законні підстави для таких дій, 
і такі трансакції чи накази на торгівлю від-
повідають прийнятим комерційним практи-
кам на відповідному торгівельному майдан-
чику; б) здійснення трансакції, розміщення 
наказу на торгівлю чи будь-які заходи або 
дії, що впливають на ціну одного чи декіль-
кох фінансових інструментів чи пов’язаного 
з ними спотового контракту, з викорис-
танням фіктивної схеми чи будь-якої іншої 
форми обману чи махінацій; в) поширення 
інформації в засобах масової інформації, 
включаючи через мережу Інтернет, чи будь-
якими іншими засобами, що подає недосто-
вірні чи оманливі сигнали щодо пропозиції, 
попиту чи ціни фінансового інструменту чи 
пов’язаного з ним спотового контракту, або 
фіксує ціну одного чи декількох фінансових 
інструментів чи пов’язаного з ними спотово-
го контракту на аномальному чи штучному 
рівні, якщо особи, що поширювали інфор-
мацію, отримують для себе чи іншої особи 
перевагу чи зиск з поширення вищезгаданої 
інформації; г) надання будь-якої недостовір-
ної чи оманливої інформації чи введення не-
достовірних чи оманливих даних або будь-
які інші дії, покликані маніпулювати розра-
хунком базової ціни (бенчмарків).

3. Не є маніпулюванням ринком, а отже, 
правопорушенням дії, які здійснюються 
відповідно до чинних на ринку правил, ре-
гламентів, стандартів, затверджених в уста-
новленому порядку, а також отримання 
правомірної вигоди при дотриманні таких 
правил, регламентів, стандартів».

Перспективи подальшого дослідження 
проблеми вбачаються в розробці концепту-
альної моделі проекту Закону про внесенні 
змін і доповнень до КК України та проекту 
Кодексу «Про проступки», де передбачити 
відповідальність за зловживання на ринку.
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SUMMARY

Tertyshnyk V., Koshovyi O. Problems of 
legal certainty and competition legal norms 
regarding abuses in the stock market.

In the article reveals the concept and 
features of the application of the principles and 
legal certainty to overcome competition law 
norms in the sphere of application of criminal 
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liability for criminal offences in the sphere of 
market relations, solve the problem of legislative 
confl icts, ensure the quality of the law.

The law does not contain suffi cient objective 
criteria of differentiation of illegal and legally 
permissible action that does not meet the 
requirements of the principle of legal certainty.

The main results of the study are in the 
computation and reasoning system proposals 
to improve the legislation. The article made 
an analysis of the criminal legislation in the 
area of market abuse. Showing a legal fi ction, 
legal collisions and fl awed legislation. Disclosed 
to the problems of legal uncertainty in the 
application of criminal responsibility are ways 
to solve the problem of legislative confl icts, 

ensure the quality of the law, the harmonization 
of criminal law, improving investigative and 
judicial practice, matching of legislation with 
the legislation of the European Union.

The doctrine of criminal law must include the 
integrative system of the principles of criminal 
law, the application of which will contribute to 
the harmonization and improvement of the 
criminal law in General. 

Taking into account the principles in the 
strategy of the criminal policy should apply 
more widely the idea of decriminalization, 
take a separate Code of misconduct» move 
decriminalized acts that will allow you to reduce 
the amount of criminal repression and will 
create conditions for such savings and reduce 
the costs of enforcement.

Keywords: manipulation of the market, 
legal certainty, the competition law standards, 
the quality of the law.

SUMMARY 
In the article reveals the concept and features 

of the application of the principles and legal cer-
tainty to overcome competition law norms in the 
sphere of application of criminal liability for 
criminal offences in the sphere of market rela-
tions, solve the problem of legislative confl icts, 
ensure the quality of the law, the harmonization 
of criminal law, Directive 2014/57/EU.

Keywords: manipulation of the market, le-
gal certainty, the competition law standards, the 
quality of the law.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкриваються концепт та осо-

бливості застосування принципів та юридич-
ної визначеності для подолання конкуренції 
правових норм у сфері застосування кримі-
нальної відповідальності за кримінальні пра-
вопорушення у сфері ринкових правовідносин, 
розв’язання проблеми законодавчих колізій, 
забезпечення якості закону, гармонізації кри-
мінального права, вдосконалення слідчої та 
судової практики, гармонізації законодавства 
України із законодавством Європейського Со-
юзу.
Ключові слова: маніпулювання на ринку, 

юридична визначеність, конкуренція юридич-
них норм, якість закону.
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В статье рассмотрены вопросы осущест-
вления представительства в процедуре вос-
становления платежеспособности должника 
или признания его банкротом. Проанализи-
рованы труды ученых и нормы действующего 
законодательства Украины. На основании 
этого анализа сделан вывод о том, что ар-
битражный управляющий не действует в 
пределах правоспособности лица-должника 
перед третьими лицами, а является спе-
цифическим субъектом, на которого возлага-
ются определенные функции в зависимости 
от стадии процесса банкротства. Хотя за-
кон и признает его должностным лицом 
должника, однако это не дает ему права дей-
ствовать как полноценный законный пред-
ставитель. Он является субъектом процеду-
ры восстановления платежеспособности или 
признания банкротом и в зависимости от 
роли выполняет конкретные возложенные 
на него законом обязанности. Вместе с тем, 
констатируется, что в целях обеспечения 
эффективности и оперативности законода-
телем предусмотрено широкие возможности 
использования института недоговорного 
представительства. В то же время правовой 
статус отдельных представителей, напри-
мер представителя работников должника, 
уполномоченного лица учредителей (участ-
ников, акционеров) должника, должен быть 
детально урегулирован в законодательстве.
Ключевые слова: представитель, арби-

тражный управляющий, представительские 
отношения, восстановления платежеспособ-
ности.

На етапі зародження конкурсного про-
цесу коло учасників справи про банкрутство 
обмежувалося боржником і кредиторами, 
для яких цілком природним було звернен-
ня стягнення за невиконання майнових 
зобов’язань на самого боржника, а не на 
його майно. Пізніше подібна практика за-
свідчила, що особисті санкції, застосовувані 
до боржника не забезпечують відшкодуван-
ня завданих кредитору майнових збитків. 
Це зумовило заміну особистої відповідаль-
ності боржника на майнову. Кредитори 
почали пред’являти вимоги до боржника 
не кожен окремо, а об’єднуючись і навіть 
призначаючи зі свого складу особу, уповно-
важену представляти інтереси всіх, кому 
боржник заборгував. Таким чином, уже тоді 
з’являються прообрази сучасних інститутів 
зборів кредиторів та арбітражного керую-
чого. 
Якщо оцінювати вказані інститути та 

механізми з позиції представницьких відно-
син, виникає низка запитань щодо їх право-
вої природи, місця і ролі в системі цивільно-
го права тощо.

Метою цієї статті є дослідження право-
вої природи та порядку здійснення пред-
ставництва в процедурі відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його 
банкрутом.

Аналіз наукових праць, присвячених 
проблематиці представництва та конкурс-
ного процесу, показує, що під таким кутом 
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зору питання представництва не вивчались. 
Тому висновки, зроблені в цьому дослідже-
ні, будуть першими напрацюваннями окрес-
леної тематики, що дозволить у перспекти-
ві більш глибоко дослідити ці питання та 
сформулювати пропозиції щодо удоскона-
лення чинного цивільного законодавства.
Досліджуючи представництво у кон-

курсному процесі в історичному контексті, 
слід відмітити, що уже в епоху Середньовіч-
чя постає новий учасник у справі про бан-
крутство – комітет кредиторів, перші згадки 
про якого знаходимо в Італії. З кінця XX 
століття відновлювальні процедури стали 
основою правового регулювання відносин 
неспроможності, що зумовило необхідність 
участі у справі про банкрутство професій-
них суб’єктів. Мета участі таких суб’єктів у 
процесі – не лише пропорційне задоволен-
ня вимог кредиторів, а й, за можливості, 
відновлення платоспроможності боржника. 
Таким учасником, за твердженням І. А. Бу-
тирської, став саме арбітражний керуючий 
у сучасному розумінні, який на цьому етапі 
розвитку права неспроможності може вико-
нувати у справі про банкрутство багато ро-
лей [1, c. 133].

Виклад основного матеріалу
Під час здійснення процедури банкрут-

ства та відновлення платоспроможності 
боржника активно використовується ін-
ститут представництва. Це закономірно та 
виправдано, зважаючи на численну мно-
жинність суб’єктів, які беруть участь у та-
ких правовідносинах. Законодавець, роз-
робляючи Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» [2], приділив значну увагу 
питанням представництва, зокрема недо-
говірного, з метою забезпечення мобільної 
та водночас ефективної реалізації прав та 
обов’язків суб’єктів у процесі банкрутства. 
Проте деякі істотні питання залишились не-
достатньою мірою врегульованими.
Так, згідно з абз. 13 ч. 1 ст. 1 зазначеного 

Закону представник працівників боржника 
– особа, уповноважена загальними зборами 
(конференцією), на яких присутні не менш, 
як дві третини штатної чисельності праців-
ників боржника, або відповідним рішенням 

первинної профспілкової організації борж-
ника (а за наявності кількох первинних 
організацій – їх спільним рішенням) пред-
ставляти їх інтереси під час провадження у 
справі про банкрутство з правом дорадчого 
голосу. Однак варто зауважити, що в питан-
нях діяльності представника працівників 
боржника законодавець обмежився лише 
вказаним визначенням, а також декількома 
згадками у законі. Незважаючи на друго-
рядну порівняно з іншими роль представ-
ника працівників боржника у процесі бан-
крутства, слід детальніше врегулювати його 
права та обов’язки.
Підтримуємо пропозиції науковця В. Ва-

сильєва, який вивчав проблеми представни-
цтва трудових прав працівників у процеду-
рі банкрутства підприємства і праці якого 
проаналізовано вітчизняним вченим П. Ко-
чановою [3, c. 159–164]. Зокрема, як зазна-
чає П. Кочанова у своїй статті, В. Васильєв 
запропонував Федеральний закон Росій-
ської Федерації «Про неспроможність (бан-
крутство)» доповнити положеннями про 
те, що: представники працівників повинні 
бути своєчасно повідомлені про процеду-
ру початку банкрутства та інформовані про 
вимоги кредиторів; неналежне повідомлен-
ня представників працівників боржника є 
підставою для визнання рішення перших 
зборів кредиторів недійсним; працівникам 
надається право участі в обговоренні плану 
зовнішнього управління організації борж-
ника; роботодавець зобов’язується надавати 
працівникам (їхнім представникам) необ-
хідну інформацію із зазначенням її переліку 
(наприклад, про вимоги кредиторів, про за-
ставу майна роботодавця). Трудовий кодекс 
Російської Федерації В. Васильєв пропонує 
доповнити розділом, присвяченим регулю-
ванню трудових відносин у стадії неспро-
можності (банкрутства) організації. Пого-
джуємось також, що запропоновані автором 
заходи є цілком прийнятними для законо-
давства України, оскільки в ньому також не 
врегульовано поставлені питання, внаслідок 
чого відповідні положення законодавства 
характеризуються наявністю суттєвих про-
галин, як резюмувала також П. Кочанова 

[3, c. 162].
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Аналогічна ситуація має місце з уповно-
важеною особою засновників (учасників, ак-
ціонерів) боржника. Це особа, уповноваже-
на загальними зборами учасників (акціоне-
рів), що володіють більш як половиною ста-
тутного капіталу боржника, представляти 
їхні інтереси під час провадження у справі 
про банкрутство з правом дорадчого голосу 
(абз. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом»). Арбітражним 
керуючим є фізична особа, призначена гос-
подарським судом у встановленому порядку 
в справі про банкрутство як розпорядник 
майна, керуючий санацією або ліквідатор з 
числа осіб, які отримали відповідне свідо-
цтво і внесені до Єдиного реєстру арбітраж-
них керуючих (розпорядників майна, керу-
ючих санацією, ліквідаторів) України (абз. 2 
ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону).
Доволі дискусійним є питання правово-

го статусу арбітражного керуючого. Вислов-
люються позиції щодо належності арбітраж-
ного керуючого до суб’єктів цивільного, тру-
дового, адміністративного права з огляду 
на певні аспекти його діяльності. Однак, з 
таким різноплановим підходом погодитись 
важко, адже правовий статус арбітражного 
керуючого є комплексним, багатофункціо-
нальним, спрямованим на вирішення низ-
ки важливих завдань під час здійснення 
процедури банкрутства або відновлення 
платоспроможності боржника. Насамперед 
арбітражного керуючого можна віднести 
до службових осіб, оскільки він обіймає на 
підприємствах, в установах чи організаці-
ях незалежно від форми власності посаду, 
пов’язану з виконанням організаційно-роз-
порядчих обов’язків, а також адміністра-
тивно-господарських обов’язків за ухвалою 
суду.
На підтримку такого підходу К. Бабен-

ко розподіляє сукупність прав та обов’язків 
арбітражного керуючого в процесі бан-
крутства (як службової особи) на відповідні 
функції:

1. Цільова функція арбітражного керу-
ючого – це визначення цілей розвитку еко-
номіки підприємства.

2. Стимулююча функція арбітражно-
го керуючого – формування регуляторів, 

здатних ефективно впливати на діяльність 
суб’єктів процесу банкрутства і спрямовува-
ти економічні процеси в бажаному для під-
приємства напрямі. 

3. Коригуюча функція арбітражного 
керуючого – коригування розподілу ресур-
сів під час процедури банкрутства з метою 
усунення негативних ефектів тощо.

4. Соціальна функція арбітражного ке-
руючого – регулювання ним соціально-еко-
номічних відносин, перерозподіл доходів, 
збереження навколишнього середовища. 

5. Функція безпосереднього управлін-
ня державним сектором економіки арбі-
тражним керуючим – це регулювання арбі-
тражним керуючим діяльності державних 
підприємств і підприємств, у статутному ка-
піталі яких частка державної власності пере-
вищує 25 %, під час процедури банкрутства. 

6. Нормативна функція арбітражного 
керуючого – на підставі законодавства за до-
помогою видання локальних актів (наказів, 
протоколів тощо) арбітражний керуючий 
встановлює певні конкретні правила діяль-
ності для боржника, тобто визначає локаль-
ний правовий простір.

7. Контролююча функція арбітражного 
керуючого – контроль арбітражним керую-
чим за виконанням встановлених правил, 
економічних, екологічних, соціальних стан-
дартів тощо. Відповідно до контролюючої 
функції держава наділила арбітражного ке-
руючого правами та обов’язками контролю-
вати певні правила банкрутства боржника: 
1) аналізувати фінансову та господарську 
діяльність боржника; 2) надавати держав-
ному органу з питань банкрутства інформа-
цію, необхідну для ведення Єдиної бази да-
них про підприємства, щодо яких поруше-
но провадження у справі про банкрутство 

[4, c. 79–80].
Проте, чи є арбітражний керуючий за-

конним представником особи-боржника? 
Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» арбітражний 
керуючий (розпорядник майна, керуючий 
санацією, ліквідатор) з моменту винесення 
ухвали (постанови) про призначення його 
арбітражним керуючим (розпорядником 
майна, керуючим санацією, ліквідатором) 
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до моменту припинення здійснення ним по-
вноважень прирівнюється до службової осо-
би підприємства-боржника.
Аналіз низки норм свідчить про те, що 

арбітражний керуючий не діє в межах пра-
воздатності особи-боржника перед треті-
ми особами, а є специфічним суб’єктом, на 
якого покладаються певні функції залежно 
від стадії процесу банкрутства. Хоча закон і 
визнає його службовою особою боржника, 
однак це не дає йому право діяти як повно-
цінний законний представник.
Кредитором є юридична або фізична 

особа, а також органи доходів і зборів та інші 
державні органи, які мають підтверджені 
у встановленому порядку документами ви-
моги щодо грошових зобов’язань до борж-
ника; конкурсні кредитори – кредитори 
за вимогами до боржника, що виникли до 
порушення провадження у справі про бан-
крутство і виконання яких не забезпечено 
заставою майна боржника; поточні кредито-
ри – кредитори за вимогами до боржника, 
що виникли після порушення провадження 
у справі про банкрутство; забезпечені кре-
дитори – кредитори, вимоги яких забезпе-
чені заставою майна боржника (майнового 
поручителя) (абз. 8 ч. 1 ст. 1 Закону Укра-
їни «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом»).
Збори кредиторів є органом, до складу 

якого може входити багато осіб, особливо 
якщо говорити про банкрутство великих 
підприємств. Відповідно, скликання зборів 
кредиторів щоразу, коли виникають поточні 
питання, пов’язані із застосуванням проце-
дур банкрутства до боржника, є проблема-
тичним і недоцільним. Тому законодавець 
передбачив створення представницького 
органу кредиторів – комітету кредиторів, 
покликаного оперативно вирішувати пи-
тання, що виникають під час провадження у 
справі про банкрутство. Комітет є похідним 
і залежним від зборів кредиторів, оскільки 
саме останні уповноважені як створювати 
комітет кредиторів, так і достроково при-
пиняти повноваження всього комітету або 
окремих його членів.
Як слушно зазначає Х. О. Шухатян, на-

явність представницького органу – комі-
тету кредиторів є особливістю такої форми 

господарського процесу, як провадження 
справ про банкрутство. Адже це єдиний 
випадок, коли стороною у справі виступає 
колективний орган без статусу юридичної 
особи, що складається з абсолютно самостій-
них суб’єктів підприємницької діяльності 
та фізичних осіб, які характеризуються на-
явністю абсолютно різних грошових вимог 
до боржника за різними зобов’язаннями. 
Таким чином, комітет кредиторів виступає 
самостійною стороною у справі про банкрут-
ство з визначеним обсягом повноважень. 
Якщо, беручи участь у зборах кредиторів, 
кожен кредитор діє самостійно, виключно 
від власного імені, то, утворюючи комітет 
кредиторів, останні ніби передають частину 
своїх повноважень новоствореному пред-
ставницькому органу з тим, щоб комітет 
кредиторів реалізовував та захищав інте-
реси не окремих кредиторів, а загальні ін-
тереси всіх кредиторів у справі [5, c. 140–
146].

Висновок
Отже, в процесі відновлення плато-

спроможності боржника або його банкрут-
ства бере участь велика кількість суб’єктів. 
З метою забезпечення ефективності й опе-
ративності законодавцем передбачено ши-
рокі можливості використання інституту 
недоговірного представництва. Водночас 
правовий статус окремих представників, 
як-от: представника працівників боржника, 
уповноваженої особи засновників (учасни-
ків, акціонерів) боржника, має знайти своє 
детальне врегулювання в законодавстві. 
Арбітражний керуючий, незважаючи на на-
явність у його правовому статусі елементів 
певних представницьких функцій, не вва-
жається законним представником. Він є 
особливим суб’єктом процедури відновлен-
ня платоспроможності або визнання бан-
крутом і залежно від ролі виконує конкретні 
покладені на нього законом обов’язки.
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SUMMARY 
The article analyzes the issues of representa-

tion in the procedure of restoration of solvency 
of debtor or recognition of him as a bankrupt. 
The works of scientists and the norms of the cur-
rent legislation of Ukraine are analyzed and on 
this basis it is concluded that the insolvency of-
fi cial does not act within the scope of legal ca-
pacity of the person-debtor to third parties, and 
is a specifi c subject, who has certain functions 
depending on the stage of the bankruptcy pro-
cess. Although the law recognizes him as an of-
fi cer of the debtor, but it does not give him the 
right to act as a full-fl edged legal representative. 
He is a special subject of procedure of restoring 
solvency or declaring bankruptcy and depending 
on the role performs specifi c obligations assigned 
by law. However, it is stated that for the purpose 
of ensuring the effi ciency and promptitude the 
legislator provide for the powerful capabilities of 
using the Institute of non contractual represen-
tation. At the same time, the legal status of cer-
tain representatives, as the representative of debt-
or’s employees, authorized person of the founders 
(participants, shareholders) of the debtor must be 
regulated by the legislation in details.

Keywords: representative, insolvency offi cial, 
representative relations, restoration of solvency.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуті питання здійснен-

ня представництва в процедурі відновлення 
платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом. Проаналізовано праці вчених 
та норми чинного законодавства України. На 
основі цього аналізу зроблено висновок про те, 
що арбітражний керуючий не діє в межах пра-
воздатності особи-боржника перед третіми 
особами, а є специфічним суб’єктом, на якого 
покладаються певні функції залежно від ста-
дії процесу банкрутства. Хоча закон і визнає 
його посадовою особою боржника, однак це не 
дає йому права діяти як повноцінний закон-
ний представник. Він є особливим суб’єктом 
процедури відновлення платоспроможності 
або визнання банкрутом і залежно від ролі ви-
конує конкретні покладені на нього законом 
обов’язки. Разом з тим констатується, що з 
метою забезпечення ефективності й оператив-
ності законодавцем передбачено широкі мож-
ливості використання інституту недоговірно-
го представництва. Водночас правовий статус 
окремих представників, як-от: представника 
працівників боржника, уповноваженої особи 
засновників (учасників, акціонерів) боржника, 
має бути детально врегульований в законодав-
стві.
Ключові слова: представник, арбітражний 

керуючий, представницькі відносини, віднов-
лення платоспроможності.
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÑÄÅËÊÈ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ: 
ÊÎËËÈÇÈÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 
ÐÅÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÕ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ

 ÕÎÌÅÍÊÎ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, àññèñòåíò 
êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Òàðàñà Øåâ÷åíêî

ÓÄÊ 347.2

Статья посвящена классическому спосо-
бу защиты субъективных гражданских прав и 
охраняемых законом интересов – признанию 
сделки недействительной. Автором исследуют-
ся коллизии национального законодательства 
в правовом регулировании недействительно-
сти сделок (в частности, особое внимание уде-
лено различным по своей правовой идеологии 
концепциям Гражданского кодекса Украины 
и Хозяйственного кодекса Украины). Конста-
тируется, что в судебной практике по мере 
применения статей 215 ГК и 207 ХК изме-
нился подход к соотношению указанных норм, 
содержащих противоположные правовые кон-
струкции. Сделан вывод об отсутствии долж-
ного теоретического обоснования фактическо-
го отождествления сделки и обязательства. 
Также в статье рассматривается проблема 
применения реституции в случае призна-
ния сделки недействительной. По результа-
там проведенного исследования сделан вывод 
о необходимости защиты интересов лиц, со-
вершивших действия, квалифицируемые как 
недействительные сделки, с помощью обще-
гражданских правовых средств – виндикации, 
кондикции и возмещения убытков.
Ключевые слова: недействительность, 

признание сделки недействительной, правоот-
ношение, хозяйственное обязательство, рести-
туция, виндикация, кондикция, возмещение 
убытков.

дексом частного права. Категория «сделка» 
является исконно частноправовой и именно 
цивилистикой были выработаны основные 
положения учения о недействительности 
сделок. ГК определяет понятие и виды сде-
лок (ст. 202), общие требования, соблюдение 
которых необходимо для действительности 
сделки (ст. 203), форму сделки и способы 
волеизъявления (ст. 205), основания недействи-
тельности сделок (ст. 215), правовые последствия 
недействительности сделки (ст. 216) и ряд дру-
гих вопросов, непосредственно касающихся 
недействительности.
Если же говорить о недействительности 

в актах специального законодательства, а 
именно в ХК, все намного сложнее.
Так, в соответствии со ст. 207 ХК недей-

ствительным признается хозяйственное 
обязательство, а не основание его возник-
новения – договор. В этой связи возникает 
необходимость детального исследования 
категории «недействительность» в наци-
ональном законодательстве Украины. В 
частности, решение проблем, обусловлен-
ных наличием взаимоисключающих под-
ходов ГК и ХК к институту недействитель-
ности.

Анализ последних публикаций по ис-
следуемой тематике

Проблематика исследования была пред-
метом научных трудов ряда отечествен-
ных и зарубежных цивилистов. В част-
ности, таких, как М. М. Агарков, В. А. Бе-
лов, О. В. Гутников, А. В. Дзера, А. А. Кот, 

Постановка проблемы
ГК является основным актом граждан-

ского законодательства и, безусловно, ко-
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В. И. Крат, Н. С. Кузнецова, М. А. Рожкова, 
М. Н. Сибилев, Ю. Е. Туктаров и др.

Целью настоящей статьи является ис-
следование коллизий национального зако-
нодательства Украины в части признания 
сделки недействительной и проблем опре-
деления последствий, обусловленных при-
знанием сделки недействительной. В част-
ности, особый интерес составляют вопросы 
соотношения норм ГК и ХК, регулирующих 
недействительность сделок и хозяйственных 
обязательств, а также возможность примене-
ния реституционных последствий в случае 
признания сделки недействительной.

Изложение материала
В частном праве обязательство опре-

деляется как правоотношение, в котором 
одна сторона (должник) обязана совершить 
в пользу другой стороны (кредитора) опре-
деленное действие (передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, уплатить 
деньги и т.п.) либо воздержаться от совер-
шения определенного действия (негатив-
ное обязательство), а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнение его обя-
занности. Данное определение содержится 
в ч. 1 ст. 509 ГК.
Определение хозяйственного обязатель-

ства содержится в ч. 1 ст. 173 ХК. В частности, 
хозяйственным признается обязательство, 
возникающее между субъектом хозяйство-
вания и другим участником (участниками) 
отношений в сфере хозяйствования по осно-
ваниям, предусмотренным ХК, в силу кото-
рого один субъект (обязанная сторона, в том 
числе должник) обязан совершить опреде-
ленное действие хозяйственного или управ-
ленческо-хозяйственного характера в пользу 
другого субъекта (выполнить работу, пере-
дать имущество, уплатить деньги, предоста-
вить информацию и т.д.), или воздержаться 
от определенных действий, а другой субъект 
(управомоченная сторона, в том числе кре-
дитор) имеет право требовать от обязанной 
стороны исполнения ее обязанности.
Следовательно, в ч. 1 ст. 173 ХК речь 

так же, как и в ч. 1 ст. 509 ГК, идет о право-
отношении (хотя непосредственно термин 
«правоотношение» в ХК не употребляется).

Полагаем, что правоотношение не мо-
жет признаваться недействительным или 
действительным. Целесообразно говорить 
лишь о недействительности либо действи-
тельности основания возникновения соот-
ветствующего правоотношения.
Обязательство представляет собой пра-

воотношение, состоящее, как правило, из 
права кредитора и обязанности должника. 
В цивилистической доктрине недействи-
тельность традиционно связывается с юри-
дическим фактом (например, сделкой, до-
говором), предопределяющим наступление 
определенных правовых последствий (воз-
никновение, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей). Наобо-
рот, рассмотрение содержания обязатель-
ства сквозь призму недействительности при-
ведет к существованию недействительности 
всего или части права кредитора и обязан-
ности должника, что едва ли допустимо1.
В судебной практике по мере примене-

ния статей 215 ГК и 207 ХК изменился под-
ход к соотношению указанных параллель-
ных норм, содержащих абсолютно разно-
родные правовые конструкции.
Сначала считалось, что ст. 207 ХК Укра-

ины не содержит особенностей регулирова-
ния хозяйственных отношений, а предусма-
тривает общие правила о недействительно-
сти хозяйственных обязательств, противо-
речащие ГК Украины как по терминологии, 
так и по содержанию. Следовательно, делал-
ся вывод о том, что ст. 207 ХК Украины при-
меняться не может. Однако впоследствии 
хозяйственные суды начали параллельное 
применение статей 215 ГК и 207 ХК, факти-
чески отождествляя сделки и обязательства.
Верховный Суд Украины констатиро-

вал различие недействительности договора 
и обязательства, сделав акцент на допусти-
мости существования недействительности 
обязательства. По мнению В. И. Крата, при-
чиной трансформации подходов является 
желание согласовать разработанные на раз-

1 Крат В. И. Недействительность договора. Харь-
ковская цивилистическая школа: о договоре: мо-
нография / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный, 
В. И. Крат и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фате-
евой. – Харьков : Право, 2017. – 576 с. (с. 202-213), 
С. 207.
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ной концептуальной основе ГК и ХК с кон-
статацией приоритета норм, содержащихся 
в ХК. Хотя едва ли методологически верно 
осуществлять отождествление недействи-
тельности сделки и обязательства с целью 
обеспечения применения разных по содер-
жательному наполнению норм (статьи 215 
ГК и 207 ХК)2.
При ответе на вопрос о допустимости 

признания обязательства недействитель-
ным нужно учитывать, что сделка (договор) 
является одним из оснований возникнове-
ния обязательства (п. 1 ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 509 
ГК). В этом контексте можно даже утверж-
дать, что существование недействитель-
ности обязательства вызывает дискуссию 
относительно влияния такой недействи-
тельности на договор, обусловивший воз-
никновение обязательства. Следовательно, 
возникает вопрос о возможности признания 
недействительным обязательства (по суще-
ству – правового последствия договора как 
сделки) без недействительности основания 
его возникновения. Вероятно, ответ будет 
отрицательным, поскольку недействитель-
ность договора обычно имеет место на мо-
мент его заключения, а обязательство суще-
ствует, как правило, после этого.
Согласимся с В. И. Кратом, по мнению 

которого не исключаются и ситуации, при 
которых договор не будет порождать воз-
никновения обязательства (например, до-
говор простого товарищества – ст. 1132 ГК 
Украины). В таком случае невозможно при-
менение конструкции недействительности 
обязательства вообще3.
Е. А. Беляневич справедливо акцентиру-

ет внимание на необоснованности отождест-
вления хозяйственных договоров и хозяй-
ственных обязательств: в этой связи автор 
приводит мысль О. С. Иоффе о невозможно-
сти объединения в одном понятии юриди-
ческого факта и его правовых последствий 
и, соответственно, невозможности создания 
единого понятия договора и договорного 
обязательства4.

2 Крат В. И. Указ. соч. С. 206.
3 Крат В. И. Указ. соч. С. 206-207.
4 Актуальні проблеми господарського права: навч. 
посіб. / за ред. В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 
2012. – 528 с. С. 391.

Исходя из содержания ст. ст. 173, 177 
и 178 ХК, можно предположить, что осно-
вания недействительности обязательства, 
предусмотренные ч. 1 ст. 207 ХК, являют-
ся универсальными для всех видов хозяй-
ственных обязательств.
В соответствии с ч. 1 ст. 207 ХК хозяй-

ственное обязательство, не соответствующее 
требованиям закона, или совершенное с це-
лью, заведомо противоречащей интересам 
государства и общества, или заключенное 
участниками хозяйственных отношений с 
нарушением хотя бы одним из них хозяй-
ственной компетенции (специальной право-
субъектности), может быть по требованию 
одной из сторон, или соответствующего 
органа государственной власти признано 
судом недействительным полностью либо в 
части.
Никаких оговорок о видах хозяйствен-

ных обязательств ст. 207 ХК не содержит. 
Следовательно, можно сделать вывод, что 
речь идет о родовом понятии и, таким об-
разом, руководствуясь нормой ст. 207 ХК, 
признать недействительным можно любое 
хозяйственное обязательство.
Действующая редакция ст. 207 ХК по-

зволяет рассмотреть еще один вопрос: мож-
но ли поставить знак равенства между по-
нятиями “хозяйственное обязательство” и 
“договорное хозяйственное обязательство”? 
Безусловно, нет.
Юридической науке известно деление 

обязательств зависимо от оснований их воз-
никновения на договорные и недоговорные. 
В соответствии со ст. 174 ХК хозяйственные 
обязательства могут возникать вследствие 
причинения вреда субъекту или субъектом 
хозяйствования, приобретения или сохра-
нения имущества субъекта или субъектом 
хозяйствования за счет другого лица без до-
статочных на то оснований.
Следуя из названия (да и, собственно, 

содержания) ст. 207 ХК, можно предполо-
жить, что законодатель допускает призна-
ния недействительными любых видов хо-
зяйственных обязательств.
Следуя такой логике можно довести 

ситуацию до абсурда. Так, руководствуясь-
ст. 207 ХК, можно признать недействитель-
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ным обязательство по возмещению вреда 
либо кондикционное обязательство.
Отметим, что ХК предусматривает и воз-

можность признания ничтожным конкрет-
ного условия хозяйственного обязательства 
(ч. 2 ст. 207).
В контексте изложенного следует обра-

тить внимание и на норму ч. 5 ст. 27 Закона 
Украины «О приватизации государственно-
го имущества», в соответствии с которой по 
требованию одной из сторон договор куп-
ли-продажи может быть разорван либо при-
знан недействительным по решению суда в 
случае неисполнения другой стороной обя-
зательств, предусмотренных договором куп-
ли-продажи, в определенные сроки.
Одной из особенностей национального 

права в контексте исследуемой проблемати-
ки является применение реституции в случае 
признания сделки недействительной. Отме-
тим, что классическому континентальному 
праву (прежде всего, немецкому) подобное 
решение вопроса последствий признания 
сделки недействительной неизвестно.
По нашему мнению, следует согласиться 

с тем, что реституция направлена на лик-
видацию последствий вовсе не самих не-
действительных сделок, а действий по осу-
ществлению мнимых прав и исполнению 
мнимых обязанностей, якобы возникших из 
недействительных сделок. Сделки порож-
дают юридические последствия (в первую 
очередь – правоотношения); недействитель-
ные же сделки юридических последствий 
не имеют. Следовательно, что же ликвиди-
ровать и «реституировать», если недействи-
тельная сделка была заключена, но ни од-
ной из сторон не исполнялась5?
Реституция имеет своим содержанием 

действия по ликвидации фактических по-
следствий исполнения условий недействи-
тельной сделки – как же она в таком случае 
могла бы ликвидировать последствия самих 
недействительных сделок, которые могут 
быть только юридическими? Никак. Сле-
довательно, пресловутая реституция оказы-
вается в действительности вовсе не специ-
альным способом защиты интересов участ-

5 Гражданское право: актуальные проблемы тео-
рии и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. – М.: 
Юрайт-Издат, 2007. – 993 с., С. 388-389.

ников недействительных сделок как особых 
юридических фактов, а конгломератом тра-
диционных гражданско-правовых средств 
восстановления интересов, пострадавших 
от классического правонарушения – неосно-
вательного приобретения (передачи) иму-
щества без достаточного основания6.
Таким образом, защищать интересы 

лиц, совершивших действия, квалифициру-
емые как недействительные сделки, следу-
ет с помощью общегражданских правовых 
средств (виндикации, кондикции и воз-
мещения убытков) и не рассматривать эти 
действия в качестве особых юридических 
фактов. Основаниями для применения пе-
речисленных исков являются либо непра-
вомерные действия, либо неосновательное 
обогащение7.
Изложенную позицию поддерживает и 

Ю. Е. Туктаров, по мнению которого нет ка-
ких-либо препятствий для применения к воз-
врату полученного по недействительной сдел-
ке норм о неосновательном обогащении8.
Анализ реституции как правового явле-

ния дает основания утверждать, что при-
менение реституционных последствий не-
действительной сделки не является разно-
видностью юридической ответственности. 
Стоит особо подчеркнуть, что ч. 3 ст. 228 ГК 
дает основания для совершенно обратного 
вывода: реституция является последствием 
недействительной сделки лишь при усло-
вии отсутствия вины сторон такой сделки. 
Наличие установленной судом вины пред-
полагает применение не реституционных 
последствий, а конфискации всего получен-
ного по сделке в доход государства.
Проблемным представляется и соответ-

ствие принципу полного возмещения рести-
туционных последствий недействительной 
сделки. Следует признать, что двусторон-
няя реституция как правовое последствие 
признания судом сделки недействительной 

6 Там же. С. 389.
7 Там же. С. 390.
8 Туктаров Ю. Е. Требование о возврате получен-
ного по недействительной сделке. Недействитель-
ность в гражданском праве: проблемы, тенденции, 
практика: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. 
– М.: Статут, 2006. – 445 с. – (Анализ современного 
права). С. 144-173.
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SUMMARY 
The paper deals with the nullifi cation of a 

deal as the classic civil rights and interests rem-
edy. The Author learns confl icts under the na-
tional legislation regarding deals nullifi cation 
(Particular attention is paid to different frame-
works of the Civil Code of Ukraine and the Com-
mercial Code of Ukraine with respect to their 
legal ideologies). It is stated that an approach 
for application balance of the Article 215 of the 
Civil Code of Ukraine and the Article 207 of 
the Commercial Code of Ukraine (which contain 
opposite legal structures) under the caselaw has 
changed. The Author concludes that there is no 
proper theoretical basis for actual assimilation 
between a deal and an obligation. The Author 
also learns the issue of restitution application in 
the case of the nullifi cation of a deal.

The study has highlighted the need for the 
persons who commited actions which are to qual-
ify as the nullifi cation of a deal rights protection 
via ordinary legal civil tools such as vindication, 
unjust enrichment, damages for losses. 

Key words: nullifi cation, nullifi cation of a 
deal, legal relation, commercial obligation, resti-
tution, vindication, unjust enrichment, damages 
for losses.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена класичному способу 

захисту суб’єктивних цивільних прав та охоро-
нюваних законом інтересів – визнанню право-
чину недійсним. Автором досліджуються колі-
зії національного законодавства у питанні пра-
вового регулювання недійсності правочинів (зо-
крема, особлива увага приділена різним за своєю 
правовою ідеологією концепціям Цивільного ко-
дексу України та Господарського кодексу Украї-
ни). Констатується, що у судовій практиці по 
мірі застосування статей 215 ЦК та 207 ГК 
змінився підхід до співвідношення даних норм, 
що містять протилежні правові конструкції. 
Зроблено висновок про відсутність належного 
теоретичного обґрунтування фактичного ото-
тожнення правочину та зобов’язання. Також 
у статті розглядається проблема застосуван-
ня реституції у випадку визнання правочину 
недійсним. За результатами проведеного дослі-
дження зроблено висновок про необхідність за-
хисту інтересів осіб, які вчинили дії, що можна 
кваліфікувати як недійсні правочини, за допо-
могою загальноцивілістичних правових засобів 
– віндикації, кондикції та відшкодування збит-
ків.
Ключові слова: недійсність, визнання пра-

вочину недійсним, правовідношення, господар-
ське зобов’язання, реституція, віндикація, кон-
дикція, відшкодування збитків.

направлена на восстановление имуществен-
ного положения сторон, существовавшего 
на момент заключения недействительной 
сделки.
Таким образом, есть основания утверж-

дать, что целью реституции является мини-
мизация негативных последствий призна-
ния сделки недействительной. В такой ситу-
ации контрагенты не вправе ставить вопрос 
о возмещении убытков, в том числе неполу-
ченных доходов, в связи с признанием сдел-
ки недействительной, а значит, отсутствуют 
основания для вывода о применении прин-
ципа полного возмещения.
Рассматривая вопрос о соотношении ре-

ституции и возмещения убытков, стоит вы-
делить одну из новелл, содержащихся в ГК 
Украины. По общему правилу, закреплен-
ному в ч. 2 ст. 216 ГК Украины, в случае, 
если в связи с совершением недействитель-

ной сделки другой стороне или третьему 
лицу причинены убытки и моральный вред, 
они подлежат возмещению виновной сторо-
ной. По мнению А. А. Кота, указанное поло-
жение ГК Украины по существу разграни-
чило понятия «реституция» и «ответствен-
ность» (возмещение убытков) в связи с при-
знанием сделки недействительной. Данная 
норма позволяет однозначно утверждать, 
что реституция по недействительной сделке 
ни при каких обстоятельствах не может ква-
лифицироваться как гражданско-правовая 
ответственность, а недействительная сделка 
– как гражданское правонарушение9.
Изложенное дает основание для вывода 

о том, что реституция не может быть ква-
лифицирована как разновидность граждан-
ско-правовой ответственности.

9 Кот А. А. Природа недействительных сделок. Не-
действительность в гражданском праве: проблемы, 
тенденции, практика: Сборник статей / Отв. ред. 
М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2006. – 445 с. – (Анализ 
современного права). (С. 95-115), С. 104-105.
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Работа посвящена комплексному исследова-
нию правового регулирования ипотеки земель-
ных участков и прав на них по законодатель-
ству Украины.
В рамках исследования установлено право-

вой природе договора ипотеки земли, особенно-
сти законодательного регулирования ипотеки 
земельных участков, выделены особенности су-
щественных условий ипотечных договоров, вли-
яние оценки земельного участка на содержание 
договора ипотеки.
Ключевые слова: залог земли, ипотека зе-

мельного участка, ипотечные земельные пра-
воотношения, ипотечный договор, существен-
ные условия договора ипотеки, оценка земель.

реформування, оновлення та вирішення 
низки проблем і прогалин.

Дослідженість проблеми
Проблеми розвитку системи іпотеч-

ного кредитування через об’єктивні іс-
торичні обставини вивчено недостатньо. 
Значний внесок у дослідженні проблем 
становлення іпотеки, зокрема іпотеки 
землі, присвячені праці А. Л. Буханевич, 
М. М. Геєнко, Н. В. Грищук, В. А. Другова, 
О. Б. Жарікова, А. Л. Журавель, О. С. Кіз-
лової, Н. С. Кручок, П. Ф. Кулинича, 
В. Ю. Малого, В. В. Носіка, Н. В. Рев’юк, 
О. В., Шевцова Ю.В., Пилипця та ін.
Належно оцінюючи вклад наведених 

вище науковців у дослідженні проблем 
інституту іпотеки зе мель в Україні, слід 
підкреслити необхідність подальших на-
укових розробок та практичних аспектів 
щодо розвитку земельної іпотеки на основі 
н  аціональної системи іпотечного кредиту-
вання.

Мета і завдання статті
Іпотека земель  є досить важливим ва-

желем для регулювання кредитних право-
відносин,  а зважаючи на прогалини наці-
онального законодавства щодо іпотечно-
го кредитування, наукові дослідження та 
розробки в межах даної тематики є досить 
важливим підґрунтям для реформування 
вже наявного законодавства в досл  іджува-
ній сфері. Завданням статті є встановити 
особливості укладення, зміни та розірван-

Постановка проблеми
Станом на сьогоднішній день в біль-

шості країн світу досить розвиненим є 
правовий інститут застави землі, що, як 
правило, використовується з метою забез-
печення виконання зобов’язань за кредит-
ними договорами. 
В Україні найбільш поширеною під-

ставою виникнення земельних іпотечних 
правовідносин є договір, що, у свою чергу, 
потребує детального дослідження питан-
ня його укладення, виконання та особли-
вості, які виникають з договірних право-
відносин щодо іпотеки землі.
Однак, досліджуючи нормативно-пра-

вове регулювання укладення, зміни та 
розірвання «земельних» іпотечних догово-
рів в Україні, можна зауважити, що зако-
нодавство в цій сфері потребує сучасного 
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ня іпотечних договорів, проаналізувати 
практику регулювання договірних відно-
син в межах досліджуваної теми.

