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ÁÅÇÏÅÊÈ

В статье рассматривается информаци-
онная безопасность в Украине на теорети-
ческом и законодательном уровнях. Изучены 
различные научные подходы к пониманию 
понятия «информационная безопасность». 
Предложено авторское определение этой ка-
тегории. Проанализировано правовое регули-
рование безопасности в информационном про-
странстве Украины.
Ключевые слова: информационная безо-

пасность; гибридная война; информационная 
война; защищенность; информационное про-
странство.

 ØÅÌ×ÓÊ Â³êòîð Â³êòîðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, Çàñëóæåíèé 
þðèñò Óêðà¿íè

ÓÄÊ 316.324.8:004(477)

персональної інформації та її поширення, 
розпалювання конфліктів у соціальних ме-
режах, створення «фабрик тролів» тощо. 
Така інформаційна війна або «засоби м’якої 
сили», як правило, мають прихований ха-
рактер та можуть тривати роками. Широке 
використання незбройних засобів війни як 
відкритої, так і неоголошеної, отримало на-
зву комбінованої або гібридної війни.
Гібридна війна Російської Федерації та 

наростаючі у світі різноманітні небезпеки, 
ключовим у яких є інформаційний чинник, 
формують довгострокові виклики для на-
шої країни. Загрози в інформаційній сфері 
зачіпають інтереси людини, суспільства та 
держави. Для України, яка зіткнулася з ін-
формаційною складовою гібридної війни, 
питання забезпечення інформаційної безпе-
ки набувають важливого значення [1, с 1]. 
За таких умов актуальною залишається роз-
робка ефективних заходів протидії система-
тичним інформаційним атакам й кампаніям 
та захисту інформаційного простору Украї-
ни, яка потребує аналізу інформаційної без-
пеки України в теоретичній та законодавчій 
площині.

Метою статті виступає теоретичне до-
слідження правової категорії «інформаційна 
безпека» та розгляд правового регулювання 
безпеки в інформаційні сфері.

Стан дослідженості
Агресія з боку РФ відновила науковий 

інтерес до теми гібридної війни (А. Дорош-

Актуальність теми та постановка     
проблеми

В епоху інформаційного суспільства, 
що характеризується інформатизацією всіх 
сфер суспільного життя, існуванням гло-
бального інформаційного простору, свобо-
дою створення, розповсюдження та маніпу-
лювання інформацією, високу ефективність, 
у протистоянні між державами та агресії з 
боку терористичних організацій, мають ме-
тоди, які засновуються на комп’ютерних і 
інформаційних технологіях та засобах масо-
вої інформації. 
Держави-агресори та міжнародні теро-

ристичні організації використовують різно-
манітні заходи інформаційно-психологічно-
го впливу на масову свідомість та свідомість 
людей у державі-супротивнику, серед яких 
пропаганда, провокації, поширення неправ-
дивої інформації «фейків», вербування ліде-
рів громадської думки, кібератаки, крадіжка 
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кевич, Т. Гуржій, О. Жайворонок, О. Золо-
тар, О. Литвиненко, С. Максимов, Г. Сасин, 
Т. Черненко, Г. Яворська та ін.), методів 
інформаційних війн (В. Бебек, Ю. Горбань, 
І. Грабчук, Д. Коваль, Я. Малик, Є. Скулиш, 
В. Хорошко та ін.), проблем інформаційної 
безпеки в Україні (Д. Безуглий, І. Боднар, 
А. Гальчинський, М. Дмитренко, М. Желі-
ховський, Н. Камінська, Б. Кормич, Ф. Мед-
відь, В. Ліпкан, О. Логінов, Є. Максименко, 
Є. Мануйлов, Н. Ніжник, О. Ніщименко, 
О. Олійник, Г. Ситник, О. Солодка, А. Шум-
ка та ін.). 
За останні роки, з даної проблематики 

було опубліковано низку монографічних та 
дисертаційних досліджень, зокрема моно-
графія А. Нашинець-Наумової «Інформа-
ційна безпека: питання правового регулю-
вання» (Київ, 2017); монографія «Світова 
гібридна війна: Український фронт» за за-
гальною редакцією В. Горбуліна (Харків, 
2017); монографія «Гібридна війна: in verbo 
et in praxi» за загальною редакцією Р. До-
донова (Вінниця, 2017), монографія «Кон-
ституційно-правові засади національної без-
пеки України В. Антонова (Київ, 2017); дис-
ертація О. Золотар «Правові основи інфор-
маційної безпеки людини» (Київ, 2018); дис-
ертація І. Валюшко «Інформаційна безпека 
України в контексті російсько-українського 
конфлікту» (Київ, 2018); дисертація О. Зо-
зулі «Державне управління забезпеченням 
інформаційної безпеки України в умовах ін-
формаційно-психологічного протиборства» 
(Київ, 2017) тощо.

Виклад основного матеріалу
Інформаційна безпека в Україні як ка-

тегорія має міждисциплінарний характер, 
тому розробляється вченими за напрямами 
різних наук: політології, військової науки, 
управління, технічної науки та права. У та-
ких дослідженнях автори використовують 
різні підходи до розуміння сутності інфор-
маційної безпеки.
Поширеним є підхід щодо розкриття 

сутності інформаційної безпеки через більш 
широке поняття національної безпеки. Зо-
крема, він застосовується в енциклопедич-
ній та довідковій літературі.

У багатотомній юридичній енциклопедії 
інформаційна безпека України визначаєть-
ся як один із видів національної безпеки, 
важлива функція держави. Інформаційна 
безпека України означає: законодавче фор-
мування державної інформаційної політики; 
створення можливостей досягнення інфор-
маційної достатності для ухвалення рішень 
суб’єктами права; гарантування свободи 
інформаційної діяльності та права доступу 
до інформації; всебічний розвиток інформа-
ційної структури; підтримка розвитку націо-
нальних інформаційних ресурсів; створення 
і впровадження безпечних інформаційних 
технологій; захист права власності держави 
на стратегічні об’єкти інформаційної інфра-
структури України; охорону державної та-
ємниці; створення загальної системи охоро-
ни інформації; захист національного інфор-
маційного простору України; встановлення 
законодавством режиму доступу іноземних 
держав до національних інформаційних 
ресурсів; законодавче визначення порядку 
поширення інформаційної продукції зару-
біжного виробництва на території України 
[2, с. 714].
У контексті національної безпеки інфор-

маційну безпеку розглядають М. Желіхов-
ський, В. Ліпкан, Є. Максименко, О. Степ-
ко, Л. Ткачук та інші. Водночас дискусійним 
залишається питання самостійності інфор-
маційної безпеки як елемента в системі на-
ціональної безпеки.
Так, В. Ліпкан, Є. Максименко, М. Желі-

ховський зазначають, що національна безпе-
ка становить собою цілісний екзистенціаль-
ний феномен, відтак не може бути репрезен-
тована сукупністю корелятивно пов’язаних 
складових (економічна, інформаційна, полі-
тична безпека тощо). Національну безпеку 
слід аналізувати крізь призму її системних 
властивостей, отже, доцільно казати про 
національну безпеку в інформаційній сфе-
рі, екологічній та ін. Адже із появою інших 
«складових» національна безпека як така не 
змінить своєї сутності. Водночас, коли йти-
меться про прояви національної безпеки у 
різних сферах життєдіяльності, то поява чи 
то нових суспільних відносин, чи то сфер 
життєдіяльності жодним чином не вплине 
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на зміст національної безпеки, лише змінить 
її [3, с. 24].
На думку Б. Кормич, інформаційний ас-

пект національної безпеки є її невід’ємним 
компонентом, і так само як інформаційна без-
пека не може існувати поза межами загальної 
національної безпеки, національна безпека 
не буде всеохоплюючою в разі позбавлення 
своїх інформаційних векторів [4, с 9].
Н. Нижник, Г. Ситник, В. Білоус, аналі-