Виклад основного матеріалу
Істотними умовами договору є умови 

про предмет договору, умови, що визна-
чені законом як істотні або є необхідними 
для договорів даного виду, а також усі ті 
умови, щодо яких за заявою хоча б однієї 
із сторін має бути досягнуто згоди [10].
Таким законом є досліджуваний Закон 

України «Про   іпотеку», в ст. 18 якого вка-
зано, що іпо течний договір повинен місти-
ти такі істотні умови, як:

1) для іпотекодавця та іпотекодержате-
ля - юридичних осіб відомості про:

- для резидентів - найменування, міс-
цезнаходження та ідентифікаційний код у 
Єдиному державному реєстрі юридичних 
та фізичних осіб - підприємців;

- для нерезидентів - найменування, 
місцезнаходження та державу, де зареє-
стровано особу;

- для іпотекодавця та іпотекодержа-
теля - фізичних осіб відомості про:

- для громадян України - прізвище, 
ім’я, по батькові, місце проживання із за-
значенням адреси та індивідуальний іден-
тифікаційний номер у Державному реє-
стрі фізичних осіб - платників податків та 
інших обов’язкових платежів;

- для іноземців, осіб без громадян-
ства - прізвище, ім’я, по батькові (за наяв-
ності), адресу постійного місця проживан-
ня за межами України;

2) зміст та розмір основного 
зобов’язання, строк і порядок його вико-
нання та/або посилання на правочин, у 
якому встановлено основне зобов’язання;

3) опис предмета іпотеки, достатній для 
його ідентифікації, та/або його реєстрацій-
ні дані, у тому числі кадастровий номер. У 
разі іпотеки земельної ділянки має зазна-
чатися її цільове призначення;

4) посилання на видачу заставної або її 
відсутність.
У разі відсутності в іпотечному догово-

рі однієї з вказаних вище істотних умов він 
може бути визнаний недійсним на підставі 
рішення суду [7].
Ст. 18 Закону України «Про іпотеку» 

містить загальні вимоги до сторін, які мо-

жуть укладати зазначений договір. Однак, 
зважаючи на специфіку такого предмета 
іпотеки як земля, варто звернути увагу на 
особливі вимоги до сторін договору, осо-
бливо – до іпотекодержателя. Зокрема, 
такі вимоги містить стаття 133 Земельного 
кодексу України: «Заставодержателем зе-
мельних ділянок сільськогосподарського 
призначення та прав на них (оренди, ем-
фітевзису) можуть бути лише банки.» [1]. 
При цьому, на практиці досить часто ви-
никає проблема передання в іпотеку бу-
динку, який розташований на земельній 
ділянці сільськогосподарського призна-
чення фізичній особі, яка виступає іпоте-
кодержателем. Зокрема, станом на сьо-
годнішній день Верховний Суд України 
підтримує позицію, за якої, навіть коли 
предметом іпотеки є будинок, за умови 
якщо таки будинок розташований на зем-
лях сільськогосподарського призначення, 
іпотекодержателем за договором іпотеки 
може бути лише банк. Так, у межах роз-
гляду справи № 6-2973цс16 судові пала-
ти у цивільних та господарських справах 
Верховного Суду України досліджували 
питання суб’єктивного складу учасників 
та правової можливості, в рамках забезпе-
чення виконання зобов’язань, передачу в 
іпотеку будинку та земельної ділянки сіль-
ськогосподарського призначення, на якій 
він розташований. У справі, яка перегля-
далася, за договором іпотеки, укладеним 
між фізичними особами, в іпотеку переда-
но належний позивачці на праві власнос-
ті житловий будинок разом із земельною 
ділянкою сільськогосподарського призна-
чення, наданою для ведення фермерсько-
го господарства. Таким чином, скасовуючи 
попередні судові рішення, Верховний суд 
України вказав, що суди не з’ясували, чи 
фізична особа могла бути іпотекодержате-
лем цієї земельної ділянки з урахуванням 
положень частини четвертої статті 133 ЗК 
України [1].
Окрім наведених вище умов, ст. 18 За-

кон України «Про іпотеку» містить норму, 
в якій зазначається, що іпотечний договір 
може містити інші положення, зокрема, 
визначення вартості предмета іпотеки, 
посилання на документ, що підтверджує 
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право власності іпотекодавця на предмет 
іпотеки, відомості про обмеження та об-
тяження прав іпотекодавця на предмет 
іпотеки, визначення способу звернення 
стягнення на предмет іпотеки. Однією з 
істотних умов договору іпотеки є зміст та 
розмір основного зобов’язання, строк і по-
рядок його виконання та/або посилання 
на правочин, у якому встановлено основне 
зобов’язання. При цьому, варто звернути 
увагу на частину 4 статті 3 та частину 2 стат-
ті 7 Закону України «Про іпотеку», у відпо-
відності до яких іпотекою забезпечуються 
виключно реально існуючі зобов’язання та 
вимоги, які можуть виникнути в майбут-
ньому на підставі договорів, чинних на мо-
мент укладення іпотечного договору [7].
Дійсне зобов’язання повинне ґрунту-

ватися на чинних правових підставах ви-
никнення цивільних прав та обов’язків, 
передбачених законом, якими є договір 
або інший правочин, закон, рішення суду, 
і повинне бути спрямоване на реальне на-
стання юридичних наслідків. Аналогіч-
на позиція також відображена в судовій 
практиці. Зокрема, згідно з Постановою 
Верховного Суду України від 15 листопада 
2010 року «не суперечить вказаним вимо-
гам закону іпотечний договір, за умовами 
якого забезпечуються вимоги банку за ге-
неральним договором про здійснення кре-
дитування та проведення інших активних 
банківських операцій, яким визначено за-
гальні принципи та порядок проведення 
банківських операцій щодо позичальника, 
ліміт та строк здійснення кредитування та 
проведення інших активних банківських 
операцій, максимальний розмір процентів 
за користування кредитними коштами та 
передбачено укладання в межах ц ього ге-
нерального договору конкретних догово-
рів з визначенням умов кожної з операцій, 
з урахуванням того, що сторонами на ви-
конання умов генерального договору були 
укладені конкретні кредитні договори, які 
є невід’ємною частиною вказаного гене-
рального договору» [3].
Окрім того, іс  тотною також є умова 

щодо опису предмета іпотеки, достатньо-
го для його ідентифікації, та/або його ре-
єстраційні дані, у тому числі кадастровий 

номер. У разі іпотеки земельної ділянки 
має зазначатися її цільове призначення. 
Дана вимога кореспондується з ч.1 ст. 133 
ЗК України, а саме: земельна ділянка або 
право на неї може бути передано у заставу 
лише за умови присвоєння земель  ній ді-
лянці кадастрового номера в порядку, ви-
значеному законом [1]. Варто зауважити, 
що вимога щодо зазначення кадастрового 
номера земельної ділянки як істотної умо-
ви договору іпотеки з’явилася в законо-
давстві України, починаючи з 01.01.2013 
року, та була введена в дію Законом Укра-
їни «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо посилення 
контролю за укладенням договорів заста-
ви та іпотеки земельних ділянок та прав 
на них» від 20 грудня 2011 року (набрав 
чинності 13.01.2012 року) [5].
Ще одна особливість, яка стосується 

предмета іпотеки, зазначена в п. 5.18 Роз-
ділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних 
дій, в якому зазначено: «Якщо в іпотеку 
передається земельна ділянка, на якій 
розташовані будівлі (споруди), включаючи 
об’єкти незавершеного будівництва, які 
належать іпотекодавцю на праві власності, 
така земельна ділянка підлягає передачі в 
іпотеку разом з цими будівлями (споруда-
ми)» [6]. Окрім того, як зазначається в ст.6 
Закону України «Про іпотеку», якщо бу-
дівля (споруда), що передається в іпотеку, 
розташована на земельній ділянці, яка на-
лежить іпотекодавцю на праві власності, 
така будівля (споруда) підлягає передачі в 
іпотеку разом із земельною ділянкою, на 
якій вона розташована. Якщо ця земельна 
ділянка належить іншій особі та була пере-
дана іпотекодавцю в оренду (користуван-
ня), після звернення стягнення на будівлі 
(споруди) їх новий власник набуває права 
і обов’язки, які мав іпотекодавець за пра-
вочином, яким встановлено умови оренди 
цієї земельної ділянки (користування нею) 
[7]. Вимоги, наведені в Порядку вчинен-
ня нотаріальних дій та ЗУ «Про іпотеку», 
пов’язані з існуванням принципу «єдиної 
юридичної долі» земельної ділянки та не-
рухомого майна, яке на ній розташоване. 
Зокрема, як зазначає Скловський К.І., з 
практичної точки зору існування двох не-
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залежних один від одного власників на 
одну неподільну нерухомість може бути 
допустимим лише до того часу, поки ці 
права власності перебувають у сплячому, 
фіктивному стані, позбавлені правомоч-
ності розпорядження, тобто допоки забо-
ронений оборот нерухомості [9, с. 225].
Зважаючи на принцип «єдності юри-

дичної долі» земельної ділянки та нерухо-
мого майна, яке на ній розташоване, варто 
погодитися з правовою позицією Вищо-
го господарського суду України у справі 
№ 18/244: «при передачі в іпотеку будівлі 
(споруди) відповідна земельна ділянка, на 
якій розташований предмет іпотеки, пере-
дається в іпотеку лише у разі, якщо вона 
належить іпотекодавцю на праві власнос-
ті. Якщо ж ця земельна ділянка належить 
іншій особі та була передана іпотекодавцю 
в оренду (користування), вказана земель-
на ділянка в іпотеку не передається. У 
даному випадку іпотека поширюється на 
земельну ділянку в частині захисту прав 
нового власника предмета іпотеки (будів-
лі, споруди) щодо оренди (користування) 
цією земельною ділянкою.» [4]. Дана пози-
ція дає можливість зробити висновок, що 
«автоматично» внаслідок іпотеки будинку, 
який розташований на земельній ділянці, 
що перебуває в оренді, іпотека не поши-
рюється також на право оренди цією зе-
мельною ділянкою. 
Як зазначає ст. 18 Закону України 

«Про іпотеку», іпотечний договір може 
містити інші положення, зокрема, визна-
чення вартості предмета іпотеки [7]. Дана 
вимога не є істотною умовою в світлі ЗУ 
«Про іпотеку», за логікою вказаного За-
кону, відсутність оцінки предмета іпотеки 
не тягне за собою наслідків недійсності чи 
неукладеності правочину. Однак, якщо 
звернутися до Закону України «Про оцін-
ку земель», стаття 13 Закону місить вимо-
гу, за якою обов’язкова експертна грошова 
оцінка земельних ділянок проводиться у 
разі застави земельних ділянок відповід-
но до закону [8]. В даному випадку вини-
кає питання, чи буде досягнуто сторонами 
усіх істотних умов договору іпотеки, якщо 
в договорі буде відсутня інформація про 
експертну грошову оцінку землі та чи не 

буде відсутність оцінки підставою для ви-
знання правочину недійсним. Так, як за-
значається в Роз’ясненні Міністерства юс-
тиції України від 31.07.2013 року «Щодо 
окремих положень постанови КМУ «Дея-
кі питання проведення оцінки для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати 
інших обов’язкових платежів, які справля-
ються відповідно до законодавства», оцін-
ка предмета застави (іпотеки) проводить-
ся з метою визначення його вартості для 
укладення договору застави (іпотечного 
договору) [11]. 
Стаття 18 Закону України «Про іпоте-

ку» містить чіткий перелік істотних умов 
договору іпотеки. Згідно з ч.1 ст. 638 ЦК 
України Договір є укладеним, якщо сторо-
ни в належній формі досягли згоди з усіх 
істотних умов договору. Істотними умова-
ми договору є умови про предмет догово-
ру, умови, що визначені законом як істотні 
або є необхідними для договорів даного 
виду, а також усі ті умови, щодо яких за 
заявою хоча б однієї із сторін має бути до-
сягнуто згоди [10]. Зважаючи на власне 
юридичну сутність оцінки земель, варто 
зауважити, що згідно із Законом України 
«Про оцінку земель» експертна грошова 
оцінка земельних ділянок - результат ви-
значення вартості земельної ділянки та 
пов’язаних з нею прав оцінювачем (екс-
пертом з питань оцінки земельної ділян-
ки) із застосуванням сукупності підходів, 
методів та оціночних процедур, що забез-
печують збір та аналіз даних, проведення 
розрахунків і оформлення результатів у 
вигляді звіту [8]. Тобто в даному випадку 
експертна грошова оцінка земельної ді-
лянки не є умовою, щодо якої сторони до-
сягають згоди, так як, фактично, встанов-
люється суб’єктом оціночної діяльності та 
не може бути змінена сторонами договору.
Зважаючи на те, що у разі недосягнен-

ня сторонами всіх істотних умов договору 
іпотеки, такий договір буде вважатися не-
укладеним, відсутність експертної грошо-
вої оцінки земельної ділянки в договорі 
іпотеки не тягне за собою неукладеності 
такого договору, оскільки ст. 18 ЗУ «Про 
іпотеку» чітко встановлює, які умови є іс-
тотними для даного виду договорів. Од-
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нак, у такому випадку виникає питання 
щодо дійсності правочину. Так, стаття 215 
ЦК України містить положення, за яким 
підставою недійсності правочину є недо-
держання в момент вчинення правочину 
стороною (сторонами) вимог, які встанов-
лені частинами першою - третьою, п’ятою 
та шостою статті 203 цього Кодексу.-
У свою чергу, ч.1 ст. 203 ЦК України вка-
зує, що зміст правочину не може суперечи-
ти цьому Кодексу, іншим актам цивільного 
законодавства, а також інтересам держави 
і суспільства, його моральним засадам.
Тобто, якщо стаття 13 Закону Укра-

їни «Про оцінку земель» вказує на 
обов’язковість проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, мож-
на зробити висновок, що відсутність такої 
оцінки може тягнути за собою недійсність 
правочину, про що іноді зазначають суди 
першої інстанції, розглядаючи спори про 
визнання іпотечних договорів недійсни-
ми. Однак, по-перше, варто зауважити, 
що правочин визнається судом недійсним 
у разі, якщо сам зміст правочину не відпо-
відає вимогам закону. Проте, якщо звер-
нутися до того ж Закону України «Про 
оцінку земель», а саме до ст. 1 Закону, яка 
наведена вище, можна помітити, що фак-
тично, немає жодної законодавчої вимоги 
зазначати дані експертної грошової оцін-
ки землі в тексті самого договору, вимога 
ставиться лише до проведення такої гро-
шової оцінки земельної ділянки у разі її 
застави. Саме з цієї позиції можна зробити 
висновок, що відсутність в тексті договору 
іпотеки інформації щодо проведеної екс-
пертної грошової оцінки земельної ділян-
ки не є підставою для визнання договору 
недійсним.
Така ж позиція зазначена, для прикла-

ду, в Постанові Вищого господарського 
суду України від 30.09.2010 року в справі 
№20/22.[4] 
Тобто, досліджуючи питання 

обов’язковості проведення оцінки земель-
них ділянок чи прав на них у разі укладен-
ня договору іпотеки, слід зазначити, що 
законодавство в даній сфері є дещо недо-
сконалим та потребує змін та оновлення. 

Висновки
Досліджуючи питання укладення та 

припинення договорів іпотеки земельних 
ділянок та прав на них, варто зауважити, 
що Закон України «Про іпотеку» містить 
чіткі вимоги щодо істотних умов догово-
ру, яких слід дотримуватися для того, щоб 
договір перш за все був укладеним. Та-
кож варто зазначити, що договір іпотеки 
є похідним зобов’язанням від основного 
договору, однак припинення основного 
договору не тягне за собою «автоматично-
го» припинення договору іпотеки, якщо 
боржник не виконав зобов’язання за осно-
вним договором.
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SUMMARY 
The study is devoted to the complex analysis 

of legal regulation of mortgage under the legis-
lation of Ukraine.

Within the scope of the study, the legal nature 
of the land mortgage agreement, the peculiarities 
of the legislative regulation of land mortgages, 
the features of the essential terms of mortgage 
contracts, the impact of the land plot assessment 
on the content of the mortgage agreement have 
been established.

The subjects of mortgage relations are deter-
mined, it is established who exactly can be a party 
to an agreement of the mortgage of the land plot 
and the features, under existence of which a per-
son can not be a mortgagor or a mortgagee of a 
land plot, are specifi ed.

The requirements, which are provided by the 
mortgage of the land plot, the possibility of pro-
viding mortgages of land requirements that will 
arise in the future, are established, the judicial 
practice on this issue is analyzed.

The possibility of concluding an agreement 
on land plot mortgage without specifying the ca-
dastral number of a land plot and the validity of 
mortgage contracts concluded before 01.01.2013 
without indicating the cadastral number of a 
land plot has been explored.

The court practice has been analyzed within 
the framework of the topic under consideration 
and the legal position of the courts has been es-
tablished regarding the consideration of disputes 
connected with the mortgage of land plots and 
the peculiarities of the legal position of higher 
courts are determined.

A separate part of the article deals with the 
issue of transferring to the mortgage of the land 
plot, where the objects of real estate are located, 
the “automatic” mortgage of the land is investi-
gated.

The peculiarities of the land valuation, the 
consequences of the absence in the mortgage con-
tract of information regarding the land valua-
tion and the effect of the lack of evaluation on 
the validity of the transaction are investigated.

Key words: land mortgage, land plot mort-
gage, mortgage land relations, mortgage agree-
ment, essential terms of the mortgage agreement, 
land valuation.

АНОТАЦІЯ 
Робота присвячена комплексному дослі-

дженню правового регулювання іпотеки зе-
мельних ділянок та прав на них за законодав-
ством України.
У межах дослідження встановлено правову 

природу договору іпотеки землі, особливості за-
конодавчого регулювання іпотеки земельних ді-
лянок, виокремлено особливості істотних умов 
іпотечних договорів, вплив оцінки земельної ді-
лянки на зміст договору іпотеки.
Ключові слова: застава землі, іпотека зе-

мельної ділянки, іпотечні земельні правовідно-
сини, іпотечний договір, істотні умови договору 
іпотеки, оцінка земель.
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Проанализирована правовая природа права 
на свободу мировоззрения и вероисповедания в 
Украине. Проанализировано право на свободу 
мировоззрения и вероисповедания, как личное 
неимущественное право, которое обеспечивает 
социальное бытие физического лица (Гл. 22 ГК 
Украины), определено его правовую природу. 
Ключевые слова: право на свободу мировоз-

зрения и вероисповедания, характерные чер-
ты, личные неимущественные права.

Метою статі є визначення правової при-
роди, її характерних ознак, об’єктів права 
на свободу світогляду та віросповідання, як 
цивільних прав.

Виклад основного матеріалу
Більше 1000 років тому наша держава 

стала християнською. Цього року на дер-
жавному рівні відзначається 1030 років 
від дня Хрещення Київської Русі князем 
Володимиром, тобто церковно-державні 
відносини мають багату історію в Україні. 
Був час, коли церковне право входило у 
«Свод законов Российской империи» і ре-
гулювало правовідносини не лише вірних 
Російської Православної Церкви, а всіх гро-
мадян [12, ст. 107]. Та тривале панування 
на українських землях Російської імперії, 
а згодом комуністично-тоталітарної вла-
ди суттєво деформувало природний ритм 
конфесійного життя України. Після розпа-
ду Радянського Союзу в Україні, як і у світі 
загалом, відбулося переосмислення базових 
людських цінностей включно з переглядом 
відносин церкви (релігійних організацій) і 
держави, як складової права людини на сво-
боду світогляду та віросповідання, одного з 
фундаментальних природних прав людини. 
Тому не випадковим є те, що реалізація 

права на свободу світогляду і віросповідання 
в аспекті міжнародно-правових стандартів 
є важливим критерієм оцінки демократич-
ності держави. Налагодження цивілізова-
них відносин з релігійними організаціями 

Постановка проблеми
В умовах євроінтеграції значну роль ві-

діграють права та свободи людини та гро-
мадянина, особливе місце серед яких за-
ймають особисті немайнові права. Тим са-
мим виникає необхідність у законодавчому 
регулюванні, реалізації та захисті цих прав. 
Отже стає питання, що право на свободу сві-
тогляду та віросповідання потребує цивіль-
ного регулювання та його законодавчого за-
безпечення. 

Аналіз останніх досліджень і                 
публікацій

Проблематика права на свободу світо-
гляду та віросповідання, як цивільного 
права, досліджувалась в юридичній літера-
турі такими вченими, як Стефанчуком Р.О., 
Синєгубовим О.В., Вовк Д.О., Лупаре-
вим Г.П., Ковлером А.І., Сліпченком С.О., 
Красицькою Л.В., Єрмоловою О.Н., Трофи-
менком А.В., Алексєєвим С.С., Красавчико-
вою Л.О., Кузнєцовою Н.С., Іоффе О.С. та 
ін. 
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відіграє особливу роль у процесі розбудови 
молодої України. І держава, і релігійні орга-
нізації зацікавлені у співпраці. 
Оскільки від налагодження таких сто-

сунків у державі багато в чому залежить ста-
більність і подальший розвиток України, а 
саме консолідованість українського суспіль-
ства або навпаки [12, с.110]. І саме тому кож-
на демократична держава прагне втілити у 
національному законодавстві загальнолюд-
ські цінності, котрі закріплені в різних між-
народних актах чи інших джерелах. Відпо-
відно до цього і наша держава, як тільки ста-
ла на шлях незалежності, активізувала про-
цеси визнання прав людини й впроваджен-
ня ефективних юридичних засобів їхньої 
реалізації та захисту. І серед цих цінностей 
невід’ємною частиною є право людини на 
свободу світогляду та віросповідання. Ре-
альність будь-якого права людини залежить 
від дієвого механізму їхньої реалізації. Де-
мократизація суспільства, яка відбувається в 
Україні з початку 90-х років ХХ ст., зумови-
ла зростання духовної свободи людини, що 
мало наслідком природне підвищення рів-
ня релігійності населення, збільшення кіль-
кості діючих у країні релігійних організацій, 
посилення впливу релігійних структур на 
державно-правові процеси. Зазначені сус-
пільні реалії вимагають від юридичної нау-
ки широкого розроблення релігійно-право-
вої проблематики, що виступає необхідною 
передумовою формування виваженої право-
вої політики у цій сфері та вдосконалення 
законодавства [10, с.7]. Свобода світогляду 
та віросповідання як особисті немайнові 
блага потребують цивільного регулювання 
з метою їх належного здійснення та захисту.
Статтею 1 Цивільного кодексу України 

(ЦК України) встановлено, що цивільним 
законодавством регулюються особисті та 
немайнові відносини (цивільні відносини), 
засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їх 
учасників. Особисті немайнові відносини 
як елемент предмета цивільно-правового 
регулювання тісно пов’язані з особистими 
нематеріальними благами і входять до скла-
ду правовідносин, які нарешті отримали 
своє легальне закріплення. Нині нормами 
цивільного законодавства здійснюється не 

лише захист особистих немайнових прав, 
а й так зване позитивне регулювання, тоб-
то конкретне визначення змісту цих прав і 
водночас змісту обов’язків, які їм кореспон-
дують [8, с.69]. Право на свободу світогля-
ду та віросповідання, на сучасному етапі іс-
нування держави відповідно до тенденцій 
розвитку потребує правового закріплення у 
цивільному законодавстві України. 
Наприклад, А. І. Ковлер, розглядаючи 

міжнародні стандарти по правах людини 
із застосуванням класифікації Д. Руже, від-
носить право свободи думки, совісті і віро-
сповідання до категорії цивільних прав-
[2, с. 381]. 
На даний час право на свободу світогля-

ду та віросповідання має своє закріплення 
лише в ст. 35 Конституції України [1], де за-
значено, що кожен має право на свободу сві-
тогляду і віросповідання. Це право включає 
свободу сповідувати будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, безперешкодно відправ-
ляти одноособово чи колективно релігійні 
культи і ритуальні обряди, вести релігійну 
діяльність. А також у міжнародних норма-
тивно-правових актах, зокрема у ст. 18 Загаль-
ної декларації прав людини [5], ст. 18 Міжна-
родного пакту про громадські та політичні 
права [6], та у ст. 9 Європейської Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод від 4 листопада 1950 року [7].
Опираючись на зміст статей міжнарод-

них правових актів [5], [6],[7] та Конституції 
України [1], юридичне розуміння свободи 
світогляду та віросповідання визначається 
як дозволене та гарантоване законом дер-
жави право кожного думати та діяти згідно 
зі своїми внутрішнім переконанням, а свобо-
да віросповідання — самостійно визначати 
своє відношення до релігії та здійснювати 
дії, дотримуючись закону. Сутність свободи 
світогляду зводиться до того, що у людини 
з’являється законна можливість вчиняти 
згідно зі своєю волею так, як він вважає за 
необхідне, відповідно до його переконань 
у рамках закону, а свобода віросповідання 
— у можливості відкрито сповідувати об-
рану релігію або не сповідати ніякої. Спо-
відати віру — означає відкрито визнавати 
її, виконувати її, тобто жити відповідно до 
її канонів і догм, вести особисте, сімейне та 
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громадське життя відповідно своєму релі-
гійному світоглядом. Атеїзм - світогляд, при 
якому людина заперечує існування якихось 
неземних надприродних сил (духів, Богів, 
нематеріальних істот). Інакше кажучи, сво-
бода світогляду та віросповідання означає, з 
одного боку, право вірити, з другого — пра-
во не вірити [11, с. 6].
У юридичній літературі такі науковці, 

як Лупарев Г.П. та Римаренко Ю.І свобо-
ду світогляду та віросповідання розділяють 
на світогляд та віросповідання [3, с. 20], [4]. 
Світогляд — це система найзагальніших 
уявлень, поглядів, понять щодо світу, який 
оточує людей, щодо природи, людини та 
суспільства в їх цілісності і взаємозалежнос-
ті, щодо їх сутності, походження, закономір-
ностей існування й розвитку. Свобода вірос-
повідання — це свобода особисто чи разом 
з іншими сповідувати будь-яку релігію або 
не сповідувати ніякої, вільно приймати і 
змінювати релігію за своїм вибором, входи-
ти до релігійних громад чи виходити із них, 
брати чи не брати участь у богослужіннях, 
релігійних обрядах і церемоніях, навчанні 
релігії, нести альтернативну службу замість 
військової, вести релігійну діяльність, тобто 
створювати нові релігійні течії та напрями, 
відкрито виражати і вільно поширювати 
свої релігійні або атеїстичні переконання 
тощо. 
На сьогодні у цивілістиці правова при-

рода особистих немайнових прав фактично 
не оспорюється. Важливим при характерис-
тиці особистих немайнових прав є не тіль-
ки визначення їх правової природи, але й 
питання галузевої належності. Особливо 
це питання загострюється останнім часом, 
коли в Україні відбувається черговий пере-
розподіл «сфер впливу» між галузями права 
[9, с. 103]. Так, з огляду на це в літературі 
зустрічається точка зору, відповідно до якої 
стверджується, що особисті немайнові права 
носять виключно конституційно - правову 
природу.
Отже, ми не можемо погодитись з тим, 

що така категорія прав, як свобода світо-
гляду та віросповідання, відноситься лише 
до тих, що мають конституційну природу. 
Тому, що неможливо визначити галузеву 
природу правового явища лише з того, що 

воно має своє закріплення в Конституції 
України.
Призначення Конституції полягає в за-

кріплені загальних засад національного 
правопорядку. І саме основоположні права 
та свободи громадян, про які йдеться в Кон-
ституції – це не стільки визначення виключ-
ного їх конституційного характеру, скільки 
віднесення самого феномену «непорушність 
прав людини» до загальних та фундамен-
тальних засад національного правопоряд-
ку. І тому некоректним буде твердження, 
відповідно до якого будь-які права можуть 
вважатись такими, що мають виключно кон-
ституційно-правову галузеву належність, 
оскільки вони мають позитивне закріплен-
ня в Конституції певної держави [9, с. 104]
Наприклад, якщо питання стосується 

суб’єктивних прав, то їх галузева належ-
ність повинна визначатись не стільки з точ-
ки зору їх позитивного закріплення (оскіль-
ки це може бути пов’язане із певною «нор-
мативною конкуренцією», коли одне і те ж 
право має позитивне закріплення в двох чи 
більше різногалузевих нормативно-право-
вих актах), скільки з огляду на те, яка галузь 
права створює для даних суб’єктивних ци-
вільних прав умови щодо їх здійснення та 
захисту [9, с. 104].
Зміст суб’єктивного особистого немай-

нового права свободи світогляду та віроспо-
відання полягає в тому, що його носій може: 
використовувати його на свій розсуд без за-
стосування будь-яких додаткових юридич-
них актів; вимагати від інших осіб припи-
нення дій, спрямованих на обмеження його 
особистих немайнових прав; мати свободу 
поведінки, вчинків у межах, встановлених 
законом; звертатись до компетентних дер-
жавних органів за захистом порушеного 
його особистого права. Право на свободу сві-
тогляду та віросповідання – це суб’єктивне 
цивільне право громадянина. Воно виражає 
не потенційну, а реальну можливість особи 
бути його носієм.
Щоб розглянути право свободи світо-

гляду та віросповідання з боку цивілістики, 
необхідно визначити нематеріальне благо, 
його характерні ознаки, тому що специфіка 
здійснення цих прав виявляється насампе-
ред у праві на це нематеріальне благо.
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Будучи об’єктами відповідних 
суб’єктивних цивільних прав, нематеріаль-
ні блага покликані задовольнити потребу 
та інтерес особи. Але, за великим рахунком, 
нематеріальні блага існують у суспільстві не-
залежно від того, чи закріплено відповідне 
право на них, чи ні, - вони є об’єктивні у сво-
єму змісті. Це так. Однак підходячи до дано-
го питання діалектично, слід визначити, що 
для нас важливо не тільки наявність в особи 
цих благ, а й можливість використовувати 
дані блага при необхідності, а також здій-
снитювати їх ефективну охорону. А тут вже 
важливим є вирішення цих питань саме з 
точки зору права [9, с. 96]. Отже, об’єкт пра-
ва на свободу світогляду та віросповідання 
складається з нематеріальних благ (явища 
та цінності, які здатні задовольнити потре-
би людини, невіддільні від особи-носія та не 
мають економічного змісту), а саме світогля-
ду, що є філософським поняттям та віроспо-
відання, яке можна розглянути не лише з 
точки зору філософії, але й з боку права.
Тлумачний словник Ушакова Д.Н. 

роз’яснює віросповідання як різновид яко-
гось віровчення з властивими йому обряда-
ми (православне віросповідання, лютеран-
ське віросповідання, тощо) іншими словами 
сповідування якоїсь релігії, офіційна при-
належність до якого-небудь культу. Якщо 
в релігії важливий зв’язок особистості з Бо-
гом і особиста відповідальність перед Ним, 
то у віросповіданні переважає конформізм 
(морально-політичний термін, що озна-
чає пасивне, пристосовницьке прийняття 
готових стандартів у поведінці, безапеля-
ційне визнання існуючого стану речей, за-
конів, норм, правил, безумовне схиляння 
перед авторитетами, ігнорування унікаль-
ності поглядів, інтересів, уподобань есте-
тичних та інших смаків окремих людей 
і т. д.) по відношенню до нього як до сус-
пільного інституту або державної установи 
(релігійно-філосовський словник Василен-
ко Л.І.). Ще одне визначення зазначено в 
енциклопедичному словнику, де вказано, 
що віросповідання це офіційне прийняття 
будь-якого релігійного віровчення в якості 
світоглядної основи своєї життєдіяльності.
Віросповідання - справа вільного самови-
значення людини, належить до найважли-

віших людських свобод - свободи совісті (Енци-
клопедичний словник педагога, Безруков В.С.).
Для того, щоб конкретно визначити 

віросповідання як нематеріальне благо, 
розглянемо, який зміст воно має в трьох 
основних релігіях світу. Наприклад, у од-
ній з найпоширеніших течій християн-
ства - православ’ї, віросповідання з часів 
стародавньої церкви означає схильність до 
сповідування істинної християнської апос-
тольської віри (віри в єдиного Бога) на від-
міну від єресеїв, визначене після розподілу 
церков 1054 конфесійне самонаіменування 
співтовариства східних церков візантійської 
традиції, які знаходяться між собою в догма-
тичній і сакраментальній єдності на основі 
вірності рішенням вселенських соборів [15]. 
Іслам характеризують як монотеїстичну ре-
лігію, що має авраамічне коріння [16]. А на-
приклад, буддизм заперечує існування аб-
солютного трансцендентного Бога-творця, 
який вшановується в аврамічних релігіях, 
зокрема в християнстві. Натомість буддисти 
допускають існування багатьох божеств або 
богів, які є частиною світу і залежні від його 
законів [17]. Отже, розглянувши загальне 
поняття віросповідання та поняття трьох 
основних релігій світу, ми можемо зазначи-
ти, що кожна з них має свої особливості ві-
росповідання, але усі ці релігії поєднує те, 
що вони містять у собі нематеріальне благо, 
яке є об’єктом права на свободу світогляду 
та віросповідання. Отже, віросповідання – 
це особисте нематеріальне благо, яке поля-
гає в офіційному, вільному прийнятті будь-
якого релігійного віровчення в якості світо-
глядної основи своєї життєдіяльності.
На наш погляд, доцільно розмежувати, 

виокремити такі види свободи людини, як 
свободу віровизнання та свободу віроспові-
дання. Свобода віровизнання як загальносо-
ціальне (природне) право людини – це мож-
ливість людини вільно обирати об’єкт своєї 
віри і визначати власне внутрішнє ставлен-
ня до нього. Міжнародні, національні юри-
дичні норми не встановлюють меж цієї сво-
боди, оскільки вона стосується внутрішньої 
сфери особистості. Свобода ж віросповіда-
ння як загальносоціальне (природне) пра-
во людини є можливістю людини вчиняти 
певні дії або утримуватися від їх вчинення, 
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за допомогою чого об’єктивується її віро-
визнання. Конкретизуючи, можемо відзна-
чити, що свобода віросповідання як загаль-
носоціальне (природне) право людини – це 
можливість людини вчиняти такі діяння, за 
допомогою яких приймаються, змінюються 
та сповідуються релігійні або інші переко-
нання. Межі здійснення свободи віроспові-
дання як природної можливості людини ви-
значені в основних міжнародних докумен-
тах з прав людини.
Особисте немайнове право свободи сві-

тогляду та віросповідання є різновидом 
суб’єктивних цивільних прав. Тому що 
особисті немайнові права мають ті ж самі 
ознаки, що і суб’єктивні цивільні права. Зо-
крема, в загальній теорії цивільного права 
виділяють декілька основних відмежуваль-
них ознак суб’єктивних цивільних прав: 
це право є не абстрактною можливістю, а 
конкретними межами, точною мірою мож-
ливої поведінки. Суб’єктивне право як міра 
можливої поведінки - це зв’язок одиничного 
суб’єктивного права та права об’єктивного. 
Суб’єктивне право забезпечене кореспонду-
ючим йому обов’язком. Суб’єктивне право 
встановлюється стосовно поведінки кон-
кретного суб’єкта, причому, у відношенні до 
конкретної взаємодії цього суб’єкта із інши-
ми особами (особою) [9, с. 101].
З огляду на це особисте немайнове пра-

во, як різновид суб’єктивного цивільного 
права повинно містити, у першу чергу, саме 
базові вказані ознаки особистого немайно-
вого права [9, с. 102].
Відповідно, право на свободу світогля-

ду та віросповідання має абсолютний ха-
рактер, це означає, що воно не може бути 
відчужене (як примусово, так і добровіль-
но, як постійно, так і тимчасово) від особи 
– носія. Належить кожній особі, тобто воно 
належить усім без винятку особам за умови, 
що наявність цього права в особи не супе-
речить її сутності. Належить особі довічно 
та немає економічного змісту, бо фактично 
неможливо визначити вартість цього права, 
а відповідно і блага, що є його об`єктом, у 
грошовому еквіваленті. Об’єктом особисто-
го немайнового права свободи світогляду та 
віросповідання є «особисте немайнове бла-
го» (це ідеальні та матеріальні складові іс-

нування людини, які виступають продуктом 
інтелектуальної праці, і ті, які продуктом не 
виступають,тобто нерозривно пов’язані з 
людиною), оскільки воно найбільш чітко та 
повно розкриває притаманні ознаки. Необ-
хідно зазначити, що здійснення особистого 
немайнового права завжди тісно пов’язано 
з його носієм, суб’єктом цивільних право-
відносин. Як управомочена сторона, такий 
суб’єкт діє виключно у своїх або чужих ін-
тересах і самостійно визначає місце, спосіб, 
характер задоволення такого інтересу, якщо 
законом не встановлено імператив [8, с. 80-
81].
Враховуючи вищевикладене, особисте 

немайнове право на свободу світогляду та 
віросповідання – це суб’єктивне цивільне 
право громадянина. Воно виражає не по-
тенційну, а реальну можливість особи бути 
його носієм. Зміст суб’єктивного особистого 
немайнового права на свободу світогляду та 
віросповідання полягає в тому, що його но-
сій може: використовувати його на свій роз-
суд без застосування будь-яких додаткових 
юридичних актів; вимагати від інших осіб 
припинення дій, спрямованих на обмежен-
ня його особистих немайнових прав; мати 
свободу поведінки, вчинків у межах, встанов-
лених законом; звертатись до компетентних 
державних органів за захистом порушеного 
його особистого права. Нематеріальними 
благами, які виступають об’єктами права на 
свободу світогляду та віросповідання, є сві-
тогляд, який, у свою чергу, складає систему 
найзагальніших уявлень, поглядів, понять 
щодо світу, який оточує людей, щодо при-
роди, людини та суспільства в їх цілісності 
і взаємозалежності, та віросповідання, яке 
полягає в офіційному, вільному прийнятті 
будь-якого релігійного віровчення в якості 
світоглядної основи своєї життєдіяльності.
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SUMMARY 
The legal nature of the right to freedom of out-

look and religion in Ukraine is analyzed. The right 
to freedom of outlook and religion is analyzed as a 
personal non-property right that ensures the social 
being of an individual (Chapter 22 of the Civil 
Code of Ukraine), its legal nature is defi ned.

Keywords: right to freedom of outlook and reli-
gion, characteristic features, personal non-property 
rights.

АНОТАЦІЯ 
Досліджено правову природу права на сво-

боду світогляду та віросповідання в Україні. 
Досліджено право на свободу світогляду та ві-
росповідання, як особисте немайнове право, 
що забезпечує соціальне буття фізичної особи 
(Гл. 22 ЦК України), визначено його правову 
природу.
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В статье исследуются отдельные право-
вые аспекты договоров в сфере управления и 
распоряжения совместным имуществом в 
многоквартирном доме с целью предоставле-
ния таким договорам наиболее точной юриди-
ческой характеристики и поиска направлений 
усовершенствования законодательства в соот-
ветствующей сфере.
Ключевые слова: многоквартирный дом, 

объединение совладельцев, договорное право, 
право общей собственности.

Аналіз останніх досліджень та        
публікацій

Проблематиці договірного права 
у сфері управління та розпорядження 
спільним майном багатоквартирного бу-
динку присвячено цілу низку наукових 
праць таких дослідників, як М.І. Брагин-
ський, С.І. Вільнянський, М.О. Герасим-
чук, О.А. Красавчиков, Т.Г. Молодченко, 
А. Науменко А.М. Нікончук, Ю. Чеберяк 
та інші.

Мета статті
Надати юридичну характеристику до-

говорам у сфері управління та розпоря-
дження спільним майном багатоквартир-
ного будинку. Обґрунтувати та сформува-
ти пропозиції по вдосконаленню вітчиз-
няного законодавства у відповідній сфері.