зуючи загрози національній безпеці Украї-
ни в життєво важливих сферах діяльності, 
виокремлюють ряд основних функціональ-
них складових (сфер) національної безпеки 
України: економічну, політичну, соціальну, 
воєнну, екологічну, епідемічну, технологіч-
ну та інформаційну безпеку. Відповідно, під 
інформаційною безпекою зазначені автори 
розуміють стан правових норм і відповідних 
їм інститутів безпеки, які гарантують по-
стійну наявність даних для прийняття стра-
тегічних рішень та захист інформаційних 
ресурсів країни [5, с. 54].
Дещо інший погляд на співвідношення 

понять національної та інформаційної без-
пеки мають такі вчені: Ф. Медвідь, О. Мла-
дьонова, І. Проноза, О. Соснін, О. Степко, 
Л. Ткачук, М. Форос та інші. Зокрема, вони 
розглядають інформаційну безпеку як скла-
дову, підсистему чи елемент національної 
безпеки.
Наприклад, Ф. Медвідь зазначає, що ін-

формаційна безпека України як важлива 
складова національної безпеки передбачає 
системну превентивну діяльність органів 
державної влади щодо надання гарантій 
інформаційної безпеки особі, соціальним 
групам та суспільству в цілому і спрямова-
на на досягнення достатнього для розвитку 
державності та соціального прогресу рівня 
духовного та інтелектуального потенціалу 
країни [6].
Наступний підхід, що використовується 

при з’ясуванні змісту поняття інформацій-
ної безпеки, засновується на визначенні ха-
рактеру (статичного чи динамічного) цього 
суспільного явища.
Так, А. Корсунський під інформаційною 

безпекою України розуміє стан захищенос-
ті її національних інтересів в інформаційній 
сфері, що визначаються сукупністю збалан-

сованих інтересів особистості, суспільства і 
держави [7].
В. Гасеський, В. Авраменко визначають 

інформаційну безпеку як стан захищеності 
життєво важливих інтересів особи, суспіль-
ства та держави, який виключає можливість 
заподіяння їм шкоди через неповноту, не-
вчасність і недостовірність інформації, через 
негативні наслідки функціонування інфор-
маційних технологій або внаслідок поши-
рення законодавчо забороненої чи обмеже-
ної для поширення інформації [8].
В. Богуш вказує, що інформаційна без-

пека – це стан захищеності інформаційного 
середовища суспільства, який забезпечує 
його формування, використання і розвиток 
в інтересах громадян, організацій, держави 
[9].
З точки зору О. Сорокіна, інформаційна 

безпека становить стан захищеності особис-
тості, суспільства, держави від інформації, 
що носить шкідливий або протиправний 
характер, від інформації, що надає нега-
тивний вплив на свідомість особистості, пе-
решкоджає сталому розвитку особистості, 
суспільства і держави. Інформаційна без-
пека – це такий стан захищеності інформа-
ційної інфраструктури, включаючи також 
комп’ютери та інформаційно-телекомуні-
каційну інфраструктуру і інформацію, що 
в них знаходиться, який також забезпечує 
сталий розвиток особистості, суспільства і 
держави [10, с. 20].
Близькою за змістом видається позиція 

О. Дзьобаня і В. Пилипчука, які визначають 
інформаційну безпеку як стан захищеності 
життєво важливих інтересів людини, сус-
пільства та держави в інформаційній сфері 
від зовнішніх і внутрішніх викликів і загроз, 
що забезпечує їх сталий розвиток [11, c.150].
В. Ярочкін визначає безпеку як «стан за-

хищеності особи, суспільства і держави від 
зовнішніх та внутрішніх небезпек і загроз, 
який базується на діяльності людей, сус-
пільства, держави, світового співтовариства 
з виявлення (вивчення), попередження, 
послаблення, ліквідації і відбиття небез-
пек і загроз, здатних загубити їх, лишити 
фундаментальних матеріальних і духовних 
цінностей, завдати неприйнятної шкоди, за-
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крити шлях для прогресивного розвитку» 
[12, с. 64].
Якщо ж розглядати інформаційну без-

пеку у динаміці, то її можна визначити як 
процес, певну діяльність, забезпечення нор-
мального стану інформаційної сфери чи за-
стосування заходів протидії інформаційній 
агресії та методів захисту інформаційного 
простору.
Наприклад, О. Логінов стверджує, що не 

слід обмежуватись поняттям «стан» при ви-
значенні категорії «інформаційна безпека», 
а стверджує, що вона є процесом. Зокрема, 
на його думку, інформаційну безпеку слід 
розглядати крізь органічну єдність ознак, 
таких як стан, властивість, а також управ-
ління загрозами і небезпеками, за якого за-
безпечується обрання оптимального шляху 
їх усунення та мінімізації впливу негатив-
них наслідків, зокрема у сфері інформацій-
ної діяльності органів виконавчої влади-
[13, c.155].
На думку А. Шумки, П. Черника, інфор-

маційна безпека становить собою діяльність 
органів державного управління. Звідси ви-
тікає важливий висновок, що слід діяти ак-
тивно, здійснюючи вплив на джерела інфор-
маційної небезпеки [14, с. 11].
Л. Харченко, В. Ліпкан, О. Логінов ви-

значили, що інформаційна безпека - це скла-
дова національної безпеки, процес управ-
ління загрозами та небезпеками державни-
ми і недержавними інституціями, окремими 
громадянами, завдяки йому забезпечується 
інформаційний суверенітет України [15, с. 47].
Л. Наливайко пропонує розуміти інфор-

маційну безпеку як сукупність засобів забез-
печення інформаційного суверенітету Укра-
їни, захист інформаційної сфери від зовніш-
ніх і внутрішніх інформаційних загроз. Ця 
безпека має включати ефективну протидію 
сукупності інформаційних загроз [16].
О. Литвиненко під інформаційної без-

пекою розуміє єдність трьох складових: за-
безпечення захисту інформації; захисту та 
контролю національного інформаційного 
простору; забезпечення належного рівня ін-
формаційної достатності [17].
Увагу слід звернути на ще один підхід 

до визначення поняття «інформаційна без-
пека», згідно з яким воно розглядається 

крізь призму суспільних відносин. У науко-
вій літературі такий підхід визнається неор-
динарним та інноваційним, але, на наш по-
гляд, саме він дозволяє розкрити правову 
природу інформаційної безпеки, детально 
вивчити її структуру.
Зазначений підхід у своїх дослідженнях 

використовує В. Гуровський, який пропонує 
розуміти національну інформаційну безпеку 
України як суспільні відносини, пов’язані із 
захистом життєво важливих інтересів люди-
ни і громадянина, суспільства та держави 
від реальних та потенційних загроз в інфор-
маційному просторі, що є необхідною умо-
вою збереження та примноження духовних 
і матеріальних цінностей державоутворюю-
чої нації, її існування, самозбереження і про-
гресивного розвитку України як суверенної 
держави, що залежить від цілеспрямованої 
інформаційної політики гарантій, охорони, 
оборони, захисту її національних інтересів 
[18, с. 35].
О. Литвиненко також визначає інфор-

маційну безпеку як одну зі сторін розгляду 
інформаційних відносин у межах інформа-
ційного законодавства з позицій захисту 
життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства, держави та акцентування уваги 
на загрозах цим інтересам і на механізмах 
усунення або запобігання таким загрозам 
правовими методами [19, c.47-49].
В одній з останніх публікацій з даної те-

матики, автором якої є Т. Ткачук, виявлено 
три концептуальні підходи до трактування 
інформаційної безпеки, а саме: 

1) статичний (безпека як стан захище-
ності інформаційного середовища/інформа-
ції, система гарантій тощо), 

2) діяльнісний (безпека як процес її за-
безпечення, здатність держави ефективно 
захистити національні інтереси і цінності);

3) комплексний (безпека як стан і про-
цес). 
Водночас згаданий автор обґрунтував 

авторську позицію, що найбільш прийнят-
ним, зважаючи на сучасну практику забез-
печення інформаційної безпеки держави, 
є останній. За такого підходу вбачається 
за доцільне інформаційну безпеку держави 
розглядати як перманентний процес діяль-
ності компетентних органів, спрямований 
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на запобігання і протидію загрозам в ін-
формаційній сфері, застосування активних 
заходів інформаційного впливу, а також 
сукупність умов такої діяльності, які реалі-
зуються й здатні контролюватися тривалий 
час. Даний підхід базується на принципі, 
відповідно до якого основною метою забез-
печення інформаційної безпеки є створення 
безпечного інформаційного середовища [22, 
с. 379].
Слід підкреслити, що позитивним є той 

факт, що існують різні підходи до такої ба-
гатогранної категорії, як «інформаційна 
безпека». Водночас, враховуючи системне 
зростання загроз і протиправних намірів 
супротивників, інших держав, важливо їх 
виявляти, попереджувати та своєчасно про-
тидіяти, захищати національні інтереси й 
цінності, включаючи інформаційну безпеку, 
інформаційний суверенітет і т.д. Тобто, на 
наше переконання, пріоритетним має ста-
ти власне комплексне розуміння сутності та 
гарантій забезпечення інформаційної без-
пеки держави, враховуючи функціональні 
аспекти національної безпеки та специфіку 
інформаційної сфери, національного і світо-
вого інформаційного простору.
Правове регулювання інформаційної 

безпеки в Україні здійснюється на підставі 
Конституції України, Закону України «Про 
національну безпеку України» № 2469-VIII 
від 21.06.2018, Закону України «Про Кон-
цепцію Національної програми інформа-
тизації» № 75/98-ВР від 04.02.1998, Закону 
України «Про Основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки» № 537-V від 09.01.2007, Рішенні 
Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 29.12.2016 «Про Доктрину інформа-
ційної безпеки України», яке затверджене 
Указом Президента України № 47/2017 від 
25.02. 2017 тощо.
Прикметно, що законодавче визначен-

ня інформаційної безпеки міститься лише 
у Законі України «Про Основні засади роз-
витку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки» № 537-V від 09.01.2007. 
Зокрема, згідно зі ст.13 цього закону інфор-
маційна безпека - стан захищеності життє-
во важливих інтересів людини, суспільства 
і держави, при якому запобігається нане-

сення шкоди через: неповноту, невчасність 
та невірогідність інформації, що використо-
вується; негативний інформаційний вплив; 
негативні наслідки застосування інформа-
ційних технологій; несанкціоноване роз-
повсюдження, використання і порушення 
цілісності, конфіденційності та доступності 
інформації [20]. У Законі України «Про на-
ціональну безпеку України» № 2469-VIII від 
21.06.2018 зміст інформаційної безпеки не 
розкривається, вона лише визнається од-
ним із напрямів державної політики у сфері 
національної безпеки і оборони. Так само і 
в Законі України «Про Концепцію Націо-
нальної програми інформатизації» № 75/98-
ВР від 04.02.1998 інформаційна безпека на-
зивається невід’ємною частиною політичної, 
економічної, оборонної та інших складових 
національної безпеки, але саме поняття не 
деталізується. 
Така термінологічна невизначеність на 

законодавчому рівні може знизити ефектив-
ність заходів протидії руйнівному інформа-
ційному впливу Російської Федерації в умо-
вах розв’язаної нею гібридної війни проти 
України.

Висновки
Найпоширенішими підходами до ро-

зуміння поняття «інформаційна безпека» є 
структурний, що передбачає його розгляд у 
контексті національної безпеки як її складо-
ву; діяльнісний підхід, який дає змогу роз-
глядати інформаційну безпеку як процес, 
функцію держави, діяльність органів дер-
жавної влади; підхід, згідно з яким інформа-
ційна безпека розглядається у статичному 
стані, як певний стан захищеності чи стан 
правових норм; та підхід, який дозволяє 
розглядати інформаційну безпеку як сус-
пільні відносини.
На наш погляд, у теоретико-правових 

дослідженнях інформаційної безпеки до-
цільно її розглядати крізь призму правовід-
носин, що виникають при забезпеченні ста-
ну захищеності інформаційного простору. 
Таким чином, інформаційну безпеку можна 
визначити як правовідносини, що виника-
ють при здійсненні превентивних та захис-
них заходів в інформаційному середовищі 
людини, суспільства та держави.
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THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF 
INFORMATION SECURITY

The paper considers information security 
in Ukraine at the theoretical and legislative 
levels. Different scientifi c approaches to the 
understanding of “information security” are 
studied. The approach to disclosing the essence 
of information security through the wider con-
cept of national security is widespread. In par-
ticular, it is used in encyclopedic and reference 
literature. In the multi-volume legal encyclope-
dia, Ukraine’s information security is defi ned 
as one of the types of national security, an im-
portant function of the state.

The issue of independence of information 
security as an element in the system of national 
security is still debatable. For example, scien-
tists V. Lipkan, E. Maksimenko, M. Zhelyk-
hovsky state that national security is a holistic 
existential phenomenon, and therefore cannot 

be represented by a set of correlated compo-
nents (economic, informational, political secu-
rity, etc.). National security should be analyzed 
through the prism of its systemic qualities, so it 
is advisable to speak about national security in 
the information sphere, ecological, etc. After all, 
with the advent of other “constituent” national 
security as such will not change its essence. At 
the same time, when it comes to manifestations 
of national security in various spheres of life, 
the emergence of either new social relations, or 
spheres of life, will in no way affect the content 
of national security, only change it.

Other scientists consider information secu-
rity as a component, a subsystem, or an element 
of national security. The following approach, 
used in clarifying the content of the notion of 
information security, is based on determining 
the nature (static or dynamic) of this social phe-
nomenon. If we consider information security 
in dynamics, then it can be defi ned as a process, 
certain activity, provision or application of mea-
sures.

Attention should be drawn to another ap-
proach to the defi nition of “information securi-
ty”, according to which it is considered through 
the prism of public relations. In scientifi c litera-
ture, such an approach is considered to be ex-
traordinary and innovative, but in our opinion, 
it is he who allows revealing the legal nature 
of information security, to study its structure in 
detail.

In our opinion, in theoretical and legal 
studies of information security it is expedient to 
consider it through the prism of legal relation-
ships that arise when ensuring the state of se-
curity of information space. Thus, information 
security can be defi ned as legal relationships 
that arise in the implementation of preventive 
and protective measures in the information en-
vironment of people, society and the state.