Виклад основного матеріалу
Враховуючи стрімкий розвиток ринко-

вої економіки та господарських відносин, 
слід констатувати необхідність розвитку 
нормативно-правового забезпечення до-
говірного права. Для цього необхідним 
вбачається подальший розвиток наукової 
бази у цій сфері і, зокрема, у сфері догово-
рів управління спільним майном багато-
квартирного будинку.
Важливим питанням є визначення 

договорів у сфері управління спільним 
майном багатоквартирного будинку. На 
жаль, існуюче законодавство не містить 
чіткого визначення таких договорів. Од-

Постановка проблеми
Сьогодні наша держава переживає 

стрімкий розвиток господарських відно-
син. Зокрема, певні види відносин стають 
більш складними та потребують більш 
детального регулювання. Однак, врахо-
вуючи диспозитивний характер приват-
но-правових відносин, значну динаміку 
розвитку показує саме договірне право.
Саме тому доцільним є модернізація 

вітчизняного законодавства, що регулює 
відносини у сфері укладання договорів. 
Це стосується й договорів у сфері управ-
ління та розпорядження спільним май-
ном багатоквартирного будинку. Крім 
того, внесенню змін у чинні нормативно-
правові акти чи прийняттю нових норма-
тивно-правових актів має передувати на-
укове обговорення та прийняття єдиної 
правової доктрини з зазначеної пробле-
матики.
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нак існують посилання на окремі їх види. 
Так, ч. 1 ст. 11 Закону України «Про осо-
бливості здійснення права власності у ба-
гатоквартирному будинку» визначає, що 
управління багатоквартирним будинком 
управителем здійснюється на підставі до-
говору про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком [11]. Стаття 
18 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги» № 2189-VIII також під-
тверджує, що управління багатоквартир-
ним будинком управителем здійснюється 
на підставі договору про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком, 
що укладається згідно з типовим догово-
ром [9]. Посилання на цей вид договорів 
містяться і в інших нормативно-правових 
актах. Також неможливо обійти увагою 
Постанову Кабінету міністрів України 
«Про затвердження Типового договору 
про надання послуг з управління будин-
ком, спорудою, житловим комплексом 
або комплексом будинків і споруд», де 
міститься Типовий договір про надання 
послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом або комплексом 
будинків і споруд [10]. 
Предметом договору про надання 

послуг з управління багатоквартирним 
будинком пропонується визначити по-
слугу з управління спільним майном ба-
гатоквартирного будинку. Для надання 
визначення такої послуги необхідно ви-
значити склад спільного майна багато-
квартирного будинку, дії спрямовані на 
утримання зазначеного майна, для чого 
першочергово необхідно сформулюва-
ти основні характерні ознаки послуги з 
управління багатоквартирним будинком.
Так, А. Науменко зазначає, що харак-

терними ознаками послуги з управління 
багатоквартирним будинком є:
а) ця послуга є результатом господар-

ської діяльності;
б) така діяльність спрямована на за-

безпечення ефективного управління май-
ном співвласників будинку, підтримання 
будинку в належному технічному стані, 
забезпечення потреб співвласників бу-
динку в житлово-комунальних послугах;

в) така діяльність здійснюється 
суб’єктами господарювання професійно; 
г) така діяльність здійснюється ви-

ключно на договірних засадах [7, 419].
Досліджуючи таку характерну рису, 

як спрямованість господарської діяльнос-
ті на забезпечення ефективного управ-
ління спільним майном співвласників 
будинку, підтримання будинку в належ-
ному технічному стані, забезпечення по-
треб співвласників будинку в житлово-
комунальних послугах, неможливо обі-
йти увагою таку характерну рису послуг з 
управління багатоквартирним будинком, 
як пооб’єктність. Т.Г. Молодченко зазна-
чає, що «принцип пооб’єктності полягає 
у тому, що управління здійснюється сто-
совно кожного окремого багатоквартир-
ного будинку, як самостійного об’єкту 
управління з урахуванням його технічно-
го стану, ступеня його благоустрою, стану 
земельної ділянки, на якій розташовано 
багатоквартирний будинок, з елементами 
благоустрою та озеленення на основі ці-
лей, що було визначено власниками при-
міщень конкретного будинку» [6, с. 223].
Тому пропонується визначити ще 

одну характерну рису послуги з управ-
ління багатоквартирним будинком. Така 
діяльність здійснюється, враховуючи спе-
цифіку кожного окремого багатоквартир-
ного будинку, як самостійного об’єкта 
управління з урахуванням його технічно-
го стану, ступеня його благоустрою, стану 
земельної ділянки, на якій розташовано 
багатоквартирний будинок, з елементами 
благоустрою та озеленення та інших фак-
торів на основі цілей, що було визначено 
співвласників конкретного багатоквар-
тирного будинку.
Тобто фактично така характерна риса, 

як пооб’єктність, вимагає:
- визначення складу спільного майна 

багатоквартирного будинку, яке підлягає 
управлінню, та до якого, згідно зі ст. 1 За-
кону України «Про особливості здійснен-
ня права власності у багатоквартирному 
будинку», можуть належати (при наявнос-
ті) приміщення загального користування 
(у тому числі допоміжні), несучі, огоро-
джувальні та несучо-огороджувальні кон-
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струкції будинку, механічне, електричне, 
сантехнічне та інше обладнання всереди-
ні або за межами будинку, яке обслуговує 
більше одного житлового або нежитлово-
го приміщення, а також будівлі і споруди, 
які призначені для задоволення потреб 
співвласників багатоквартирного будин-
ку та розташовані на прибудинковій те-
риторії, а також права на земельну ділян-
ку, на якій розташовані багатоквартир-
ний будинок і належні до нього будівлі та 
споруди і його прибудинкова територія;

- визначення переліку послуг з утри-
мання будинку та прибудинкової тери-
торії, виходячи з Примірного переліку 
складових послуги з управління багато-
квартирним будинком, який є додатком 
№ 1 до Порядку проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартир-
ного будинку, затвердженого Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального гос-
подарства України 13.06.2016 № 150;

- визначення переліку послуг безпосе-
редньо управителя, як представника спів-
власників під час управління та розпоря-
дження спільним майном багатоквартир-
ного будинку (надання допоміжних при-
міщень в оренду, укладення договорів 
сервітуту, ведення обліку співвласників 
багатоквартирного будинку, контроль за 
наданням комунальних послуг та інше). 

Враховуючи розподіл послуг, 
пов’язаних з управлінням багатоквартир-
ним будинком, пропонується виокремити 
таку характерну рису послуги з управ-
ління багатоквартирним будинком, як 
самостійність, оскільки, враховуючи кри-
тичність для держави та її населення від-
носин, вбачається доцільним наголосити 
на необхідності управителю самостійно 
здійснювати свої обов’язки щодо управ-
ління, а не передавати їх іншим особам. 
При цьому слід зазначити, що таке твер-
дження стосується виключно діяльності 
суб’єкта підприємницької діяльності як 
управителя і не поширюється на послу-
ги, які поряд з послугою з управління є 
складовими послуги з управління спіль-
ним майном багатоквартирного будинку, 

поряд з послугами з утримання будинку, 
поточного та капітального ремонтів, які 
можуть надаватися підрядними організа-
ціями на підставі договорів, укладених, за 
рішенням загальних зборів співвласників 
багатоквартирного будинку, з управите-
лем. 
Виходячи з названих характерних 

рис, пропонується надати наступне ви-
значення послуги з управління багато-
квартирним будинком – це господарська 
діяльність, що спрямована на забезпе-
чення ефективного управління спільним 
майном співвласників багатоквартирного 
будинку, утримання будинку в належно-
му технічному стані, забезпечення по-
треб співвласників будинку в житлово-
комунальних послугах, яка здійснюється 
управителем самостійно та професійно на 
договірних засадах, з урахуванням спе-
цифіки кожного окремого багатоквар-
тирного будинку, як самостійного об’єкта 
управління з урахуванням його технічно-
го стану, ступеня його благоустрою, стану 
земельної ділянки, на якій розташовано 
багатоквартирний будинок, з елементами 
благоустрою та озеленення та інших фак-
торів на основі цілей, що було визначено 
співвласниками конкретного багатоквар-
тирного будинку.
Тобто основним видом договорів у 

сфері договорів управління спільним май-
ном багатоквартирного будинку, без яко-
го відповідні відносини взагалі неможли-
ві, можна назвати договір про надання 
послуг з управління багатоквартирним 
будинком. Однак яке визначення цього 
договору? У законодавстві воно відсутнє.
Пропонується надати наступне ви-

значення цього договору. Договір про 
надання послуг з управління багатоквар-
тирним будинком – договір, за яким спів-
власники багатоквартирного будинку 
зобов’язуються передати на певний строк 
в управління, а управитель зобов’язується 
за плату прийняти в управління та здій-
снювати від свого імені та в інтересах 
співвласників багатоквартирного будин-
ку управління спільним майном багато-
квартирного будинку та його утримання.
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Для всебічного дослідження про-
блематики договірних відносин у сфері 
управління спільним майном багатоквар-
тирного будинку необхідно також надати 
юридичну характеристику такому догово-
ру.
Цей договір є двостороннім. Немож-

ливим є укладання такого договору без 
волевиявлення при найманні двох сто-
рін – співвласників багатоквартирного 
будинку та управителя. Крім того, пра-
ва і обов’язки щодо цього договору ви-
никають як з одного, так і з іншого боку 
зобов’язання. У договорі відсутній єди-
ний боржник і єдиний кредитор. Кожна 
із сторін виступає як кредитор і як борж-
ник. Основною особливістю договору 
управління багатоквартирним будинком 
є той факт, що договір укладається між 
управителем та уповноваженою особою, 
якою може бути один із співвласників 
багатоквартирного будинку (обраний на 
загальних зборах співвласників) або орга-
ном місцевого самоврядування (у випад-
ку проведення конкурсу про визначення 
управителя). Зазначена норма міститься 
у ст. 15 Закону України «Про житлово-ко-
мунальні послуги» № 2189-VIII [9]. При 
цьому, слід зауважити, що уповноважена 
особа зобов’язана діяти виключно в ін-
тересах співвласників при укладенні до-
говору, проте не наділяється власними 
правами чи обов’язками, а також не може 
нести відповідальність у випадку неви-
конання умов договору співвласниками 
багатоквартирного будинку, в інтересах 
яких було укладено договір про надання 
послуг з управління багатоквартирним 
будинком. Договір управління спільним 
майном багатоквартирного будинку може 
бути як реальним, так і консенсуальним, 
оскільки обмежень щодо цього питання 
не встановлено у законодавстві, поси-
лання на реальність чи консенсуальність 
може міститись у самому договорі.
Цей договір є строковим, оскільки 

строк договору є істотною його умовою.
Також даний вид договорів є оплат-

ним, оскільки ціна за послуги з управлін-
ня спільним майном багатоквартирного 
будинку також є його істотною умовою.

Важливим є питання щодо форми цьо-
го договору. Відповідно до ст. 1031 Ци-
вільного кодексу України, договір управ-
ління майном укладається в письмовій 
формі. Договір управління нерухомим 
майном підлягає нотаріальному посвід-
ченню [12]. Проте, керуючись вимогами 
ст. ст. 1, 15 та 18 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» №2189-
VIII та ст. ст. 11, 12 Закону України «Про 
особливості здійснення права власності 
у багатоквартирному будинку», які вста-
новлюють приналежність договору з 
управління багатоквартирним будинком 
до договорів про надання послуг, мож-
ливо зробити висновок про наступне: до-
говір про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком є договором 
про надання послуг, який повинен бути 
укладений у письмовій формі, але без но-
таріального посвідчення такого договору. 
Доцільним вбачається розглянути пи-
тання щодо укладення договору у формі 
публічного договору або договору приєд-
нання, за результатами загальних зборів 
або конкурсу.
Важливим є положення, що містить 

ч. 3 ст. 11 Закону України «Про особли-
вості здійснення права власності у бага-
токвартирному будинку», де зазначено, 
що умови договору про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком 
повинні відповідати умовам типового до-
говору, затвердженого Кабінетом Міні-
стрів України [11]. Цією нормою встанов-
люється пряме посилання на Постанову 
Кабінету міністрів «Про затвердження 
Типового договору про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житло-
вим комплексом або комплексом будин-
ків і споруд», де міститься перелік умов 
договору про надання послуг з управлін-
ня багатоквартирним будинком [10].

Досліджуючи умови договору, О.О. Кра-
савчиков зазначає, що коли йдеться про 
умови договору, то вони мають бути вира-
жені через волевиявлення, а не предмет, 
ціну, строк тощо. Однак предмет, ціна, 
строк, тара, упаковка, форми розрахун-
ків та юридичні підстави відповідальності 
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сторін, не входять до складу волевияв-
лення сторін [5, c. 173].
Однак пропонується розглянути мож-

ливість включити предмет, ціну, строк, 
перелік послуг, порядок та строки їх на-
дання, форми розрахунків та юридич-
ні підстави відповідальності сторін до 
волевиявлення сторін. Хоча самого ви-
значення умов у законодавстві не існує, 
однак відповідно до ст. 628 Цивільного 
кодексу України, зміст договору станов-
лять умови (пункти), визначені на розсуд 
сторін і погоджені ними, та умови, які є 
обов’язковими відповідно до актів ци-
вільного законодавства [12]. З цього ви-
значення можна дійти висновку, що умо-
вами є:
а) істотні умови (умови, які є 

обов’язковими відповідно до актів цивіль-
ного законодавства). У випадку договору 
управління багатоквартирними будин-
ком сюди можна віднести предмет, пере-
лік послуг, ціну, строк, права та обов’язки 
сторін.
б) інші умови, визначені на розсуд сто-

рін і погоджені ними. Зокрема, це може 
бути форма розрахунків, юридичні підста-
ви відповідальності сторін, підстави при-
пинення договору тощо. Дійсно, якщо 
сторони погодили ці умови та підписали 
відповідний договір, можна вести мову, 
що ці умови є формою їх волевиявлення.
При цьому істотними умовами дого-

вору про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком, відповідно 
до ч.4 ст. 11 Закону України «Про особли-
вості здійснення права власності у багато-
квартирному будинку», є: перелік послуг; 
права і обов’язки сторін; ціна на послуги; 
строк дії договору [11].
Однак істотна умова щодо строку до-

говору вважається сумнівною, оскільки 
вступає в конфлікт зі ч. 6 ст. 11 Закону 
України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному бу-
динку», де зазначено, що договір з упра-
вителем укладається строком на один 
рік. Якщо за один місяць до закінчення 
зазначеного строку жодна із сторін не 
повідомить письмово іншу сторону про 
відмову від договору, договір вважається 

продовженим на наступний однорічний 
строк. До договорів, предметом яких не є 
управління багатоквартирним будинком, 
передбачене частиною шостою цієї статті, 
обмеження щодо строку договору не за-
стосовується.
Тобто строк дії договору є істотною 

умовою не всіх договорів у сфері управ-
ління спільним майно багатоквартирного 
будинку (зокрема, не є істотною умовою 
договору з управителем про управління 
багатоквартирним будинком, оскільки 
його строк дії прямо встановлений зако-
нодавством та фактично не може бути змі-
нений у договорі). Тому необхідно внести 
відповідні зміни у ч.4 ст. 6 Закону Укра-
їни «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» 
та виключити строк дії договору з істот-
них вимог договору про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком.
Цікавим є й питання щодо того, що ж 

визначати істотними умовами договору. 
За загальною практикою відповідно до ч. 2 
ст. 180 Господарського кодексу України, 
істотними визнаються умови, визнані та-
кими за законом чи необхідні для догово-
рів даного виду, а також умови, щодо яких 
на вимогу однієї із сторін повинна бути 
досягнута згода [4]. С.І. Вільнянський за-
значає, що за відсутності хоча б однієї з 
істотних умов договір уважається неукла-
деним [2, с. 301]. При цьому, відповідно 
до ст. 180 Господарського кодексу Украї-
ни при укладенні господарського догово-
ру сторони зобов’язані у будь-якому разі 
погодити предмет, ціну та строк дії до-
говору. Тобто предмет, ціна та строк дії 
є обов’язково істотними умовами. Однак, 
якщо проаналізувати ст. 632 Цивільного 
кодексу України, якщо ціна у договорі не 
встановлена і не може бути визначена ви-
ходячи з його умов, вона визначається, 
виходячи із звичайних цін, що склалися 
на аналогічні товари, роботи або послу-
ги на момент укладення договору. Тобто 
можлива ситуація, коли у договорі не міс-
титься при найманні одна з істотних умов 
і це не призводить до недійсності догово-
ру. Тому ми не погоджуємось з думкою 
С.І. Вільнянського та формулюванням, 



174ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2018

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

що міститься у Господарському кодексі 
України. Більш доречною вважається по-
зиція М.І. Брагинського, котрий зазначає, 
що істотні умови договору є необхідними 
й достатніми для того, щоб породжувати 
права й обов’язки його сторін [1, с. 296].
Для всебічного дослідження відносин 

з управління майном багатоквартирного 
будинку необхідним є надання відповіді 
на питання щодо можливості застосуван-
ня положень договірного права до всіх 
відносин з управління майном багато-
квартирного будинку? Ю. Чеберян вва-
жає, що договори про управління майном 
неможливо застосовувати у випадку, коли 
здійснюється виконання зобов’язань з 
управління житловим будинком, як ціліс-
ним (єдиним) житловим комплексом [13]. 
Аналізуючи цю позицію, аналогічної дум-
ки дійшов А.М. Нікончук [8, с. 51].
Ми не підтримуємо цю позицію. Жит-

ловий будинок як цілісний (єдиний) жит-
ловий комплекс все одно знаходиться у 
власності певного суб’єкта чи суб’єктів. А 
вони можуть передати право управління 
таким комплексом. При цьому вони мо-
жуть використовувати конструкцію дого-
вору для передання цього права. Звісно, 
це може бути специфічний вид договорів, 
однак сама конструкція договорів може 
широко використовуватись у цій сфері. 
При цьому важливим є питання щодо 

можливості зазначення у договорі про 
надання послуг з управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом або 
комплексом будинків і споруд різної част-
ки оплати для окремих співвласників за 
цим договором. У Постанові Кабінету мі-
ністрів України «Про затвердження Ти-
пового договору про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житло-
вим комплексом або комплексом будин-
ків і споруд» не міститься такої можливос-
ті. Водночас, М.О. Герасимчук зазначає, 
що «власники квартир і особи, які корис-
туються комунальним майном (не прива-
тизованим), не мають платити однакову 
плату за обслуговування будинку» [3, с. 7]. 
Виникає питання щодо доцільності цієї 
думки. Вважається, що все ж таки зако-
нодавець йде правильним шляхом. За до-

говором про надання послуг з управління 
будинком, спорудою, житловим комплек-
сом або комплексом будинків і споруд 
оплата здійснюється фактично від однієї 
сукупності суб’єктів – співвласників бага-
токвартирного будинку. Окремі ж спів-
власники можуть вже розподіляти оплату 
між собою окремими угодами (договора-
ми, усними домовленостями тощо). Для 
договору про надання послуг з управлін-
ня будинком, спорудою, житловим комп-
лексом або комплексом будинків і споруд 
важливим та істотним є лише визначення 
оплати, що буде отримувати управитель 
за утримання будинку та прибудинкової 
території та за виконання власних функ-
цій.
Звідси пропонується дійти висновку 

щодо того, що стороною договору є все 
ж таки не особисто співвласники багато-
квартирного будинку, а їх уповноважена 
особа, що представляє всю їх сукупність, 
хоча ця проблема все ж таки потребує по-
дальшого обговорення. 

Висновки
У порядку узагальнення наведеного 

слід зробити такі висновки:
1. Послугою з управління багатоквар-

тирним будинком є господарська діяль-
ність, що спрямована на забезпечення 
ефективного управління спільним май-
ном співвласників багатоквартирного 
будинку, підтримання будинку в належ-
ному технічному стані, забезпечення по-
треб співвласників будинку в житлово-
комунальних послугах, яка здійснюється 
управителем самостійно та професійно на 
договірних засадах, з урахуванням спе-
цифіки кожного окремого багатоквар-
тирного будинку, як самостійного об’єкту 
управління з урахуванням його технічно-
го стану, ступеня його благоустрою, стану 
земельної ділянки, на якій розташовано 
багатоквартирний будинок, з елементами 
благоустрою та озеленення та інших фак-
торів на основі цілей, що було визначено 
співвласників конкретного багатоквар-
тирного будинку.

2. Договір про надання послуг з управ-
ління багатоквартирним будинком – до-
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говір, за яким співвласники багатоквар-
тирного будинку зобов’язуються переда-
ти на певний строк в управління, а упра-
витель зобов’язується за плату прийняти 
в управління та здійснювати від свого 
імені та в інтересах співвласників багато-
квартирного будинку управління та утри-
мання спільного майна багатоквартирно-
го будинку. Такий договір є двосторон-
нім, оплатним, строковим. Може бути як 
консенсуальним, так і реальним. Вимагає 
письмової форми. Доцільним є розгляну-
ти питання щодо укладення договору у 
формі публічного договору або договору 
приєднання, за результатами загальних 
зборів або конкурсу.

3. Необхідно внести в зміни у ч.4 ст. 6 
Закону України «Про особливості здій-
снення права власності у багатоквартир-
ному будинку» та виключити строк дії 
договору з істотних вимог договору про 
надання послуг з управління багатоквар-
тирним будинком, оскільки ця умова є іс-
тотною не для всіх договорів про надання 
послуг з управління багатоквартирним 
будинком.

4. В якості сторони договорів у сфері 
управління спільним майном багатоквар-
тирного будинку є не окремі співвласни-
ки, а уповноважена ними особа. Доціль-
ним вбачається визначити уповноважену 
особу як суб’єкт цього виду договорів.
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ABSTRACT
The residential building co-property man-

agement and maintenance contracts: particula 
legal aspects

The article considers particular legal aspects 
of maintenance contracts referring to the residen-
tial building co-property management and main-
tenance in order to provide the most accurate legal 
characteristics and the way of legislation improve-
ment in the relevant fi eld.

Problem formulation. Due to inadequate ef-
fi ciency of the existing law system regulating con-
tractual relations in the fi eld of residential build-
ing maintenance and management, it is reason-
ably to provide certain modernization of domestic 
law regulating contractual relations in the fi eld of 
residential building co-property management and 
maintenance.

Besides, amendments to the existing law regu-
lations or adoption of new ones should be preceded 
by the scientifi c discussion and adoption of the uni-
fi ed legal doctrine on the above mentioned problem.

The aim of the article. To provide a legal 
description to the residential building co-property 
management and maintenance contracts. To ratio-
nalize and formulate proposals for the improvement 
of domestic legislation in the corresponding fi eld.

The main material. The defi nition of the ser-
vice contract for residential building co-property 
management and maintenance is introduced. The 
analysis of the service contract for residential build-
ing co-property management and maintenance is 
carried out and its legal description is provided. 
Marking out the Housing Cooperative as a sepa-
rate point of the residential building co-property 
management and maintenance contract is pro-
posed.

Conclusion. At the same time, such a concept 
is necessary to create an effective legal support in 
the fi eld of contract law in the corresponding fi eld.

Key words: residential building, housing coop-
erative, contract law, common property interest.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються окремі правові 

аспекти договорів у сфері управління та роз-
порядження спільним майном у багатоквар-
тирному будинку з метою надання таким до-
говорам найбільш точної юридичної характе-
ристики та пошуку напрямків вдосконалення 
законодавства у відповідній сфері. 
Постановка проблеми. Наразі в україн-

ській науці відсутній єдиний підхід щодо визна-
чення юридичної характеристики договорів у 
сфері управління та розпорядження спільним 
майном багатоквартирного будинку. Також 
слід констатувати недостатню ефективність 
чинної системи правових норм, що регулюють 
договірні відносини у сфері управління багато-
квартирним будинком. Тому необхідним є на-
дання чіткої юридичної характеристики до-
говорів у сфері управління та розпорядження 
спільним майном багатоквартирного будинку 
та внесення відповідних змін до українського 
законодавства.
Мета статті. Визначити юридичну ха-

рактеристику договорів у сфері управління та 
розпорядження спільним майном багатоквар-
тирного будинку. Обґрунтувати та сформува-
ти пропозиції по вдосконаленню вітчизняного 
законодавства у відповідній сфері.
Виклад основного матеріалу. Надано ви-

значення договору про надання послуг з управ-
ління багатоквартирним будинком та послу-
ги з управління багатоквартирним будинком. 
Проведено аналіз договору про надання послуг 
з управління багатоквартирним будинком 
та надано його юридичну характеристи-
ку. Запропоновано виокремлення об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку як 
окремої сторони договору про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком.
Висновки. Наразі не існує чіткої наукової 

концепції щодо юридичної характеристики 
договорів у сфері управління спільним майном 
багатоквартирного будинку. Водночас існуван-
ня такої концепції є необхідним для створен-
ня ефективно діючого нормативно-правового 
забезпечення.
Ключові слова: багатоквартирний буди-

нок, об’єднання співвласників, договірне право, 
право спільної власності.
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В статье раскрываются условия вклю-
чения представителей народа в списки при-
сяжных в соответствии с требованиями 
национального законодательства. Автор под-
черкивает, что деятельность суда присяж-
ных обеспечивает более последовательное со-
блюдение принципов судопроизводства, в том 
числе состязательности и равноправия сто-
рон, презумпции невиновности, законности, 
всесторонности, полноты и объективности, 
независимости судей, обеспечение обвиняемо-
му права на защиту.
Ключевые слова: суд присяжных, народов-

ластие, права человека, судопроизводство.
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у Кримінальному процесуальному кодек-
сі України судочинства в суді присяжних та 
інше. У цій статті автор підкреслює недоско-
налість законодавчого регулювання форму-
вання суду присяжних, наводить вимоги до 
особи, яка може бути присяжним, що зумов-
лює актуальність дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідження даної теми торкалося у 

своїх працях багато відомих вчених, зокре-
ма: А. М. Бернюков, В. С. Бігун, М. В. Кос-
тицький, В. Т. Маляренко, В. Я. Марчак, 
С. П. Погребняк, Т. І. Присяжнюк, О. О. Си-
дорчук, Т. А. Скуратовська, М. І. Ставнійчук, 
О. В. Стовба, В. М. Тернавська, Ю. С. Шем-
шученко, В. Ю. Шепітько, В. І. Шишкін та 
ін., проте цей правовий інститут є малодослі-
дженим, внаслідок чого виникає багато про-
блемних питань та спорів з приводу його тео-
ретичних положень серед вчених. Крім того, 
законодавчо закріплена форма функціону-
вання суду присяжних в Україні, на думку 
автора, не виконує поставлених завдань здій-
снення правосуддя, якого очікує суспільство. 

Мета статті
У даному дослідженні ми спробуємо роз-

крити вимоги, які ставить законодавець до 
особи присяжного як безпосередньої форми 
реалізації судової влади народом.

Виклад основного матеріалу
Україною у 1997 році ратифіковано Кон-

венцію «Про захист прав людини і осново-

Постановка проблеми
Реалізація в Україні судової реформи 

передбачає, зокрема, реалізацію принципу 
участі народу в здійсненні правосуддя, що 
певною мірою сприяє: а) формуванню само-
стійної судової влади, незалежної від зако-
нодавчої та виконавчої гілок влади; б) гума-
нізації правоохоронної діяльності в дусі по-
важного ставлення до прав і свобод людини; 
в) підвищенню професіоналізму суддів, дер-
жавних обвину вачів та захисників на рівні, 
що забезпечує якісну ді яльність у змагально-
му процесі за участі присяжних.

Актуальність
Українська модель суду присяжних буду-

чи створена за європейським зразком, вод-
ночас не позбавлена низки законодавчих не-
доліків, зокрема: відсутність окремого закону 
про присяжних, фрагментарне регулювання 
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положних свобод» де у статті 6 закріплено, 
що кожен має право на справедливий і пу-
блічний розгляд його справи упродовж ро-
зумного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом, який вирі-
шить спір щодо його прав та обов’язків ци-
вільного характеру або встановить обґрунто-
ваність будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення. Одночасно 
статтею 21 Конституції України встановлено 
та закріплено принцип невідчужуваності та 
непорушності прав і свобод людини, а час-
тиною першою статті 55 Конституції Украї-
ни закріплено, що права та свободи людини 
і громадянина захищаються судом. Таким 
чином, невід’ємним правом народу України 
є можливість обирати справедливий суд – 
суд присяжних. Україною ще в у 1996 році 
проголошено та закріплено принцип безпо-
середньої участі народу України у здійсненні 
правосуддя.
Зокрема, у розділі 8 Конституція Украї-

ни, установивши загальні положення судо-
вої влади, передбачила участь у її реалізації 
представників народу. Сутність принци-
пу участі народу у реалізації судової влади 
розкрито в частині 4 статті 124 Конституції 
України, згідно з якою народ безпосередньо 
бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних. Поло-
ження, що містяться у статті 127 Конституції 
України, передбачають здійснення право-
суддя професійними суддями, а у визначених 
законом випадках – присяжними. Додаткове 
підтвердження цього можна знайти у статті 
129 Конституції України, яка встановлює, що 
судочинство здійснюється суддею одноособо-
во, колегією суддів або судом присяжних.
Добір осіб для запрошення до участі у 

здійсненні правосуддя як присяжних здій-
снюється за допомогою автоматизованої сис-
теми документообігу, згідно із затвердженим 
місцевою радою списком присяжних. Згідно 
із Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів» для затвердження списку присяж-
них територіальне управління Державної 
судової адміністрації України звертається з 
поданням до відповідної місцевої ради, що 
формує і затверджує у кількості, зазначеній у 
поданні, список громадян, які постійно про-
живають на території, на яку поширюється 

юрисдикція відповідного окружного суду, 
відповідають вимогам до присяжного і дали 
згоду бути присяжними. У разі неприйнят-
тя місцевою радою протягом двох місяців з 
моменту отримання подання рішення про 
затвердження списку присяжних територі-
альне управління Державної судової адмі-
ністрації України звертається з поданням 
щодо затвердження списку присяжних до 
відповідної обласної ради. Список присяж-
них затверджується один раз на три роки і 
переглядається в разі необхідності для за-
міни осіб, які вибули зі списку, за поданням 
територіального управління Державної су-
дової адміністрації України.
Аналізуючи чинне законодавство про 

участь народу у відправлені правосуддя мож-
на зробити певні висновки про те, що залу-
чення громадян як присяжних регулюється 
шляхом встановлення різного роду цензів. 
Так, стаття 65 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» встановлює певні ви-
моги до особи, яка претендує на участь у 
здійсненні правосуддя як присяжний. Тому, 
якщо обрання припускає певний політичний 
і соціальний фільтр, загорнутий у демокра-
тичні форми, то спеціальні цензи, запрова-
джені законодавством, є частковим обмежен-
ням прав народу щодо участі в правосудді. 
Отже, для участі в правосудді як присяж-

ного українське законодавство вимагає від 
особи відповідності наступним критеріям.

1. Громадянство. Список присяжних 
формується виключно із громадян Украї-
ни. Присяжний, фактично, виконує повно-
важення судді при здійсненні правосуддя і 
користується усіма правами та обов’язками 
професійного судді. Участь іноземців та осіб 
без громадянства, виходячи із принципу 
державного суверенітету і невтручання в ді-
яльність України, не допускається. При цьо-
му, не береться до уваги громадянство само-
го підсудного. Деякі політики проявляють 
неконституційну ініціативу щодо залучення 
суддів-іноземців для здійснення правосуддя 
в Україні по певних категоріях судових про-
ваджень. Про це було зроблено заяву рядом 
народних депутатів та політичних експертів 
30 червня 2016 року під час проведення екс-
пертного круглого столу щодо необхідності 
впровадження міжнародного елементу в ді-
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яльність Вищого спеціалізованого антико-
рупційного суду. Зокрема, озвучено ідею про 
запрошення суддів-іноземців у статусі при-
сяжних для розгляду проваджень даним су-
дом. На наш погляд, думка про нездатність 
українців справедливо вершити правосуддя 
є неприйнятною, антидержавницькою і де-
структивною. Зміцнення незалежності судо-
вої системи, в цілому, і суддів, присяжних, 
зокрема, буде справжньою гарантією спра-
ведливого правосуддя і захисту прав і свобод 
громадян України.

2. Вік. Питання віку, з якого особу мо-
жуть залучати до обов’язків присяжного і 
відповідно звільняти від них, є дискусійним. 
Наприклад, у США присяжним може бути 
громадянин, що досяг 21 року, а у Франції 
взагалі встановлено віковий ценз від 23 до 
70 років. Законодавець виходить з різних 
міркувань при визначенні віку присяжного. 
При вирішенні цього питання слід врахо-
вувати те, що присяжні не є професійними 
суддями, не мають юридичної освіти, і при 
винесенні рішення керуються внутрішніми 
переконаннями, які формуються на основі 
власного життєвого досвіду. Відповідно до 
Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» присяжним може бути особа віком від 30 
до 65 років. Вважається, що в 30 років лю-
дина набуває достатнього життєвого досвіду 
для здійснення правосуддя. 
Життєвий досвід, так чи інакше, є у кож-

ної людини. Під життєвим досвідом зазви-
чай розуміється сукупність уявлень про світ, 
які дозволяють скласти індивідуальну думку 
про той чи інший предмет, особу або яви-
ще. Проблема життєвого досвіду полягає в 
тому, що це знання про навколишнє дійсно 
набувається кожною особою самостійно. Чу-
жий життєвий досвід відіграє значно меншу 
роль у становленні іншої людини. Кожен 
краще вчиться на власних помилках, які до-
поможуть зробити правильні висновки, при-
ведуть до кінцевої мети. Взагалі, люди не по-
спішають приймати чужий життєвий досвід, 
приймати на віру чиїсь переконання. Це від-
бувається тому, що чужий життєвий досвід 
часто стає протилежним власному. 
Крім того, з позиції психології, маючи 

певний життєвий досвід, людина володіє 
більшою свободою: вона сама вирішує, коли 

і яким чином їй поступити. Це безумовна пе-
ревага, адже тільки вільну особистість можна 
назвати такою, яка цілком відбулася і стала 
зрілою. При відсутності життєвого досвіду 
особистість буде вагатися, губитися, шукати 
підтримки в оточуючих. Але, маючи певний 
життєвий досвід, поступово особа звикає 
брати відповідальність на себе, замислюва-
тися про наслідки своїх кроків, самостійно 
приймати рішення. Життєвий досвід за-
вжди сприяє формуванню певного погляду 
на світ. Це думка складається з тих подій, які 
викликають у душі конкретний емоційний 
відгук. Індивідуалізація життєвого досвіду 
підкреслює основні цінності людини, те, як 
він приймає рішення, яке оточення поруч з 
ним знаходиться. 
У колах правників існує думка про збіль-

шення межі віку для зайняття посади судді 
й, відповідно, присяжного до 35 років, яка 
мотивується наявністю значно більшого жит-
тєвого досвіду, що впливає на якість право-
суддя. Також, є думки про підвищення гра-
ничного віку для роботи на посаді судді й, 
відповідно, присяжного до 70 років для збе-
реження професіоналів, працівників з ваго-
мим життєвим досвідом. 

3. Територіальний принцип. Передба-
чає проживання особи, яка претендує бути 
включеною в список присяжних, на тери-
торії, на яку поширюється юрисдикція кон-
кретного окружного суду. Беручи участь у 
розгляді справ представники народу допо-
магають реалізувати принцип колегіальності 
у правосудді. Забезпечення участі громадян 
саме за принципом територіальності у функ-
ціонуванні органів судової влади є ознакою 
демократичності, є одним із заходів соці-
ального контролю за законністю і справед-
ливістю діяльності місцевих судів та суддів. 
Обрання присяжними найкращих та най-
авторитетніших представників місцевого на-
селення, провадження судочинства за їх без-
посередньої участі, наближає суд до суспіль-
ства, зміцнює віру в справедливість судових 
рішень та сприяє зростанню авторитету су-
дової влади. Крім того, це підвищує особисту 
відповідальність присяжних та професійних 
суддів за рішення, що приймаються.
Законом може бути передбачено інший, 

відмінний від територіального, принцип 
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формування списку присяжних для розгляду 
окремих категорій справ чи окремих катего-
рій осіб. 

4. Правосуб’єктність. Правосуб’єктність 
– категорія цілісна, і в галузі цивільного пра-
ва вона утворює єдність правоздатності і діє-
здатності. Присяжний повинен володіти по-
вною дієздатністю та деліктоздатністю. Осо-
би з частковою дієздатністю або недієздатні 
особи не повинні допускатися до правосуддя 
як присяжні. 
Правоздатність – це передбачена нор-

мами права здатність (можливість) індивіда 
мати суб’єктивні юридичні права і викону-
вати суб’єктивні юридичні обов’язки. Пра-
воздатність виникає з моменту народження 
і припиняється зі смертю особи. Дієздатність 
– це здатність своїми діями набувати для себе 
цивільних прав і самостійно їх здійснювати, 
а також здатність своїми діями створювати 
для себе цивільні обов’язки, самостійно їх ви-
конувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання [6]. Дієздатність, на відміну від 
правоздатності, залежить від фізичного ста-
ну, віку особи, а також інших особистих якос-
тей людини, що з’являються у неї в міру ро-
зумового, фізичного, соціального розвитку.
Дієздатність людини зростає поступово, з 

віком. Так, із 6 років дитина може вступати 
до дитячої громадської організації, у 14 років 
за згодою батьків піти на роботу, у 16 років 
людина може бути притягнута до адміністра-
тивної відповідальності, у 18 – отримує право 
брати участь у виборах тощо. Саме з досяг-
ненням повноліття – 18-річного віку – лю-
дина набуває повної дієздатності в більшості 
галузей права. 
Обмеження дієздатності відбувається за 

рішенням суду у зв’язку з існуванням однієї 
із таких обставин: психічним розладом осо-
би, що істотно впливає на її здатність усві-
домлювати значення своїх дій та (або) керу-
вати ними; зловживанням спиртними напо-
ями, наркотичними засобами, токсичними 
речовинами тощо, що призводить до скрут-
ного матеріального становища самої особи 
або її сім’ї, а також інших осіб, яких вона 
зобов’язана утримувати.
Фізична особа може бути визнана недіє-

здатною у зв’язку з тим, що особа хворіє на 
психічний розлад, що має стійкий хронічний 

характер, унаслідок чого не здатна усвідом-
лювати значення своїх дій та (або) керувати 
ними.
Ніхто не може бути обмежений у дієздат-

ності інакше як за рішенням суду і відповід-
но до закону. Деліктоздатність – це здатність 
нести відповідальність за вчинені правопо-
рушення. Передумовою деліктоздатності є 
осудність, тобто здатність у момент вчинення 
суспільне небезпечного діяння усвідомлюва-
ти свої дії і керувати ними.

5. Відсутність хронічних психічних чи 
інших захворювань, що перешкоджають 
виконанню обов’язків присяжного. Та об-
ставина, що громадянин визнаний обмежено 
дієздатним або недієздатним, може бути під-
тверджена наявністю відповідного рішення 
суду. Наявність хронічного психічного чи 
іншого захворювання, що може перешко-
джати виконанню обов’язків народного засі-
дателя, встановлюється з відповідних медич-
них документів, висновку експертизи. Осо-
ба, яка виявила бажання бути включеною в 
список присяжних, повинна пройти медич-
ний огляд та надати медичні довідки про те, 
що вона не перебуває на відповідному дис-
пансерному обліку в медичному закладі та у 
неї відсутні хронічні психічні чи інші захво-
рювання, що перешкоджають виконанню 
обов’язків присяжного. 
Така заборона дозволяє уникнути труд-

нощів у судовому процесі при спілкуванні з 
психічно неврівноваженими людьми і, най-
головніше, запобігти винесенню неправосуд-
ного вердикту. Звичайно ж особа, хвора на 
психічне захворювання, яка перебуває на об-
ліку в психоневрологічному диспансері, але 
не визнана судом недієздатною, об’єктивно 
не в змозі виконувати обов’язки присяжного. 
Досить проблематичною вбачається участь 
у судовому засіданні в якості присяжних, зо-
крема, осіб з фізичними вадами, наприклад: 
сліпих, німих чи глухих. Фактично ці особи 
не можуть повноцінно виконувати обов’язки 
присяжних. Участь у здійсненні правосуддя 
таких осіб, на наш погляд, суперечить прин-
ципу безпосередності. Тому більш доцільним 
видається безумовне звільнення таких гро-
мадян від виконання обов’язків присяжних. 
Хоча не може бути виключена можливість 
того, що згодом, при відповідному рівні роз-
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витку техніки, ця категорія осіб може бути 
допущена до виконання обов’язків присяж-
них.

6. Відсутність незнятої чи непогашеної 
судимості, накладення адміністративно-
го стягнення протягом останнього року за 
вчинення корупційного правопорушення. 
Наявність не знятої чи не погашеної суди-
мості підтверджується вироком суду, мате-
ріалами про звільнення від відбування по-
карання. Те, що стосовно певної особи про-
водиться досудове розслідування чи судовий 
розгляд кримінального провадження, може 
бути підтверджено довідкою відповідного 
органу. Судимість – це особливий право-
вий стан особи, створений реалізацією кри-
мінальної відповідальності, який виникає 
у зв’язку з ухвалою обвинувального вироку 
суду за вчинений нею злочин і призначенням 
покарання та тягне певні, несприятливі для 
засудженого, правові наслідки, що виходять 
за межі покарання. Погашення судимості – 
це автоматичне її припинення при встанов-
ленні передбачених законом умов. Головним 
з них є невчинення особою протягом строку 
судимості нового злочину. Стаття 89 Кримі-
нального кодексу України встановлює ди-
ференційовані строки погашення судимості 
залежно від виду і строку покарання, відбу-
того винним. У деяких випадках судимість 
погашається самим фактом відбуття пока-
рання або звільнення від нього. Під зняттям 
судимості розуміється дострокове припинен-
ня судимості рішенням суду. При знятті су-
димості на відміну від її погашення перебіг 
встановленого законом строку і невчинення 
особою нового злочину самі по собі, автома-
тично, не припиняють стан судимості. Потрі-
бен розгляд цього питання судом. Особи, на 
яких протягом останнього року за рішенням 
суду накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення, 
не можуть виконувати обов’язки присяжного. 

7. Професійна діяльність. Значення про-
фесії при допуску до інституту присяжних не 
є дискримінаційним положенням. Тут мова 
йде про те, щоб посадові, службові та інші 
особи, що здійснюють публічну діяльність 
та функції делеговані їм державою, не допус-
калися до судочинства як присяжні в силу 
виконуваних ними повноважень. У Законі 

«Про судоустрій і статус суддів» є вичерп-
ний перелік посад, несумісних з обов’язками 
присяжного, а саме: народні депутати Укра-
їни, члени Кабінету Міністрів України, суд-
ді, прокурори, працівники правоохоронних 
органів (органів правопорядку), військовос-
лужбовці, працівники апаратів судів, інші 
державні службовці, посадові особи органів 
місцевого самоврядування, адвокати, нотарі-
уси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України, Вищої ради правосуддя. 