Key words: information security; hybrid 
war; information warfare; security; informa-
tion space.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається інформаційна без-

пека в контексті існуючих вітчизняних док-
тринальних досліджень на теоретичному та 
законодавчому рівнях в Україні. Вивчено різні 
наукові підходи до розуміння поняття «інфор-
маційна безпека», запропоноване авторське 
визначення цієї категорії. Так, у теоретико-
правових дослідженнях інформаційної безпеки 
доцільно її розглядати крізь призму правовідно-
син, що виникають при забезпеченні стану за-
хищеності інформаційного простору. Підкрес-
люється, що пріоритетним має стати власне 
комплексне розуміння сутності та гарантій 
забезпечення інформаційної безпеки держави, 
враховуючи функціональні аспекти національ-
ної безпеки та специфіку інформаційної сфери, 
національного і світового інформаційного про-
стору. 
Ключові слова: інформаційна безпека; гі-

бридна війна; інформаційна війна; захище-
ність; інформаційний простір.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ÌÅÕÀÍ²ÇÌÓ 
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÑÓÄÓ ÏÐÈÑßÆÍÈÕ ÍÀ 
ÏÐÈÊËÀÄ² ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ ÐÎÇÂÈÍÅÍÈÕ 

ÊÐÀ¯Í ÑÂ²ÒÓ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-
ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

У статті досліджується актуальне пи-
тання щодо механізму застосування суду 
присяжних в Україні на прикладі економічно 
розвинених країн у теоретичному аспекті. 
Основну увагу автор приділяє порівняльному 
аналізу здійснення правосуддя судом присяж-
них.
Ключові слова: Суд присяжних, суддя, дер-

жава, журі присяжних, інститут народовлад-
дя, державна влада. 
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Суд присяжних – різновид розгляду 
в суді, при якому рішення по суті справи 
приймають непрофесійні судді. Розрізня-
ють класичну (англо-американську) модель 
журі присяжних, яка в дещо адаптовано-
му вигляді впроваджена в ряді держав, що 
належать до романо-германської правової 
сім’ї (Грузія, Іспанія, тощо), і континен-
тальну модель, що сприймається багатьма 
європейськими державами, в т.ч. й Украї-
ною.
Суд присяжних в Україні – це інститут 

здійснення народовладдя в Україні, що за-
кріплений Конституцією України та Кри-
мінальним процесуальним кодексом Укра-
їни й Законом України «Про судоустрій і 
статус суддів». [2]
Форма здійснення державної влади, зо-

крема судової, безпосередньо громадянами 
України шляхом їх участі у відправленні 
правосуддя. Як самостійний соціально-по-
літичній інститут складається з окремої 
колегії присяжних засідателів та професій-
ного судді чи суддів. Колегія присяжних 
засідателів виокремлено та наділена повно-
важеннями приймати рішення без участі 
професійного судді (суддів), що запобігає 
від свавілля в державі.
Конституцією України ( ст. 127) закрі-

плено суд присяжних та участь громадян у 
здійсненні правосуддя як засідателів, однак 
чітких механізмів залучення громадян до 

Аналіз останніх досліджень
Гловюк І. В., Лисюк Ю. В., Русанова та 

інші. 

Мета: метою дослідження наукової стат-
ті є дослідження розвитку механізму засто-
сування суду присяжних в Україні; визна-
чити поняття суду присяжних; довести, що 
Суд присяжних повинен бути самостійним 
органом, який виносить вердикт у кримі-
нальній справі. 

Виклад основного матеріалу
В умовах розбудови правової, соціаль-

ної держави існує проблема справедливо-
го зростання рівня довіри суспільства до 
суду. Здійснення правосуддя через Суд 
присяжних – це питання, що має визначи-
ти судову систему й відокремити від неспра-
ведливості, а суспільство від безвідповідаль-
ності. 
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реалізації суддівської влади не існувало. За-
кон України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 7 липня 2010 року містив лише за-
гальні риси (за винятком посвідчення при-
сяжного). Важливим поворотом діяльності 
суду присяжних в Україні стало прийняття 
Кримінального процесуального кодексу 
України [1].
Континентальна модель присяжних роз-

вивалася на основі суду асизів (характерно-
го для Франції та деяких інших країн) і суду 
шеффенів (характерного для ряду німець-
комовних регіонів). Відмінними рисами да-
ної моделі є загальна компетенція колегії 
професійних суддів і журі присяжних, які 
одночасно здійснюють і «суд права» і «суд 
факту». Присяжні за цією моделлю володі-
ють всіма правами суддів і зобов’язані аргу-
ментувати прийняті рішення [3].
Законодавство України модифікувало 

континентальний варіант суду присяжних. 
Законодавча база ґрунтується на ч. 4 ст. 124 
Конституції України («народ безпосередньо 
бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних») і вклю-
чає §2 глави 30 Кримінального процесу-
ального кодексу України (ст. 383-391) [ 3], 
і главу 3 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» (ст. 58-64) [2].
Відповідно до законодавства України, 

суд присяжних в Україні реалізується тіль-
ки при місцевому загальному суді першої 
інстанції й лише за звинуваченнями, за які 
передбачено довічне позбавлення волі.
На підготовчому етапі територіальне 

управління державної судової адміністра-
ції, на основі аналізу судової практики у 
відповідній адміністративній одиниці, ви-
значає кількість потенційних присяжних, 
яка може бути затребувана для здійснення 
правосуддя, і направляє подання до міської 
(районної) ради.
Рада на підставі запиту кожні два роки 

повинна формувати список потенційних 
присяжних. Ними можуть бути місцеві 
мешканці – дієздатні громадяни України, 
віком від 30 до 65 років; що володіють укра-
їнською мовою; які не є державними служ-
бовцями, адвокатами, нотаріусами тощо; 
не судимі; не мають захворювань, що пере-
шкоджають здійсненню їх повноважень; які 

не заперечують проти залучення їх до здій-
снення правосуддя.

На наступному етапі прокурор і суд в 
обов’язковому порядку письмово роз’яснюють 
обвинуваченому в злочині, за який може бути 
призначено довічне позбавлення волі, його 
право на суд присяжних. Якщо сторона обви-
нуваченого клопоче про його застосування, 
спеціальна автоматизована програма з рані-
ше сформованого списку відбирає сім канди-
датур присяжних, які за тиждень до судового 
засідання отримують письмовий виклик до 
суду, що є для роботодавця підставою для 
тимчасового звільнення присяжного від ви-
конання трудових обов’язків.
У ході попереднього судового засідання 

сторона підсудного адресує питання при-
булим кандидатам і відбирає трьох присяж-
них, які в подальшому будуть здійснювати 
правосуддя в справі.
Після прийняття присяги починається 

основний етап – безпосередній суд присяж-
них. Вони користуються всіма правами суд-
ді і несуть відповідні обов’язки.
Присяжний має право: дослідити всю 

інформацію й докази в справі; письмово 
фіксувати хід судового засідання; з дозво-
лу головуючого ставити запитання допиту-
ваним особам; просити головуючого в суді 
роз’яснити норми закону, спеціальні термі-
ни, ознаки злочину, тощо.
Разом із тим, присяжному забороне-

но поза судовим засіданням збирати відо-
мості про справу й розголошувати отрима-
ну інформацію.
На завершальному етапі проводиться 

нарада двох суддів і трьох присяжних, на 
якому послідовно обговорюються та став-
ляться на голосування ключові питання: 
чи мало місце діяння, у вчиненні якого об-
винувачується підсудний; чи містить воно 
склад кримінального злочину та якою стат-
тею КК воно передбачене; чи винен обви-
нувачений; чи підлягає він покаранню; чи є 
обставини, що обтяжують або пом’якшують 
покарання; яка міра покарання повинна 
бути призначена обвинуваченому й чи по-
винен він її відбувати тощо. Всі питання ви-
рішуються простою більшістю голосів, при-
чому головуючий голосує останнім і ніхто 
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із складу суду не має права утриматися від 
голосування.
Додатковими гарантіями функціонуван-

ня інституту присяжних в Україні є: збе-
реження за ними робочих місць, виплата 
за рахунок держбюджету винагороди при-
сяжним, добових, компенсація їх витрат на 
проїзд і наймання житла.
Слід також зазначити відмінність інсти-

туту присяжних від інституту народних за-
сідателів, які в Україні беруть участь у ци-
вільному судочинстві (ст. 234 ЦПК) з питань 
обмеження цивільно-правової дієздатності, 
визнання особи безвісно відсутньою, усинов-
лення, примусової госпіталізації тощо [4].

 Ряд дослідників критикує континен-
тальну модель суду присяжних і її вітчизня-
ний варіант, визнаючи статус журі присяж-
них тільки за англо-американською модел-
лю, в якій представники народу звільнені 
від авторитетної думки професійних суддів і 
керуються лише власною совістю й внутріш-
нім переконанням, ігноруючи формально-
юридичну сторону справи. Інші експерти 
вважають, що континентальна модель при-
сяжних більшою мірою враховує вітчизняні 
реалії: невисокий рівень правосвідомості; 
ризики чинення тиску на присяжних тощо.
Разом із тим, пряма участь народу в здій-

сненні правосуддя широко визнається од-
нією з ознак правової держави, відповідає 
історичним традиціям українського народу, 
зокрема звичаям козацтва, та виступає важ-
ливою складовою розвитку в Україні повно-
цінного громадянського суспільства.
Конституційна гарантія на суд присяж-

них поєднує елементи, що характерні як 
для континентальної системи права, так і 
для системи загального (звичаєвого) пра-
ва. Це може бути наслідком міжфракційно-
го компромісу, необхідного в той час для 
прийняття Конституції. Така двозначність 
також може свідчити про невизначеність 
щодо остаточної ролі суду присяжних у 
правовій системі України. Наприклад, стат-
тя 124 Конституції вказує, що народ безпо-
середньо бере участь у здійсненні правосуд-
дя через народних засідателів і присяжних, 
не даючи визначення цим термінам. Поді-
бно, стаття 127 передбачає, що «правосуддя 
здійснюють професійні судді та, у визначе-

них законом випадках, народні засідателі й 
присяжні». Ні термін «народні засідателі», 
ні «присяжні» не роз’яснено статтею 127, і 
не зрозуміло, чи Конституція передбачає 
існування «народних засідателів» і «при-
сяжних» окремо, чи як взаємозамінювані 
суб’єкти. Конституція відокремлює при-
сяжних від суддів
Термін «суд присяжних» міститься в 

статті 129 Конституції [1], якою встановлено 
що «судочинство провадиться суддею одно-
особово, колегією суддів чи судом присяж-
них». Таким чином, спосіб формулювання 
цього положення видається таким, що до-
зволяє судочинству здійснюватись безпосе-
редньо «судом присяжних» без головування 
судді. У цьому випадку малоймовірно, що 
розробники мали намір визначити, що суд 
присяжних складається лише з непрофесій-
них суддів, які здійснюють судочинство. Це 
положення мало б сенс лише в тому випад-
ку, якби розробники визначили термін «суд 
присяжних» як такий суд, що містить при-
наймні одного професійного суддю серед 
декількох присяжних.
Конституція не деталізує, чи має осо-

ба право на суд присяжних у цивільних та 
кримінальних справах, чи лише в кримі-
нальних справах. Стаття 124 Конституції 
взагалі не встановлює право особи на суд 
присяжних, а лише визначає, що «народ 
безпосередньо бере участь у здійсненні пра-
восуддя через […] присяжних».
Професійний суддя має бути громадя-

нином України (стаття 127), тоді як Консти-
туція України дозволяє «народу» формувати 
суд присяжних (стаття 124). Тим не менше, 
присяжні обиратимуться з числа зареєстро-
ваних виборців, які повинні бути грома-
дянами України. Конституція України не 
визначає загальну кількість присяжних та 
кількість голосів, необхідних для прийнят-
тя рішення.
Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» разом з Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України (КПК) пояснюють 
конституційні гарантії щодо присяжних у 
кримінальних справах. Стаття 31 (3) КПК 
встановлює, що «кримінальне проваджен-
ня в суді першої інстанції щодо злочинів, 
за вчинення яких передбачено довічне по-
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збавлення волі, здійснюється колегіально 
судом у складі трьох професійних суддів, 
а за клопотанням обвинуваченого – судом 
присяжних у складі двох професійних суд-
дів та трьох присяжних. Кримінальне про-
вадження стосовно кількох обвинувачених 
розглядається судом присяжних стосовно 
всіх обвинувачених, якщо хоча б один із 
них заявив клопотання про такий розгляд». 
Далі стаття 31 (9) КПК встановлює правила 
для службових осіб на державних посадах. 
Підпункт (1) передбачає, що «в суді першої 
інстанції – колегіально судом у складі трьох 
професійних суддів, які мають стаж роботи 
на посаді судді не менше п’яти років, а в 
разі здійснення кримінального проваджен-
ня щодо злочинів, за вчинення яких перед-
бачено довічне позбавлення волі, за клопо-
танням обвинуваченого – судом присяжних 
у складі двох професійних суддів, які мають 
стаж роботи на посаді судді не менше п’яти 
років, та трьох присяжних». 
Конституція України гарантує її гро-

мадянам право на розгляд справи судом 
присяжних, але для конкретизації й засто-
сування цього права Конституція вимагає 
подальших законодавчих актів. 
Кримінальне провадження в суді пер-

шої інстанції щодо злочинів, за вчинен-
ня яких передбачено довічне позбавлен-
ня волі, здійснюється колегіально судом у 
складі трьох професійних суддів, а за клопо-
танням обвинуваченого – судом присяжних 
у складі двох професійних суддів та трьох 
присяжних. Винесення присяжними само-
стійного вердикту не передбачено.
Суд залучає присяжних до здійснення 

правосуддя у порядку черговості на строк 
не більше одного місяця на рік, крім випад-
ків, коли продовження цього строку зумов-
лено необхідністю закінчити розгляд спра-
ви, розпочатий за їхньою участю.
Присяжний у кримінальному судочин-

стві зобов’язаний: правдиво відповісти на 
запитання головуючого і учасників судо-
вого провадження щодо можливих пере-
шкод, передбачених цим Кодексом або 
законом, для його участі в судовому роз-
гляді, його стосунків з особами, які беруть 
участь у кримінальному провадженні, що 
підлягає розгляду, та поінформованості 

про його обставини, а також на вимогу го-
ловуючого подати необхідну інформацію 
про себе; додержуватися порядку в судово-
му засіданні і виконувати розпорядження 
головуючого; не відлучатися із залу судо-
вого засідання під час судового розгляду; 
не спілкуватися без дозволу головуючого 
з особами, що не входять до складу суду, 
стосовно суті кримінального провадження 
та процесуальних дій, що здійснюються 
(здійснювалися) під час нього; не збирати 
відомості, що стосуються кримінального 
провадження, поза судовим засіданням; 
не розголошувати відомості, які безпо-
середньо стосуються суті кримінального 
провадження та процесуальних дій, що 
здійснюються (здійснювалися) під час ньо-
го, і стали відомі присяжному у зв’язку з 
виконанням його обов’язків.
Присяжні засідателі вправі: бути при-

сутніми при провадженні судового слідства 
і брати в ньому активну участь, а також 
присутніми при проведенні судових деба-
тів сторін; брати участь у безпосередньому 
дослідженні доказів, задавати через голо-
вуючого запитання допитуваним, брати 
участь в огляді речових доказів, документів 
та провадженні інших дій, направлених на 
отримання, дослідження й перевірку дока-
зів; заявляти клопотання про провадження 
експертиз, а також про необхідність судо-
вого доручення слідчим органам щодо про-
вадження необхідних слідчих дій і надання 
суду протоколів і всіх отриманих доказів 
за наслідком їх здійснення; вносити клопо-
тання перед головуючим про тлумачення 
норм закону, щодо кримінальної справи, 
роз’яснення змісту оголошених в суді до-
кументів й інших незрозумілих для них пи-
тань і понять; здійснювати необхідні записи 
або технічне документування судового слід-
ства та користуватися ними при підготовці 
в нарадчій кімнаті відповідей на поставлені 
перед присяжними засідателями питання; 
обговорювати питання судового рішення в 
нарадчій кімнаті.
Присяжні засідателі не в праві: пору-