8. Володіння державною мовою. Цей 
критерій має важливе практичне значення, 
оскільки досить поширеними є випадки, 
коли громадянин не володіє або в недостат-
ній мірі володіє мовою судочинства. У такому 
випадку він не може бути залучений до роз-
гляду справи як присяжний, тому що не змо-
же зрозуміти позицію обвинувачення, захис-
ту, самого підсудного, показання свідків, ви-
сновки експерта, правильно оцінити надані 
докази. Звичайно, у такому випадку можна 
залучити перекладача для присяжного, але 
це ускладнить сам процес та не гарантувати-
ме повного розуміння таким присяжним суті 
справи і, що найголовніше, не відповідатиме 
інтересам підсудного. Якщо громадянин, 
який не володіє мовою судочинства, залуча-
ється до участі у розгляді справи як присяж-
ний, він підлягає заміні ще до початку судо-
вого розгляду.
Крім того, згідно зі статтею 12 Зако-

ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
судочинство і  діловодство в судах України 
проводяться державною мовою. Суди забез-
печують рів ність прав громадян у судовому 
процесі за мовною ознакою. Суди використо-
вують державну мову в процесі судочинства 
та гарантують право громадян на викорис-
тання ними в судовому процесі рідної мови 
або мови, якою вони володіють. Однак це 
положення не поширюється на суб’єктів, що 
здійснюють правосуддя (професійних суддів 
і присяжних), оскільки згідно з принципом 
безпосередності їх внутрішнє переконання у 
судовому провадженні має формуватися шля-
хом безпосереднього сприйняття кожним 
усього, що відбувається в судовому засіданні. 
Одне лише припущення, що професійний 
суддя або присяжний, які не володіють мо-
вою судочинства, неадекватно сприймають 
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те, що відбувається в судовому засіданні, й 
осмислюють досліджувані факти опосередко-
вано, через перекладача, породжує недовіру 
до справедливості судового рішення у справі.
До списку присяжних не може бути вклю-

чена особа, яка не виявила бажання брати 
участь у здійсненні правосуддя. Наявність 
згоди бути присяжним має бути підтвердже-
на відповідною заявою цієї особи. Соціаль-
но продуманим слід також вважати підхід 
українського законодавця у питанні звіль-
нення від обов’язків народного засідателя 
за їх письмовою заявою, якщо вони за релі-
гійними переконаннями вважають для себе 
неможливим брати участь у здійсненні пра-
восуддя. Такий підхід дозволяє кожній особі, 
з огляду на релігійні переконання, вважати 
себе вільною від участі у здійсненні право-
суддя. Безумовно, при реалізації цієї підста-
ви виникатимуть проблеми, оскільки досить 
важко визначити критерії, за якими голова 
відповідного суду повинен буде звільняти 
цих осіб від обов’язків народного засідателя. 
За законодавством багатьох країн (напри-
клад, Великої Британії, Російської Федерації 
та ін.) до категорії громадян, які не можуть 
виконувати обов’язки судового засідателя за 
релігійними переконаннями, належать тіль-
ки священнослужителі.
Як поважна причина звільнення від ви-

конання обов’язків народного засідателя 
у конкретній справі повинна фігурувати 
необ’єктивність, що викликає обґрунтова-
ні сумніви внаслідок вчиненого на цю особу 
незаконного впливу, наявності в неї уперед-
женої думки, знання нею обставин справи з 
непроцесуальних джерел, а та кож інші при-
чини.
Отже, суд присяжних утворюється при 

місцевому загальному су  ді першої інстанції. 
Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, 
судді і присяжні вирішують спільно.
Прокурор або суд зобов’язані роз’яснити 

обвинуваченому у вчиненні злочину, за який 
передбачене покарання у виді довічного по-
збавл ення волі, можливість та особливості 
розгляду кримінального провадження сто-
совно нього судом присяжних. Письмове 
роз’яснення прокурора обвинуваченому про 
можливість, особливості і правові наслідки 
розгляду кримінального провадження судом 

присяжни х додається до обвинувального 
акта і реєстру матеріалів досудового розслі-
дування, які передаються до суду.
Обвинувачений у вчиненні злочину, за 

який передбачене покарання у виді дові-
чного позбавлення волі, під час підготовчого 
судового засідання має право заявити кло-
потання про розгляд кримінального про-
вадження стосовно нього судом присяжних. 
На думку автора, це є обмеженням права на 
суд присяжних і не відповідає міжнародним 
стандартам судочинства. Крім того, суспіль-
ство вважає, що суд за участі представників 
народу є більш справедливим, враховую-
чи міжнародний досвід, доцільним було би 
встановити перелік злочинів, які могли би 
розглядатися судом присяжних, а не брати 
за критерій відбору тільки можливість санк-
ції статті Особливої частини Кримінального 
кодексу України призначення покарання у 
виді довічного позбавлення волі. 
Після призначення судового розгляду 

судом присяжних головуючий дає секрета-
рю судового засідання розпорядження про 
виклик присяжних у кількост  і семи осіб, які 
визначаються автоматизованою системою 
документообігу суду з числа осіб, які внесені 
до списку присяжних.
Письмовий виклик має бути вручений 

присяжному під розписку не пізніше ніж за 
п’ять днів до судового засідання. У виклику 
зазначаються день, час і місце проведення 
судового засідання, права та обов’язки при-
сяжного, перелік вимог до присяжних, а 
також підстави для увільнення їх від вико-
нання обов’язків, припис про явку, а також 
обов’язок при сяжного (чи іншої особи, яка 
одержала виклик для передачі його присяж-
ному) невідкладно повідомити суд про при-
чини неможливості явки. На підставі пись-
мового виклику роботодавець зобов’язаний 
звільнити присяжного  від роботи на час ви-
конання ним обов’язків зі здійснення право-
суддя.
Відбір присяжних здійснюється після 

відкриття судового засідання. Головуючий 
повідомляє присяжним, яке провадження 
підлягає розгляду, роз’яснює їм права та 
обов’язки, передбачені статтею 386 Кримі-
нального процесуального кодексу України, 
а також умови їх участі в судовому розгляді. 
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Кожен із присяжних має право заявити про 
неможливість його участі в судовому розгля-
ді, вказавши на причину цього, та заявити 
собі самовідвід.
Присяжний має право:
1) брати участь у дослідженні всіх відо-

мостей та доказів у судовому засіданні;
2) робити нотатки під час судового засі-

дання;
3) з дозволу головуючого ставити запи-

тання обвинуваченому, потерпілому, свід-
кам, експертам, іншим особам, які допиту-
ються;

4) просити головуючого роз’яснити нор-
ми закону, що підлягають застосу ванню під 
час вирішення питань, юридичні терміни і 
поняття, зміст оголошених у судовому засі-
данні документів, ознаки злочину, у вчинен-
ні якого обвинувачується особа.
Присяжний зобов’язаний:
1) правдиво відповісти на запитання го-

ловуючого і учасників судового проваджен-
ня щодо можливих перешкод, передбаче-
них Кримінальним процесуальним чи ін-
шим законодавством, для його участі в судо-
вому розгляді, його стосунків з особами, які 
беруть участь у кримінальному проваджен-
ні, що підлягає розгляду, та поінформова-
ності про його обставини, а також на вимогу 
головуючого подати необхідну інформацію 
про себе;

2) додержуватися порядку в судовому за-
сіданні і виконувати розпорядження голову-
ючого;

3) не відлучатися із залу судового засідан-
ня під час судового розгляду;

4) не спілкуватися без дозволу головуючо-
го з особами, що не входять до складу суду, 
стосовно суті кримінального провадження та 
процесуальних дій, що здійснюються (здій-
снювалися) під час нього;

5) не збирати відомості, що стосуються 
кримінального провадження, поза судовим 
засіданням;

6) не розголошувати відомо  сті, які безпо-
середньо стосуються суті кримінального про-
вадження та процесуальних дій, що здійсню-
ються (здійснювалися) під час нього, і стали 
відомі присяжному у зв’язку з виконанням 
його  обов’язків.

Для з’ясування обставин, що можуть пе-
решкоджати участі присяжного в судовому 
розгляді, прокурор, потерпілий, обвинува-
чений з дозволу головуючого можуть стави ти 
присяжним відповідні запитання.
Кожному з присяжних, який з’явився, 

учасники судового провадження можуть за-
явити відвід з підстав, передбачених стаття-
ми 75 і 76 Кримінального процесуального 
кодексу України.
Усі питання, пов’язані зі звільненням 

присяжних від участі в розгляді криміналь-
ного провадження, а також із самовідводом і 
відводом присяжних, вирішуються ухвалою 
суду у складі двох суддів, що постановляється 
після проведення наради на місці без виходу 
до нарадчої кімнати, крім випадків, коли ви-
хід до нарадчої кімнати буде визнаний судом 
необхідним. У разі якщо судді не прийшли 
до одноголосного рішення щодо вирішення 
питання, пов  ’язаного зі звільненням при-
сяжного від участі в розгляді кримінального 
провадження або самовідводом чи відводом 
присяжного, присяжний вважається звільне-
ним від участі в розгляді кримінального про-
вадження або відведеним.
Якщо після проведення вищевказаних 

процедур відбору присяжних залишилося 
більш е необхідної для участі в судовому роз-
гляді кількості, то вони визначаються авто-
матизованою системою документообігу суду 
з числа тих осіб, що не були звільнені або 
відведені від участі в розгляді кримінальног о 
провадження. Якщо в результаті виконання 
вищезазначених дій присяжних залишилося 
менше необхідної дл я участі в судовому роз-
гляді кількості, секретар судового засідання 
за вказівкою головуючого викликає присяж-
них додатково.
Після від бору основних присяжних від-

бирається двоє запасних присяжних з до-
держанням зазначених правил. Прізвища 
відібраних основних і запасних присяжних 
заносяться до журналу судового засідання в 
тому порядку, в якому їх було відібрано. За-
пасні присяжні під час судового засідання по-
стійно перебувають на відведених їм місцях і 
до ухвалення вироку можуть бути включені 
до складу основних присяжних у разі немож-
ливості кого-небудь з основних присяжних 
продовжувати участь у судовому розгляді. 
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Про заміну вибулих основних присяжних за-
пасними суд присяжних постановляє ухвалу.
Усі присяжні повинні скласти присягу, пе-

ред тим як розпочнуть розгляд справи. У ній 
вони присягають виконувати свої обов’язки 
чесно і неупереджено, брати до уваги лише 
досліджені в суді докази, при вирішенні пи-
тань керуватись законом, своїм внутрішнім 
переконанням. Хоча присяга має переважно 
етичний характер, її порушення може зна-
чною мірою повпливати на об’єктивність та 
неупередженість судового розгляду і в по-
дальшому винесення рішення. У такому ви-
падку присяжний повинен понести відпо-
відальність, що нам власне демонструє іно-
земний досвід. Українське законодавство та 
законопроекти на сьогодні не пере дбачають 
санкцій за порушення присяжним присяги. 
Світова практика йде шляхом накладення 
штрафу та відсторонення від справи такого 
присяжного.
Отже, після закінчення відбору основних 

і запасних присяжних вони займають місця, 
відведені їм головуючим. За пропозицією 
головуючого присяжні складають присягу 
такого змісту: «Я, (прізвище,  ім’я, по бать-
кові), присягаю виконувати свої обов’язки 
чесно і неупереджено, брати до уваги лише 
досліджені в суді  докази, при вирішенні пи-
тань керуватися законом, своїм внутрішнім 
переконанням і совістю, як личить вільному 
громадянину і справедливій людині». Текст 
присяги зачитує кожен присяжний, після 
чого підтверджує, що його права, обов’язки 
та компетенція йому зрозумілі.
Прокурору, обвинуваченому, потерпіло-

му та іншим учасникам кримін ального про-
вадження протягом усього судового розгляду 
забороняється спілкуватися з присяжними 
інакше, ніж у  порядку, передбаченому Кри-
мі нальним процесуальним законодавством. 
Це пов’язано із принципом незалежності 
суду та недопустимості незаконного впливу 
на присяжного.
Присяжний може бути усунутий від по-

дальшої участі  в судовому розгляді кримі-
нального провадження у випадках: невико-
нання своїх обов’язків; за наявності обґрун-
тованих підстав вважати, що він у результаті 
незаконного впливу втратив неупередже-
ність, необхідну для вирішення питань кри-

мінального  провадження відповідно до зако-
ну.
Присяжний може бути усунутий від по-

дальшої участі в судовому розгляді кримі-
нального провадження за ініціативою голо-
вуючого рішенням більшості від складу суду 
присяжних, яке приймається в нарадчій кім-
наті та оформлюється вмотивованою ухва-
лою. У разі усунення присяжного до скла-
ду суду включається запасний присяжний, 
після чого судовий розгляд продовжується, 
або, у разі відсутності запасного присяжного, 
здійснюється відбір нового присяжного в пе-
редбаченому порядку, після чого судове про-
вадження розпочинається з початку.

Отже, підсумовуючи викладене, необ-
хідно відзначити, що діяльність суду при-
сяжних забезпечує більш послідовне дотри-
мання принципів судочинства, у тому числі 
змагальності й рівноправності сторін, пре-
зумпції невинуватості, законності, всебічнос-
ті, повноти й об’єктивності, незалежності суд-
дів, забезпечення обвинуваченому права на 
захист.
Суд присяжних необхідно розглядати як 

інструмент розвитку в Україні змагальної про-
цесуальної форми судочин ства, а також як за-
сіб усунення таких недоліків у процесуальній 
діяльності як професійна деформація суддів 
при сприйнятті обставин справи, ігноруван-
ня ними процедури розгляду справи, певний 
ступінь впливу на прийняття рі шення профе-
сійного судді про винність особи. 
Головними критеріями залучення пред-

ставників народу до відправлення право-
суддя в Україні є досягнення визначеного 
віку, наявність громадянства України та 
правосуб’єктності, проживання на відпо-
відній території та володіння державною 
мовою, відсутність хронічних психічних чи 
інших захворювань, що перешкоджають ви-
конанню обов’язків присяжного, судимості 
та належності до певних професій. Звичай-
но, ці критерії потребують певного вдоскона-
лення, що підвищить якість правосуддя. Але 
головними принципами відбору присяжних 
залишається незалежність, неупередженість 
та відсутність незаконного впливу, які необ-
хідно зміцнювати в національному судочин-
стві.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкриваються умови включення 

представників народу в списки присяжних від-
повідно до вимог національного законодавства. 
Автор підкреслює, що діяльність суду присяж-
них забезпечує більш послідовне дотримання 
принципів судочинства, у тому числі змагаль-
ності й рівноправності сторін, презумпції не-
винуватості, законності, всебічності, повноти 
й об’єктивності, незалежності суддів, забезпе-
чення обвинуваченому права на захист.
Ключові слова: суд присяжних, народовлад-

дя, права людини, судочинство.

SUMMARY 
In the article, conditions for including 

representatives of the people in jury lists in 
accordance with the requirements of national 
legislation are described. The author emphasizes 
that the activity of the jury ensures more consistent 
adherence to the principles of legal proceedings, 
including adversarial and equal rights of the 
parties, the presumption of innocence, legality, 
comprehensiveness, completeness and objectivity, 
the independence of judges, and ensures the right 
to defense of the defendant.

The Ukrainian model of the jury trial is based 
on the European model, while not being devoid of 
a number of legislative shortcomings, such as the 
absence of a separate law on jurors, fragmentary 
regulation in the Criminal Procedure Code of 
Ukraine in jury trials, and so on. In this article, the 
author emphasizes the imperfection of legislative 
regulation of the formation of a jury, imposes 
requirements on a person who can be a juror.

A jury should be considered an instrument of 
development of the adversarial procedural form of 
legal proceedings in Ukraine, as well as a means 
of eliminating such shortcomings in procedural 
activities as professional deformation of judges in 
the perception of circumstances of a case, disregard 
of a certain degree of infl uence on the decision 
making of a professional judge on the guilt of a 
person.

The main criteria for involving representatives 
of the people in the administration of justice in 
Ukraine are reaching a certain age, holding a 
citizenship of Ukraine and being registered as a 
legal entity, residing on the respective territory and 
speaking the state language, absence of chronic 
mental or other diseases that impede the performance 
of the duties of jurors, convictions and affi liations to 
certain professions. Of course, these criteria require 
some improvement, which will improve the quality 
of justice. However, the main principles of the 
selection of jurors are independence, impartiality 
and the absence of unlawful infl uence, which need 
to be strengthened in the national legal process.

Key words: jury, democracy, human rights, 
legal proceedings.
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Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â²ÉÑÜÊÎÂÎ-

ÖÈÂ²ËÜÍÈÕ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²É

Проведен анализ международного опыта 
организационно-правового регулирования дея-
тельности военно-гражданских администра-
ций. Раскрыты основные условия внедрения 
чрезвычайных правовых режимов в зарубеж-
ных странах. Исследован порядок функциони-
рования военно-гражданских администраций 
в разных странах. Приведены специфические 
признаки конституционно-правового регули-
рования деятельности военно-гражданских 
администраций в зарубежных странах.
Ключевые слова. Правовое регулирование, 

военно-гражданское управление, гражданско-
военные институты, правовой режим, орга-
низационно-правовая поддержка.

 ØÅÂ×ÅÍÊÎ Â³êòîð³ÿ - Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Звичайно, не можна стверджувати про 
ідеальність коментованого законодавчо-
го акта, адже багато його положень потре-
бують якнайшвидшого удосконалення та 
приведення у відповідність з Конституцією 
України. У цьому контексті дослідження 
міжнародного досвіду правового регулю-
вання функціонування інституту військово-
цивільних адміністрацій є вкрай важливим. 
Від того, наскільки повно та всебічно будуть 
враховані пропозиції науковців, представ-
ників місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, депута-
тів усіх рівнів, представників депутатських 
комітетів та фракцій, залежатиме дієвість та 
ефективність публічного управління в окре-
мих районах Донецької та Луганської облас-
тей.

Ступінь наукової розробки теми
Проблематика функціонування військо-

во-цивільних адміністрацій і зокрема дослі-
дження правового регулювання їх діяльнос-
ті, в тому числі з урахуванням міжнародного 
досвіду була предметом дослідження таких 
вчених, як Ю.П. Битяка, Л.Л. Попової, 
С.Г. Стеценко, Д.М. Бадрах, С.В. Ківалова, 
Л.Р. Білої, Л.А. Окунькова.

Мета статті
Метою статті є вивчення та дослідження 

міжнародного досвіду організаційно-право-
вого регулювання функціонування військо-
во-цивільних адміністрацій.

Актуальність теми
Початок 2015 року ознаменувався вкрай 

нестабільною військовою обстановкою на 
лінії розмежування з непідконтрольною те-
риторією на Сході країни. Вкрай напружена 
ситуація в зоні проведення антитерористич-
ної операції вимагала негайного прийняття 
політично виваженого та обґрунтованого 
рішення щодо налагодження ефективного 
державного управління на місцевому рівні. 

03 лютого 2015 року Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон України «Про військо-
во-цивільні адміністрації», який запровадив 
особливий порядок публічного управління 
в окремих районах Донецької та Луганської 
областей та на той момент фактично вряту-
вав країну від подальшого адміністративно-
територіального колапсу. 
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Виклад теми
Світова практика знає чимало прикла-

дів функціонування державних органів, 
які уособлюють повноваження виконавчих 
та представницьких органів влади, органів 
місцевого самоврядування та мають військо-
ву організацію управління. Але головною, 
відмінною ознакою їх утворення, функціо-
нування та припинення діяльності висту-
пає закріплений на конституційному рівні 
певний правовий режим, за умови введення 
якого здійснюється реалізація повноважень 
зазначених органів. 
Недарма законодавець нашої країни, 

відчуваючи потребу в підвищенні ефектив-
ності правового регулювання функціону-
вання військово-цивільних адміністрацій, 
намагаючись усунути існуючі прогалини 
чинного законодавства, вводить поняття 
військово-цивільного адміністрування як 
особливого правового режиму, що включає 
комплекс тимчасових вимушених заходів з 
елементами державного управління.
Водночас, у міжнародно-правовій прак-

тиці надзвичайні правові режими, в умовах 
яких здійснюється функціонування військо-
во-цивільних адміністрацій – явище доволі 
розповсюджене, яке являє собою певний 
законодавчий інститут, спрямований на 
встановлення правопорядку, безпеки та 
життєдіяльності населення на конкретно 
визначеній адміністративно-територіальній 
одиниці.
В цілому думки вчених з приводу сутнос-

ті та правового регулювання особливих ре-
жимів суттєво не відрізняються. Наприклад, 
Ю.П. Битяк пропонує розглядати правові 
режими у якості комплексу правових засо-
бів, зміст яких полягає у визначенні взаємо-
дії дозволів та заборон, а призначення – в 
уточненні напрямку правового регулюван-
ня [1]. Таке твердження виглядає доволі 
точним та змістовним, оскільки віддзерка-
лює змістовну складову надзвичайних пра-
вових режимів з погляду на використання 
правових засобів у процесі їх реалізації. С.Г. 
Стеценко визначає сутність правового ре-
жиму через його критерії, до яких вчений 
відносить ступінь жорсткості юридичного 
регулювання, наявність відомих обмежень 
та пільг, допустимий рівень активності 

суб’єктів, межу їх правової самостійності 
тощо [2]. Слід зазначити, що на нашу думку, 
критерії, використані автором, дуже яскра-
во демонструють обмежувальний характер 
надзвичайних правових режимів. Їх право-
ва природа побудована на активному вико-
ристанні заборон та обмежень. Д.М. Бахрах 
розкриває дуалістичну природу правового 
режиму: з одного боку зазначене правове 
явище вчений розглядає як певну сукуп-
ність суспільних відносин, а з іншого – на-
голошує на їх юридичному оформленні, 
тобто «закріпленні юридичними нормами 
та забезпеченні сукупністю юридично-ор-
ганізаційних засобів» [3]. Погоджуємося з 
думкою науковця, з тією лише поправкою, 
що суспільні відносини, про які йдеться у 
авторському твердженні, у сфері функціо-
нування надзвичайних правових режимів, 
носять яскраво виражений державноуправ-
лінський характер. У такому випадку вар-
то говорити скоріше про відносини у сфері 
державного управління, але не про суспіль-
ні відносини. У підручнику з адміністратив-
ного права та адміністративної діяльності, за 
редакцією Л.Л. Попова, наводиться доволі 
розгорнута класифікація правових режимів, 
які, на думку вченого, розподіляються на: 
загальні, універсальні та похідні [4]. Теоре-
тико-практична цінність зазначеної позиції 
проявляється у розкритті різноплановості 
та водночас універсальності надзвичайних 
правових режимів. Їх правова природа до-
сить регламентована та передбачає застосу-
вання жорстких адміністративно-правових 
обмежень.
Також, адміністративно-правові власти-

вості під час характеристики надзвичайних 
правових режимів підкреслюють і провідні 
українські вчені С.В. Ківалов та Л.Р. Біла, 
які виділяють ознаки, властиві адміністра-
тивно-правовим засобам регулювання, а 
саме: централізований порядок управлін-
ня, імперативний метод правового впливу, 
юридична нерівність суб’єктів правовідно-
син [5]. 
Підсумовуючи вищенаведене, слід за-

значити, що правові режими являють собою 
нормативно закріплений порядок функці-
онування органів державної влади, право-
охоронних органів, підприємств, установ та 
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організацій, їх посадових осіб, а також по-
рядок реалізації закріплених за ними прав 
та обов’язків, в умовах забезпечення й під-
тримки національного суверенітету та обо-
рони країни, інтересів державної безпеки і 
охорони публічного порядку.
Таким чином, з метою забезпечення без-

печного функціонування державно-владно-
го апарату діяльність державних органів, а 
іноді і всієї держави, може бути пов’язана 
з використанням і забезпеченням конкрет-
них правових режимів, тобто жорстких пра-
вил з боку державної влади, з дотриманням 
норм міжнародного права, міжнародних 
зобов’язань, Конституції та національного 
законодавства.
Отже, беззаперечним є твердження про 

те, що правове регулювання функціону-
вання військово-цивільних адміністрацій 
(військово-цивільного адміністрування) по-
винно: а) здійснюватись в умовах правових 
режимів, б) закріплюватись на найвищому 
(конституційному) рівні. 
Міжнародна практика на конституцій-

ному рівні передбачає два режими функці-
онування органів державної влади та жит-
тєдіяльності населення у межах адміністра-
тивно-територіальних одиниць: звичайний 
та надзвичайний. Слід зазначити, що харак-
терною властивістю надзвичайних консти-
туційних норм виступає їх функціонування 
так би мовити в режимі «очікування», тобто 
ми можемо стверджувати про їх недійсність 
в умовах відсутності надзвичайної ситуації 
в країні. Підставою для введення надзви-
чайного правового режиму (надзвичайного 
стану) є загроза існуванню держави в цілому 
або інститутів державної влади на частині 
території країни, яка виходить зсередини 
держави (збройне повстання, масові завору-
шення, великомасштабні соціальні конфлік-
ти, стихійні лиха, техногенні катастрофи, 
епідемії) або ззовні ( зовнішня загроза, втор-
гнення, агресія, війна).
У Конституціях як правило закріплю-

ється докладна регламентація не тільки по-
рядку введення конкретного виду надзви-
чайного правового режиму, а й процедура 
утворення, функціонування й припинення 
діяльності спеціально утворених органів 
державної влади та специфіка їх правового 

регулювання. Наприклад, 11 статей розділу 
«Стан оборони» Конституції Німеччини 1949 
року доволі докладно регламентує зазначені 
питання [6]. 9 статей частини 18 «Постанови 
про надзвичайний стан» Конституції Індії 
1950 року передбачає ретельну регламента-
цію порядку утворення та функціонування 
тимчасових державних органів в особливий 
період [7]. Аналогічні за рівнем правової ре-
гламентації конституційні норми містяться в 
Конституціях Пакістана 1973 року (частина 
10 «Надзвичайний стан») [7], Польщі 1997 
року (розділ 11 «Надзвичайний стан») [8], 
М’янми 2008 року (23 статті глави 11 «По-
ложення про надзвичайний стан») [7].
Слід зазначити, що безсумнівна перева-

га конституційно-правового регулювання 
функціонування військово-цивільних ад-
міністрацій у зарубіжних країнах полягає 
у більш складній процедурі внесення змін 
та доповнень у конституційні норми, в по-
рівнянні з іншими законодавчими актами. 
Зазначений факт, на думку деяких вчених, 
виступає гарантом проти можливого зло-
вживання виконавчою владою своїми ви-
нятковими повноваженнями шляхом неви-
правданого, довільного застосування над-
звичайних правових норм для вирішення 
ситуацій і обставин, що не носять надзви-
чайного характеру [9]. Зазначена думка ви-
глядає справедливою, оскільки очевидно, 
що конституція правової демократичної 
держави повинна містити основні норми 
про надзвичайний правовий режим як одну 
з гарантій захисту людини в надзвичайних 
умовах.
У той же час, в Конституції України по-

рядок утворення та функціонування вій-
ськово-цивільних адміністрацій взагалі не 
передбачений, а ч.1 ст.3 Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації», за-
кріплюючи право Президента України 
щодо створення ВЦА, фактично протирі-
чить основному закону країни. Адже в статті 
106 Конституції України не передбачені по-
вноваження глави держави щодо утворення 
органів державної влади (державних орга-
нів).
Організаційно-правове регулювання 

функціонування військово-цивільних адмі-
ністрацій у багатьох країнах світу здійсню-
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ється за умови введення фактично однако-
вих за змістом, але етимологічно відмінних 
надзвичайних режимів. Наприклад, Кон-
ституції Аргентини, Афганістану, Бангла-
деш, Бахрейну, Белізу, Брунею, Бутану, 
Східного Тимору, В’єтнаму, Гаїті, Гренади, 
Домініканської Республіки, Індії, Індонезії, 
Йорданії, Іраку, Іспанії, Ємену, Казахста-
ну використовують термін «надзвичайний 
стан». Правовий режим «воєнного стану» ви-
ступає предметом конституційно-правового 
регулювання в Бахрейні, Східному Тиморі, 
В’єтнамі, Індії, Йорданії, Казахстані, КНДР, 
Колумбії, Кореї, Кувейті, Киргизстані, Лит-
ві, Македонії, Монголії, ОАЕ, Перу, Польщі, 
Росії, Румунії, Словаччині, Таджикистані, 
Таїланді, Тайвані, Туркменістані, Філіппі-
нах. «Стан облоги» регулюється на консти-
туційному рівні в Бразилії, Греції, Доміні-
канській Республіці, Іспанії, Франції, Чилі. 
Крім того, в Конституціях зарубіжних 

країн для позначення правових режимів 
використовуються такі визначення, як: 
«виняткове становище» (Польща), «стан ві-
йни» (Ірландія, Італія, КНР), «стан оборо-
ни» (Бразилія, ФРН), «стан напруженості» 
(ФРН), «стан збройного повстання» (Ірлан-
дія), «стан необхідності» (Словаччина), «стан 
стихійного лиха» (Польща), «федеральна 
інтервенція» (Бразилія). І це далеко не по-
вний перелік видів надзвичайних режимів.
Варіативність застосування видів право-

вих надзвичайних режимів у багатьох кон-
ституціях залежить від причин їх введення. 
В цьому аспекті заслуговують на увагу по-
ложення ч.1 ст.228 Конституції Республіки 
Польща, яка виділяє такі види надзвичай-
ного стану як військовий, надзвичайний  та 
стан стихійного лиха. У той же час, в стат-
тях 229, 230, 232 розкриваються причини 
введ ення кожного із зазначених режимів: 
військовий стан вводиться в разі зовнішньої 
загрози державі, збройного нападу на тери-
торію країни, надзвичайний стан – в разі за-
грози конституційному ладу, безпеки грома-
дян, громадському порядку; стан стихійного 
лиха – з метою запобігання або ліквідації на-
слідків природних катастроф, техногенних 
аварій тощо [8].
У той же час, ст.51 Конституції Панами 

передбачає введення надзвичайного стану 

як під час внутрішніх безладів, так і в ре-
зультаті оголошення війни. Крім того, над-
звичайний стан виступає у якості єдиного 
узагальнюючого поняття, що використову-
ється в Конституціях Йемену, Афганістану 
та має на меті припинення як внутрішньої, 
так і зовнішньої (військової) агресії. Частина 
2 ст.77 Конституції Республіки Корея 1947 
року також передбачає лише один варіант 
надзвичайного правового режиму – військо-
вий стан та виокремлює два його види – над-
звичайний та превентивний [7].
Таким чином, аналіз конституційного 

законодавства зарубіжних країн дозволяє 
виокремити наступні ключові ознаки над-
звичайних правових режимів: а) офіційний 
порядок запровадження надзвичайного ре-
жиму. Вказаному положенню, властивому 
для конституцій більшості світових країн, 
цілком відповідає національне конститу-
ційне законодавство. По-перше, вичерпний 
офіційний перелік надзвичайних право-
вих режимів наведений у ст.92 Конституції 
України, згідно з яким виключно законами 
України встановлюються правові режими 
воєнного і надзвичайного стану, а також зон 
надзвичайної екологічної ситуації. У той же 
час, відповідно до ст.106 Конституції, наго-
лошується на виключній компетенції Пре-
зидента України щодо прийняття рішення 
про введення в Україні або в окремих її міс-
цевостях надзвичайного стану, а також ого-
лошує у разі необхідності окремі місцевості 
України зонами надзвичайної екологічної 
ситуації – з наступним затвердженням цих 
рішень Верховною Радою України; б) Кон-
ституції усіх без винятку країн передбача-
ють моментальне введення в дію спеціаль-
ного законодавства на всій території країни 
або окремій його частині. Надзвичайне за-
конодавство України складається з низки 
законодавчих актів, основоположними з 
яких є закони України «Про правовий ре-
жим воєнного стану», «Про правовий режим 
надзвичайного стану» та «Про зону надзви-
чайної екологічної ситуації». Зокрема, За-
кон України «Про правовий режим воєнно-
го стану» у ст.4 передбачає утворення Пре-
зидентом України тимчасових державних 
органів – військових адміністрацій. На від-
міну від механізму утворення військово-ци-
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вільних адміністрацій, передбаченого ст.3 
Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», зазначений спосіб утворен-
ня тимчасових державних органів повніс-
тю відповідає ст.92 Конституції України 
та у якості правової основи створення вій-
ськових адміністрацій передбачає видання 
Президентом України Указу про введення 
воєнного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях, затвердженого Верховною Ра-
дою України; в) формування тимчасових 
державних органів в умовах надзвичайного 
правового режиму з дотриманням принци-
пу строковості їх функціонування. На жаль, 
зазначене положення не враховано законо-
давцем під час підготовки Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації». У 
той же час, на тимчасовому характері обме-
жень конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень, наголошується у ст.1 Зако-
ну України «Про правовий  режим воєнного 
стану» . До того ж, у ст.7 коментованого зако-
нодавчого акта міститься пряма норма, яка 
передбачає припинення дії режиму воєн-
ного стану у зв’язку із закінченням строку, 
на який його було введено або скасування 
до закінчення строку, на який було введено 
воєнний стан, та за умови усунення загрози 
нападу чи небезпеки державній незалеж-
ності України; г) концентрація повноважень 
в руках виконавчої влади, розширення об-
сягу повноважень органів виконавчої вла-
ди. У ст.1 Закону України «Про військово-
цивільні адміністрації», під час визначення 
статусу й призначення ВЦА, законодавець 
прямо наголошує на виконанні військово-
цивільними адміністраціями повноважень 
місцевих органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування . Поряд з цим, 
організаційно-правове становище військо-
во-цивільних адміністра цій у якості тимча-
сових державних органів, що діють у скла-
ді Антитерористичного центру при Службі 
безпеки України (у разі їх утворення для ви-
конання повноважень відповідних органів у 
районі проведення антитерористичної опе-
рації) або у складі Об’єднаного оператив-
ного штабу Збройних Сил України (у разі 
їх утворення для виконання повноважень 

відповідних органів у районі здійснення за-
ходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях), викликає щонай-
менше здивування. Маємо очевидну пра-
вову колізію, яка полягає у функціонуванні 
державного органу з повноваженнями міс-
цевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у складі силових 
структур; д) під час дії надзвичайних право-
вих режимів першорядна роль відводиться 
поліцейським та військовим формуванням. 
Дійсно, згідно ч.5 ст.3 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації», посади 
державних службовців у таких адміністра-
ціях можуть заміщатися військовослужбов-
цями військових формувань. У той же час, 
виконання останніми повноважень за при-
значенням викликає великі сумніви, адже 
аналіз ст.4 цього ж закону дає підстави для 
висновку, що військова складова серед по-
вноважень ВЦА посідає опосередковане 
місце та безпосередньо не стосується здій-
снення заходів щодо збройного захисту від-
повідної території у разі збройної агресії 
або збройного конфлікту. На підтверджен-
ня цього висновку зазначимо, що військо-
во-цивільні адміністрації у військовій сфері 
наділені повноваженнями щодо сприяння 
організації призову громадян на військову 
службу, організації навчальних (перевіроч-
них) та спеціальних військових зборів; за-
безпечення доведення до підприємств, уста-
нов та організацій, а також населення на-
казу військового комісара про оголошення 
мобілізації; бронювання робочих місць для 
військовозобов’язаних; вирішення відповід-
но до законодавства питань, пов’язаних із 
наданням військовим частинам службових 
приміщень і жилої площі; здійснення захо-
дів щодо військово-патріотичного вихован-
ня населення; є) наділення органів вико-
навчої влади виключними повноваження-
ми. Конституційне законодавство більшості 
зарубіжних країн використовує інститут 
наділення виконавчої влади повноваження-
ми в надзвичайних ситуаціях. При цьому, 
спеціальної уступки або делегування повно-
важень з боку представницьких органів вла-
ди, як того вимагає Конституція України, не 
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потрібно. Уряд здійснює свої повноваження 
на підставі прямих положень Конституції та 
приймає необхідні нормативні акти у разі 
настання надзвичайних обставин (війна, 
збройна агресія тощо). Наприклад, згідно 
ст. 86 Конституції Іспанії 1978 р. уряд кра-
їни за умови настання надзвичайних обста-
вин може видавати тимчасові законодавчі 
акти, що мають форму декретів-законів, які 
однак не можуть змінювати існуючі держав-
ноуправлінські інститути, основні конститу-
ційні обов’язки, права та свободи громадян, 
режим автономних громад, а також поло-
ження про загальне виборче право. Подібні 
декрети-закони повинні бути невідкладно 
передані до конгресу депутатів, якій скли-
кається для їх обговорення. Спеціальні нор-
ми (ст.116 Конституції) регулюють порядок 
оголошення стану загрози, стану облоги та 
надзвичайного стану.
Слід зауважити, що правове регулюван-

ня функціонування військово-цивільних 
адміністрацій в зарубіжних країнах безпо-
середньо пов’язано із забезпеченням націо-
нальної безпеки. Аналіз деякого зарубіжно-
го законодавства, що регулює сферу забез-
печення національної безпеки, показує, що 
в значній мірі воно базується не стільки на 
конституціях держав, скільки на концепці-
ях, доктринах, посланнях.
Так, наприклад, в Сполучених Штатах 

Америки (далі – США) на конституційно-
му рівні питання надзвичайного режиму 
детально не регламентуються. Більш того, 
законодавство не проводить чіткого розме-
жування між окремими видами надзвичай-
ного режиму, зводячи їх, по суті, до єдиного 
інституту надзвичайного стану. Про це свід-
чить і основоположний федеративний акт 
– Закон про національний надзвичайний 
стан 1976 р., який не тільки не розрізняє 
види надзвичайного режиму, але й не ви-
значає підстави для їх введення. При цьому 
доктрина і практика розрізняють два види 
надзвичайного режиму – надзвичайний 
стан і військовий стан. Перший пов’язують 
з надзвичайними обставинами, що виника-
ють всередині самої держави (повстання, 
заколоти, епідемії і т.д.). Другий – з надзви-
чайними ситуаціями, зумовленими зовніш-
ньою загрозою (війна або можливість почат-

ку військових дій, міжнародний тероризм і 
т.д.) Крім цього, розрізняють також загаль-
нонаціональний і локальний надзвичайні 
режими в залежності від території їх дії [11].
Доктринальні положення національної 

безпеки США знайшли своє відображення 
у низці правових актів, а саме: Законі «Про 
національну безпеку» 1947 р., Законі Мак-
карена – Вуда 1950 р., Законі «Про внутріш-
ню безпеку», Законі Голдвотера – Ніколса 
1986 р. «Про реорганізацію Міністерства 
оборони». Крім того, щорічно Конгрес США 
заслуховує стратегію національної безпеки 
країни, що представляється Президентом.
Терористичні акти, що відбулись 11 ве-

ресня 2001 р., змусили державних і політич-
них діячів США переглянути свої погляди 
на проблему національної безпеки. Вже в 
2002 р. була сформульована нова концепція 
забезпечення національної безпеки США, 
а 25 листопада 2002 р. Указом Президента 
США було створено Міністерство внутріш-
ньої безпеки, основним завданням якого є 
захист населення і території США від усього 
спектра сучасних загроз.
Необхідно відзначити, що нововведен-

ня Концепції національної безпеки США не 
обмежуються лише створенням Міністер-
ства внутрішньої безпеки. У ній більш точ-
но сформульоване завдання щодо забезпе-
чення внутрішньої безпеки – це спільні дії і 
сфера відповідальності федерального уряду 
і органів влади кожного штату. Фактично це 
нове явище в практиці США, де завжди дана 
задача була прерогативою виключно феде-
ральної влади.
Крім зазначеної концепції найважливі-

шим документом у досліджуваній сфері є й 
Стратегія національної безпеки США 2002. 
Документ юридично закріплює домінуюче 
становище США у галузі забезпечення на-
ціональної безпеки та проголошує захист 
країни від будь-якої зовнішньої агресії пер-
шим і головним обов’язком федерального 
уряду. Для запобігання загрозам безпеки 
США можливе використання всього арсена-
лу засобів: військової могутності, оборонних 
систем країни, правоохоронних органів, 
розвідки і т.д.
Структура Стратегії національної без-

пеки США включає наступні розділи: огляд 
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міжнародної стратегії США; заходи з під-
тримки прагнення людей до забезпечення 
поваги власної гідності; заходи по зміцнен-
ню союзів з метою завдання поразки гло-
бальному тероризму і запобігання агресії 
проти США і союзників; шляхи деескалації 
регіональних конфліктів; способи ліквідації 
загроз США; критерії глобального економіч-
ного зростання шляхом розвитку вільних 
ринків і вільної торгівлі; шляхи розширен-
ня кола країн, що встали на шлях розвитку, 
сприяючи досягненню більшої їх відкритос-
ті та створенню інфраструктури демократії; 
плани спільних дій з іншими головними 
центрами глобального впливу; трансформа-
ція американських інститутів в області на-
ціональної безпеки з урахуванням завдань і 
можливостей XXI століття.
Іншим концептуальним документом в 

галузі забезпечення національної безпе-
ки США є Стратегія національної оборони 
США. Стратегічні завдання США у військо-
вій області: убезпечити США від прямого 
ураження; забезпечити стратегічний доступ 
і зберегти глобальну свободу своїх дій; зміц-
нювати альянси і партнерства; створювати 
сприятливі умови в області безпеки. Інші за-
вдання в цій галузі: надання гарантій союз-
никам і друзям; застереження потенційних 
супротивників; стримування агресії і про-
тистояння примусу; активна, ешелонована 
оборона; управління ризиками і т.д.
У ряді європейських країн під час реа-

лізації механізму функціонування органів 
місцевого самоврядування яскраво просте-
жується дуалістична природа повноважень 
зазначених інституцій: з одного боку орга-
ни місцевого самоврядування виконують 
завдання щодо ефективного вирішення 
питань місцевого значення, а з іншого – на-
ділені повноваженнями у галузі правоохо-
рони та забезпечення державної безпеки. 
Даний принцип пов’язаний із поєднанням 
органами місцевого самоврядування місце-
вих і державних інтересів та зафіксований в 
ст.4 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». Однак, суттєва особли-
вість механізму реалізації повноважень як 
місцевих органів виконавчої влади, так і ор-
ганів місцевого самоврядування в західноєв-
ропейських країнах полягає в обов’язковій 

та безпосередній участі громадянського 
суспільства у всіх державно-управлінських 
процесах.
Наприклад, у Франції, згідно із законом 

«Про органи місцевого самоврядування 
Французької Республіки» № 92-125 від 6 лю-
того 1992 [12] місцеве населення бере участь 
в обговоренні питань, але не в прийнятті рі-
шень. Формально це проявляється шляхом 
створення спеціальних консультативних 
інстанцій або в формі безпосереднього об-
говорення. Цим же законом передбачено, 
що «муніципальна влада може виносити на 
обговорення місцевої громади питання ко-
мунальної компетенції, за якими мають бути 
ухвалені рішення». Однак, як вказує Ж. До-
менак, зазначене рішення не підкріплено а 
ні правом населення на ініціативу, а ні пра-
вом на референдум [13].
Закон покладає на Президента респу-

бліки можливість запровадження надзви-
чайних заходів та визначає підстави для їх 
введення. Наприклад, глава держави може 
запровадити один з надзвичайних право-
вих режимів у разі безпосередньої загрози 
інститутам державної влади, суверенітету, 
цілісності, незалежності і т.д.
Крім того, підставами для введення над-

звичайного стану урядом є: невідворотна 
небезпека, що виникла в разі серйозних 
посягань на громадський порядок, і події, 
що мають за своєю природою і тяжкістю ха-
рактер суспільного лиха. Стан облоги може 
бути введено в разі зовнішньої війни або 
збройного повстання.
У Федеративній Республіці Німеччина, 

як і у Французькій Республіці, населення 
має широкий перелік важелів впливу на ді-
яльність органів місцевого самоврядування. 
Згідно абз. 2 ст.28 Основного закону ФРН 
громадам має бути надано право регулюва-
ти в рамках закону під власну відповідаль-
ність всі справи місцевого співтовариства 
[14]. На муніципальному рівні, поряд з ви-
борчим правом, жителі і громадяни (тобто 
жителі, які мають право обирати) мають й 
інші численні права на участь в житті гро-
мад і прийняття рішень. Наприклад, гро-
мадяни не тільки мають право відвідувати 
відкриті засідання ради. Рада зі свого боку 
зобов’язана проводити збори жителів, ви-
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діляти годину запитань та відповідей, слу-
хання, інформувати їх про найважливіші 
проблеми громади. Всі ці механізми підви-
щують прозорість і легітимність місцевих 
органів влади в ФРН.
Як зазначає Д. Елерс, право на участь в 

прийнятті рішень жителі здійснюють шля-
хом подання спеціальних заявок, а громадя-
ни – у вигляді цивільних вимог та рішень. 
Підписана 5% жителів заявка зобов’язує 
раду розглядати порушені в ній питання і 
приймати відповідне рішення. У свою чер-
гу, громадська вимога передбачає, що гро-
мадяни мають намір самі замість ради ви-
рішити будь-які питання. Як правило, його 
повинні підписати від 10 до 100 громадян, 
після чого відбудеться прийняття грома-
дянського рішення [15]. На нашу думку, 
впровадження зазначеного положення в 
проект Закону України «Про військово-ци-
вільне адміністрування» сприятиме його де-
мократичності та підвищенню ефективності 
впливу громади на органи місцевого само-
врядування.
Правовим актом Німеччини, що регу-

лює питання забезпечення національної 
безпеки, крім Конституції, є Основні напря-
ми національної безпеки Німеччини. Вони 
передбачають загальні й приватні задачі, 
сили і засоби Бундесверу, які послідовно ви-
значаються з урахуванням прогнозованої 
обстановки в області безпеки і зобов’язань 
Німеччини як партнера в питаннях безпе-
ки в рамках НАТО і ЄС. Важливо, що в до-
кументі, не дивлячись на ст. 87 Конституції 
Німеччини [17], яка передбачає створення 
збройних сил виключно для цілей оборони, 
відзначається також необхідність їх участі 
в запобіганні конфліктів і криз, в спільних 
діях щодо врегулювання криз та відновлен-
ню інфраструктур. Таким чином, коменто-
ваний нормативно-правовий акт дозволив 
використання збройних сил Німеччини як 
проти внутрішніх, так і зовнішніх загроз на-
ціональній безпеці країни. Інакше кажучи, 
оборона більш не обмежується національ-
ними кордонами, а передбачає внесення 
вкладу в забезпечення безпеки у всіх ви-
падках, коли вона опиняється під загрозою. 
Конституційний суд і парламент Німеччини 
підтвердили законність цих завдань Бун-

десверу в контексті колективної безпеки Ні-
меччини.
Документ визначає принципи форму-

вання оборонної політики, пріоритетні за-
вдання та параметри потенціалу збройних 
сил в рамках загального обов’язку держави 
вживати превентивних заходів щодо забез-
печення безпеки.
Одним з основних є розділ III документу 

– «Безпека Німеччини: ризики та можливос-
ті» [16]. Серед ризиків на першому місці ре-
лігійний екстремізм і фанатизм в поєднанні 
з поширенням по всьому світу міжнародно-
го тероризму. Далі йдуть ризики поширен-
ня зброї масового ураження; конфлікти із 
застосуванням насильства на націоналістич-
ному і етнічному ґрунті; регіональні кризи, 
особливо кризи на південній та південно-
східній периферії континенту; політичні, 
етнічні, релігійні, економічні та соціальні 
конфлікти в поєднанні з міжнародним теро-
ризмом, організованою злочинністю.
Особливе місце серед ризиків займає 

вразливість сучасного інформаційного сус-
пільства та комунікаційних систем. Свобода 
доступу і застосування, а також недосконалі 
засоби захисту підвищують ступінь ризику, 
якому піддаються держави, суспільства і їх 
інфраструктура, полегшують ведення ін-
формаційної війни в самих різних формах.
Цікавий досвід Великобританії в орга-

нізації діяльності інститутів громадянсько-
го суспільства на місцевому рівні та участі 
громадськості у вирішенні питань місцево-
го значення. Крім класичних органів міс-
цевого самоврядування, у Великобританії 
на місцевому рівні діє величезна кількість 
галузевих органів управління. Вони не є 
виборними, та не можуть бути беззапере-
чно названі органами прямого державного 
управління. Прикладами даних організацій 
можуть служити трести по житловому будів-
ництву, корпорації міського розвитку, кор-
порації підтримки освіти, ради з перепідго-
товки та підприємництва, установи охорони 
здоров’я, кондомініуми мешканців і т. д.
Отже, у Великобританії роль неурядових 

організацій в здійсненні місцевого самовря-
дування особливо велика, що дає населен-
ню й громадським об’єднанням можливість 
не тільки впливати на прийняття управлін-
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АНОТАЦІЯ 
Проведено аналіз міжнародного досвіду ор-

ганізаційно-правового регулювання діяльності 
військово-цивільних адміністрацій. Розкрито 
основні умови впровадження надзвичайних 
правових режимів у зарубіжних країнах. До-
сліджено порядок функціонування військо-
во-цивільних адміністрацій в різних країнах. 
Наведено ознаки конституційно-правового ре-
гулювання діяльності військово-цивільних ад-
міністрацій в зарубіжних країнах.
Ключові слова. Правове регулювання, вій-

ськово-цивільне управління, цивільно-військові 
інститути, правовий режим, організаційно-
правова підтримка.