шувати принцип презумпції невинуватості 
підсудного, принижувати честь і гідність 
будь-яких учасників процесу, незаконно 
обмежувати їх права і свободи; відлучатися 
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із зали судового засідання під час слухання 
кримінальної справи; проявляти уперед-
женість та висловлювати свою думку щодо 
кримінальної справи до обговорення пи-
тань у нарадчій кімнаті при винесенні судо-
вого рішення; спілкуватися з особами, які 
не входять до складу суду, з приводу обста-
вин кримінальної справи; отримувати дока-
зові матеріали поза судовим засіданням; по-
рушувати таємницю наради і голосування 
при винесенні вироку.
Присяжний зобов’язаний: своєчасно, 

справедливо та безсторонньо розглядати і 
вирішувати судові справи відповідно до за-
кону з дотриманням засад і правил судочин-
ства; дотримуватися правил суддівської ети-
ки; виявляти повагу до учасників процесу; 
не розголошувати відомості, які становлять 
таємницю, що охороняється законом, у тому 
числі таємницю нарадчої кімнати і закрито-
го судового засідання; виконувати вимоги та 
дотримуватися обмежень, установлених за-
конодавством у сфері запобігання корупції.
Кримінальним процесуальним кодек-

сом України встановлено, що суд присяж-
них складається з трьох присяжних та двох 
професійних суддів, об’єднаних у єдину ко-
легію, яка може розглядати виключно спра-
ви за обвинуваченням у вчиненні злочину, 
за який передбачене покарання у «вигляді 
довічного позбавлення волі». Змінами до 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» (2016 р.) визначено, що у разі роз-
гляду справи за участю присяжних їх персо-
нальний склад визначається за допомогою 
Єдиної судової інформаційної (автоматизо-
ваної) системи. 
Перший судовий процес за участі при-

сяжних відбувся 30 квітня 2013 року впер-
ше в Україні розпочалися слухання по 
справі 27-річного громадянина Марокко, 
що звинувачується в навмисному вбивстві 
відомого львівського лікаря-травматоло-
га Леона Фрайфельда. Обвинувачений у 
справі особисто виявив бажання, щоб його 
справа слухалася за участі присяжних. Під 
час цього судового засідання, із затвердже-
ного списку методом довільного вибору, 
було відібрано присяжних у справі – трьох 
жінок, які були присутні на засіданні разом                        
із двома професійними суддями.

У Києві діє затверджене міською радою 
положення про порядок формування та за-
твердження списку присяжних, відповідно 
до якого формування списку кандидатів у 
присяжні районних судів міста організо-
вує постійна комісія Київради, до функціо-
нальних обов’язків якої входить і питання 
сприяння роботі судів. Схоже за змістом 
положення, але вже в 2015 р. ухвалено 
Львівською міською радою. Зі змісту цьо-
го документа випливає, що для вирішення 
вищезазначених питань було створено спе-
ціальну комісію з формування присяжних і 
народних засідателів судів м. Львова. Нато-
мість в інших обласних центрах, районах та 
районах у містах немає документа, який би 
чітко визначав процес добору присяжних 
всередині відповідної ради. Таким чином, 
на відміну від процесу добору кандидатів на 
посаду судді, кожен етап якого проходить 
під пильним оком державних органів та 
громадськості, прозорість механізмів потра-
пляння тих чи інших осіб у присяжні зали-
шає бажати кращого. Бо ж присяжний під 
час здійснення правосуддя є носієм судової 
влади, нарівні з професійним суддею. Він не 
може утриматись від голосування і підпадає 
під дію ст. 375 КПК України (постановлення 
завідомо неправосудного судового рішен-
ня). У зв’язку з вище викладеним, важливо 
виробити єдиний прозорий і зрозумілий ме-
ханізм формування списку присяжних, аби 
забезпечити найголовніше – неупередже-
ність і незалежність складу суду. 
У більшості країн світу присяжним ста-

ють із обов’язку, тоді як в Україні – за ба-
жанням. Очевидно, що «бажання судити» 
має мотивувати людину бути уважною, 
відповідальною, пунктуальною, дотриму-
ватися порядку в залі судового засідання, 
зберігати в таємниці обставини справи, 
уникати позапроцесуального спілкування 
зі сторонами процесу. Його реалізація має 
приносити своєрідну винагороду у вигляді 
поваги в суспільстві, достойної оплати пра-
ці (за чинним законодавством – нарівні з 
професійним суддею). І якби ця проста фор-
мула діяла, конкурс у присяжні був би не 
меншим, ніж конкурс на посади детективів 
НАБУ.
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Висновок
Є чимало противників розширення 

компетенції суду присяжних і розвитку 
цього інституту, які посилаються на не-
стачу в України фінансових ресурсів. Про-
те лише повноцінний суд присяжних, що 
матиме широку компетенцію, формува-
тиметься у прозорий і зрозумілий спосіб, 
здатний повернути віру суспільства у спра-
ведливість. 
Реальне залучення до відправлення пра-

восуддя сторонніх осіб має певний позитив-
ний вплив на судову систему, якість судових 
процесів і на концентрацію справедливості 
в судових рішеннях. Норми КПК, які стосу-
ються принципу й порядку залучення при-
сяжних, а також ведення судового процесу 
за їх участі - потрібно реформувати.
У цьому процесі має бути постійний зво-

ротній зв’язок між тим, що запланували, і 
тим, як це працює насправді.
На сьогодні те, що існує в Україні, це 

фактично перейменування народних засі-
дателів у присяжних, які ні за суттю, ні за 
змістом не відповідають суду присяжних. 
Вони потрапляють під вплив професійних 
суддів. Суд присяжних – це контроль сус-
пільства якості правосуддя. Суд присяжних 
повинен бути самостійним органом, який 
виносить вердикт у кримінальній справі, 
даючи оцінку діяльності слідства, прокуро-
ра, захисту. Суд присяжних – це суд спра-
ведливості. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається інформаційна без-

пека в контексті існуючих вітчизняних док-
тринальних досліджень на теоретичному та 
законодавчому рівнях в Україні. Вивчено різні 
наукові підходи до розуміння поняття «інфор-
маційна безпека», запропоноване авторське 
визначення цієї категорії. Так, у теоретико-
правових дослідженнях інформаційної безпеки 
доцільно її розглядати крізь призму правовідно-
син, що виникають при забезпеченні стану за-
хищеності інформаційного простору. Підкрес-
люється, що пріоритетним має стати власне 
комплексне розуміння сутності та гарантій 
забезпечення інформаційної безпеки держави, 
враховуючи функціональні аспекти національ-
ної безпеки та специфіку інформаційної сфери, 
національного і світового інформаційного про-
стору. 
Ключові слова: інформаційна безпека; гі-

бридна війна; інформаційна війна; захище-
ність; інформаційний простір.

The article is headlined THE ACTUAL 
ISSUE OF THE MECHANISM FOR 

THE APPLICATION OF THE COURT 
OF JUSTICE IN THE EXAMPLE OF 

THE ECONOMICALLY DEVELOPED 
COUNTRIES OF THE WORLD: 

THEORETICAL-COMPARATIVE ASPECTS 
The author of the article is Zakharchenko R.

The article deals with the actual question 
of the mechanism of the use of jury trials in 
Ukraine on the example of economically 

developed countries in the theoretical aspect. 
The author focuses on comparative analysis of 
jury trials.

The aim of research the scientifi c article is 
to research the development of a mechanism 
for the use of jury trials in Ukraine; defi ne the 
notion of jury trial; Prove that the jury should 
be an independent body that makes a verdict 
in a criminal case.

The object of the research is the activity of 
the institute of the jury trial in Ukraine.

In the context of the development of a 
legal, social state there is a problem of a fair 
increase in the level of public trust in the court. 
The administration of justice through the jury 
is a matter that must determine the judicial 
system and separate from injustice, and society 
from irresponsibility.