ських рішень на місцевому рівні, а й безпо-
середньо брати участь в їх здійсненні.
На відміну від конституційної системи 

права, для якої характерно наділення вико-
навчої влади відповідними надзвичайними 
правами, у Великобританії перехід до над-
звичайних методів регулювання і перене-
сення важелів впливу в управлінні держа-
вою на виконавчу владу досягається завдяки 
делегуванню надзвичайних повноважень. 
Таким чином, в період надзвичайного стану 
уряд від імені Корони може видавати поста-
нови з усіх питань державного управління 
при деяких обмеженнях, встановлених Па-
латою общин.
Надзвичайними постановами на будь-

яку особу, яка діє від імені Корони, можуть 
бути покладені такі права і обов’язки, які 
виконавча влада визнає за необхідне для: 
1) підтримання миру; 2) забезпечення пра-
вильного постачання продуктами харчу-
вання, водою, паливом, електроенергією та 
іншими предметами першої необхідності; 
3) забезпечення нормальної роботи тран-
спорту; 4) будь-яких інших цілей, необхід-
них для забезпечення безпеки і життя сус-
пільства.

Висновки
Підводячи підсумки наведеного вище 

аналізу, можна зробити наступні висновки. 
По-перше, в зарубіжних країнах порядок та 
умови функціонування військово-цивільних 
адміністрацій мають стійку правову основу, 
закріплену на найвищому конституційному 

рівні. Переваги конституційно-правового 
регулювання функціонування військово-
цивільних адміністрацій очевидні: складна 
процедура внесення змін та доповнень у 
конституційні закони забезпечує організа-
ційно-правову стабільність цих органів, за-
хищає від управлінського свавілля у період 
настання надзвичайних правових режимів. 
По-друге, світова конституційно-право-
творча діяльність сформувала обов’язкову 
умову функціонування військово-цивільних 
адміністрацій – запровадження надзвичай-
ного правового режиму. Тільки в умовах 
офіційно оголошеного та введеного в дію 
надзвичайного правового режиму військо-
во-цивільні адміністрації мають право реа-
лізовувати свої повноваження в оборонній, 
правоохоронній та соціально-економічній 
сфері суспільних відносин. По-третє, в зару-
біжних країнах діяльність усіх без винятку 
спеціально утворених державних органів, 
які функціонують в умовах надзвичайного 
правового режиму, має тимчасовий харак-
тер. Цей висновок проявляється і в націо-
нальному законодавстві. Наприклад, у статті 
4 Закону України «Про правовий режим во-
єнного стану» підкреслюється, що військові 
адміністрації як тимчасові державні орга-
ни, можуть утворюватися на територіях, на 
яких введено воєнний стан. По-четверте, 
специфіка діяльності військово-цивільних 
адміністрацій в зарубіжних країнах від-
дзеркалює їх назву та передбачає тісне вій-
ськово-цивільне співробітництво. Причому 
участь громади у вирішенні питань безпеки 
та правоохорони на місцевому рівні відіграє 
ключову роль. По-п’яте, військово-цивільні 
інституції в умовах надзвичайних правових 
режимів наділені виключними повноважен-
нями щодо забезпечення державної безпе-
ки та оборони країни. У той же час, військо-
ва складова в діяльності військово-цивіль-
них адміністрацій на території Донецької та 
Луганської областей проявляється явно не-
достатньо. ВЦА так би мовити уособлюють 
функції місцевих органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування та не 
мають яскраво вираженого призначення 
щодо забезпечення оборони та державної 
безпеки країни. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF 
LEGAL REGULATION OF MILITARY 

CIVILIAN ADMINISTRATION 
ACTIVITIES

Abstract. The article deals with the 
comparative legal analysis of the norms of 
international and Ukrainian law concerning the 
international legal provision of military civilian 
administration activities The article analyzes 
the international experience of organizational 
and legal regulation of the activity of military 
civilian administrations. The basic conditions of 
implementation of extraordinary legal regimes 
in foreign countries are revealed. Legal regimes 
are the normatively established procedure 
for the functioning of state authorities, law 
enforcement agencies, enterprises, institutions 
and organizations, their offi cials, as well as 
the procedure for realizing the rights and 
obligations enshrined therein, in conditions of 
ensuring and supporting national sovereignty 
and defense of the country, interests state 
security and public order protection. The 
order of functioning of military-civilian 
administrations in different countries in the 
conditions of actual introduction of legal 
regimes is investigated. Specifi c features of 
the constitutional and legal regulation of the 
activity of military-civilian administrations in 
foreign countries are given.

The foreign legislation regulating the sphere 
of ensuring national security has been studied. 
An analysis of some foreign legislation shows 
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that to a large extent, it is based not so much 
on the constitutions of states, but on concepts, 
doctrines, and messages. In the United States of 
America (hereinafter referred to as the United 
States), at the constitutional level, the issues of 
emergency regime are not regulated in detail. 
Moreover, the legislation does not clearly 
distinguish between certain types of emergency 
regime, reducing them, in essence, to a single 
institution of emergency. Some of European 
countries, during the implementation of 
the mechanism of functioning of local self-
government bodies, the dual nature of the 
powers of the said institutions is clearly visible: 

on the one hand, local self-government bodies 
are tasked with effectively addressing issues of 
local importance, on the other hand, they have 
the powers in the law-enforcement sphere and 
state security.

The specifi cs of interaction between 
local government bodies and military-
civilian authorities in different countries are 
considered. The defi nition of legal regimes 
in the constitutions of different countries is 
clarifi ed.

Key words. legal regulation, military-civilian 
administration, civil-military institutions, legal 
regime, organizational and legal support
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1Суспільна небезпека злочинів, які до-
сліджує автор, полягає в заподіянні шкоди 
фондовому ринку України, що, у свою чер-
гу, є важливим елементом мобілізації наці-
ональних заощаджень і трансформації їх в 
інвестиційні ресурси. Світовий досвід пере-
конує, що фінансування підприємств у спо-
сіб емісії та розміщення цінних паперів має 
істотні переваги перед іншими формами ін-
вестування, оскільки характеризується ви-
сокою ліквідністю, і нині в переважній біль-
шості країн з розвиненою ринковою еконо-
мікою відбувається процес втрати банками 
ролі основного кредитора підприємств на 
користь фондового ринку. 
Разом з тим нормальний розвиток фон-

дового ринку неможливий без його належ-
ної охорони, зокрема кримінально-право-
вими засобами. А за цим напрямом, як пе-
реконливо свідчить робота Р.А. Волинця, у 
нашій країні виникли певні труднощі. 
Актуальність теми рецензованої моно-

графії зумовлена як традиційною дискусій-
ністю багатьох аспектів кримінально-пра-
вової характеристики злочинів, що посяга-
ють на фондовий ринок, так і необхідністю 
комплексно осмислити законодавчі новели 
регламентації кримінальної відповідальнос-
ті за ці злочини, що пов’язані з численними 
змінами кримінального законодавства в цій 
сфері.

1 Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона 
фондового ринку: сучасний стан та перспективи 
вдосконалення: монографія. Київ: «Дакор», 2018. 
452 с.

Потребує також з’ясування, наскільки 
чинний КК України в частині регламентації 
кримінальної відповідальності за злочинні 
посягання на фондовий ринок узгоджуєть-
ся з відповідними міжнародно-правови-
ми стандартами і передусім з Директивою 
2014/57/EU Європейського Парламенту та 
Ради Європейського Союзу від 16 квітня 
2014 року про кримінальні санкції за зло-
вживання на ринку. Взагалі бажано визна-
чити стан правової системи нашої держави 
з урахуванням світових тенденцій розвитку 
кримінального законодавства про відпові-
дальність за злочини, що посягають на фон-
довий ринок.
При написанні монографії Р.А. Воли-

нець опрацював великий масив не лише 
кримінально-правої і кримінологічної, а й 
економічної та довідкової літератури, вико-
ристав статистичні дані, постанови Пленуму 
Верховного Суду України з різних категорій 
кримінальних справ, проаналізував числен-
ні міжнародно-правові документи, вітчизня-
не законодавство про ринок цінних паперів, 
а так само законопроекти, ухвалення яких 
покликане було вдосконалити кримінальну 
відповідальність за злочини проти фондово-
го ринку. При цьому автор дуже детально 
аналізує регулятивне законодавство, можна 
сказати, «занурюється» в нормативний ма-
теріал, що зумовлюється необхідністю най-
детальнішого з’ясування суті бланкетних 
норм, які покликані охороняти фондовий 
ринок і приходить до невтішних, але об-
ґрунтованих висновків: у ряді випадків від-
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повідні кримінально-правові заборони «жи-
вуть» окремим життям та не узгоджуються 
з положеннями регулятивного законодав-
ства, що в умовах використання бланкетних 
диспозицій є абсолютно неприпустимим.
Під час дослідження правозастосовного 

рівня автор зіткнувся з проблемою у вигля-
ді катастрофічного браку правозастосовної 
практики, однак не зневірився і почав від-
шукувати ці матеріали звідусіль – з єдиного 
державного реєстру судових рішень, з ві-
тчизняних і зарубіжних публікацій, шляхом 
використання правозастосовної практики 
зарубіжних країн тощо. У результаті таких 
зусиль текст монографії містить достатню 
кількість посилань на матеріали конкретних 
кримінальних справ, яким дається кваліфі-
кована оцінка і за допомогою яких доречно 
ілюструються законодавчі і теоретичні по-
ложення. 
Наводячи та аналізуючи погляди нау-

ковців з конкретних проблем кримінальної 
відповідальності за досліджувані злочини, 

автор досить часто вступає в дискусію, ви-
словлює й аргументує власну позицію, до-
кладно її обґрунтовує, посилаючись на по-
ложення законодавства і кримінально-пра-
вової доктрини і з повагою ставлячись до 
підходів, правильність яких ставиться під 
сумнів.
Монографія написана літературною 

українською мовою, читається легко і з ці-
кавістю. Використані при її підготовці літе-
ратурні джерела і нормативні акти відзнача-
ються новизною, що забезпечило належний 
науковий рівень книги. 
З урахуванням викладеного, можна зро-

бити висновок, що рецензована монографія 
не лише буде вагомою допомогою студен-
там, які вивчають Особливу частину кримі-
нального права України, а й стане в нагоді 
суддям, працівникам прокуратури та інших 
правоохоронних органів, які повсякденно 
займаються застосуванням кримінально-
правових норм про злочини, що посягають 
на фондовий ринок. 



199

Çàðîñèëî Â.Î. - Ðåöåíç³ÿ ðóêîïèñó ìîíîãðàô³¿...

ÐÅÖÅÍÇ²ß
ðóêîïèñó ìîíîãðàô³¿ «Òåîðåòèêî-ïðàêòè÷í³ îñíîâè 

àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ 
â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè» êàíäèäàòà þðèäè÷íèõ 

íàóê, äîöåíòà Ïîäîëÿêè Ñåðã³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à

 ÇÀÐÎÑÈËÎ Â.Î. - çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óïðàâë³ííÿ áåçïåêîþ, ïðàâîîõîðîííî¿ 
òà àíòèêîðóïö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà ³ì. 
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, äîêòîð 
þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

Питання запобігання і протидії коруп-
ції є досить важливим в Україні сьогодні. З 
цією метою створено цілий ряд нових пра-
воохоронних органів, проведено перебудо-
ву Національної поліції, прокуратури та ін-
ших силових відомств. 
Закон України «Про боротьбу з корупці-

єю» чітко передбачає, що прокуратура є ко-
ординатором у сфері запобігання і протидії 
корупції, адже при проведенні заходів у за-
значеній сфері можливі порушення законо-
давства. Разом з тим працівники прокурату-
ри, як і всі громадяни України живуть у на-
шому суспільстві, бачать корупційні схеми, 
а деякі з них беруть участь у корупційних 
правопорушеннях.
Таким чином питання забезпечення за-

побігання і протидії корупції у системі про-
куратури є досить важливим, і що головне 
воно не розглядалося в науковому плані. 
Монографічне дослідження С.А. Подо-

ляки присвячено саме такій тематиці. 
Слід зазначити, що автор підходить до 

висвітлення проблем запобігання і проти-
дії корупції в системі прокуратури з точки 
зору організації такої діяльності на базі адмі-
ністративного права. Цей своєрідний підхід 
є правильним, адже головним в діяльності 
будь-якого державного органу є саме орга-
нізація діяльності та її складові. 
Автор висвітлює як теоретичні питан-

ня запобігання і протидії корупції в системі 
прокуратури, тобто проводить класифіка-
цію заходів у згаданій сфері, а також висвіт-
лює питання управління даною діяльністю 

з боку керівництва прокуратури на різних 
рівнях.
В цілому треба зазначити, що окремо 

питання корупції і діяльності прокуратури 
не вивчалося, тому у зв’язку з цим виникає 
нагальна потреба наукового дослідження 
численних та багатовекторних проблем ви-
никнення корупційних схем в діяльності 
прокуратури та їх припинення. З цієї точ-
ки зору монографія Подоляки С.А. має осо-
бливе значення, оскільки фактично одним із 
перших комплексних наукових досліджень, 
що присвячені проблемам виникнення та 
функціонування корупційних схем та коруп-
ційних правопорушень в системі прокурату-
ри, а обраний автором напрямок наукового 
дослідження належить до пріоритетних в 
галузі удосконалення запобігання і протидії 
корупції в державних органах.
Здійснений аналіз положень філософії, 

економіки, науки державного управління, 
адміністративного права, кримінального 
права та організації діяльності у питаннях 
запобігання і протидії корупції, критич-
не осмислення праць вітчизняних та зару-
біжних вчених з адміністративного права 
і процесу, теорії управління, застосування 
сучасних методів пізнання дозволили авто-
ру сформулювати і обґрунтувати ряд нових, 
цінних в теоретичному і практичному ас-
пектах положень, спрямованих на обґрунту-
вання нормативно-правової бази організації 
моделей правового регулювання запобіган-
ня і протидії корупції в органах прокурату-
ри.
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Структура монографічного дослідження 
показує, що автор намагається охопити весь 
комплекс проблем, які пов’язані з питання-
ми запобігання і протидії корупції в органах 
прокуратури. Він послідовно розглядає за-
гально правову характеристику організації 
протидії корупції, визначає механізм адміні-
стративно-правового регулювання протидії 
корупції в органах прокуратури, виокрем-
лює суб’єкти такої протидії, форми і мето-
ди, які використовуються при здійсненні ді-
яльності з запобігання і протидії корупції та 
наводить шляхи вдосконалення адміністра-
тивно-правового забезпечення запобігання 
і протидії корупції.
Мабуть вперше в науковій літературі 

Подоляка С.А. визначає рівні запобігання 
і протидії корупції, адже з точки зору ад-

міністративного права вони ще не визна-
чалися. 
Цікавим є й питання аналізу зарубіжно-

го досвіду запобігання і протидії корупції 
в органах прокуратури, адже зазначені пи-
тання не завжди висвітлюються в офіційних 
джерелах. 
Висновки монографічного дослідження 

дозволяють констатувати, що воно вико-
нано на відповідному рівні і застосування 
пропозицій викладених у роботі може допо-
могти у практичній діяльності з запобігання 
і протидії корупції в органах прокуратури.
На основі викладеного можна зробити 

висновок, що робота є науково обґрунтова-
ною, має відповідну новизну та присвячена 
досить складним питанням діяльності про-
куратури і може бути рекомендована до дру-
ку.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß É ÐÎÇÂÈÒÊÓ 
²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Â²ÉÑÜÊÎÂÎ-ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье проанализирован генезис воен-
но-гражданского администрирования в Укра-
ине. Установлено, что в течение ХVIII-ХХ 
в.в. военно-гражданские администрации об-
разовывались неоднократно и имели разные 
названия (генерал-губернатор, комитет осо-
бого управления, контрольно-наблюдательная 
комиссия, государственный комитет по чрез-
вычайному положению и т.д.). Однако, цель 
образования военно-гражданских администра-
ций и функциональная направленность, как 
правило, были идентичными - восстановление 
конституционного строя, территориальной 
целостности, бесперебойного функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, соблюдения 
законности и правопорядка в стране. Подчер-
кивается, что история становления государ-
ственности Украины знает несколько форм 
проявления гражданско-военных отношений 
причиной чему послужили внешнеполитиче-
ские реалии на каждом конкретном истори-
ческом этапе. Для Украины известна и такая 
форма администрирования как военно-граж-
данская администрация, одним из первых и 
наиболее структурно определенных примеров 
которой является Запорожская Сечь. Таким 
образом, Запорожская Сечь на этапе своего 
становления и развития имела форму класси-
ческой военной организации с элементами госу-
дарственного администрирования. Раскрыта 
роль и значение правовых режимов, которые 
выступали основанием для введения военно-
гражданского администрирования. На осно-
вании анализа чрезвычайного законодатель-
ства Украины установлено, что Конституция 

 ÏÎËÒÀÂÅÖÜ Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

Актуальність теми дослідження
Протягом останніх декількох років в 

Україні відбулись суттєві соціально-еконо-
мічні, демографічні та геополітичні зміни, які 
справили значний вплив на механізм правово-
го регулювання державного управління.

Кардинальні перетворення майже у всіх 
сферах діяльності органів публічного адміні-
стрування та місцевого самоврядування на-
очно продемонстрували, що без регулятивних 

Украины не предусматривает режима анти-
террористической операции или операции объ-
единенных сил и тем более создания временных 
государственных органов власти, наделенных 
элементами военного командования. Кроме 
того, одним из оснований для введения режима 
чрезвычайного положения, предусмотренных в 
статье 1 Закона Украины «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» является попытка 
захвата государственной власти или измене-
ние конституционного строя Украины путем 
насилия, но при этом законодатель не предус-
матривает создание новых органов власти (в 
частности, военно-гражданских администра-
ций), а лишь устанавливает дополнительные 
полномочия для соответствующих органов го-
сударственной власти, военного командования 
и органов местного самоуправления, необходи-
мых для предотвращения угрозы.
Ключевые слова: военно-гражданское ад-

министрирования, территориальная целост-
ность, законность, правопорядок, правовой 
режим, антитеррористическая операция, опе-
рация объединенных сил, военное командование.
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норм права система публічного управління не 
здатна виконувати покладені на неї завдання 
та функції. Особливо яскраво ця обставина 
проявляється під час здійснення державно-
го управління в умовах проведення операції 
об’єднаних сил на Сході нашої країни. 

Використання особливих форм і методів 
здійснення державної влади в окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей зумов-
лено необхідністю своєчасного реагування на 
загрози військового, політичного та економіч-
ного характеру. В рамках яких використання 
звичайних, традиційних правових механізмів 
публічного управління органами державної 
влади та місцевого самоврядування не завжди 
виявляється достатнім.

Стан дослідження
Окремі питання організації та функціо-

нування військово-цивільних адміністрацій 
досліджені у працях В.О. Антонова, В.В. Бо-
гуцького, Ф.В. Бортняк, В.Н. Даниленка, 
М.М. Добкіна, І.Г. Ігнатченка, С.О. Кузні-
ченка, А.Є. Луньова, В.Я. Малиновського, 
А.А. Манжули, Т.О. Мацелик, О.М. Мердової, 
Л.Р. Михайлишин, Л.А. Морозової, В.А. Не-
годи, Д.М. Овсянка, С.Р. Павелківа, П.П. По-
гиби, Л.Л. Попова, В.М. Рідкоус, В.О. Сахно, 
М.В. Сіцінської, В.А. Смолія, С.Г. Стеценка, 
І.Я. Терлюка та ін. 

У той же час, у працях зазначених на-
уковців недостатньо вивченим залишається 
генезис інституту військово-цивільного ад-
міністрування в Україні. Крім того, потребує 
подальших наукових розробок зясування істо-
ріографії виникнення та розвитку тимчасових 
державних органів з елементами військового 
управління.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на 
основі аналізу наукових досліджень та чинно-
го адміністративного законодавства дослідити 
генезис інституту військово-цивільного адміні-
стрування в Україні.

Виклад основних положень
Військово-цивільні адміністрації – складні 

соціально-політичні утворення, які реалізують 
на відповідній території повноваження орга-
нів державного адміністрування та місцевого 
самоврядування. У той же час, однією з голо-

вних функцій, що виконують зазначені органи 
державної влади, є забезпечення публічної та 
державної безпеки.

Так, в Законі України «Про військово-
цивільні адміністрації» головним завданням 
утворення ВЦА визначено забезпечення без-
пеки та нормалізації життєдіяльності населен-
ня в районі відсічі збройної агресії Російської 
Федерації, зокрема в районі проведення ан-
титерористичної операції та уточнено статус 
військово-цивільних адміністрацій, які, згідно 
з коментованим Законом, містять елементи 
військової організації управління та організа-
ційно входять до складу Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України (у разі їх 
утворення для виконання повноважень відпо-
відних органів у районі проведення антитеро-
ристичної операції) або у складі Об’єднаного 
оперативного штабу Збройних Сил України 
(у разі їх утворення для виконання повнова-
жень відповідних органів у районі здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях) [1].

Головна мета утворення військово-цивіль-
них адміністрацій пов’язана із забезпеченням 
національної безпеки держави, що проявля-
ється, зокрема, в протидії терористичним ак-
там та диверсійним проявам в окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей. Тобто 
військово-цивільні адміністрації виступають у 
ролі о дного із провідних суб’єктів боротьби з 
тероризмом. 

Таке припущення підтверджується, по-
перше, фактом організаційної побудови вій-
ськово-цивільних адміністрацій, які можуть 
входити або до складу Антитерористично-
го центру при Службі безпеки України або 
Об’єднаного оперативного штабу Збройних 
Сил України. Зокрема, згідно з Положенням 
про Антитерористичний центр та його коор-
динаційні групи при регіональних органах 
Служби безпеки України, затвердженого Ука-
зом Президента України від 14 квітня 1999 
року N 379/99, Антитерористичний центр є 
постійно діючим органом при Службі безпеки 
України, який здійснює координацію діяль-
ності суб’єктів боротьби з тероризмом у запобі-
ганні терористичним актам щодо державних 
діячів, критичних об’єктів життєзабезпечення 
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населення, об’єктів підвищеної небезпеки, ак-
там, що загрожують життю і здоров’ю значної 
кількості людей, та їх припиненні [2].

По-друге, яскравим свідченням антите-
рористичного спрямування діяльності ВЦА 
є факт їх утворення в районі відсічі збройної 
агресії Російської Федерації, зокрема в районі 
проведення антитерористичної операції. Так, 
відповідно до Закону України «Про боротьбу 
з тероризмом», антитерористична операція 
являє собою комплекс скоординованих спеці-
альних заходів, спрямованих на попереджен-
ня, запобігання та припинення терористичної 
діяльності, звільнення заручників, забезпе-
чення безпеки населення, знешкодження те-
рористів, мінімізацію наслідків терористичної 
діяльності [3].

По-третє, антитерористична функція про-
стежується й у статусі військово-цивільних ад-
міністрацій, наділених елементами військової 
організації управління.

Держава як суспільно-політичний інститут 
має безліч складових елементів та підсистем, 
для забезпечення власних функцій. Однією 
з таких підсистем є військова, основне при-
значення якої захищати суверенітет держави, 
обстоювати її незалежність та протистояти зо-
внішнім проявам агресії. Але не дивлячись на 
те, що армія та військова адміністрація здійснює 
реалізацію власних функцій в середині держав-
ного механізму, досить часто вони можуть со-
бою підміняти його частково чи повністю. 

Як зауважує в своїх дослідженнях М. П. 
Требін «у правовій державі армія підпоряд-
ковується демократично обраному урядові, і 
її використання чітко обумовлене законодав-
ством. В умовах демократії забезпечується мі-
німізація можливостей втручання армії у по-
літичне життя і, особливо, у процес боротьби 
за політичну владу. Політичними принципа-
ми функціонування армії у демократичному 
суспільстві є: побудова збройних сил на рівні 
оборонної достатності та заборони викорис-
тання структури для виконання завдань, не 
пов’язаних з обороною держави» [4, с. 72-73].

Цивільно-військові відносини, на думку 
М. В. Сіцінської, «можуть бути визначені як 
поєднання загальних відносин між військови-
ми інституціями, з одного боку, та цивільним 
урядом, неурядовими інституціями, організа-
ціями та громадянами – з другого» [5, с. 82].

Історія становлення державності України 
знає декілька форм прояву цивільно-військо-
вих відносин в найбільш інтенсивних моде-
лях, що спричинено зовнішньополітичними 
реаліями на кожному конкретному історично-
му етапі. Більше того, для України є відома і 
така форма адміністрування як військово-ци-
вільна адміністрація, одним із перших і най-
більш структурно визначених прикладів якої 
можна знайти за часів Запорізької Січі. 

Як зазначає І. Я. Терлюк «у військово-по-
літичному аспекті Запорізька Січ ХV- ХVІ ст. 
та її військо поділялися на курені, які були ба-
зовою структурною одиницею адміністратив-
но-політичного устрою всієї Запорозької Січі. 
Як спеціальна військово-політична одиниця 
курінь гуртував запорожців, які мешкали на 
Січі, й тих, що були до нього приписані, але в 
мирний час вели своє господарство на зимів-
никах чи в городовій Україні» [6, с. 51-55].

Специфіка військової побудови Запорізь-
кої Січі доповнювалася особливостями само-
го статусу козаків. Справа в тому, що трива-
лий час козацтво – як суспільний прошарок 
не ототожнювався виключно із регулярним 
військом, тобто кожний козак вільний від вій-
ськової справи перебував в цивільному ста-
тусі – селянина, міщанина, ремісника тощо. 
Військова повинність як така не існувала, але 
цілком зрозуміло, що в умовах Запорозької 
Січі передбачалося, що у випадку загального 
«призову» все «козацтво» пристане до лав ар-
мії, сформувавши тим самим професійну вій-
ськову силу. 

В період становлення української дер-
жавності за часів Гетьманщини, відбувається 
зменшення впливу військової адміністрації і 
активний розвиток адміністрації цивільної. 

«Адміністративно-територіальна побудо-
ва Першого українського Гетьманату, який 
виник у результаті революційних подій про-
тягом 1648-1649 рр. під проводом Богдана 
Хмельницького, відбувалася за полково-со-
тенним територіальним принципом, згідно з 
яким Українська держава поділялася на окре-
мі військово-адміністративні округи (полки), 
що, у свою чергу, складалися з менших оди-
ниць (сотень)» [7, с. 37].

Таким чином, якщо на етапі становлен-
ня Запорізької Січі та козацтва військова ад-
міністрація поширювалася переважно на Січ, 
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але включала до складу куренів осіб, які тим-
часово перебували на землях підконтрольних 
Запорізькій Січі, то в ХVІІ ст. система адміні-
стрування устроєм Січі змінилася. Відбулося 
зрощення військової адміністрації – у вигляді 
полків та сотен – та цивільної адміністрації, що 
передбачало поширення юрисдикції полку на 
певну територію поза Січчю. Вся територія 
тодішньої держави була не лише формально 
закріплена за кожним із полків, але структура 
та модель управління цією територією форму-
валася таким полком. Тобто під час військових 
дій адміністрування здійснювалося виключно 
з урахувань військових потреб, але у нетрива-
лі періоди перемир’я, управління територіям 
здійснювалося з акцентом на цивільні потре-
би. 

У подальшому, в ХІХ ст. та на початку 
ХХ ст. обмежувальні режими, за яких у пере-
важній більшості випадків відбувалось утво-
рення й функціонування інституту військо-
во-цивільних адміністрацій, застосовувались 
доволі часто, у зв’язку із складною соціально-
політичною обстановкою. Аналіз імперського 
законодавства свідчить, що можливість засто-
сування надзвичайних режимів вперше була 
зафіксована у положенні від 14 серпня 1881 
року «Про заходи щодо охорони державного 
порядку та громадського спокою», виданого 
у зв’язку із вбивством імператора Олександра 
ІІ.

 Аналіз історичних аспектів створення та 
діяльності зазначеного інституту влади дає 
підстави твердити, що його використання 
здійснювалось головним чином під час виник-
нення різноманітних надзвичайних ситуацій. 
Впроваджений після видання Указу Єкатери-
ни ІІ від 1775 року «Про заснування управ-
ління губерніями», інститут генерал-губерна-
торства використовувався для вжиття заходів 
щодо недопущення селянських заколотів.

5 квітня 1879 року, після чергового зама-
ху на Олександра II, був опублікований цар-
ський указ про введення «тимчасових генерал-
губернаторств» в Петербурзі, Харкові та Одесі 
і про надання відповідних прав генерал-гу-
бернаторам Московському, Київському і Вар-
шавському (причому їм підпорядковувалися 
не тільки ті губернії, в яких вони перебували, 
а й суміжні з ними). Відповідно до Указу влада 
генерал-губернаторів, і без того всеосяжна, ще 

більш посилювалася. Вони, зокрема, отриму-
вали повноваження щодо засудження осіб че-
рез військові суди, підозрюваних в державних 
злочинах, заарештовувати й висилати без суду 
та слідства всіх осіб, «подальше перебування 
яких у встановлених місцевостях вони ви-
знають шкідливим»; припиняти і забороняти 
періодичні видання та «взагалі застосовувати 
ті заходи, які за місцевими обставинами вони 
визнають необхідними для охорони спокою в 
дорученій їм місцевості» [8, с. 83-90].

Наступний етап розвитку військово-ци-
вільних відносин і поява військово-цивільних 
адміністрацій відбувається в період Гетьма-
нату П. Скоропадського. При цьому знову ж 
таки звертає на себе увагу історичні умови та 
військово-політичні реалії того часу, що ха-
рактеризує військово-цивільну адміністрацію 
виключно як елемент адміністративно-тери-
торіального устрою держави орієнтований на 
ведення військових дій, при чому з метою за-
хисту власного суверенітету. 

Гетьманське правління в Україні в пері-
од 1918 року є унікальним військово-політич-
ним та суспільно-історичним явищем в історії 
української державності. Його можна охарак-
теризувати як унікальну форму правління, 
яка поєднувала в собі військову організацію, 
адміністративну бюрократію та авторитарний 
стиль управління, притаманний за умови мі-
літаризації держави. При цьому унікальність 
політичного устрою досягалася за рахунок 
суттєвого скорочення функціональних ланок, 
оскільки законодавча та виконавча влада кон-
центрувалася в Уряду, що давало можливість 
ефективно впроваджувати заходи внутрішньої 
та зовнішньої політики. Але слід наголосити 
на тому, що така ефективність в конкретних 
історичних умовах пояснювалася фактичним 
перебуванням Української держави спочатку 
в стані військових дій, а потім в стані тимчасо-
вої окупації агресором. 

Можливість застосування імперською вла-
дою широкого кола надзвичайних заходів, а 
також розширення кола повноважень органів 
державного управління послужило в радян-
ську добу причиною для визначення надзви-
чайного законодавства таким, що відверто по-
рушує будь-які демократичні норми та прин-
ципи» [9, с. 109] та «запровадження беззакон-
ня законним шляхом» [10, с. 269]. 
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У той же час, негативне ставлення до за-
ходів надзвичайного характеру та відсутність у 
радянському законодавстві правових механіз-
мів, спрямованих на регулювання відносин у 
період надзвичайного стану не перешкоджало 
керівництву держави застосовувати різнома-
нітні мобілізаційні механізми у період виник-
нення різноманітних загроз державній безпе-
ці та політичному режиму. Тобто застосування 
силових механізмів в Радянському Союзі – 
державі з чітко вибудованою жорсткою верти-
каллю влади – не потребувало надто ретель-
ної правової регламентації. Міжнаціональні та 
міжетнічні конфлікти, що періодично вини-
кали у радянський період, успішно припиня-
лись чинною владою із використанням сило-
вих засобів в оперативному порядку. 

Соціально-політичні процеси, що розпо-
чались в Радянському Союзі наприкінці 80-х 
р.р. ХХ ст., пов’язані із демократизацією сус-
пільства, утвердженням свободи слова, глас-
ності, декларуванням концепції соціалістичної 
правової держави, зробили неможливим за-
стосування подібної практики та змусили ке-
рівництво країни пояснювати свої дії та окрес-
лювати їх правовими рамками. Першим поді-
бним прикладом щодо здатності радянського 
політичного керівництва розв’язувати складні 
соціальні конфлікти можна вважати події 1989 
року у Нагорному Карабасі.

Після здобуття незалежності Україна – 
одна з небагатьох колишніх радянських рес-
публік, яка не мала практики щодо створення 
та функціонування тимчасових державних 
органів влади, діяльність яких здійснюється 
в особливих умовах, зокрема в умовах прове-
дення операції об’єднаних сил.

Висновки
Враховуючи той факт, що Україна про-

тягом тривалого часу була позбавлена ознак 
державності, дослідження функціонування 
специфічних державних органів влади, що 
здійснюють свої повноваження в особливих 
умовах, зокрема в умовах проведення опера-
ції об’єднаних сил, здійснювалось на прикладі 
тих держав, до складу яких українська держа-
ва входила повністю або частково, зокрема Ро-
сійської Імперії та Радянського Союзу.

Протягом ХVIII -ХХ ст.ст. зазначені дер-
жавні органи утворювались неодноразово та 

мали різні назви (генерал-губернатор, комітет 
особливого управління, контрольно-спосте-
режна комісія, державний комітет з надзви-
чайного стану і т.д.), однак мета їх створення 
та функціональна спрямованість, як правило, 
були ідентичними – поновлення конституцій-
ного ладу, територіальної цілісності, безпере-
бійного функціонування об’єктів життєзабез-
печення, дотримання законності та правопо-
рядку в країні.

Функціонування інституту військово-ци-
вільних адміністрацій здійснювалось в умовах 
введення особливих режимів (режим посиле-
ної охорони, режим надзвичайної охорони, 
режим надзвичайного стану, військове поло-
ження тощо). 

Аналіз надзвичайного законодавства 
України дає підстави для висновку, що, по-
перше, Конституція України не передбачає 
режиму антитерористичної операції або опе-
рації об’єднаних сил і тим більше утворення 
тимчасових державних органів влади, які б 
акумулювали в собі функції місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, а також наділених елементами вій-
ськового командування. Наприклад, зі змісту 
ст.ст. 41,43,64 Конституції стає зрозумілим, що 
за різних обставин в Україні можуть встанов-
люватися лише два види режимів: воєнного 
та надзвичайного стану. По-друге, однією з 
підстав для введення режиму надзвичайного 
стану, передбачених у статті 1 Закону Украї-
ни «Про правовий режим надзвичайного ста-
ну» є спроба захоплення державної влади чи 
зміна конституційного ладу України шляхом 
насильства (підстава, яка мала місце на Сході 
нашої держави). Але при цьому законодавець 
не передбачає утворення нових органів влади 
(зокрема, військово-цивільних адміністрацій), 
а лише встановлює додаткові повноваження 
для відповідних органів державної влади, вій-
ськового командування та органів місцевого 
самоврядування, необхідних для відвернення 
загрози.

Про надання лише додаткових повнова-
жень чинним органам управління на відповід-
ній території, необхідних для якнайшвидшої 
нормалізації обстановки, також йдеться у стат-
ті 13 коментованого Закону.

Таким чином, можливість створення до-
даткових тимчасових державних органів вла-
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ди з розширеними повноваженнями у період 
проведення операції об’єднаних сил, якими 
виступають військово-цивільні адміністрації, 
повинна узгоджуватись із положеннями Кон-
ституції України та інших Законів, що регулю-
ють суспільні відносини в особливих умовах.
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано генезис військово-

цивільного адміністрування в Україні. Встанов-
лено, що протягом ХVIII-ХХ ст.ст. військово-
цивільні адміністрації утворювались неоднора-
зово та мали різні назви (генерал-губернатор, 
комітет особливого управління, контрольно-
спостережна комісія, державний комітет з 
надзвичайного стану і т.д.). Однак, мета утво-
рення військово-цивільних адміністрацій та 
функціональна спрямованість, як правило, були 
ідентичними – поновлення конституційного 
ладу, територіальної цілісності, безперебійно-
го функціонування об’єктів життєзабезпечен-
ня, дотримання законності та правопорядку 
в країні. Розкрито роль та значення правових 
режимів, які виступали підставою для запрова-
дження військово-цивільного адміністрування. 
На підставі аналізу надзвичайного законодав-
ства України зроблено висновок, що Конститу-
ція України не передбачає можливість запро-
вадження режиму антитерористичної операції 
або операції об’єднаних сил і тим більше утво-
рення тимчасових державних органів влади з 
елементами військового командування.
Ключові слова: військово-цивільне адміні-

стрування, територіальна цілісність, закон-
ність, правопорядок, правовий режим, анти-
терористична операція, операція об’єднаних 
сил, військове командування.

SUMMARY 
The article analyzes genesis of military-civilian 

administration in Ukraine. It was established that 
during the XVIII-XX centuries military-civilian 
administrations were formed repeatedly and 
have different names (the governor-general, the 
special management committee, the control and 
observation commission, the state committee on the 
state of emergency, etc.). However, the purpose of 
the formation of military civilian administrations 
and the functional orientation, as a rule, were 
identical - the restoration of the constitutional order, 
territorial integrity, uninterrupted functioning of 
the objects of life support, observance of law and 
order in the country. The role and signifi cance 
of the legal regimes, which served as the basis for 
introduction of military-civilian administration, 
are revealed. On the basis of the analysis of 
extraordinary legislation of Ukraine, it was 
concluded that the Constitution of Ukraine does not 
provide for the possibility of introducing a regime of 
antiterrorist operation or operation of united forces 
and, moreover, the formation of temporary state 
authorities with elements of military command.

Key words: military-civilian administration, 
territorial integrity, legality, law and order, legal 
regime, antiterrorist operation, operation of united 
forces, military command.
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ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÂÀËÞÒÍÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É

В статье проанализировано законодатель-
ство зарубежных стран, которым регламенти-
ровано общественные отношения в сфере адми-
нистративной ответственности за нарушение 
порядка осуществления валютных операций. 
По результатам характеристики определены 
особенности элементов юридического состава 
административного правонарушения за нару-
шение порядка осуществления валютных опе-
раций в законодательстве зарубежных стран. 
Наработано направления совершенствования 
действующего законодательства об админи-
стративной ответственности для повышения 
эффективные противодействия нарушениям 
порядка осуществления валютных операций.
Ключевые слова: административная от-

ветственность, резидент, иностранная валю-
та, валютная операция, административное 
правонарушение.
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відальності. При цьому варто зазначити, 
що сліпе запозичення зарубіжного досвіду 
створює часом законодавчі суперечності, 
призводить до виникнення прогалин у ре-
гулюванні того чи іншого виду правовідно-
син [1, с. 670]. Ми погоджуємося із думкою 
вітчизняних науковців, що українське за-
конодавство має адаптувати інститут адмі-
ністративної відповідальності до сучасних 
вимог з врахуванням тенденцій адміністра-
тивної відповідальності зарубіжних країн 
і обрати оптимальну модель. Перспектив-
ним напрямком оновлення законодавства в 
адміністративно-деліктній сфері і досі зали-
шається кодифікація, котра має включати 
переосмислення існуючих норм, усунення 
суперечностей між ними, та використання 
позитивного міжнародного досвіду у вказа-
ній сфері [2, c. 86].
Постановка завдання. Проблемні пи-

тання зарубіжного досвіду регулювання 
суспільних відносин у сфері адміністра-
тивної відповідальності за порушення 
порядку здійснення валютних операцій 
в наукових працях вітчизняних вчених 
досліджувалися досить фрагментарно. 
Окремі аспекти адміністративної відпо-
відальності за порушення валютного за-
конодавства досліджували такі відомі 
вчені, як В. Б. Авер’янов, О. М. Бандур-
ка, Ю. П. Битяк, О. Ю. Дрозд, А. Т. Ко-
вальчук, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, 
В. Д. Сущенко, А. Г. Чубенко, С. А. Ше-
петько та інші. Наукові здобутки цих про-
відних вчених безумовно мають вагоме 

Вступ
Одним із можливих способів удоскона-

лення чинного законодавства у сфері адмі-
ністративної відповідальності є напрацю-
ванні пропозицій, рекомендацій, ідей на 
основі порівняльно-правового аналізу за-
конодавства зарубіжних країн у сфері адмі-
ністративної відповідальності за порушен-
ня порядку здійснення валютних операцій. 
Запозичення зарубіжного досвіду нор-

мативного врегулювання в тій чи іншій 
сфері та імплементація відповідних норм 
у національне законодавство України є 
одним із пріоритетних шляхів подальшо-
го вдосконалення адміністративної відпо-
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значення для доктрини адміністративно-
го права, однак поза їх увагою залишило-
ся питання зарубіжного досвіду регламен-
тації суспільних відносин у сфері адміні-
стративної відповідальності за порушення 
порядку здійснення валютних операцій 
та визначенні напрямів його запозичення 
для подальшого впровадження в Україні. 
Тому безумовно доктринальне досліджен-
ня законодавства інших держав, яке ре-
гулює суспільні відносини у сфері адміні-
стративної відповідальності за порушення 
порядку здійснення валютних операцій є 
своєчасним та актуальним в умовах про-
довження курсу нашої держави на євро-
інтеграцію. Тому метою цієї статті є по-
рівняльно-правовий аналіз законодавства 
зарубіжних країн у сфері адміністративної 
відповідальності за порушення порядку 
здійснення валютних операцій. 
Результати дослідження. Під час про-

ведення порівняльно-правового аналізу 
законодавства зарубіжних країн у сфері 
адміністративної відповідальності за по-
рушення порядку здійснення валютних 
операцій, безумовно слід враховувати той 
фактор, що в кожній країні залежно від іс-
торичних подій, культури населення, мен-
тальності, правових традицій, правової 
культури, типу правової системи напрацьо-
вуються та приймаються тільки ті право-
ві норми, які ефективні саме в цій держа-
ві, а в інших державах не завжди можуть 
бути використані. Тому вищий законодав-
чий орган державної влади кожної країни 
розробляє, розглядає, голосує та приймає 
ті найбільш якісні законодавчі норми, які 
будуть сприяти запобігання та посилен-
ню боротьби із суспільно небезпечними 
діяннями та притягненню винних осіб до 
юридичної відповідальності за порушення 
порядку здійснення валютних операцій. 
Однак, безумовно треба враховувати те, 
що у більшості економічно розвинутих кра-
їн діє валютна лібералізація, що дозволяє 
громадянам цих країн вільно без будь-яких 
значних обмежень розпоряджатися своїми 
грошовими коштами, в тому числі вільно 
інвестувати чи відкривати валютні рахунки 
в інших державах, що сприяє глобальному 
потоку капіталів. 

Таким чином, вивчення, розгляд, ана-
ліз законодавства зарубіжних країн у сфе-
рі адміністративної відповідальності за 
порушення порядку здійснення валютних 
операцій доцільно здійснювати з метою 
вироблення концептуальних, системних 
пропозицій щодо удосконалення чинно-
го адміністративно-деліктного законодав-
ства відповідно до кращої законодавчої та 
правозастосовчої практики демократич-
но розвинутих зарубіжних держав. При 
цьому, повинні бути враховані як пози-
тивні, так і негативні риси зарубіжного 
законодавства у сфері адміністративної 
відповідальності за порушення порядку 
здійснення валютних операцій для визна-
чення можливості їх застосування в Укра-
їні в умовах нашої соціально-політичної, 
економічної, фінансової ситуації з ураху-
ванням вітчизняної романо-германської 
правової системи. 
У процесі розгляду зарубіжного законо-

давства варто зробити акцент на ті країни, 
які мали подібну історію розвитку цього 
виду юридичної відповідальності і де про-
цес підготовки та ухвалення нових норма-
тивних актів у сфері адміністративної відпо-
відальності вже завершився, що дозволить 
уникнути типових помилок, які існували в 
їх законодавстві раніше. Тут варто мати на 
увазі, що у більшості демократичних кра-
їн світу не існує диференціації юридичної 
відповідальності на адміністративну і кри-
мінальну, адже ця практика є характерною 
тільки для країн колишнього радянського 
союзу, а на сьогодні ця тенденція продо-
вжується у країнах СНД. 
Варто зауважити, що не регламенто-

вано суспільні відносини у сфері адміні-
стративної відповідальності за порушення 
порядку здійснення валютних операцій в 
таких демократично розвинутих європей-
ських країнах як Австрія [3], Німеччина [4], 
Іспанія [5], Латвія [6], Польща [7], Болга-
рія [8], Словенія [9], Хорватія [10], Сербія 
[11]. Таким чином, у більшості економічно 
розвинутих країн відсутня адміністратив-
на відповідальність за порушення порядку 
здійснення валютних операцій, що зумов-
лено валютною лібералізацією та наданням 
громадянам права безперешкодно користу-
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ватися своїми грошовими коштами, в тому 
числі шляхом інвестування в інші країни. 
У свою чергу, правова регламентація 

суспільних у сфері адміністративної відпо-
відальності за порушення порядку здій-
снення валютних операцій закріплена в 
законодавстві таких держав як Російська 
Федерація (ст. 15.25. Кодексу Російської 
Федерації про адміністративні правопору-
шення) [12], Республіка Білорусь (ст. 11.2. 
Кодексу Республіки Білорусь про адміні-
стративні правопорушення) [13], Республі-
ка Казахстан (ст. 252 Кодексу Республіки 
Казахстан про адміністративні правопо-
рушення) [14], Республіка Таджикистан 
(ст. 541 Кодексу Республіки Таджикистан 
про адміністративні правопорушення) 
[15], Киргизька Республіка (ст. 357 Кодек-
су Киргизької Республіки про адміністра-
тивну відповідальність) [16], Республіка 
Азербайджан (ст. 430 Кодексу про адмі-
ністративні правопорушення Республіки 
Азербайджан) [17], Республіка Молдова (ст. 
291 Кодексу Республіки Молдова про пра-
вопорушення) [18], Вірменія (ст. 165 Ко-
дексу Республіки Вірменія про адміністра-
тивні правопорушення) [19], Туркменістан 
(ст. ст. 278, 279, 294 Кодексу Туркменістану 
про адміністративні правопорушення) [20], 
Узбекистан (ст. ст. 170, 171 Кодексу Респу-
бліки Узбекистан про адміністративну від-
повідальність) [21], Грузія (ст. 178 Адміні-
стративного кодексу Грузії) [22]. Не перед-
бачено адміністративну відповідальність за 
порушення порядку здійснення валютних 
операцій у таких державах як Словаччина 
(параграф 27 ч. II Закону Словацької Рес-
публіки “Про проступки”) [23], Литва (ст. 
218 Кодексу про адміністративні правопо-
рушення Республіки Литва) [24], адже в за-
конодавстві цих країн лише передбачено 
адміністративну відповідальність за різні 
види валютних правопорушень. 
Слід зазначити, що за результатами 

проведеного аналізу зарубіжного законо-
давства, доцільно підвести підсумки еле-
ментів складу адміністративного правопо-
рушення за порушення порядку здійснен-
ня валютних операцій в законодавстві ін-
ших країн. Зокрема, безпосередній об’єкт 
адміністративного правопорушення за 

порушення порядку здійснення валютних 
операцій в зарубіжному законодавстві є та-
ким: 1) суспільні відносини у сфері валют-
ного регулювання (Російська Федерація, 
Республіка Азербайджан, Республіка Ві-
рменія); 2) суспільні відносини у сфері вста-
новленого порядку здійснення валютних 
операцій (Республіка Білорусь, Республіка 
Казахстан, Республіка Молдова, Республіка 
Узбекистан, Грузія); 3) суспільні відносини 
у сфері встановленого порядку здійснення 
операцій з іноземною валютою (Республі-
ка Таджикистан); 4) суспільні відносини у 
сфері встановленого порядку здійснення 
банківських операцій (Киргизька Республі-
ка, Республіка Туркменістан, Словаччина); 
5) суспільні відносини у сфері митного ре-
гулювання (Литва).
У свою чергу, об’єктивна адміністратив-

ного правопорушення за порушення по-
рядку здійснення валютних операцій в за-
рубіжному законодавстві характеризується 
таким: 1) здійснення незаконних валютних 
операцій, тобто валютних операцій, забо-
ронених валютним законодавством або їх 
здійснення з порушенням валютного зако-
нодавства включаючи купівлю-продаж іно-
земної валюти (Російська Федерація, Рес-
публіка Казахстан, Республіка Таджикис-
тан, Республіка Азербайджан, Республіка 
Молдова, Республіка Вірменія, Республіка 
Узбекистан, Грузія); 2) подання або непо-
дання резидентом до податкового органу з 
порушенням встановленого терміну і (або) 
не за встановленою формою повідомлення 
про відкриття (закриття) рахунку (вкладу) 
або про зміну реквізитів рахунку (вкладу) 
в іноземному банку (Російська Федерація); 
3) невиконання резидентом у встановле-
ний термін зобов’язання щодо отримання 
на банківські рахунки в уповноважених 
банках іноземної валюти або вітчизняної 
валюти, за передані нерезидентам товари, 
виконані для нерезидентів роботи, нада-
ні нерезидентам послуги або за передану 
нерезидентам інформацію або результати 
інтелектуальної діяльності, у тому числі ви-
ключні права на них (Російська Федерація, 
Республіка Вірменія, Республіка Узбекис-
тан); 4) невиконання резидентом у вста-
новлений термін зобов’язань щодо забез-
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печення отримання на рахунки, відкриті в 
уповноважених банках, та (або) на рахун-
ки, відкриті в іноземних банках відповід-
но до вимог, встановлених валютним за-
конодавством за зовнішньоторговельними 
контрактами (Російська Федерація); 5) не-
виконання резидентом у встановлений тер-
мін зобов’язань щодо повернення в країну 
грошових коштів, сплачених нерезидентам 
за не ввезені в країну (не одержані в країні) 
товари, невиконані роботи, ненадані по-
слуги або за непередані інформацію або ре-
зультати інтелектуальної діяльності, у тому 
числі виняткові права на них (Російська Фе-
дерація); 6) недотримання встановленого 
порядку або з порушенням строку подання 
форм обліку та звітності з валютних опера-
цій, порядку подання звітів про рух коштів 
по рахунках (вкладах) у банках за межами 
території країни і (або) підтверджуючих 
банківських документів (Російська Феде-
рація); 7) купівля, продаж, обмін іноземної 
валюти, які здійснюються без спеціального 
дозволу (ліцензії) або державної реєстрації, 
або замах на таке порушення (Республіка 
Білорусь); 8) здійснення індивідуальним 
підприємцем, юридичною або фізичною 
особою валютної операції, пов’язаної з ру-
хом капіталу, без дозволу Національного 
банку, коли відповідно до законодавства 
потрібно такий дозвіл, або без реєстрації 
або повідомлення в разі, коли відповідно 
до законодавства потрібні такі реєстрація 
або повідомлення (Республіка Білорусь); 
9) здійснення банківських операцій, вклю-
чаючи обмінні операції з іноземною валю-
тою, без ліцензії/свідоцтва (Киргизька Рес-
публіка, Республіка Туркменістан); 10) ухи-
лення від обов’язкового продажу частини 
валютної виручки в порядку і розмірах, 
встановлених законодавством або пору-
шення встановленого порядку здійснення 
експортно-імпортних операцій (Республіка 
Узбекистан); 11) необґрунтована відмова в 
обміні іноземної валюти на національну в 
обмінних пунктах (Грузія); 12) незаконне 
виробництво законного платіжного засо-
бу, платіжної картки або введення обіг під-
роблених платіжних засобів, чеків, цінних 
паперів або кредитної карти (Словаччина); 
13) недотримання, упущення даних або не-

правильне декларування суми готівкою по-
над десять тисяч євро або в такому ж екві-
валенті в іноземній валюті або інше митне 
порушення (Литва). 
Принагідно зазначимо, що повторність 

як кваліфікуюча ознака адміністративного 
правопорушення щодо порушення поряд-
ку здійснення валютних операцій наявна в 
законодавстві таких країн як Російська Фе-
дерація, Республіка Казахстан, Республіка 
Вірменія, Республіка Туркменістан, Респу-
бліка Узбекистан.
Слід зазначити, що суб’єктивна сторо-

на адміністративного правопорушення за 
порушення порядку здійснення валютних 
операцій в зарубіжному законодавстві ха-
рактеризується таким: 1) умисною та нео-
бережною формою вини (Російська Феде-
рація, Республіка Білорусь, Республіка Ка-
захстан, Киргизька Республіка, Республіка 
Азербайджан, Республіка Молдова, Респу-
бліка Вірменія, Республіка Туркменістан, 
Грузія); 2) умисною формою вини (Респу-
бліка Таджикистан, Республіка Узбекис-
тан).
Варто наголосити, що суб’єктом ад-

міністративного правопорушення за по-
рушення порядку здійснення валютних 
операцій в зарубіжному законодавстві ви-
знано: 1) громадян (Російська Федерація, 
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, 
Республіка Таджикистан, Киргизька Респу-
бліка, Республіка Азербайджан, Республі-
ка Молдова, Республіка Вірменія, Грузія); 
2) посадових осіб (Російська Федерація, 
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, 
Республіка Таджикистан, Киргизька Респу-
бліка, Республіка Азербайджан, Республіка 
Молдова, Республіка Вірменія, Республі-
ка Туркменістан, Республіка Узбекистан); 
3) юридичних осіб (Російська Федерація, 
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, 
Республіка Таджикистан, Киргизька Респу-
бліка, Республіка Азербайджан, Республіка 
Туркменістан). 
Насамкінець, слід зазначити, за вчинен-

ня такого адміністративного правопору-
шення як порушення порядку здійснення 
валютних операцій в зарубіжних країнах 
передбачено такі види адміністративного 
стягнення: 1) попередження (Республіка 
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Казахстан); 2) штраф (Російська Федера-
ція, Республіка Білорусь; 3) дискваліфіка-
ція посадової особи (Російська Федерація); 
4) конфіскація предмету адміністративно-
го правопорушення (Республіка Білорусь, 
Республіка Таджикистан, Республіка Узбе-
кистан); 5) позбавлення права здійснюва-
ти певну діяльність (Республіка Молдова); 
6) адміністративний арешт (Республіка 
Узбекистан, Грузія); 7) адміністративне 
призупинення діяльності юридичних осіб 
(Республіка Туркменістан).
У законодавстві зарубіжних країни таке 

найбільш поширене адміністративне стяг-
нення за порушення порядку здійснення 
валютних операцій як штраф визначається 
у таких величинах: 1) неоподатковані мі-
німуми доходів громадян (Російська Феде-
рація); 2) відносна величина національної 
валюти (Російська Федерація); 3) базова, 
умовна або розрахункова величина (Респу-
бліка Білорусь, Республіка Таджикистан, 
Киргизька Республіка, Республіка Молдова, 
Республіка Туркменістан); 4) відсоткова ве-
личина від суми операції, проведеної з по-
рушенням встановленого порядку (Респу-
бліка Казахстан, Республіка Азербайджан); 
5) мінімальна заробітна плата (Республіка 
Вірменія, Республіка Узбекистан, Грузія).
Висновки. З урахуванням позитивно-

го зарубіжного досвіду правової регламен-
тації суспільних відносин у сфері адміні-
стративної відповідальності за порушення 
порядку здійснення валютних операцій 
доцільно сформулювати такі напрями удо-
сконалення законодавства: 1) в чинному 
КУпАП закріпити положення про визна-
ння юридичних осіб суб’єктами адміністра-
тивних правопорушень, в тому числі пе-
редбаченого ст. 162-1 КУпАП; 2) доповни-
ти КУпАП положеннями про повторність 
як кваліфікуючу ознаку адміністративного 
правопорушення, передбаченого ст. 162-1 
КУпАП; 3) переглянути види і міри адмі-
ністративного стягнення за адміністратив-
не правопорушення, передбачене ст. 162-1 
КУпАП; 4) передбачити адміністративну 
відповідальність за неподання або несвоє-
часне подання інформації до органів дохо-
дів і зборів України про відкриття за меж-
ами України валютного рахунку. 
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF 
LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 

IN THE SPHERE OF ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 

OF THE PROCEDURE OF CURRENCY 
TRANSACTIONS

On the basis of comparative legal analysis 
of the legislation of foreign countries defi ned 
legal features elements of administrative 
offenses for violation of currency transactions 
in the law of foreign countries.

The author argues that the analysis of the 
legislation of foreign countries in the area 
of administrative responsibility for violation 
of the procedure for the implementation of 
currency transactions, it is advisable to carry 
out with a view to developing conceptual, 
system proposals to improve the current 
administrative law in accordance with the 
best legislative and enforcement practice of 
democratically developed foreign countries.

The article takes into account both 
positive and negative features of foreign 
legislation in the area of administrative 
responsibility for violation of the procedure 
for the implementation of foreign exchange 
operations in order to determine the possibility 
of their use in Ukraine in the conditions of 
socio-political, economic, fi nancial situation, 
taking into account the domestic Roman-
Germanic legal system.

Particular attention is paid to the object 
by the author, in particular, the direct object 
of violating the order of foreign exchange 
operations in foreign law is highlighted, 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано законодавство за-

рубіжних країн, яким регламентовано суспільні 
відносини у сфері адміністративної відповідаль-
ності за порушення порядку здійснення валют-
них операцій. За результатами характеристи-
ки визначено особливості елементів юридичного 
складу адміністративного правопорушення за 
порушення порядку здійснення валютних опе-
рацій в законодавстві зарубіжних країн. Напра-
цьовані напрями удосконалення чинного законо-
давства про адміністративну відповідальність 
для підвищення ефективні протидії порушен-
ням порядку здійснення валютних операцій. 
Ключові слова: адміністративна відпові-

дальність, валютна операція, правопорушення.

SUMMARY 
The article analyzes the legislation of foreign 

countries, which regulates public relations in the 
area of administrative responsibility for violation 
of the order of foreign exchange operations. 
According to the characteristics of the characteristics 
of the elements of the legal composition of the 
administrative offense for violating the order of 
foreign exchange transactions in foreign countries. 
Directions of perfection of the current legislation 
on administrative responsibility for increasing 
effective counteraction to the violation of the order 
of foreign exchange operations are worked out.

Key words: administrative liability, resident, 
foreign currency, currency operation, administrative 
offense.

including: 1) public relations in the fi eld of 
currency regulation; 2) public relations in 
the area of the established procedure for the 
execution of foreign exchange transactions; 3) 
public relations in the area of the established 
procedure for the conduct of operations with 
foreign currency; 4) public relations in the 
fi eld of the established procedure for banking 
operations; 5) public relations in the fi eld of 
customs regulation.

The author argues that in connection with 
currency liberalization and granting citizens 
the right to freely use their money, including 
by investing in other countries in most 

economically developed countries, there is no 
administrative responsibility for violating the 
order of currency transactions, in particular, 
such as: Austria , Germany, Spain, Latvia, 
Poland, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Serbia.

Worked out the directions of perfection 
of the current legislation on administrative 
responsibility for increasing effective 
counteraction to the violation of the order of 
foreign exchange operations are 

Key words: administrative liability, resident, 
foreign currency, currency operation, administrative 
offense.
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ÂÏËÈÂ ÌÀÐÃ²ÍÀË²ÇÀÖ²¯ ÎÑÎÁÈ 
ÍÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÊÎÐÈÑËÈÂÎ-ÍÀÑÈËÜÍÈÖÜÊÎ¯ 

ÇËÎ×ÈÍÍÎ¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ

У статті, на основі опрацювання на-
укових праць та матеріалів практичної 
діяльності Національної поліції, досліджені 
детермінанти маргіналізації особи, що впли-
вають на вчинення корисливо-насильниць-
ких злочинів, зокрема економічні, соціальні, 
політичні та психологічні. Автор дійшов вис-
новку, що індивідуалізм свідомості стає основою 
споживчої ідеології за допомогою насильниць-
ких засобів досягнення, якому приділяється 
все більше уваги з боку населення. Зусилля гро-
мадян направляються на задоволення влас-
них корисливих потреб, а негативні соціальні 
обставини сприяють пристосуванню до 
навколишньої дійсності, змінюючи принципи 
й ієрархію цінностей, що є підставою для їх 
маргінальності та вчинення насильницьких 
протиправних дій. 
Ключові слова: корисливо-насильницька 

злочинність, маргіналізація, запобігання, осо-
ба з лочинця, злочинна поведінка.
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міграції. Загальна кількість переселенців в 
Україні станом на грудень 2015 року скла-
дала майже 2,3 млн. осіб. При цьому питан-
ня їх облаштування, зайнятості, вирішення 
соціально-побутових проблем належним 
чином не вирішені. За даними Міжнарод-
ної організації з міграції тільки близько 
43 % внутрішньо переміщених осіб отри-
мують регулярні доходи від зарплати, ще 
18 % мають часткову зайнятість. Водночас, 
значна частина населення, зокрема працез-
датного, змушена шукати роботу за кордо-
ном, зокрема у 2016 році Державна мігра-
ційна служба України виявила 6,7 тис. не-
легалів [1; 2].
У нашій країні налічується близько 500 

тис. наркозалежних, включно з тими, хто 
перебуває на обліках у Національній по-
ліції у зв’язку з немедичним уживанням 
наркотиків. Із них – 171,6 тис. уживають 
наркотики регулярно. Близько 5 тис. нар-
козалежних є неповнолітніми. Отже, нар-
котична ситуація демонструє загальну тен-
денцію до погіршення, як в абсолютних, 
так і відносних величинах, незважаючи на 
скорочення території обліку. При цьому, 
починаючи з 1994 р. й до 2017 р., відбулося 
майже триразове зростання кількості нар-
козалежних [3]. 
Виникнення конфліктів у сучасному сус-

пільстві приводить до руйнування системи 
соціальних цінностей, а це, у свою чергу, 
до поширення маргінальності громадян. 
Проблема взаємозв’язку маргіналізації сус-
пільства зі злочинністю в Україні не стала 

Постановка проблеми
Аналіз стану безпеки і правопорядку в 

Україні у 2014–2016 роках свідчить, що не-
гативні процеси, які спостерігалися остан-
німи роками, не тільки збереглися, але й 
дещо посилилися. Ужиті правоохоронними 
та іншими державними органами заходи 
не дали можливості нейтралізувати основні 
дестабілізуючі фактори, що обумовлюють 
напруженість і подальше ускладнення без-
пекової ситуації в державі. Війна на сході 
України, а також інші соціальні чинники 
зумовили масштабний процес внутрішньої 
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об’єктом спеціального вивчення криміно-
логічної науки. До того ж це явище в нашій 
країні не визначають як загрозливе для 
суспільства, хоча під час виконання своїх 
обов’язків працівники правоохоронних ор-
ганів постійно натрапляють на його прояви 
та зазначають, що маргінальна людина є 
дуже соціально уразливою, може легко під-
даватися негативному та криміногенному 
впливу, що своєю чергою є однією із при-
чин криміногенної нестабільності. 

Аналіз досліджень і публікацій
Деякі кримінально-правові та криміно-

логічні проблеми маргіналізації, розгляда-
ли у своїх працях А. І. Атоян, О. І. Богати-
рьова, О. Ю. Бродецька, І. В. Дегтярьова, 
С. Ф. Денисов, Г. Ю. Зубко, Д. О. Наза-
ренко, Л. І. Кемалова, С. Ф. Константінов, 
А. П. Мозоль, В. Г. Пшеничний, В. Г. Писа-
рєв, О. О. Пустовий, А. Л. Свящук, Р. Ф. Сте-
паненко, Ю. М. Стрелковська, В. І. Тимо-
шенко, Л. Г. Ткаченко, Н. С. Юзікова та ін. 
Роботи зазначених авторів мають важливе 
наукове і практичне значення, однак низка 
питань детермінації злочинів, що вчиня-
ються маргінальними групами залишаєть-
ся нерозв’язаною. 

Виклад основного матеріалу
Маргіналізація населення України від-

бувається на фоні глобальних світових про-
цесів. Однак ефективність цих процесів у 
перехідному українському суспільстві зна-
чно більша, ніж у країнах зі стабільними 
політичними та економічними системами. 
У певному сенсі фактично все українське 
суспільство можна назвати маргінальним. У 
процесі маргіналізації українського суспіль-
ства виділяється чотири основних періоди: 
період побудови радянського суспільства, 
коли величезні зрушення в народному гос-
подарстві призвели до гігантських масшта-
бів міграції, урбанізації, зміни соціального 
статусу маси людей; період «горбачовської 
перебудови», за якої в короткі терміни було 
зруйновано систему цінностей радянсько-
го періоду, сформовано людину «розчаро-
вану», а процеси маргінальності отримали 
ґрунт, передусім соціально-психологічного 
характеру; період «первинного накопичен-

ня капіталу», коли революційна модерніза-
ція всіх сфер суспільного життя призвела 
до надзвичайно високих темпів майнової 
поляризації суспільства, а потенціальними 
маргіналами стали як бідні, так і багаті вер-
стви населення за фактичної відсутності се-
реднього класу; період відносної стабіліза-
ції, який характеризується відносною адап-
тацією маси збіднілого населення до свого 
злиденного становища [4, с. 92].
Маргіналізація – це процес розпаду ста-

лих соціальних інститутів, що призводять 
до руйнування традиційних зв’язків, втра-
ти моральних, економічних, правових, сі-
мейних і інших норм і цінностей. Це такий 
стан індивідуума і/або групи осіб, при якому 
під впливом різних негативних зовнішніх 
або внутрішніх чинників, різкими змінами 
економічного і культурного характеру в 
суспільстві, змінюють, втрачають свій соці-
альний статус, соціальні зв’язки і оточення, 
систему ціннісних орієнтирів [5, с. 34].
Головною причиною маргіналізації сус-

пільства є його кризовий стан. Маргіналі-
зація є виявом кризового стану суспільства. 
Трансформаційні процеси в суспільстві за-
вжди супроводжує активізація негативних 
явищ у сферах економіки, політики, духо-
вного життя, а також глобальні загально-
людські проблеми. Кризу суспільної свідо-
мості можуть визначати не лише як наслі-
док відображення проблем у суспільному 
бутті, а й як їх важливу причину. Основопо-
ложними характеристиками сучасної кризи 
є: розпад наявних зв’язків між суспільством 
і особистістю; нестійкий стан соціального 
організму; нівелювання базових цінностей; 
домінування матеріального над духовним і 
партикулярних цінностей над цінностями, 
що пов’язані із загальним благом. Транс-
формація суспільної свідомості в ситуації 
соціальної кризи пов’язана з низкою кризо-
вих тенденцій, до найважливіших з-поміж 
яких варто зарахувати соціальний атомізм, 
антиномічність, кризу соціокультурної 
ідентичності, соціальну аномію, зростання 
ксенофобії й екстремізму. Причиною соці-
альної кризи сучасності є дезінтеграційні 
процеси, що пов’язані з фрагментацією цін-
нісних підстав соціального життя. Сучасна 
ціннісна криза виявляється у двох формах, 
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а саме: в розриві єдиного духовного про-
стору та у втраті соціокультурної ідентич-
ності [6, с. 19].
Маргіналізацію особистості зв’язують 

з декількома причинами, які носять вну-
трішній та/або зовнішній характер:

1. Особиста криза, обумовлена депре-
сивним станом, відчуття безсилля впливу 
на себе та оточення, відчуженість від світу. 
Ця причина є першою, основною та легше 
за всіх долаємо. Таки думки час від часу має 
кожна людина, але не кожен стає маргіна-
лом.

2. Відсутність чіткого соціального ста-
ну, його невизначеність, не включення або 
неповне включення до соціальної структу-
ри чи групи. Ця причина є більш заглибле-
на, має філософський характер, обумовлена 
нечіткістю життєвих пріоритетів.

3. Відсутність або слабка статусна узго-
дженість та сумісність. Ця причина зв’язана 
з особистими рисами, завищеними потре-
бами та низькими можливостями [7, с. 123].
Особливим фактором маргіналізації є 

відсутність єдиної шкали цінностей в умо-
вах переходу, що підсилює деструктивізм 
маргінальності. У цих умовах у соціумі 
зростає процес соціальної атомізації індиві-
дів. Люди не виявляють зацікавленості до 
групових цінностей, замикаючись на прин-
ципі самовиживання [8, с. 271].
Аналіз сьогоднішньої ситуації показує, 

що спостерігається надмірне збільшення 
кількості маргінальних прошарків, темпи і 
масштаби маргіналізації населення стають 
небезпечними. Бідність, безробіття, еконо-
мічна та соціальна нестабільність, політич-
на неспроможність держави виконати свою 
обіцянки швидко розкручують процеси 
маргіналізації населення України. Так, за 
оцінками Інституту соціології НАН Укра-
їни, незадовільним визначають свій стан 
у суспільстві 59% українців, задовільним 
18,2%, матеріальний стан своєї родини як 
бідний оцінили 50,3% респондентів і 0,8% 
як забезпечене та багате; 11% респондентів 
вважають, що на Україні все не так погано, 
43,4% - що терпіти таке тяжке положення 
вже неможливо [9, с. 17].
Таким чином, тільки поділ причин та 

умов правової маргінальності від причин 

та умов соціальної, соціально-рольової, 
культурної маргінальності дозволить по-
вною мірою виявити вплив маргінальності 
на зростання правопорушень у суспільстві.
Серед усієї сукупності зовнішніх факто-

рів, що відтворюють маргінальність, нами 
виокремлені такі групи:

– економічні детермінанти;
– політичні детермінанти;
– соціальні детермінанти;
– психологічні детермінанти. 
Безробіття в Україні росте, що зумов-

лює поширення неформальної зайнятості, 
нелегітимних способів отримання доходу, 
поглиблює ступінь маргіналізації та соці-
ального виключення певних прошарків 
суспільства в Україні. Так, за даними Дер-
жавної служби зайнятості у 2016 році чи-
сельність безробітних становила майже 1,8 
мільйона, тобто збільшилась на 100 тисяч у 
порівнянні з 2010 роком. При цьому рівень 
безробіття серед молодих людей у віці від 
15 до 24 років становить близько 25%. Але 
це всього лише цифри, які фіксують тих, 
що стали на облік по безробіттю. Більш на-
ближену до дійсності картину дає методика 
Міжнародної організації праці: безробіття 
в Україні продовжує зростати: у 2014 році 
безробіття в Україні склала 9,5%, а у 2016 
році – 9,9% [10]. Якщо ж врахувати, що що-
річно кількість безробітних поповнюється 
в середньому на 1,2–1,9% і за офіційними 
даними на кінець 2017 року становить в ці-
лому по Україні 1,6%, а з урахуванням при-
хованих, незареєстрованих безробітних за 
різними оцінками сягає 6–10% всього пра-
цездатного населення [11], то процес мар-
гіналізації перестає бути явищем особистіс-
ного характеру і стає явищем масовим, як і 
саме безробіття.
Найсильніше економічна криза б’є по 

двом соціальним групам: особи передпен-
сійного віку та молодь віком від 18 років, 
яка вперше приходить на ринок праці. 
Перші щосили тримаються за свою робо-
ту, якою б вона не була, так як навряд чи 
можуть її змінити на більш гідну; другі - не 
мають достатнього досвіду і їх вкрай нео-
хоче приймають на роботу. Обидві ці гру-
пи з легкістю переходять в маргінальний 
статус, змінити який у перших вже немає 
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часу і бажання, у других немає досвіду, чіт-
ких цілей, і бажання чекати змін протягом 
тривалого часу. Особливе занепокоєння 
викликає стан молоді, яка ще ніде і ніко-
ли не працювала. Так, за даними право-
охоронних органів у великих містах більше 
половини молодих людей зайняті в сферах 
тіньової економіки. Реальна кількість моло-
ді, що заробляє собі на життя різним кримі-
налом, взагалі не піддається обліку. Дослі-
дження показують, що близько 30% студен-
тів, які суміщають роботу і навчання, звер-
талися в агентства, ще 40% знайшли роботу 
за допомогою батьків або знайомих, інші 
скористалися рекламними оголошеннями. 
Також при наборі нових співробітників 
компанії віддають перевагу тим претенден-
там з числа молодих фахівців або студентів 
старших курсів, спеціальність яких макси-
мально відповідає вимогам, велику роль ві-
діграє вміння користуватися комп’ютером, 
знання новинок програмного забезпечен-
ня та іноземних мов. При цьому запропо-
нований оклад сильно занижений і не від-
повідає бажаному. Все це штовхає молодь 
на пошуки роботи, що дозволяє прогодува-
ти себе і сім’ю, але не завжди відповідає по-
чатковим честолюбним задумам. Через де-
який час професійні навички втрачаються, 
і молодий фахівець переходить в категорію 
маргіналів.
Своєрідним протестом молоді є масове 

прагнення після отримання диплома від-
правитися на пошуки роботи за кордон, 
тим самим відразу перейшовши в катего-
рію маргінал-мігрантів, але забезпечити 
себе і сім’ю достатньо коштів для існування. 
Таким чином, якщо держава не зможе до-
сить швидко створити умови для реалізації 
здібностей і професійних навичок молодим 
фахівцям, то через короткий проміжок часу 
економіка залишиться без кваліфікованих 
кадрів, так як літні підуть, а їх зміна буде 
працювати в будь-якій іншій країні [12].
Маргіналізація особистості – це процес 

соціальної деклассації, що характеризуєть-
ся погіршенням соціального статусу люди-
ни, зниженням рівня життя, втратою про-
фесійних навичок, розривом соціальних 
зв’язків і зміною системи цінностей, раніше 
властивих тому класу, до якого належала 

особистість. Вважається, що маргінал - це 
представник «соціального дна», але маргі-
нали в тієї чи іншої ступені існують в кож-
ної країні. Всі вони різні, але їх об’єднує 
щось спільне - існування на межі, перело-
мі цілісності буття. У нашій країні і в наш 
час це тип не завжди активного чоловіка, 
який втратив своє місце, положення, статус 
під впливом зовнішніх обставин: реформ, 
кризи, зміни суспільного ладу. Отже, мар-
гінальна людина - втілення протиріч часу, 
символ трансформації суспільних відносин 
[5, с. 35].
В умовах різкої різниці в доходах осно-

вної частини населення й окремих катего-
рій громадян відмова від безкоштовного на-
дання житла, медичної допомоги й освіти, 
підвищення тарифів на комунальні послуги 
зачіпають в основному права нижніх верств 
суспільства. Соціальна політика держави в 
цей час не в змозі надати дійсну допомогу 
незаможним верствам населення у зв’язку з 
невиконанням її основних функцій, зокре-
ма, стимулюючої й компенсаційної.
Через економічні процеси відбулося і 

продовжує відбуватися соціальне і майнове 
розшарування базових спільнот населення 
нашої держави, змінилося їх місце в ієрархії 
майнової і соціальної структури. За даними 
соціологічного дослідження М. Шульги, 1% 
опитаних вважали себе високозабезпечени-
ми, 37% – середньозабезпеченими, 62% ма-
лозабезпеченими. Лише 8% задоволені, так 
би мовити, своїм становищем у суспільстві, 
а 16% назвали його чужим. Тільки 30% вва-
жають своїм суспільство, у якому живуть, 
але переважна більшість опитуваних (72%) 
не погоджується із судженням «зараз пере-
живаю кращі часи» в житті» [13, с. 1-20].
На сьогодні в суспільстві практично 

відсутні соціальні орієнтири належної по-
ведінки, що підтримуються державою. У 
зв’язку з тим, що державна політика не при-
діляє уваги підтримці суспільних цінностей 
та орієнтирів належної поведінки, кожний 
для себе визначає його межі. В умовах пра-
вової маргінальності, відмови від визнання 
правових приписів як основних, у сукуп-
ності зі споживчою ідеологією, в особи не 
залишається ніяких внутрішніх мотивів 
для відмови від вчинення правопорушен-
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ня. У таких випадках тільки страх перед 
накладенням юридичної відповідальності 
або наявність яких-небудь особистих вигід 
від законослухняної поведінки є підставою 
для того, щоб не переступати межу право-
мірності.
Незважаючи на проголошені демокра-

тичні принципи, порушення прав і свобод 
громадян надзвичайно поширені в сучас-
ному житті. Недоліки законодавства, що є 
підставою для зловживань посадових осіб, 
високий рівень корупції лише сприяють 
цьому. У зв’язку з низьким рівнем право-
вої культури, правосвідомості, складністю 
процедур захисту порушених прав, відсут-
ність системи інформування громадян про 
належні їм права і способи захисту при-
водить до того, що відсоток громадян, які 
належним чином здійснюють і захищають 
свої права і законні інтереси, залишається 
низьким. Прийняті, не враховуючи думки 
й інтереси населення, без належного інфор-
мування законопроекти, викликають по-
чуття образи, несправедливості, безправ’я 
і неможливості вплинути на те, що відбува-
ється.
Маргіналізацію суспільства стимулює 

так звана вестернізація, тобто запозичен-
ня західноєвропейської та англо-амери-
канської моделі життя, прагнення сучасної 
політичної еліти якомога швидке замінити 
традиційні механізми функціонування еко-
номічної, політичної та культурної сфер 
на відповідні механізми західного зразка, 
нав’язування цінностей, які не завжди при-
йнятні для менталітету українців. Зрештою 
це призводить до відчуження громадян, їх 
занурення у власні проблеми, формування 
їх недовіри до влади та стрімкої маргіналі-
зації.
Важливе місце серед факторів маргіна-

лізації посідає глобалізація – об’єктивний 
процес всесвітньої економічної, політичної 
та культурної інтеграції, суть якого полягає 
в зростаючому взаємозв’язку і взаємозалеж-
ності національних економік, національних 
політичних і соціальних систем, національ-
них культур, а також у взаємодії людини та 
навколишнього середовища. Глобалізація 
передбачає стрімке зближення різноманіт-
них культур, через що люди опиняються на 

межі різних соціальних сил, різних ідеоло-
гій і релігій, до яких їм не завжди легко до-
лучитися. Це може призвести до того, що 
вони можуть стати вигнанцями соціуму.
Джерелом маргінальності може бути 

природа сучасного міста з його різноманіт-
тям культур, послабленням традиційних 
соціальних інститутів і загостренням про-
блеми ідентифікації людини [14, с. 139], 
адже такий спосіб і темп життя провокує де-
пресію. Великі міста вирізняються значною 
концентрацією людей на обмеженій тери-
торії. Це породжує конфлікти об’єктивного 
і суб’єктивного характеру і часто спричи-
няє різноманітні злочини, передусім спря-
мовані проти особистості [15, с. 45].
Маргіналізація перестала носити особо-

вий характер. За роки економічної кризи 
процес маргіналізації набув масового, ши-
рокомасштабного характеру. Це призво-
дить до соціальної нестабільності суспіль-
ства, соціальних вибухів, різних протест-
них рухів і може привести до соціальних 
руйнувань або встановленню тоталітарне 
- популістського режиму. Державна влада 
повинна звернути пильну увагу на проце-
си маргіналізації в суспільстві, різними за-
ходами, засобами і законами попереджати 
і зменшувати такі соціально- небезпечні 
явища. Особливу увагу необхідно приділя-
ти зменшенню цих процесів серед еконо-
мічно активного населення і, в першу чер-
гу, серед молоді [5, с. 35].
На формування і відтворення маргі-

нальності вплинули і психологічні причи-
ни. Задекларована значущість суспільної 
свідомості, соціально-психологічного само-
почутт я людей часто не отримує належної 
реалізації у повсякденній соціальній прак-
тиці. У нашому суспільстві мають місце не-
прямі зміни світоглядних установок, ідео-
логічних орієнтацій. Так, раніше засуджу-
вана приватновласницька психологія від-
разу перетворилася на схвальну і визнану 
систему поглядів і цінностей. Проте мож-
ливості і стиль життя «нових українців» не-
доступні для більшості громадян. Невідпо-
відність економічної свідомості, психології 
та менталітету переважної більшості людей 
зміненої економічної реальності призво-
дить до неадекватної поведінки і посилює 
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соціально- психологічну дезадаптацію [16, 
с. 283].