The author comes to the conclusion that 
there are many opponents of the expansion of 
the powers of the jury and the development 
of the institute, referring to Ukraine shortage 
of fi nancial resources. However, only a full-
fl edged jury, with broad competence, will be 
formed in a transparent and understandable 
way, capable of restoring society’s faith in 
justice. The author proposes the following 
defi nitions the jury trial is a control of the 
quality of the society of justice. The jury trial 
should be an independent body, which makes a 
verdict in a criminal case, giving an assessment 
of the activities of the investigation, prosecutor, 
defense. The jury trial is a fair trial. 

Keywords: Jury trial, judge, state, jury of 
jury trial, institution of democracy, state power.
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Статья посвящена исследованию систе-
мы правовых источников в сфере физической 
культуры и спорта, прежде всего, норматив-
но-правовых актов Украины. Выделены их 
основные виды, подходы к классификации, а 
также выяснено определенные проблемы пра-
вового регулирования в данной сфере, в част-
ности, несистемности и непоследователь-
ности такого регулирования, необходимость 
имплементации в национальное законода-
тельство существующих международно-право-
вых стандартов по вопросам физической куль-
туры и спорта, внесение соответствующих 
изменений и дополнений в законодательство 
Украины.
Ключевые слова: физическая культура, 

спорт, нормативно-правовые акты, система-
тизация, международно-правовые стандар-
ты, имплементация, законодательство

 ÏÀËÞÕ Àíäð³é ßðîñëàâîâè÷ - äîêòîðàíò êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà 
òà ïðàâ ëþäèíè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ.340; 342.1 

дана стаття спрямована на вивчення першо-
чергового з них. 

Стан дослідження
У науковій літературі можна знайти 

праці, присвячені аналізу поняттєво-кате-
горійного апарату у сфері фізичної культу-
ри і спорту, становлення відповідних між-
народно-правових стандартів та засад дер-
жавного управління у даній сфері. Їх авто-
рами є А. Апаров, Н. Батіщева, В. Білогур, 
М. Булатов, О. Вацеба, І. Гасюк, М. Дут-
чак, Н. Камінська, О. Кантаєва, П. Когут, 
О. Кузьменко, С. Ліщук, Ю.Мічуда, О. Ро-
манишин М.Тіхонова, О. Шевчук та ін. 
Водночас, можна відзначити, що комплек-
сна характеристика сфери фізичної куль-
тури і спорту в Україні, стану її врегулю-
вання і забезпечення належного функціо-
нування неможлива без першочергового 
ґрунтовного вивчення відповідної норма-
тивної бази. На жаль, практично відсутні 
такого роду дослідження у сучасній юри-
спруденції.
Тому мета даної статті полягає у ви-

вченні системи нормативно-правового ре-
гулювання фізичної культури і спорту, ви-
окремленні основних видів нормативно-
правових актів України у цій сфері, підходів 
до їх класифікації, а також з’ясуванні їх від-
повідності існуючим міжнародно-правовим 
стандартам, з формулюванням необхідних 
пропозицій стосовно їх імплементації у на-
ціональне законодавство України.

Актуальність теми та постановка      
проблеми

З огляду на закріплення на законодав-
чому рівні в Україні, у тому числі на кон-
ституційному, визначальної ролі держави у 
забезпеченні розвитку фізичної культури і 
спорту, постає низка питань. По-перше, чи 
виконує вона таку роль і наскільки ефектив-
но; по-друге, на які конкретно органи чи 
посадових осіб покладено такі завдання; по-
третє, чи існує належна система відповідно-
го нормативно-правового регулювання у да-
ній сфері з відповідними гарантіями реалі-
зації? Звісно, перелік таких запитань можна 
продовжувати, проте на наше переконання 
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Виклад основного матеріалу
Тенденції конституційного регулювання 

обов’язку держави забезпечувати розвиток 
фізичної культури і спорту не є поширеним 
у сучасному світі, хоча іноді така практика 
все одно спостерігається. Переважно у біль-
шості країн Європи такі завдання регламен-
товані в галузевому законодавстві.
В Основному Законі Україні 1996 року, 

а точніше у його ст. 49 зазначено: держава 
дбає про розвиток фізичної культури і спор-
ту, забезпечує санітарно-епідемічне благо-
получчя [1]. Тобто в Україні саме на держа-
ву в особі відповідних органів покладаєть-
ся обов’язок сприяти зміцненню фізичного 
компоненту здоров’я населення, спорту 
тощо. Це означає, що у системі законодав-
ства мають бути деталізовані відповідні кон-
ституційні положення.
Так склалось, що перед прийняттям 

Основного Законі України було прийня-
то профільний закон у даній галузі – Закон 
України «Про фізичну культуру і спорт» від 
24.12.1993 р. № 3808-XII (Закон 1993 р.). 
Тут фізична культура визначена як діяль-
ність суб’єктів сфери фізичної культури і 
спорту, спрямована на забезпечення рухо-
вої активності людей з метою їх гармонійно-
го, передусім фізичного, розвитку та веден-
ня здорового способу життя. У свою чергу, 
спорт - діяльність суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту, спрямована на виявлен-
ня та уніфіковане порівняння досягнень 
людей у ф ізичній, інтелектуальній та іншій 
підготовленостях шляхом проведення спор-
тивних змагань та відповідної підготовки до 
них [2].
Цей Закон 1993 р. визначає загальні 

правові, організаційні, соціальні та еконо-
мічні основи діяльності у   сфері фізичної 
культури і спорту та регулює суспільні від-
носини у створенні умов для розвитку фі-
зичної культури і спорту. Його ст. 3 регла-
ментовано права громадян у сфері фізичної 
культури і спорту, а ст. 4 – засади державної 
політики у сфері фізичної культури і спор-
ту. Також підкреслено, що законодавство 
України про фізичну культуру і спорт базу-
ється на Конституції України і складається з 
цього Закону, відповідних міжнародних до-
говорів України та інших нормативно-пра-

вових актів, що регулюють правовідносини 
у цій сфері. До Закону України «Про фізич-
ну культуру і спорт» з 1999 р. систематично 
вносяться зміни і доповнення, включаючи 
останні датовані 2018 р.
Ще до прийняття Закону 1993 р. ухва-

лено пов’язаний з ним Закон України 
«Основи законодавства України про охоро-
ну здоров’я» від 19.11.1992 р. №2801–ХІІ. 
Цей документ закріпив, що «суспільство 
і держава відповідальні перед сучасним і 
майбутніми поколіннями за рівень здоров’я 
і збереження генофонду народу Украї-
ни, забезпечують пріоритетність охорони 
здоров’я в діяльності держави, поліпшення 
умов праці, навчання, побуту і відпочинку 
населення, розв’язання екологічних про-
блем, вдосконалення медичної допомоги 
і запровадження здорового способу життя 
[3].
Постає перед нами питання у даному 

контексті – чи згадані нормативно-правові 
акти України відповідають існуючим між-
народно-правовим стандартам і яким саме? 
Тут, як відомо, світовим співтовариством, 
міжнародними організаціями універсально-
го і регіонального рівня розроблено і при-
йнято чимало відповідних правових актів, 
зокрема, 

- Європейську Конвенцію про насиль-
ство і неналежну поведінку з боку глядачів 
під час спортивних заходів і особливо фут-
больних матчів 1985 р., 

- Міжнародну конвенцію про бороть-
бу з допінгом у спорті, прийняту 2005 р. 
Генеральною конференцією Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та 
культури (ЮНЕСКО);

- Міжнародну хартію фізичного вихован-
ня і спорту ЮНЕСКО 1978 р.;

- Всесвітній антидопінговий кодекс, при-
йнятий Всесвітнім антидопінговим агент-
ством 2003 р.;

- Угоду про співробітництво в галузі фі-
зичної культури і спорту держав-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав; 

- Міжнародну хартію фізичного вихо-
вання та спорту 1978 р.. 