Висновок
Сучасний процес маргіналізації насе-

лення України має ряд специфічних осо-
бливостей і проявів. На нього найбільше 
впливають такі економічні чинники: за-
гострення кризи зайнятості; зниження 
виробництва і його реструктуризація; на-
рощування серйозних проблем, які вини-
кають в сфері реформування системи соці-
ального забезпечення і захисту; розширен-
ня тіньової економіки, що призводить до 
зменшення податкових надходжень, осла-
блення бюджету і, як наслідок, до втрати 
державою фінансових важелів управління 
економікою; порушення конкурентних 
механізмів ринкової економіки, що тягне 
за собою зниження ефективності ринку і 
дискредитацію ідей цивілізованої конку-
ренції; сповільнення темпів формування 
прошарку ефективних приватних власни-
ків, в першу чергу – через зловживання під 
час приватизації, роздержавлення та не-
ефективність фінансово-банківського сек-
тору; низька ефективність використання 
бюджетних коштів зокрема в ході розпо-
ділення державних замовлень і кредитів, 
що ще більше посилює бюджетні пробле-
ми країни; підвищення ціни споживання 
за рахунок корупцій- них витрат; зневіра 
в учасників ринкових відносин у здатність 
влади встановлювати і дотримуватися чес-
них правил ринкової конкуренції, погір-
шення інвестиційного клімату, І, отже, не 
вирішення проблеми подолання спаду ви-
робництва, оновлення основних фондів.
Вплив економічної кризи на процес 

маргіналізації проявляється таким чином: 
збільшення числа тих, хто в силу різних 
причин залишається на периферії актив-
ного суспільства; різке збільшення соціаль-
ної нестабільності представницьких (ла-
більних) груп населення при переході від 
економічної активності до не активності; 
тимчасова і часткова зайнятість стає зви-
чайною, масової, хронічної; швидко збіль-
шується число зайнятих на різних видах 
тимчасових, сезонних робіт; збільшуєть-
ся група тих, хто залишається без роботи 

тривалий час, а безробіття стає хронічним 
явищем; процвітає «дикий» ринок праці, 
з’являються групи молоді, яка зайнята ви-
ключно в тіньовий або кримінальної еконо-
міці.
Соціальні фактори: відволікання коло-

сальних коштів від цілей суспільного роз-
витку, нездатність влади вирішувати соці-
альні проблеми, що наростають; збільшен-
ня майнової нерівності, бідність значної 
частини населення, перерозподіл ресурсів 
на користь вузьких олігархічних груп за 
рахунок найбільш вразливих верств насе-
лення; дискредитація права як основного 
інструменту регулювання життя держави і 
суспільства; формування в суспільній свідо-
мості уявлення про беззахисність громадян 
перед владою і злочинністю; корумпова-
ність правоохоронних органів, що сприяє 
зміцненню злочинності, яка, зрощуючись з 
корумпованими групами чиновників і під-
приємців, посилюється ще більше з метою 
доступу до політичної влади та управління 
народним господарством.
Політичні фактори: зміщення цілей по-

літики від загальнонаціонального розвитку 
до забезпечення владарювання олігархіч-
них угруповань; зменшення довіри до вла-
ди, зростання її відчуження від суспільства, 
що ставить під загрозу будь-які благі по-
чинання влади; падіння престижу країни 
на міжнародній арені, зростання загрози її 
економічної та політичної ізоляції; профа-
нація і зниження політичної конкуренції, 
розчарування громадян у цінностях демо-
кратії, виникнення загрози розпаду демо-
кратичних інститутів; збільшення ризику 
краху народжуваної демократії та встанов-
лення диктатури, інспірованої внутрішніми 
або зовнішніми силами на хвилі боротьби зі 
злочинністю.
Поширення деструктивних процесів у 

суспільстві насамперед залежать від ігно-
рування владою цих проблем, що може 
привести країну до стану соціального ви-
буху, поширення протестних рухів, ма-
сової міграції працездатного населення. 
Можливість позитивних змін в економіч-
ній, політичній, соціальній сферах життя, 
покрашення морального та ментального 
клімату у суспільстві, зняття напруженості 
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у соціумі є у сильної, некорумпованої вла-
ди, що володіє політичною  волею і бажан-
ням діяти.
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ВПЛИВ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ 
НА ФОРМУВАННЯ КОРИСЛИВО-
НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ПОВЕДІНКИ
У статті, на основі опрацювання на-

укових праць та матеріалів практичної ді-
яльності Національної поліції, дослідже-
ні детермінанти маргіналізації особи, що 
впливають на вчинення корисливо-насиль-
ницьких злочинів, зокрема економічні, со-
ціальні, політичні та психологічні. 
Вплив економічної кризи на процес 

маргіналізації проявляється таким чином: 
збільшення числа тих, хто в силу різних 
причин залишається на периферії актив-
ного суспільства; різке збільшення соціаль-
ної нестабільності представницьких (ла-
більних) груп населення при переході від 
економічної активності до не активності; 
тимчасова і часткова зайнятість стає зви-
чайною, масової, хронічної; швидко збіль-
шується число зайнятих на різних видах 
тимчасових, сезонних робіт; збільшуєть-
ся група тих, хто залишається без роботи 
тривалий час, а безробіття стає хронічним 
явищем; процвітає «дикий» ринок праці, 
з’являються групи молоді, яка зайнята ви-
ключно в тіньовий або кримінальної еконо-
міці.
Соціальні фактори: відволікання коло-

сальних коштів від цілей суспільного роз-
витку, нездатність влади вирішувати соці-
альні проблеми, що наростають; збільшен-



221

Ñåìåíèøèí Ì.Î. - Âïëèâ ìàðã³íàë³çàö³¿ îñîáè íà ôîðìóâàííÿ...

ня майнової нерівності, бідність значної 
частини населення, перерозподіл ресурсів 
на користь вузьких олігархічних груп за 
рахунок найбільш вразливих верств насе-
лення; дискредитація права як основного 
інструменту регулювання життя держави і 
суспільства; формування в суспільній свідо-
мості уявлення про беззахисність громадян 
перед владою і злочинністю; корумпова-
ність правоохоронних органів, що сприяє 
зміцненню злочинності, яка, зрощуючись з 
корумпованими групами чиновників і під-
приємців, посилюється ще більше з метою 
доступу до політичної влади та управління 
народним господарством.
Політичні фактори: зміщення цілей по-

літики від загальнонаціонального розвитку 
до забезпечення владарювання олігархіч-
них угруповань; зменшення довіри до вла-
ди, зростання її відчуження від суспільства, 
що ставить під загрозу будь-які благі по-
чинання влади; падіння престижу країни 
на міжнародній арені, зростання загрози її 
економічної та політичної ізоляції; профа-
нація і зниження політичної конкуренції, 
розчарування громадян у цінностях демо-
кратії, виникнення загрози розпаду демо-
кратичних інститутів; збільшення ризику 
краху народжуваної демократії та встанов-
лення диктатури, інспірованої внутрішніми 
або зовнішніми силами на хвилі боротьби зі 
злочинністю.
Поширення деструктивних процесів у 

суспільстві насамперед залежать від ігнору-
вання владою цих проблем, що може при-
вести країну до стану соціального вибуху, 
поширення протестних рухів, масової мі-
грації працездатного населення. Можли-
вість позитивних змін в економічній, по-
літичній, соціальній сферах життя, покра-
шення морального та ментального клімату 
у суспільстві, зняття напруженості у соціумі 
є у сильної, некорумпованої влади, що во-
лодіє політичною волею і бажанням діяти.
Автор дійшов висновку, що індивідуа-

лізм свідомості стає основою споживчої іде-
ології за допомогою насильницьких засобів 
досягнення, якому приділяється все більше 
уваги з боку населення. Зусилля громадян 
направляються на задоволення власних 
корисливих потреб, а негативні соціальні 

обставини сприяють пристосуванню до на-
вколишньої дійсності, змінюючи принципи 
й ієрархію цінностей, що є підставою для 
їх маргінальності та вчинення насильниць-
ких протиправних дій. 
Ключові слова: корисливо-насильниць-

ка злочинність, маргіналізація, запобіган-
ня, особа злочинця, злочинна поведінка.

THE INFLUENCE OF 
MARGINALIZATION OF THE 

INDIVIDUAL ON THE FORMATION 
OF SELF-SERVING AND VIOLENT 

CRIMINAL BEHAVIOR
In the article, on the basis of elaboration of 

scientifi c works and materials of practical ac-
tivity of the National Police, the determinants 
of the marginalization of a person infl uencing 
committing acts of violence and violence, in 
particular economic, social, political and psy-
chological, are investigated.

The impact of the economic crisis on the 
process of marginalization is manifested as fol-
lows: an increase in the number of those who 
remain on the periphery of an active society 
for various reasons; a sharp increase in social 
instability of representative (labile) popula-
tion groups in the transition from economic 
activity to inactivity; temporary and part-time 
employment becomes routine, mass, chronic; 
rapidly increasing the number of people em-
ployed in different types of temporary, season-
al work; the group of those who have been out 
of work for a long time is increasing and un-
employment is becoming a chronic phenom-
enon; the «wild» job market is booming, with 
young people working solely in the shadow or 
criminal economy.

Social factors: diversion of huge funds 
from the goals of social development, inabil-
ity of the authorities to solve the growing so-
cial problems; increase in property inequal-
ity, poverty of a large part of the population, 
redistribution of resources in favor of narrow 
oligarchic groups at the expense of the most 
vulnerable sections of the population; discred-
iting law as the main instrument of regulation 
of the life of the state and society; formation 
in the public consciousness of the idea of de-
fenseless citizens against the authorities and 
crime; the corruption of law enforcement 
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agencies, which contributes to the strengthen-
ing of crime, which, when merged with cor-
rupt groups of offi cials and entrepreneurs, is 
further exacerbated with a view to accessing 
political power and managing the economy.

Political factors: shifting policy goals from 
national development to securing control of 
oligarchic groups; diminished confi dence in 
the government, increasing its alienation from 
the society, which jeopardizes any good deeds 
of power; the decline of the country’s prestige 
in the international arena, the growing threat 
of its economic and political isolation; the 
profanation and reduction of political compe-
tition, the frustration of citizens in the values 
of democracy, the emergence of the threat of 
the collapse of democratic institutions; in-
creasing the risk of the collapse of the birth 
of democracy and establishing a dictatorship 
inspired by internal or external forces in the 
wake of crime.

The spread of destructive processes in so-
ciety depends fi rst and foremost on ignoring 
these problems by the authorities, which can 

lead to a state of social explosion, the spread 
of protest movements, mass migration of 
able-bodied population. Possibilities for posi-
tive changes in the economic, political, social 
spheres of life, improvement of the moral and 
mental climate in society, and the removal of 
tensions in the society are in a strong, uncor-
rupted power, possessing the political will and 
desire to act.

The author has come to the conclusion 
that individualism of consciousness becomes 
the basis of consumer ideology by means of 
violent means of achievement, which is receiv-
ing increasing attention from the population. 
Citizens’ efforts are directed towards meeting 
their own selfi sh needs, and negative social 
circumstances contribute to the adaptation to 
the surrounding reality, changing the princi-
ples and hierarchy of values, which is the basis 
for their marginality and committing violent 
illegal actions.

Keywords: selfi sh-violent crime, margin-
alization, prevention, identity of the offender, 
criminal behavior.
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В статті авторка аналізує коло теоре-
тичних і практичних питань, пов’язаних з 
функціональним навантаженням наглядової 
і контрольної діяльності у досудовому розслі-
дуванні. У дослідженні акцентується увага на 
проблематиці порядку їх реалізації та окреслю-
ються основні напрямки подальшого законо-
давчого удосконалення.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

досудове розслідування, прокурорський нагляд, 
відомчий контроль, судовий контроль, закон, 
права людини, оптимізація, ефективність.
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І. В. Глов’юк, В. С. Зеленецький, Г. К. Ко-
жевников, Н. С. Карпов, О. В. Капліна, 
Д. Ю. Кавун, О. П. Кучинська, М. В. Косю-
та, О. М. Литвак, А. В. Лапкін, Л. М. Ло-
бойко, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, 
О. Р. Михайленко, В. Т. Нор, І. Л. Петру-
хін, В. П. Півненко, Д. П. Письменний, 
М. А. Погорецький, В. М. Савицький, 
М. С. Строгович, М. В. Руденко, В. М. Тер-
тишник, О. М. Толочко, А. Р. Туманянц, 
В. П. Шибіко, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, 
В. М. Юрчишин, О. Г. Яновська та інші. У 
той же час накопичені кримінальні проце-
суальні знання з функціонального призна-
чення наглядової і контрольних видів ді-
яльності у досудовій стадії кримінального 
провадження ще не є систематизованими 
і не представляють собою цілісної науково 
обґрунтованої концепції ні в частині кримі-
нального процесуального порядку їх реалі-
зації, ні щодо визначення основних шляхів 
їх подальшого удосконалення.

Саме тому метою статті є підвищення 
ефективності відомчої контрольної діяль-
ності у досудовому розслідуванні.

Виклад основного матеріалу
Перш за все, необхідно відзначити, що 

роль і місце керівника органу досудового 
розслідування у зазначеній стадії процесу та 
покладені на нього функції чітко і однознач-
но визначеоі ст. 39 КПК України. Части-
ною 2 цієї ж статті також визначені й основні 
його повноваження та порядок їх реалізації. 

Постановка проблеми
Новації чинного КПК України суттєво 

змінили повноваження керівника органу 
досудового розслідування у кримінальному 
провадженні (ст. 39 КПК України), харак-
тер його правовідносин з прокурором та 
іншими учасниками досудової стадії про-
цесу, обумовили особливості його право-
вого статусу та діяльності. Усе це вимагає 
дослідження повноважень цього владного 
суб’єкта досудового розслідування та визна-
чення шляхів і засобів підвищення його осо-
бистого внеску у вирішення завдань зазна-
ченої стадії кримінального провадження.
Різні аспекти, пов’язані з функціональ-

ним призначенням наглядової і контр-
ольних видів діяльності у досудовому роз-
слідуванні, досліджувалися такими вче-
ними – правознавцями як: Ю. П. Аленін, 
С. А. Альперт, О. В. Баулін, О. М. Бандурка, 
В. С. Бабкова, В. Д. Бринцев, Ю. М. Гро-
шевий, В. М. Гаращук, В. Г. Гончаренко, 
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Керівник органу досудового розслідування 
є посадовою особою уповноваженого орга-
ну виконавчої влади, який у межах наданої 
йому компетенції здійснює організаційно-
управлінське забезпечення досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень 
підпорядкованими йому слідчими.
Офіційний характер організаційно-

управлінських дій і рішень керівника орга-
ну досудового розслідування, їхня точність і 
ясність забезпечують створення необхідних 
умов для дієвого виконання завдань, по-
ставлених перед слідчими, якими він безпо-
середньо керує. Ці дії і рішення відобража-
ють самостійну організаційно-управлінську 
діяльність. Вони тісно взаємопов’язані, але 
суттєво відрізняються від наглядових (про-
курор) і судово-контрольних (слідчий суд-
дя) дій та рішень і несуть самостійне функ-
ціональне навантаження. Організаційно-
управлінські дії і рішення керівника органу 
досудового розслідування повинні відпо-
відати як загальним до них вимогам щодо 
порядку проведення та оформлення, струк-
тури та змісту, а також у всіх випадках від-
повідати вимогам закону та відомчим підза-
конним актам. 
Серед організаційно-управлінських рі-

шень керівника органу досудового розслі-
дування важливу роль відіграють його нака-
зи: про розподіл обов’язків між слідчими (з 
метою забезпечення рівномірного наванта-
ження між ними); про запровадження спеці-
алізації слідчих (з урахуванням кваліфікації, 
стажу і досвіду роботи); про встановлення 
розпорядку робочого дня тощо. До органі-
заційно-управлінських рішень також відно-
сять доручення, вказівки, розпорядження 
та положення й інструкції, видані вказани-
ми керівниками. 
Очолюючи слідчий підрозділ, визначе-

ного ст. 38 КПК України правоохоронного 
органу і, виконуючи внутрішню організа-
ційно-управлінську функцію по відношенню 
до підпорядкованого йому відомчого персо-
налу слідчих, керівник органу досудового 
розслідування, уповноважений виконувати 
ще й кримінальну процесуальну функцію 
розслідування кримінального правопору-
шення, у випадку прийняття за власною іні-
ціативою будь-якої кримінальної справи до 

свого провадження з набуттям повноважень 
слідчого і здійснення по ній досудового роз-
слідування у повному обсязі (п. 6 ч. 2 ст. 39 
КПК України).
Оскільки у чинному кримінальному про-

цесуальному законі організаційно-управлін-
ську функцію керівника органу досудового 
розслідування визначено лише в загальній 
формі – «керівник органу досудового роз-
слідування організовує досудове розсліду-
вання» (ч. 1 ст. 39 КПК України), представ-
ляється необхідним розкрити сутність та 
зміст цієї діяльності. Досудове розслідуван-
ня покликане забезпечити повне, всебічне 
і неупереджене дослідження всіх обставин 
кримінального провадження, притягнення 
до кримінальної відповідальності осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення, не 
допустити притягнення до кримінальної 
відповідальності невинуватих та створити 
необхідні умови для законного і обґрунто-
ваного розгляду кримінальної справи судом 
по суті.
Магістральним напрямком виконання 

цього відповідального завдання є підвищен-
ня ефективності роботи слідчих за рахунок 
удосконалення її організації. Деякі спеціа-
лісти можуть заперечити проти такого ви-
сновку, посилаючись на те, що організація 
роботи слідчого детально регламентується 
кримінальним процесуальним законом, що 
ні один вид людської діяльності не має такої 
чіткої і повної процесуально-правової регла-
ментації трудового процесу і змісту процесу-
альних дій і операцій як у професії слідчого 
[1, с. 53].
Це дійсно так, але кримінальним про-

цесуальним законом не охоплюється широ-
ке поле для застосування творчих зусиль у 
слідчій діяльності. КПК України залишає на 
розсуд слідчого вирішення таких питань як 
визначення часу проведення певних проце-
суальних дій, послідовність їх проведення, 
терміну підготовчих і організаційних за-
ходів, що передують тій чи іншій процесу-
альній дії тощо [2, с. 14]. Без належної ор-
ганізації праці неможливо забезпечити нор-
мальну діяльність слідчої групи (ч. 2 ст. 38 
КПК України), провести професійний від-
бір і розстановку слідчих кадрів, моральне 
і матеріальне стимулювання їхньої роботи, 
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планування розслідування кримінальних 
правопорушень тощо. 
У зв’язку з тим, що організаційно-управ-

лінські заходи, що проводяться керівником 
органу досудового розслідування, носять 
підпорядкований характер до норм кримі-
нального процесуального закону, то вони, 
як правило, регламентуються підзаконними 
актами (відомчими наказами, інструкціями, 
положеннями) та рекомендаціями науки. 
Їх використання є доцільним та практично 
корисним, бо результативність проведених 
слідчим будь-яких процесуальних дій бага-
то в чому залежить ще й від правильної їх 
організації, яка завжди носить самостійний 
характер. То ж непідготовлене, стихійне ви-
конання слідчим процесуальних дій може 
звести результати його діяльності нанівець. 
Поняття «організація» має багато зна-

чень, проте найбільш усталеним з них є ви-
значення цього терміна як «упорядкування, 
приведення будь-чого в порядок, у певну 
систему», а у сполученні з термінами «робо-
та», «діяльність», «праця» – пов’язується з 
умілим розміщенням людей, упорядкуван-
ням їхньої діяльності, об’єднання спільних 
зусиль з метою найефективнішого виконан-
ня завдань, що стоять перед конкретною 
системою [3, с. 11–12]. Організація роботи 
слідчих вимагає забезпечення використан-
ня ними інтенсивних методів діяльності, на-
укових рекомендацій, позитивного досвіду 
кращих слідчих, усіх можливостей сучасної 
оргтехніки, постійного підвищення квалі-
фікації, спрямування своєї роботи на досяг-
нення високих результатів у розслідуванні 
кримінальних правопорушень. 
Організація – самостійна внутрішня 

функція органів досудового розслідування, 
а не стадія якоїсь іншої їхньої функції [4, 
с. 34]. Вона в обов’язковому порядку ви-
конується керівником органу досудового 
розслідування. Його завдання – шляхом за-
стосування специфічних організаційних за-
ходів щодо забезпечення впорядкування і 
регулювання діяльності як слідчого підроз-
ділу в цілому, так і кожного слідчого зокре-
ма з метою ефективного виконання ними 
своїх слідчих завдань. Він же забезпечує по-
чатковий, поточний і кінцевий контроль за 
якісним і своєчасним виконанням слідчими 

всіх процесуальних дій, своєчасне розсліду-
вання кримінальних правопорушень тощо. 
Керівник органу досудового розсліду-

вання – це центральна фігура конкретного 
слідчого підрозділу, від компетентності і 
активності якої залежить чітка і ефективна 
робота підпорядкованих йому слідчих. Ви-
значальна роль керівника органу досудово-
го розслідування визначається тим, що він, 
користуючись владними повноваженнями, 
приймає обов’язкові для підпорядкованих 
слідчих організаційно-управлінські рішен-
ня і несе за них відповідальність. У зв’язку 
з цим, керівник органу досудового розслі-
дування повинен бути компетентним, мати 
організаторські здібності та практичний до-
свід слідчої діяльності, добре знати роботу 
своїх підлеглих, уміти самому виконувати її 
найкращим чином, об’єктивно оцінювати 
досягнуті результати, виявляти і запрова-
джувати у слідчу діяльність позитивний до-
свід кращих слідчих, своєчасно виправляти 
допущені помилки, надавати підлеглим по-
трібну допомогу в роботі, домагатися підви-
щення її результативності та якості розслі-
дування кримінальних правопорушень [5, 
с. 10–11].
Якщо перед конкретним слідчим під-

розділом і перед кожним його слідчим їхній 
керівник зуміє поставити правильні завдан-
ня, визначить терміни їх виконання і засто-
сує дієвий початковий, поточний і кінцевий 
контроль за їх якісним виконанням, то успіх 
справи буде гарантованим. Чим вищий рі-
вень організації роботи, тим вища її ефек-
тивність [6, с. 228]. З терміном «організація» 
тісно пов’язане поняття «управління», яке 
означає адміністрування, керування, надан-
ня допомоги будь-кому, будь-чому, тобто 
свідомим, вольовим впливом на підпоряд-
кованого з метою виконання цілей і завдань 
[7, с. 28]. У системі правоохоронних органів 
(у тому числі й у системі органів досудово-
го розслідування) під управлінням завжди 
розуміють вплив вищих органів на нижчі, 
а також вплив безпосередніх керівників 
конкретного органу на підпорядкованих 
їм працівників, тобто керівництво і контр-
оль за їх діяльністю [8, с. 72–81]. Управля-
ючи слідчими, керівник спрямовує їхню ді-
яльність, впливає на виконання ними своїх 
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обов’язків, залишаючи при цьому їм ініціа-
тиву і самостійність [9, с. 52–54].
Таким чином, організація – це заходи 

керівника органу досудового розслідуван-
ня з упорядкування та оптимізації роботи 
підпорядкованих йому слідчих (розподіл 
обов’язків, забезпечення планування роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
встановлення режиму робочого дня, визна-
чення порядку взаємозаміни слідчих на ви-
падок відсутності одного з них з поважних 
причин тощо), а управління – це постановка 
перед підлеглими слідчими завдань і контр-
оль за їх виконанням [10, с. 7–8]. Особливе 
значення для організації й управління у 
слідчих підрозділах мають відомчі підзакон-
ні акти з цих питань, які були перераховані 
нами у попередніх підрозділах дослідження.
Разом з тим, рівень правового забезпе-

чення організаційно-управлінської діяль-
ності керівників органів досудового розслі-
дування, сформованих при визначених ч. 1 
ст. 38 КПК України правоохоронних орга-
нах, є недостатнім, що негативно познача-
ється на результатах діяльності цих відпо-
відальних владних суб’єктів досудового роз-
слідування. Ні в КПК України 2012 року, 
ні у відомчих підзаконних актах навіть не 
звертається увага зазначених керівників на 
тісний зв’язок їхньої організаційно-управ-
лінської діяльності з методичними та так-
тичними аспектами роботи слідчих з роз-
слідування кримінальних правопорушень. 
Наприклад, неможливо правильно скласти, 
оформити і обґрунтувати план розслідуван-
ня конкретного кримінального правопору-
шення, не пов’язавши його з методикою і 
тактикою подальшого проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (роз-
шукових) дій, інших процесуальних дій. 
Обумовлено це тим, що криміналістика слу-
гує цілям оптимізації роботи слідчих з роз-
слідування кримінальних правопорушень, а 
коли організаційно-управлінська діяльність 
переслідує ту саму ціль, то вони в багатьох 
випадках співпадають [11, с. 55]. 
Таким чином, керівники органів досу-

дового розслідування повинні обов’язково 
враховувати означені «стикові» положення 
криміналістики і науки управління. Це при-
зведе до збагачення як криміналістики, так 

і науки управління, а також сприятиме ак-
тивному використанню їхніх рекомендацій 
у сфері організації і здійснення слідчої ро-
боти [12, с. 56]. Уявляється, що комплексне 
використання керівниками органів досудо-
вого розслідування напрацювань криміна-
лістики і науки управління у своїй діяльнос-
ті має стати обов’язковим, а співвідношення 
криміналістики і науки управління під час 
розслідування кримінальних правопору-
шень як значна, актуальна наукова і прак-
тична проблема, чекає своїх дослідників. 
Такі дослідження сприятимуть підвищенню 
результативності слідчої діяльності. 
Статтею 39 КПК України не визначено 

жодного управлінського повноваження ке-
рівника органу досудового розслідування 
серед наданих йому повноважень органі-
заційного характеру. У законі не закріпле-
но такі визначальні принципи організації 
слідчої діяльності, як територіальний (діль-
нична система) і предметний (спеціалізація 
слідчих), ігнорування яких деякими керів-
никами органів досудового розслідування 
може завдавати слідчій діяльності певної 
шкоди. Усе це вимагає негайного прийнят-
тя слідчоустрійного закону «Про досудове 
розслідування», бо врегулювати зазначені 
питання нормами КПК України практично 
неможливо. 
Необхідно терміново відновити безпід-

ставно вилучене законодавцем із ст. 2 КПК 
України традиційне загальнопроцесуальне 
завдання, пов’язане з розкриттям кримі-
нального правопорушення. Не можна пе-
ретворювати основне загальнодержавне 
знаряддя боротьби з кримінальними пра-
вопорушеннями, яким є кримінальне про-
вадження, в суто правозахисний державний 
орган, що потягне за собою тяжкі наслідки 
– кримінальні правопорушення зросли в 
Україні в рази і загрожують існуванню самої 
держави, а кількість розкритих криміналь-
них правопорушень постійно знижується. 
То як можна надійно захистити людину, 
суспільство і саму державу, не розкриваю-
чи вчинені кримінальні правопорушення?! 
Ліквідація законодавцем зазначеного за-
вдання значно ускладнює й організаційно-
управлінську діяльність керівника органу 
досудового розслідування, який сьогодні 
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більше дбає про захист слідчими прав учас-
ників досудового розслідування, ніж про бо-
ротьбу з криміналітетом.
Підвищення рівня керівництва слідчою 

діяльністю з боку керівників органів досу-
дового розслідування неможливе без при-
ведення штатної чисельності підпорядко-
ваних їм слідчих підрозділів у відповідність 
до науково обґрунтованих нормативів [12, 
с. 24], правильного розподілу праці, запро-
вадження нових умов і методів слідчої ді-
яльності тощо. Особливу увагу керівника 
органу досудового розслідування необхідно 
звернути на забезпечення належного рів-
ня організації роботи створеної ним слідчої 
групи (п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України). Слід-
ча група – це передбачена ч. 2 ст. 38 КПК 
України процесуально-організаційна форма 
здійснення досудового розслідування кри-
мінального правопорушення двома чи біль-
ше слідчими. 
Крім того, у слідчій діяльності широкого 

використання набула ще й така суто органі-
заційна форма взаємодії слідчих зі співро-
бітниками оперативних підрозділів, визна-
чених ст. 41 КПК України правоохоронних 
органів, як слідчо-оперативна група, що ви-
користовується для розкриття складних та 
резонансних кримінальних правопорушень 
[13, с. 337]. Зазначене формування утворю-
ється не постановою керівника органу до-
судового розслідування як слідча група, а 
наказами керівників двох відомств – керів-
ником органу досудового розслідування (ст. 
39 КПК України) і керівником відповідного 
правоохоронного органу, в якому діє визна-
чений ст. 41 КПК України оперативний під-
розділ. 
Крім слідчих і слідчо-оперативних груп 

можуть утворюватися також міжвідомчі 
слідчо-оперативні групи, що комплектують-
ся з працівників слідчих та оперативних 
підрозділів, сформованих і таких, що діють 
при різних правоохоронних відомствах. По-
рядок утворення слідчо-оперативних груп 
та міжвідомчих слідчо-оперативних груп 
регламентується Наказом Міністерства вну-
трішніх справ України №1107 від 20 жовтня 
2014 року про затвердження «Інструкції про 
порядок створення та організації діяльності 
слідчих груп та слідчо-оперативних груп» 

[14, с. 73]. І хоча слідчою чи слідчо-опера-
тивною групою керує старший цієї групи 
(завжди слідчий), це не звільняє керівника 
органу досудового розслідування від ви-
конання своїх безпосередніх обов’язків, 
пов’язаних із загальним керівництвом озна-
ченими формуваннями. Ми виступаємо 
проти надання права керівникам територі-
альних правоохоронних органів, при яких 
діють слідчі підрозділи, своїми наказами 
утворювати слідчо-оперативні групи для 
розкриття і розслідування кримінальних 
правопорушень.
Крім того, цим, виправданим часом, суто 

організаційним формуванням необхідно на-
дати процесуальної форми (за аналогією зі 
слідчою групою) шляхом закріплення цієї 
форми в КПК України. Утворення слідчих 
і слідчо-оперативних формувань має стати 
виключною прерогативою керівника орга-
ну досудового розслідування. Керівники ж 
територіальних правоохоронних органів, 
при яких діють слідчі підрозділи, не можуть 
втручатися у слідчу діяльність, бо відповід-
но до п. 14 ст. 92 Конституції України орга-
ни досудового розслідування є самостійни-
ми державними органами, виконують само-
стійний вид державної діяльності, суттєво 
відмінний від того, що виконується право-
охоронними органами, які їх утворили. То 
ж порядок утворення певного державного 
органу і його правовий статус – різні речі. 
Інакше кажучи, орган досудового розсліду-
вання, хоч і утворений, наприклад, Націо-
нальною поліцією, але не є її підорганом. 
Він лише діє при означеному міністерстві, 
не перебуваючи у його підпорядкуванні. 
Ми повністю розділяємо позицію вче-

них, які підкреслюють, що створення слід-
чих груп, слідчо-оперативних груп, між-
відомчих слідчо-оперативних груп зумов-
люється значною кількістю осіб, які брали 
участь у вчиненні кримінальних правопо-
рушень; великим обсягом доказової інфор-
мації; масовістю слідчих (розшукових) дій і 
негласних слідчих (розшукових) дій; багато-
епізодністю кримінальних правопорушень; 
обширністю території, на якій вчинено ці 
правопорушення; особливою складністю 
кримінальних правопорушень, тому їх фор-
мування необхідно віднести до виключної 
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компетенції керівника органу досудового 
розслідування [6, с. 210; 244, с. 40]. 
Будь-яка можливість втручання керів-

ників територіальних правоохоронних ор-
ганів, при яких діють слідчі підрозділи (са-
мостійні органи), в діяльність слідчих, обтя-
жує організаційно-управлінську діяльність 
керівників органів досудового слідства і має 
бути усунута законодавцем. Ще раз наголо-
шуємо, що не лише в Конституції України, а 
й у самій ч. 1 ст. 38 КПК України прямо від-
значається, що всі перераховані у ній слідчі 
підрозділи, є самостійними «органами до-
судового розслідування», а не підорганами 
відомств, при яких вони були сформовані і 
діють. 
Обов’язковою умовою правильної орга-

нізаційної роботи слідчих є добре постав-
лений контроль виконання з боку їхнього 
керівника. Цей контроль реалізується шля-
хом виїздів зі слідчими на огляд місць подій 
кримінальних правопорушень, заслухову-
вання звітів слідчих про хід розслідування 
певних кримінальних правопорушень, ви-
вчення матеріалів окремих кримінальних 
проваджень, викликів окремих слідчих для 
дачі доручень, проведення перевірок з пев-
них питань тощо. На підставі проведення 
всіх цих заходів керівник органу досудово-
го розслідування здійснює відповідні кроки 
для усунення недоліків і упущень в слідчій 
діяльності, надає окремим слідчим потрібну 
допомогу в роботі, аналізує статичні дані, 
вивчає і розповсюджує позитивний досвід, 
бере на облік найбільш резонансні справи, 
забезпечує безперервність процесу підви-
щення кваліфікації підлеглих (семінари, 
лекції, науково-практичні конференції, ін-
дивідуальні завдання, стажування, навчан-
ня в інститутах підвищення кваліфікації і 
т. п.). Особливо актуальними є питання, 
пов’язані з проведенням занять з методики 
розслідування окремих видів кримінальних 
правопорушень та проведення окремих 
слідчих (розшукових) і негласних слідчих 
(розшукових) дій. Важливе значення має й 
з’ясування ефективності використання слід-
чими результатів теоретичних досліджень, 
збагачуючих їхню діяльність [15, с. 67].
Керівник органу досудового розсліду-

вання зобов’язаний навчити всіх підпоряд-

кованих йому слідчих організовувати свою 
власну роботу з розслідування криміналь-
них правопорушень. Звичайно, з цих пи-
тань ще відсутні глибокі теоретичні напра-
цювання, але без чіткої організації власної 
роботи слідчий не може на високому рівні 
виконувати свої завдання [16, с. 26–27]. 
Перш за все керівник повинен виходити з 
того, що робота слідчого, як будь-який ін-
ший вид людської діяльності, пов’язана з ча-
сом і визначається темпом виконання того 
чи іншого комплексу процесуальних дій. 
Значний обсяг роботи виконується слідчим 
при розслідуванні кожного кримінального 
правопорушення. Ще більшої інтенсивності 
вимагає від нього одночасне розслідування 
декількох кримінальних правопорушень. 
У зв’язку з цим слідчі постійно працюють 
в умовах значного перевантаження та в не-
робочий час. То ж самоорганізація слідчого 
повинна бути спрямована на максимальну 
економію робочого часу. При цьому необ-
хідно виходити з того, що самостійність 
слідчого у своїй праці набагато більша, ніж в 
інших сферах людської діяльності. Ця само-
стійність проявляється як у процесуально-
му, та і в організаційному аспектах.
При проведенні досудового розсліду-

вання всі свої процесуальні рішення слід-
чий приймає самостійно (ч. 5 ст. 40 КПК 
України). В організаційному плані він та-
кож одноосібно визначає, яку дію і в якій 
послідовності і, коли саме виконувати [17, 
с. 40]. У той самий час спеціальна літерату-
ра з організації особистої роботи слідчого в 
Україні майже відсутня, хоча ця проблема є 
надзвичайно актуальною. Самоорганізація 
роботи слідчого складається зі: знання кола 
обов’язків; аналізу затрат робочого часу; са-
моконтролю; самооцінки; планування [18, 
с. 150–160].
План розслідування кримінального пра-

вопорушення – один із обов’язкових спо-
собів упорядкування слідчої діяльності, в 
якому визначаються порядок, послідовність 
і строки виконання як окремих процесуаль-
них дій, так і всього їхнього комплексу в ці-
лому. Виконання всіх заходів, передбачених 
планом, забезпечується як самоконтролем з 
боку самого слідчого, так і контрольними ді-
ями з боку керівника органу досудового роз-
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слідування. Головне в самоорганізації – еко-
номна витрата часу. Як правильно визначає 
Л. Зайверт, невміння навіть талановитих 
працівників правильно розпоряджатися ча-
сом призводить до втрати ними своєї про-
фесійної майстерності і звільнення з роботи 
за непридатністю [19, с. 23].
Одним із методів аналізу затрат робочо-

го часу є як суцільне, так і вибіркове само-
фотографування витрат робочого часу на 
виконання конкретних процесуальних дій 
[20, с. 215]. Важливим елементом організа-
ції особистої роботи слідчого є її планування 
на день, тиждень, декаду, місяць, що забез-
печує оптимальну послідовність виконання 
накреслених заходів та надає можливість 
зарезервувати час на випадок будь-яких 
ускладнень [21, с. 105–109]. Виконання пла-
ну особистої роботи забезпечується само-
контролем з боку самого слідчого, а з допо-
могою самооцінки визначається ефектив-
ність усієї проведеної роботи за конкретний 
проміжок часу. Основою організації роботи 
слідчого має бути своєчасна і правильна ор-
ганізація ним свого робочого дня. Навчити 
цьому слідчого – обов’язок його керівника. 
Для того, щоб було забезпечено чіткість 

в роботі як слідчого підрозділу в цілому, так 
і кожного слідчого зокрема, а високий рі-
вень виконавчої дисципліни і своєчасне та 
якісне розслідування кримінальних право-
порушень стали нормою, керівник органу 
досудового розслідування щоденно прово-
дить значний обсяг різноманітних органі-
заційно-управлінських заходів, більшість з 
яких продовжують залишатися ще недослі-
дженими. Недооцінка юридичною наукою, 
законодавцем і самими органами досудово-
го розслідування значення організації ро-
боти слідчих є очевидною. Лише їх спіль-
ними зусиллями можна швидко усунути цю 
прогалину і підняти відомчу організаційно-
контрольну діяльність керівників органів 
досудового розслідування у кримінальному 
провадженні на більш високий рівень. 
Зрештою, результативна контрольна 

діяльність з боку керівника органу досудо-
вого розслідування неможлива без знань 
і умінь оцінювати ефективність роботи як 
слідчого підрозділу в цілому, так і кожного 
слідчого зокрема. Під ефективністю розумі-

ють ступінь досягнення цілей і завдань при 
максимальній економії засобів, енергії і часу 
[22, с. 31]. Методика вимірювання і оцінки 
ефективності слідчої діяльності має суттє-
ве значення для теорії і практики. Оцінка 
ефективності – один з найважливіших засо-
бів удосконалення слідчої діяльності. Оцін-
ка – спосіб керівництва, контролю вико-
нання, обов’язковий елемент регулювання 
керівником роботи підпорядкованих йому 
слідчих. Вона дозволяє виявити, закріпити 
і розповсюдити позитивний досвід кращих 
слідчих, а також виявити, проаналізувати 
помилки і недоліки в роботі підлеглих, сво-
єчасно їх усунути з метою подальшого під-
вищення якості роботи. На основі оцінки 
результатів роботи робляться висновки про 
заохочення найбільш умілих і добросовісних 
слідчих та притягнення до відповідальності 
тих, що недбало ставляться до виконання 
своїх обов’язків. Отже, керівник органу до-
судового розслідування зобов’язаний доско-
нало знати критерії, показники і методику 
оцінки слідчої діяльності [23, с. 25–26].
Показники – це «апаратура» для оцінки 

ефективності слідчої діяльності. У них нако-
пичуються як цифрові (кількісні) фактичні 
дані про обсяг виконаної роботи, так і необ-
хідні відомості про зміст (якість) цієї ж робо-
ти. Система цих показників має ґрунтувати-
ся як на нормативній базі (в основному це 
кримінальне процесуальне законодавство), 
так і на статистичних даних та інших відо-
мостях [24, с. 125–124]. То ж завдання на-
уки розробити всі ці показники для оцінки 
ефективності слідчої діяльності. Цей інстру-
ментарій є вкрай необхідним для керівників 
органів досудового розслідування. Розро-
блення методики оцінки слідчої діяльності – 
нагальна вимога часу. Існуючі сьогодні різні 
відомчі вказівки з цієї проблематики носять 
загальний характер, що не дозволяє засто-
совувати їх на практиці. У таких вказівках та 
положеннях викладено лише основні підхо-
ди до оцінки ефективності роботи слідчих, 
а не оцінюючий механізм (апаратура) для її 
вимірювання [25, с. 20].
Забезпечення керівником органу до-

судового розслідування чіткої організації 
слідчої діяльності – необхідна передумова 
для ефективного і якісного розслідування 
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слідчими кримінальних правопорушень з 
мінімальними затратами їхніх особистих зу-
силь і часу [26, с. 13]. У відомчих підзакон-
них актах обов’язково повинні визначатися 
два напрямки організаційної діяльності ке-
рівника органу досудового розслідування: 
статистичний і динамічний. До першого 
необхідно віднести заходи керівника, спря-
мовані на раціональний розподіл праці між 
слідчими; створення необхідних умов для їх 
ефективної роботи; підтримання в колекти-
ві необхідного порядку; забезпечення здо-
рової психологічної атмосфери в трудовому 
колективі; закріплення внутрішнього трудо-
вого розпорядку. До другого – повсякденну 
діяльність керівника, пов’язану з постанов-
кою перед слідчими конкретних завдань, 
установленням обсягу роботи, строків її ви-
конання, форм контролю за її здійсненням, 
оцінкою досягнутих результатів.

 
Висновки

Невипадково процесуальні повнова-
ження прокурора і слідчого судді визначе-
ні нормами КПК України відносно повно, а 
організаційно-управлінські повноваження 
керівника органу досудового розслідування 
надзвичайно обмежено. Складається вра-
ження, що законодавець сам не має чіткого 
уявлення про систему організаційно-управ-
лінських повноважень, які в обов’язковому 
порядку повинні бути надані цьому влад-
ному суб’єкту досудової слідчої стадії кри-
мінального провадження. Це ускладнює 
контрольну діяльність керівника органу 
досудового розслідування і вимагає якнай-
швидшого її повного нормативно-правово-
го забезпечення. Викладені нами висновки 
і пропозиції з означених питань, на нашу 
думку, є лише основними, але далеко не ви-
черпними. Нові завдання, що стоять перед 
органами досудового розслідування і визна-
чені КПК України 2012 року, вимагають 
суттєвого вдосконалення всього комплексу 
чинників, що впливають на характер слід-
чої діяльності і ступінь її ефективності. До 
них не в останню чергу належить й удоско-
налення організаційно-управлінської діяль-
ності керівників органів досудового розслі-
дування.
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SUMMARY 
In the article, the author analyzes a range 

of theoretical and practical issues related to 
the functional load of supervisory and control 
activities in the pre-trial investigation. The 
study focuses on the problems of their imple-
mentation and outlines the main directions of 
further legislative improvement.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÑÈÑÒÅÌÈ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÏÐÎÒÈÄ²¯ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ Ó ÑÔÅÐ² ÇÅÌÅËÜÍÈÕ 

ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ

В статье акцентировано внимание на 
том, что сегодня понятие «субъекты адми-
нистративно-правового противодействия 
правонарушениям в сфере земельных право-
отношений» не получило должного доктри-
нального изучения - значительное количе-
ство научных работ освещает особенности 
смежной категории - «субъекты админи-
стративно-правовой профилактики право-
нарушений» в различных сферах обществен-
ной жизни. Учитывая приведенное, автором 
освещены позиции ученых по системе при-
веденных субъектов и отмечено критерии, 
которые используют авторы для выделения 
соответствующих видов. В дальнейшем про-
анализированы особенности правового регу-
лирования статуса субъектов противодей-
ствия правонарушениям в сфере земельных 
правоотношений, выделены особенности пре-
доставленных им полномочий и юрисдикции. 
На основании исследованного материала 
сформированы авторские выводы и опреде-
лена система субъектов административного 
противодействия правонарушениям в сфере 
земельных отношений.
Ключевые слова: государственное управ-

ление, административно-правовое регулиро-
вание, административно-правовая охрана, 
земельные правоотношения, субъекты про-
тиводействия, правонарушение.
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ÓÄÊ: 342.95 (477)

завдання протидії, здійснюють цілеспрямо-
ваний та системний вплив на правовідноси-
ни, які виникають з питань реалізації прав на 
землю, забезпечення її охорони та раціональ-
ного використання, державного управління 
та дотримання земельного законодавства, 
а також на конкретних осіб – їх учасників. 
Поряд з тим, протидія правопорушенням у 
сфері земельних правовідносин в Україні є 
досить об’ємною та комплексною правовою, 
суспільно-політичною, соціальною, еконо-
мічною категорією, здійснюється на декіль-
кох рівнях та за різними напрямами впливу. 
Саме тому, з огляду на наведені характерис-
тики протидії правопорушенням у визначе-
ній сфері, доцільно розглядати не окремих її 
суб’єктів, а їх цілісну систему, розкривати їх 
взаємозв’язок та місце кожного у здійсненні 
комплексу взаємопов’язаних адміністратив-
но-правових, організаційних, ідеологічних, 
стимулюючих заходів. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

На сьогодні поняття «суб’єкти адміністра-
тивно-правової протидії правопорушенням 
у сфері земельних правовідносин» не отри-
мало належного доктринального розкриття 
– значна кількість наукових праць висвітлює 
особливості суміжної категорії – «суб’єкти ад-
міністративно-правової профілактики пра-
вопорушень» у різних сферах суспільного 
життя. Зокрема, визначена проблематика 
була предметом розгляду таких учених, як 
Г.А. Аванесов, О.М. Бандурка, О.П. Беца, 

Постановка проблеми
Суб’єкти протидії правопорушенням у 

сфері земельних відносин в Україні втілюють 
нормативні та програмні положення, цілі, 
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К.Л. Бугайчук, І.П. Голосніченко, Є.В. До-
дін, М.М. Дорогих, О.П. Клюшніченко, 
А.Т. Комзюк, Я.Ю. Кондратьєв, В.М. Кудряв-
цев, Д.М. Лук’янець, Г.М. Міньковський, 
О.М. Музичук, Л.Л. Попов, О.І. Остапенко, 
Н.П. Христинченко та ін.

Не вирішені раніше проблеми
Теоретиками адміністративного права на 

сьогодні надзвичайно мало уваги приділено 
розкриттю особливостей суб’єктів протидії 
правопорушенням у сфері земельних від-
носин в Україні, не здійснено комплексних 
напрацювань з наведеного питання, не ви-
світлено, насамперед, специфіки побудови 
системи таких суб’єктів. Саме тому проведен-
ня такого дослідження є актуальним та на-
гальним.

Метою даної статті є визначення системи 
суб’єктів протидії правопорушенням у сфері 
земельних відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу
О. М. Макаренко зазначає, що суб’єкти 

профілактики правопорушень, загалом, 
виступають як система або сукупність дер-
жавних органів, громадських організацій і 
окремих громадян, які цілеспрямовано здій-
снюють на різних рівнях і в різних масшта-
бах керівництво, планування заходів щодо 
попередження правопорушень, управління 
цими заходами, їх безпосереднє виконання 
чи забезпечення їх виконання, та відповідно 
до виконуваних завдань мають певні права і 
обов’язки, а також несуть відповідальність за 
досягнення суспільно-значимих цілей у сфе-
рі профілактичної діяльності [1, с. 59].
Н.С. Васильєва, характеризуючи особли-

вості профілактики правопорушень у сіль-
ському господарстві, наполягає на тому, що 
сьогодні у нашій державі є досить велика 
кількість її суб’єктів. До них входять як дер-
жавно-владні суб’єкти, так і різноманітні гро-
мадські організації та громадяни, які діють 
на добровільних засадах. При цьому повно-
важення органів державної влади на вчинен-
ня профілактичних заходів мають бути закрі-
плені у відповідних нормативно-правових 
актах [2, с. 65]. На думку О. М. Литвинова, 
усі суб’єкти профілактики правопорушень 

можна звести у такі групи: суб’єкти загаль-
ного управління профілактикою правопо-
рушень (Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України, місцеві 
державні адміністрації, місцеві ради народ-
них депутатів та їх виконавчо-розпорядчі 
органи); функціональні міжгалузеві суб’єкти 
управління профілактикою правопорушень 
(координаційні комітети всіх рівнів, коор-
динаційні наради керівників правоохорон-
них органів при відповідних прокурорах); 
суб’єкти галузевого управління профілакти-
кою правопорушень (до цієї групи належать 
відповідні галузеві органи виконавчої вла-
ди); суб’єкти управління громадських профі-
лактичних організацій [3, с. 7-8].
З наведеними вище позиціями вчених 

доцільно погодитися та відзначити їхню ак-
туальність у контексті нашого дослідження. 
Звертаємо увагу на влучність висловленого 
погляду А.Р. Лещук щодо того, що саме осо-
бливості управлінського впливу на негативні 
явища суспільного життя – адміністративні 
правопорушення та суспільні відносини, що 
пов’язані з ними, – визначають роль і місце 
кожного суб’єкта в системі профілактики ад-
міністративних правопорушень. Водночас 
зауважуємо, що науковці доходять спільно-
го висновку щодо того, що суб’єкти профі-
лактики адміністративних правопорушень 
функціонують у різних масштабах та викону-
ють різні завдання, здійснюючи конкретно 
визначений вплив на суспільні відносини. З 
наведеного можуть бути запропоновані два 
найбільш очевидні висновки: таких суб’єктів 
існує досить велика кількість та їхній масив 
може бути підданий класифікації за відпо-
відними масштабами, завданнями, роллю 
у профілактиці, а також за іншими критері-
ями. Вважаємо, що схожі принципи можна 
застосувати і при дослідженні власне системи 
суб’єктів протидії правопорушенням у сфері 
земельних правовідносин.
У наведеному контексті зауважимо, що 

окремі суб’єкти публічного адмініструван-
ня уповноважені вживати найбільш загаль-
ні заходи адміністративно-правової проти-
дії земельним правопорушенням. А саме, 
до повноважень Верховної Ради України, 
з-поміж іншого, належить затвердження за-
гальнодержавних програм економічного, 
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науково-технічного, соціального, національ-
но-культурного розвитку, охорони довкілля 
[4], а тому, з огляду на наведене, вона на най-
більш загальному рівні вживає заходи щодо 
протидії правопорушенням у сфері земель-
них правовідносин, а зокрема, шляхом  при-
йняття законів та формування системи наці-
онального законодавства визначає єдині та 
загальнообов’язкові правила поведінки учас-
ників земельних право відносин, основи пра-
вового статусу та особливості повноважень 
органів публічної адміністрації у сфері управ-
ління земельними правовідносинами, адмі-
ністративні процедури протидії земельним 
правопорушенням, форми діяльності публіч-
ної адміністрації у визначеній сфері. Також 
Верховна Рада України затверджує загально-
державні програми розвитку у різних сферах 
суспільного життя, чим закріплює найбільш 
загальні ідеологічно-програмні заходи про-
тидії земельним правопорушенням. Зазна-
чене підтверджується і положеннями Закону 
України «Про охорону земель» від 19.06.2003 
№962-ІV (далі – Закон №962- ІV): до по-
вноважень Верх овної Ради України в галузі 
охорони земель належать: визначення засад 
державної політики в галузі використання 
та охорони земель; затвердження загально-
державних програм щодо використання та 
охорони земель;вирішення інших питань у 
галузі охорони земель відповідно до Консти-
туції України [5]. 
Кабінет Міністрів України як вищий ор-

ган у системі органів виконавчої влади забез-
печує розроблення і виконання загальнодер-
жавних програм економічного, науково-тех-
нічного, соціального, культурного розвитку, 
охорони довкілля, а також розроблення, за-
твердження і виконання інших державних 
цільових програм, а також спрямовує та ко-
ординує роботу міністерств, інших органів 
виконавчої влади, здійснює контроль за їх ді-
яльністю [6]. За Законом №962- ІV, до повно-
важень Кабінету Міністрів України в галузі 
охорони земель, крім уже наведених вище, 
належать: розробка і затвердження в межах 
своїх повноважень нормативно-правових ак-
тів у галузі охорони земель; установлення по-
рядку проведення моніторингу земель; вирі-
шення інших питань у галузі охорони земель 
відповідно до закону [5]. Як бачимо, Кабінет 

Міністрів України, як і Верховна Рада Укра-
їни, у напрямі п ротидії порушенням у сфері 
земельних відносин забезпечує вжиття най-
більш загальних та стратегічних заходів, що 
спрямовані, насамперед, на попередження 
таких порушень, чітке регулювання земель-
них правовідносин, унормування та коорди-
націю державного управління у визначеній 
сфері. 
Реалізацію загальностратегічних заходів 

протидії правопорушенням у сфері земель-
них правовідносин, проте ще більш вузько-
спеціалізовано за відповідними напрямами, 
також забезпечують міністерства. Відтак, 
Міністерство розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства за постановою 
Кабінету Міністрів України «Питання Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства» від 11.09.2019 №838 є 
головним органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади, що забезпечує: фор-
мування та реалізує державну аграрну полі-
тику, державну політику у сфері сільського 
господарства; формування та реалізацію дер-
жавної політики у сфері топографо-геодезич-
ної і картографічної діяльності, земельних 
відносин, землеустрою, у сфері Державного 
земельного кадастру, державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі в 
частині дотримання земельного законодав-
ства, використання та охорони земель усіх 
категорій і форм власності, родючості ґрунтів 
[7].
Міністерство енергетики та охорони до-

вкілля за постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.09.2019 №847 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» є головним органом у системі цен-
тр альних органів виконавчої влади, серед 
завдань якого є забезпечення формування 
державної політики у сфері: охорони та ра-
ціонального використання земель (з-поміж 
іншого). Серед повноважень міністерства ви-
значено: погодження проєктів земле-устрою 
щодо організації і встановлення меж земель 
оздоровчого, рекреаційного призначення, 
земель водного фонду та водоохоронних зон, 
щодо відведення земельних ділянок у зоні від-
чуження та зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської 
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катастрофи; формування мережі дослідних 
земельних ділянок та ділянок з еталонними 
ґрунтами для ведення моніторингу земель на 
національному рівні та ін. [8].
Окремі загальні повноваження у напря-

мі протидії правопорушенням у сфері зе-
мельних правовідносин належать обласним 
радам, а зокрема, забезпечення реалізації 
державної політики щодо використання та 
охорони земель; участь у реалізації загально-
державних програм щодо використання та 
охорони земель на відповідній території; за-
твердження та участь у реалізації регіональ-
них програм щодо використання та охорони 
земель, підвищення родючості ґрунтів [5].
Також у напрямі протидії правопору-

шенням у сфері земельних правовідносин 
реалізують владні повноваження суб’єкти 
спеціальної компетенції, які здійснюють спе-
ціально-правові та правозастосовні заходи 
адміністративно-правової протидії. До них 
належить Державна служба України з пи-
тань геодезії, картографії та кадастру (далі – 
Держгеокадастр) та її територіальні органи. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.01.2015 №15 «Положення про 
Державну службу України з питань геодезії, 
картографії та кадастру», Держгеокадастр 
є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства і який реалізує дер-
жавну політику у сфері топографо-геодезич-
ної і картографічної діяльності, земельних 
відносин, землеустрою, у сфері Державного 
земельного кадастру, державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі 
в частині дотримання земельного законо-
давства, використання та охорони земель 
усіх категорій і форм власності, родючості 
ґрунтів. Слід відзначити, що Держгеока-
дастр здійснює як загальні заходи протидії 
– участь у формуванні державної політики у 
сфері земельних правовідносин (внесення на 
розгляд Міністра розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства пропозицій 
щодо забезпечення формування державної 
політики у визначеній сфері), узагальнення 
практики застосування з окреслених питань, 
міжнародне співробітництво. Також Держ-

геокадастр здійснює такі спеціально-правові 
заходи протидії правопорушенням у сфері 
земельних правовідносин, як державний на-
гляд (контроль) за дотриманням земельного 
законодавства [9].
Зокрема, за інформацією з офіційного 

сайту Держгеокадастру у період з 17 по 21 
лютого 2020 року Управліннями з контролю 
за використанням  та охороною земель, що 
діють у складі Головних управлінь Держгео-
кадастру в  областях, здійснено 529 заходів 
державного нагляду за використанням та 
охороною земель, за результатами яких ви-
явлено 389 порушень земельного законодав-
ства. За вказаний період нараховано шкоду, 
заподіяну внаслідок самовільного зайняття 
земельних ділянок, використання земельних 
ділянок не за цільовим призначенням, знят-
тя родючого шару ґрунту без спеціального 
дозволу загальною сумою 989 174 грн [10].
Також Держгеокадастр вживає інші спе-

ціально-правові заходи протидії правопору-
шенням у сфері земельних правовідносин, 
які полягають у специфічних видах діяльнос-
ті публічної адміністрації, що спрямовані на 
впорядкування земельних правовідносин, 
організацію і управління адміністративни-
ми процедурами реалізації прав на землю та 
інших видів земельних правовідносин: об-
стежує земельні ділянки, які підлягають ре-
культивації, та видає спеціальні дозволи на 
зняття та перенесення ґрунтового покриву 
земельних ділянок, здійснює державну ре-
єстрацію земельних ділянок, обмежень у їх 
використанні; веде поземельні книги та ви-
дає витяги із Державного земельного када-
стру про земельні ділянки, проводить в уста-
новленому законодавством порядку держав-
ну експертизу програм і проєктів з питань 
землеустрою та інше [9].
Також Держгеокадастр уповноважений 

вживати і правозастосовні заходи протидії 
адміністративним правопорушенням у сфері 
земельних правовідносин – тобто заходи ін-
дивідуально-правового характеру, які спря-
мовані на припинення вже безпосередньо 
вчиненого правопорушення у досліджува-
ній сфері, притягнення винних осіб до від-
повідальності. Зокрема, зазначений суб’єкт 
складає протоколи про адміністративні пра-
вопорушення та розглядає с прави про адмі-
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ністративні правопорушення, накладає адмі-
ністративні стягнення [9]. За Кодексом Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
від 07.12.1984 №8073-Х, зазначений суб’єкт 
уповноважений розглядати справи про ад-
міністративні правопорушення, визначені 
статтями 52-53-4, 54-56 [11]. Поряд з тим, 
за статтею 158 Земельного кодексу України, 
Держгеокадастр уповноважений розглядати 
земельні спори щодо меж земельних ділянок 
за межами населених пунктів, розташування 
обмежень у використанні земель та земель-
них сервітутів [12].
Державна екологічна інспекція (далі – 

Держекоінспекція) відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 
№275 «Про затвердження Положення про 
Державну екологічну інспекцію» є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністра енер-
гетики та захисту довкілля. Серед завдань 
Держекоінспекції здійснення у межах повно-
важень, передбачених законом, державного 
нагляду (контролю) за додержанням вимог 
законодавства, зокрема, щодо охорони зе-
мель [13]. У напрямі вжиття правозастосов-
них заходів Держекоінспекція уповноваже-
на складати протоколи про адміністративні 
правопорушення та розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, накладати 
адміністративні стягнення (статті 52 – 53-1, 
53-3 – 54 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення від 07.12.1984 №8073 -Х); 
пред’являти претензії про відшкодування 
шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі 
внаслідок порушення законодавства з пи-
тань, що належать до її компетенції; вживати 
в установленому порядку заходи досудового 
врегулювання спорів, виступати позивачем 
та відповідачем у судах [13].
Також серед досліджуваних суб’єктів 

функціонують такі, що наділені загальною 
компетенцією, які здійснюють окремі спе-
ціально-правові та правозастосовні заходи 
адміністративно-правової протидії. Особли-
вістю правового статусу окреслених суб’єктів 
є те, що вони попри вжиття спеціально-пра-
вових заходів протидії правопорушенням у 
сфері земельних правовідносин володіють 
широким колом інших повноважень щодо 

здійснення державного управління, публіч-
ного адміністрування у різних сферах сус-
пільних відносин, вжиття заходів застосуван-
ня права в інших галузях суспільного життя. 
Зокрема, серед таких суб’єктів можна відзна-
чити районні ради, сільські, селищні, міські 
ради, місцеві державні адміністрації, а також 
суди. 

Висновки
Підсумовуючи вищезазначене, пропонує-

мо визначити систему суб’єктів протидії пра-
вопорушенням у сфері земельних правовід-
носин, виділивши наступні групи: 1) суб’єкти 
протидії правопорушенням у сфері земель-
них правовідносин загальної компетенції, 
які здійснюють стратегічні та ідейно-цільові 
заходи адміністративно-правової протидії 
(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства, Міністер-
ство енергетики та захисту довкілля, а також 
обласні ради); 2) суб’єкти протидії правопо-
рушенням у сфері земельн их правовідносин 
спеціальної компетенції, які здійснюють спе-
ціально-правові та правозастосовні заходи 
 адміністративно-правової протидії (Держав-
на служба України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру та Державна екологічна 
інспекція України, а також їхні територіальні 
органи); 3) суб’єкти протидії правопорушен-
ням у сфері земельних правовідносин загаль-
ної компетенції, які здійснюють окремі спе-
ціально-правові та правозастосовні заходи 
адміністративно-правової протидії – управ-
ління у сфері земельних правовідносин, ко-
ординація діяльності щодо охорони земель, 
участь у погодженні проєктів землеустрою та 
інші заходи (районні ради, сільські, селищні, 
міські ради, місцеві державні адміністрації, 
громадські інспектори, судові органи).
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АНОТАЦІЯ 
У статті акцентовано увагу на тому, що 

на сьогодні поняття «суб’єкти адміністра-
тивно-правової протидії правопорушенням у 
сфері земельних правовідносин» не отрима-
ло належного доктринального розкриття – 
значна кількість наукових праць висвітлює 
особливості суміжної категорії – «суб’єкти 
адміністративно-правової профілактики 
правопорушень» у різних сферах суспільного 
життя. Зважаючи на наведене, автором ви-
світлено позиції науковців щодо системи на-
ведених суб’єктів та відзначено критерії, які 
використовують автори для виділення відпо-
відних видів. Надалі проаналізовано особливос-
ті правового регулювання правового статусу 
суб’єктів протидії правопорушенням у сфері 
земельних правовідносин, виокремлено особли-
вості наданих їм повноважень та юрисдикції. 
На підставі дослідженого матеріалу сформо-
вано авторські висновки та окреслено систему 
суб’єктів адміністративної протидії правопо-
рушенням у сфері земельних відносин.
Ключові слова: державне управління, ад-

міністративно-правове регулювання, адміні-
стративно-правова охорона, земельні право-
відносини, суб’єкти протидії, правопорушення.

SUMMARY 
The article focuses on the fact that today 

the concept of “subjects of administrative and 
legal counteraction to offenses in the fi eld of 
land relations” has not received proper doctrinal 
disclosure - a considerable number of scientifi c 
works highlights features of a related category - 
“subjects of administrative and legal prevention of 
offenses” in different spheres of public life. In view 
of the above, the author outlines the positions of 
scientists on the system of the above subjects and 
outlines the criteria used by the authors to identify 
the relevant species. The peculiarities of the legal 
regulation of the legal status of the subjects of 
counteracting offenses in the fi eld of land relations 
are analyzed in the next section, and the features of 
their powers and jurisdiction are singled out. Based 
on the material examined, the author’s conclusions 
were drawn up and the system of subjects of 
administrative counteraction to the offenses in the 
fi eld of land relations was outlined.

Keywords: public administration, 
administrative and legal regulation, administrative 
and legal protection, land relations, subjects of 
counteraction, offenses.
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ 
ÌÎÍÎÏÎË²É ßÊ Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÖÈÂ²ËÜÍÈÕ 

Â²ÄÍÎÑÈÍ Ç ÍÀÄÀÍÍß ÏÎÑËÓÃ

В статті на підставі комплексного ана-
лізу чинного законодавства та науково-тео-
ретичних поглядів представників юридичної 
та економічної науки досліджується право-
вий статус суб’єктів природних монополій 
як учасників приватноправових відносин з 
надання послуг. В публікації представлений 
аналіз понятійно-категоріального апарату у 
досліджуваній сфері суспільних відносин, як в 
нормативному (легальні дефініції), так і на-
уково-теоретичному аспектах. Проаналізо-
вана правова природа природної монополії як 
суб’єкта правовідносин в цивільно-правовому 
контексті.
Ключові слова: цивільні правовідносини; 

суб’єкт цивільного правовідношення; монопо-
лія, суб’єкт природної монополії; монополізм, 
природна монополія
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Відмінною особливістю вітчизняної сфе-
ри надання комунальних послуг є існування 
природних монополістів (виробників та по-
стачальників послуг з водо-, електро-, газо-, 
теплопостачання). Розв’язання питання про 
правовий статус суб’єктів природних моно-
полій виключно нормами господарського за-
конодавства лише створює передумови для 
появи прогалин та суперечностей. Суб’єкти 
природних монополій, виступаючи вико-
навцями комунальних послуг приймають 
участь у цивільних відносинах, які мають 
договірний характер, що ґрунтуються на за-
садах юридичної рівності та диспозитивнос-
ті. Принципи та методи цивільного права 
не завжди реалізуються в цивільних відно-
синах з надання послуг саме суб’єктами при-
родних монополій. Непоодинокі випадки, в 
яких унеможливлюється відмова споживача 
від послуги при необґрунтованому підви-
щенні цін і тарифів, задовільному рівні якос-
ті, послуг тощо. Перераховане вище обумов-
лює необхідність дослідження правового 
статусу суб’єктів природних монополій саме 
з точки зору цивільно-правової доктрини.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

С Питання правового регулювання по-
слуг було і залишається предметом дослі-
дження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Серед останніх публікацій різних 
аспектів досліджуваної тематики, слід на-
звати праці А.Б. Гриняка, Р.М. Гейнц, О.М. 
Коршакова, К.Е. Косяченко, С. С. Мирзи, 

Постановка проблеми
Порядок та особливості участі суб’єктів 

природних монополій в цивільних відно-
синах з надання послуг не знайшли на-
лежного висвітлення у цивільному праві. 
Правовий статус таких суб’єктів, як прави-
ло, досліджується у господарсько-правовій 
науці крізь призму їх господарської ком-
петенції. Актуалізується потреба ґрунтов-
ного дослідження доктринальних підходів 
щодо визначення сутності понять право-
вого статусу та суб’єктів правовідносин 
необхідністю формулювання специфічних 
ознак правового статусу суб’єктів природ-
них монополій у цивільно-правових відно-
синах. 
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В.Л. Скрипника, О.В. Соболєва, Т. Д. Суяр-
ко, Ю.Є. Ходико та інших. Безп осередньо 
природу природних монополій розглянуто 
в працях: В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк, В. 
В. Венгер, Ю. І. Стадницький, Загорський 
В.С., Кузнєцов Ю., Кучеренко О., Мельник 
А.Ф., Романюк О.П., Сапожникова Н.Т., 
Стадницький Ю.І., Студенцов В., Цапелик 
В.Е. та інших. Перелічені наукові праці за-
галом навряд чи можуть повністю охопити 
усе коло проблем, що існують у сфері надан-
ня комунальних послуг. 

Мета статті
На підставі аналізу засадничих положень 

правової доктрини, чинного законодавства, 
економіко-правових наукових досліджень, 
проаналізувати правовий статус суб’єктів 
природних монополій як учасників цивіль-
них відносин з надання комунальних послуг 
та визначити його специфічні ознаки. 

Виклад основного матеріалу
Розуміння особливостей цивільних від-

носин у будь-якій сфері суспільного життя 
є неможливим без характеристики право-
вого статусу його суб’єктів. З цього при-
воду слід погодитись із класиками, що 
безсуб’єктних відносин не може бути a priori, 
тому обов’язковим елементом цивільних 
відносин є суб’єкти. Особливості об’єкта до-
сліджуваних цивільних відносин з надання 
послуг, сама специфічність послуги, визна-
чають і специфіку суб’єктів. 
Традиційно в теорії права під суб’єктами 

правовідносин розуміють осіб, наділених 
правосуб’єктністю. О.Ф. Скакун формулює 
два етапи наділення суб’єктів юридичними 
властивостями задля набуття статусу учас-
ника правовідносин: 

- набути властивостей суб’єктів пра-
ва як потенційних суб’єктів (учасників) пра-
вовідносин - через відповідність певним 
правовим вимогам щодо правосуб’єктності;

- набути додаткових властивостей 
юридичного характеру в конкретній юри-
дично значущій ситуації - суб’єктивних 
юридичних прав і обов’язків, що надаються 
їм правовими нормами. Саме вони визнача-
ють власне правові зв’язки, відносини між 
суб’єктам. 

Суб’єкти правовідносин - це індивіду-
альні чи колективні суб’єкти права, які ви-
користовують свою правосуб’єктність у кон-
кретних правовідносинах, виступаючи реа-
лізаторами суб’єктивних юридичних прав і 
обов’язків, повноважень і юридичної відпо-
відальності [1, с. 355].
Для суб’єкта права, на думку С.С. Алек-

сєєва, характерні дві основні ознаки, зокре-
ма:

1). це особа, учасник суспільних відносин 
(індивіди, організації), яка за своїми влас-
тивостями фактично є носієм суб’єктивних 
юридичних прав і обов’язків. Для цього осо-
ба повинна мати певні якості, які пов’язані 
зі свободою волі людини, колективу людей, 
і до числа яких відносяться: зовнішня від-
окремленість; персоніфікація (виступ зовні у 
вигляді єдиного особи - персони); здатність 
виражати і здійснювати персоніфіковану 
волю.

2) це особа, яка реально здатна брати 
участь у правовідносинах та набула влас-
тивостей суб’єкта права в силу юридичних 
норм. Іншими словами, юридичні норми 
утворюють обов’язкову основу виступу інди-
відів, організацій, громадських утворень як 
суб’єктів права [2, с. 138].
Зазначені доктринальні підходи щодо 

визначення ознак суб’єктів правовідносин 
дають підстави говорити про особливос-
ті встановлення окремих характерних рис 
певних суб’єктів цивільних відносин, які 
мають спеціально визначені правові стату-
си. Залежно від своїх статусів вони набува-
ють певних прав та обов’язків, тієї чи іншої 
правоздатності та можливості її належним 
чином застосовувати.
Сфера житлово-комунального господар-

ства створена для забезпечення населення, 
підприємств та організацій  необхідними 
житлово-комунальними послугами і, безсум-
нівно, суттєво   впливає на розвиток економі-
ки країни. Закон України «Про житлово-ко-
мунальні послуги» [3] є базовим норматив-
но-правовим актом у регулюванні відносин, 
що виникають у процесі надання та спожи-
вання житлово-комунальних послуг, а та-
кож визначає коло учасників цих відносин.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону, житло-

во-комунальні послуги - результат господар-



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

240ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2018

ської діяльності, спрямованої на забезпе-
чення умов проживання та/або перебування 
осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, 
будинках і спорудах, комплексах будинків 
і споруд відповідно до нормативів, норм, 
стандартів, порядків і правил, що здійсню-
ється на підставі відповідних договорів про 
надання житлово-комунальних послуг [3]. 
Законодавцем у ст. 5 Закону запропонова-
на диференціація житлово-комунальних 
послуг на житлові послуги (послуга з управ-
лінн я багатоквартирним будинком) та ко-
мунальні послуги - послуги з постачання та 
розподілу природного газу, постачання  та 
розподілу електричної енергії, постачання 
теплової енергії, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання, центра-
лізованого водовідведення, поводження з 
побутовими відходами.
Згідно ст. 5 Закону України «Про при-

родні монополії» та п. 3 ст. 28 ГК України 
[4; 5] галузі газо-, електро- водо- постачання 
належать до суб’єктів природних монопо-
лій, що мають значний економічний та со-
ціальний вплив на рівень життя населення 
та національну безпеку країни загалом. 
Щодо правового статусу учасників ци-

вільних правовідносин з надання кому-
нальних послуг, безумовно, що специфіч-
ність сфери житлово-комунального обслу-
говування вплинула і на суб’єктний склад. 
Суб’єктами правовідносин у сфері надання 
житлово-комунальних послуг, з одного боку, 
є споживачі (індивідуальні та колективні) та 
виконавці комунальних послуг. Учасником 
таких відносин також може бути і управи-
тель.
Виконавцем комунальної послуги є 

суб’єкт господарювання, що надає кому-
нальну послугу споживачу відповідно до 
умов договору. Визначення правового ста-
тусу такого учасника досліджуваних цивіль-
них відносин як виконавець комунальних 
послуг безумовно має свої особливості і фор-
мується з врахуванням змісту та економіко-
правової природи інституційного феномену 
«природна монополія», адже традиційно 
ринок комунальних послуг в Україні зали-
шається природно монопольним сегментом.
Для з’ясування особливостей правового 

статусу виконавця комунальної послуги, ви-

значення відмінних рис вбачається доціль-
ним представити різні тлумачення поняття 
«природна монополія» на законодавчому 
рівні. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про природні монополії» природна мо-
нополія - стан товарного ринку, при якому 
задоволення попиту на цьому ринку є більш 
ефективним за умови відсутності конкурен-
ції внаслідок технологічних особливостей 
виробництва (у зв’язку з істотним змен-
шенням витрат виробництва на одиницю 
товару в міру збільшення обсягів виробни-
цтва), а товари (послуги), що виробляються 
суб’єктами природних монополій, не мо-
жуть бути замінені у споживанні іншими то-
варами (послугами), у зв’язку з чим попит на 
цьому товарному ринку менше залежить від 
зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит 
на інші товари (послуги) (далі - товари) [4]. 
Природні монополії досліджувались ба-

гатьма науковцями, які пропонують автор-
ські дефініції даного поняття. В.В. Венгер 
вважає, що природна монополія – це рин-
кова інфраструктура, що за існуючого рівня 
науково-технічного прогресу надає специ-
фічні послуги, використовуючи спеціальні 
технології і мережеву організацію виробни-
цтва та характеризується високою часткою 
постійних витрат, що обумовлює доціль-
ність зосередження виробництва в одного 
виробника [6, с. 65]. 
М.С. Масс під природною монополією 

запропоновано розуміти ринкову інфра-
структуру, що надає специфічні послуги та 
характеризується високою часткою постій-
них витрат, наявність яких і обумовлює зо-
середження виробництва в одного виробни-
ка [7, с. 5]. 
А.Я. Чураков вважає, що під природною 

монополією необхідно розуміти окремий 
ринок, функціонування на якому одного 
виробника є економічно обґрунтованим, 
оскільки дозволяє досягти зниження рівня 
витрат, а відповідно і рівня цін на продук-
цію природної монополії [8, с. 8]. Природна 
монополія, на думку О.В. Нікуліна, це сфе-
ра економічної діяльності, що характеризу-
ється унікальністю ресурсів, технологічним 
забезпеченням безпеки життєдіяльності, 
великими капітальними вкладеннями і їх-
ньою малоефективністю, неможливістю ви-
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никнення конкуренції, наявністю економії 
на масштабі виробництва [9, с. 75]. 
Г.М. Філюком запропоновано авторське 

визначення природної монополії як ринко-
вої структури, яка при даному рівні науко-
во-технічного прогресу характеризується 
істотним ефектом масштабу, завдяки чому 
досягається значна економія суспільних ви-
трат при одночасному збереженні виробни-
чої ефективності [10, с. 11]. 
Н.Б. Малахова пропонує розглядати 

природну монополію як специфічно орга-
нізовані ринки, на яких виробництво пев-
них товарів зберігає спадну віддачу і ефект 
від масштабу виробництва навіть при таких 
збільшеннях обсягу випуску, які можуть пе-
ревищувати сукупний попит суспільства на 
даний товар [11, с. 53]. 
Д.В. Напрієнко визначає природні мо-

нополії як привілейовані державою підпри-
ємства або об’єднання кількох підприємств, 
які володіють правами власності на вироб-
ничі фонди, за допомогою яких створюєть-
ся пропозиція товарів (послуг), собівартість, 
а отже, й ціна яких, як очікує держава, в 
умовах монополії буде нижчою, ніж в умо-
вах конкуренції, через виникнення ефекту 
масштабу [12, с. 19]. 
Погоджуючись у принципі з тим, що 

обов’язковою ознакою стану монополії є об-
меженість кількості постачальників (продав-
ців) продукції числом один, на нашу думку, 
монополію слід визначати як ситуацію, при 
якій у конкретному місці та у конкретний 
час є лише один постачальник якогось това-
ру чи послуги. 
Заслуговує на увагу проведений О.І. 

Трохимець науково-теоретичний аналіз сут-
ності природної монополії. Вчений пропо-
нує розуміти сутність природної монополії 
як формат господарювання в базових галу-
зях національної економіки галузі суб’єктів 
господарювання, що має наступні характе-
ристики: - природна монополія враховува-
ти розвиток науково-технічного прогресу; 
- присутній ефекту економії від масштабу; 
продукт/послуга споживаються навіть при 
підвищенні ціни, оскільки споживання то-
варів (послуг) не може бути замінено ін-
шими товарами (послугами); - попит є не-
еластичний, тобто при збільшенні ціни він 

підданий незначним змінам; - діяльність 
природних монополій потребує державного 
регулювання для підвищення ефективності 
діяльності природних монополій в інтере-
сах суспільства, та в той же час захищає спо-
живачів від необґрунтованого підвищення 
цін; - мають тимчасовий характер; - відсут-
ність конкуренції [13, с. 16]. 
Отож, природна монополія вважається 

домінуючим суб’єктом в галузі, де найбіль-
шим постачальником теоретично можуть 
бути створені найнижчі ціни виробництва, 
як правило, за рахунок економії на масшта-
бі або ефекту масштабу. З огляду на вищес-
казане, доцільно звернутись до положень 
Закону України «Про захист економічної 
конкуренції», в якому у ч. 2 ст. 12 монополь-
ним (домінуючим) вважається становище 
суб’єкта господарювання, частка якого на 
ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо 
він не доведе, що зазнає значної конкурен-
ції [14]. 
Згідно цього ж закону монопольним (до-

мінуючим) також може бути визнане стано-
вище суб’єкта господарювання, якщо його 
частка на ринку товару становить 35 або 
менше відсотків, але він не зазнає значної 
конкуренції, зокрема, внаслідок порівняно 
невеликого розміру часток ринку, які на-
лежать конкурентам. Окрім цього, моно-
польним (домінуючим) вважається також 
становище кожного з кількох суб’єктів гос-
подарювання, якщо стосовно них викону-
ються такі умови: сукупна частка не більше 
ніж трьох суб’єктів господарювання, яким 
на одному ринку належать найбільші частки 
на ринку, перевищує 50 відсотків; сукупна 
частка не більше ніж п’яти суб’єктів госпо-
дарювання, яким на одному ринку нале-
жать найбільші частки на ринку, перевищує 
70 відсотків [14]. 
Отже, особливостями природних моно-

полій є високий рівень концентрації осно-
вного капіталу, необхідного для ефективно-
го функціонування, інфраструктурна співп-
раця з усіма секторами економіки, соціальна 
значимість галузей природних монополій, 
вплив на конкурентоспроможність та наці-
ональну безпеку країни. 
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про 

природні монополії» та п. 3 ст. 28 ГК Укра-
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їни до сфер діяльності суб’єктів природних 
монополій відносяться галузі: 

- транспортування нафти і нафтопродук-
тів трубопроводами; 

- транспортування природного і нафто-
вого газу трубопроводами; 

- розподіл природного і нафтового газу 
трубопроводами; зберігання природно-
го газу в обсягах, що перевищують рівень, 
який встановлюється умовами та правилами 
здійснення підприємницької діяльності із 
зберігання природного газу (ліцензійними 
умовами); 

- транспортування інших речовин трубо-
провідним транспортом; 

- передачі електричної енергії; 
- розподілу електричної енергії (переда-

чі електричної енергії місцевими (локальни-
ми) електромережами; 

- користування залізничними коліями, 
диспетчерськими службами, вокзалами та 
іншими об’єктами інфраструктури, що за-
безпечують рух залізничного транспорту за-
гального користування; 

- управління повітряним рухом; 
- централізованого водопостачання, цен-

тр алізованого водовідведення; 
- транспортування теплової енергії; 
- спеціалізованих послуг у річкових, мор-

ських портах, морських рибних портах та 
аеропортах відповідно до переліку, визна-
ченого Кабінетом Міністрів України [4]. 
Аналіз законодавчого списку видів ді-

яльності, які кваліфікуються як природні 
монополії, дає підстави стверджувати, що 
природні монополії функціонують в тих га-
лузях економіки, де суспільству вигідніше 
мати тільки одного виробника чи надавача 
послуг, а для інших компаній створюються 
несприятливі умови входу на такий ринок, 
такі як великі обсяги капіталовкладень для 
створення відповідної інфраструктури й 
тривалий термін їх окупності, що не є при-
вабливим для інвесторів; обов’язковість 
державного регулювання таких видів діяль-
ності у зв’язку з особливостями їх становища 
на ринку.
Таким чином, виконавцями комуналь-

них послуг в Україні є ті суб’єкти господа-
рювання (переважно суб’єкти природних 
монополій), що надають комунальні послу-

ги споживачу відповідно до умов договору. 
Така ситуація на вітчизняному ринку кому-
нальних послуг, на нашу думку, потребує 
демонополізації житлово-комунального гос-
подарства та створення конкурентного се-
редовища на ринку послуг, удосконалення 
системи управління підприємствами галузі, 
підвищення ефективності діяльності під-
приємств.
На наш погляд, регулю вання природ-

них монополій, в першу чергу, має забез-
печити захист інтересів споживачів това-
рів (послуг) та недопущення зловживань 
суб’єктом природної монополії, а з іншого 
боку, регулювання повинно створити фун-
дамент для ефективного функціонування 
цього суб’єкта. З огляду на таку багатовек-
торність регуляторного механізму, держав-
не регулювання у таких сферах повинно за-
безпечувати:

– економічно обґрунтований розмір та-
рифів на послуги (цінове регулювання);

– недискримінаційний доступ спожива-
чів до послуг природних монополій (регу-
лювання доступу); 

– належний мінімальний рівень якості та 
безпеки послуг природних монополій (тех-
нічне регулювання або регулювання якості).

Висновки
Суспільна значимість сфери житлово-ко-

мунальних послуг обумовлює науковий ін-
терес до проблем визначення особливостей 
правового статусу суб’єктів цивільних відно-
син з надання таких послуг. Актуальною є 
проблема відносин між побутовими спожи-
вачами послуг у сфері житлово-комунально-
го господарства та їхніми виконавцями (пе-
реважно суб’єктами природних монополій), 
тому що рівень надання останніми послуг 
не завжди відповідає вимогам споживачів. 
Хоча загальновизнаною ознакою цивільних 
правовідносин є юридична рівність учасни-
ків, на нашу думку, саме у відносинах з на-
дання комунальних послуг, де з одного боку 
виступає побутовий споживач, а з іншого - 
суб’єкт природної монополії, що є виконав-
цем послуги, які відіграють неабияку роль 
у формуванні тарифної політики не завжди 
дотримується баланс інтересів. Суб’єкти 
природних монополій як виконавці кому-
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нальних послуг в цивільних відносинах із 
споживачами послуг правовим статусом, 
що вирізняється складною та комплексною 
природою.
Аналіз правового статусу суб’єктів при-

родних монополій в цивільних відносинах 
з надання комунальних послуг дає підстави 
говорити про суперечливе врегулювання 
даних відносин та недостатній ступінь дослі-
дження проблеми.
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LEGAL STATUS OF NATURAL 
MONOPOLY ENTITIES AS PARTICIPANTS 

OF CIVIL RELATIONS ON RENDERING 
SERVICES

On the basis of the complex analysis of the cur-
rent legislation and scientifi c-theoretical views of the 
representatives of legal and economic science, the 
legal status of the natural monopoly entities as the 
participants of the private law relations concerning 
rendering of services is investigated in the article. The 
publication presents an analysis of the conceptual and 
categorical apparatus in the investigated sphere of 
public relations, both in normative (legal defi nitions) 
and in scientifi c-theoretical aspects. The legal nature 
of the natural monopoly as a subject of legal relations 
in the civil law context is analysed.
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monopolism, natural monopoly.
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