- Міжнародну конвенцію проти апар-
теїду в спорті; 

- Олімпійську хартію, 
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- резолюцію 58/5, прийнята Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об’єднаних На-
цій 2003 р., яка стосується спорту як засобу 
сприяння вихованню, здоров’ю, розвитку та 
миру;

- рекомендації з питань допінгу, при-
йняті на міжнародних конференціях міні-
стрів і керівників, відповідальних за фізичне 
виховання та спорт, організовані ЮНЕСКО 
у Москві (1988 р.), Пунта-дель-Есте (1999 р.) 
й Афінах (2004 р.) та інші документи
Не дивлячись на прийняття значної кіль-

кості міжнародно-правових актів, в осново-
положних з них, які стосуються прав люди-
ни, а саме у Загальній декларації прав лю-
дини 1948 р., Міжнародних пактах 1966 р. 
не регламентовано відповідні права людини 
чи громадянина у сфері фізичної культури і 
спорту. Лише у ст. 12 Пакту про економічні, 
соціальні і культурні права зафіксовано, що 
«держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
визнають право кожної людини на найви-
щий досяжний рівень фізичного і психічно-
го здоров’я» [4].
Вивчаючи питання відповідності наці-

онального законодавства України у дослі-
джуваній нами сфері міжнародно-правовим 
стандартам, слід відзначити, у законі 1993 р. 
ст. 3 закріплює за громадянами право за-
йматися фізичною культурою і спортом не-
залежно від ознак раси, кольору шкіри, по-
літичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мов-
них або інших ознак. Однак чому йдеться 
власне про громадян, а не про кожну осо-
бу. Можливо, у зв’язку з цим, варто внести 
зміни і доповнення до даного закону, інших 
нормативно-правових актів України. 
Загалом, якою ж є система нормативно-

правового регулювання фізичної культури і 
спорту в Україні? Отже, на нашу думку, вона 
має багаторівневу структуру і міжгалузеву 
природу. Так, основними її рівнями є 

1) рівень конституційний,
2) законодавчий (у вузькому розумінні, 

що базується на законах),
3) підзаконний рівень.
Якщо ж розглядати категорію законо-

давство у широкому значенні, то відповідно 
два останні його включають.  Так само варто 

окрема звернути увагу місце і роль судової 
практики, актів «м’якого права» у даній сис-
темі.
Згадана нами вище ст. 49 Конституції 

України, ряду деяких інших пов’язаних 
її статей, а також проаналізовані Закони 
України «Про фізичну культуру і спорт» 
1993 р., «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» 1992 р., хоч і є основопо-
ложними, але не єдиними основними регу-
ляторами даної сфери.
Крім них, слід відзначити такі Закони 

України «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні» 
від 05.02.1993 № 2998-XII, «Про громад-
ські об’єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-
VI, «Про міжнародне приватне право» від 
23.06.2005 № 2709-IV, Цивільний кодекс 
України, Господарський кодекс України,-
Сімейний кодекс України та ін.
Особливу групу джерел нормативно-

правового регулювання фізичної культури і 
спорту в Україні становлять підзаконні нор-
мативно-правові акти. Це фактично най-
більша за обсягом і за суб’єктами прийняття 
група, яка до того ж відзначається міжгалу-
зевим характером.
Основними з-поміж них є наступні: 
- Укази Президента України «Про Націо-

нальну стратегію з оздоровчої рухової ак-
тивності в Україні на період до 2025 року 
«Рухова активність - здоровий спосіб життя 
- здорова нація» від 09.02.2016 № 42/2016; 
«Про призначення стипендій Президента 
України для видатних спортсменів із пара-
лімпійських і дефлімпійських видів спорту 
та їх тренерів» № 290/2013; Розпоряджен-
ня Президента України «Про надання під-
тримки міжнародному юнацькому турніру 
з футболу на Кубок Президента України»-
№ 302/2013-рп;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку та умов обов’язкового 
державного страхування спортсменів ви-
щих категорій» від 31.05.1995 р. № 378; 
«Про затвердження Порядку створення 
штатних спортивних команд резервного 
спорту» від 08.12.2010 р. № 1115; «Про за-
твердження Положення про центр олім-
пійської підготовки» від 07.09.2011 р.-
№ 948; «Про затвердження Порядку надан-
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ня навчальному закладу статусу спеціалізо-
ваного навчального закладу спортивного 
профілю» від 28.12.2011 р. № 1354, «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України, пов’язаних з проведен-
ням спортивних заходів» від 02.03.2016 № 
196; «Про заохочення спортсменів і трене-
рів з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту» від 04.02.2016 № 91; «Про затвер-
дження Положення про дитячу-юнаць-
ку спортивну школу» № 993; «Про затвер-
дження Порядку та умов надання 2019 році 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення нових, будівельно-
ремонтні роботи існуючих палаців спорту 
та завершення розпочатих у попередньому 
періоді робіт з будівництва/реконструкції 
палаців спорту» та «Про затвердження По-
рядку та умов надання у 2019 році субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво нових, реконструкцію та 
капітальний ремонт існуючих спортивних 
50-метрових і 25-метрових басейнів» 2019 р.;
Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про призначення стипендії Кабінету Міні-
стрів України видатним спортсменам, тре-
нерам та діячам фізичної культури і спор-
ту» від 01.03.2017 № 131-р, «Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної цільової соці-
альної програми розвитку шахів “Інтелект 
нації” на 2013—2020 роки» від 26.09.2012-
№ 706-р;

- Накази Міністерства молоді та спорту 
України  «Про проведення навчально-тре-
нувального збору національної збірної ко-
манди України з дзюдо зі спеціальної підго-
товки до чемпіонату Європи» від 24.04.2019 
№ 2058; «Про затвердження Порядку при-
своєння кваліфікаційних категорій спор-
тивним суддям», від 16.07.2013 № 31; «Про 
затвердження Положення про Єдину спор-
тивну класифікацію України» 11.10.2013 № 
582; «Про затвердження Порядку визна-
ння видів спорту, включення їх до Реєстру 
визнаних видів спорту в Україні, порядок 
його ведення» від 27.01.2014 № 149; «Про 
затвердження Порядку забезпечення за-
кладів фізичної культури і спорту спортив-
ним обладнанням, спортивним інвентарем 
та встановлення строків їх використання» 
від 10.06.2014 № 1851; «Про затверджен-

ня Положення про національні збірні ко-
манди з видів спорту, визнаних в Україні» 
від 21.08.2015 № 3027; «Про затвердження 
форми журналу обліку використання спор-
тивної споруди та Порядку його ведення» 
від 13.02.2018 № 663;
Накази Міністерства освіти і науки молоді 

та спорту України «Про затвердження По-
рядку проведення атестації тренерів (тре-
нерів-викладачів)» від 19.07.2012 № 829; 
«Про надання статусу спеціалізованого на-
вчального закладу спортивного профілю»  
від 27.06.2012 № 752; Наказ Державного ко-
мітету молодіжної політики, спорту і туризму 
України «Про перелік видів спорту, що ви-
знані в Україні» від 07.02.2001 №261;
Накази інших відомств, у тому числі спільні 

накази – Державного комітету з питань регу-
ляторної політики «Про затвердження Лі-
цензійних умов провадження фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної діяльності ор-
ганізації та проведення спортивних занять 
професіоналів та любителів спорту, діяль-
ності з підготовки спортсменів до змагань з 
різних видів спорту визнаних в Україні» від 
02.04.2001 № 58/852; Міністерства фінансів 
України, Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України «Про затвердження Типово-
го перелі  ку бюджетних програм та резуль-
тативних показників їх виконання для міс-
цевих бюджетів у галузі «Фізична культура і 
спорт» за видатками, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфер-
тів» від 19.11.2012 № 1202/1291 тощо.
Здійснений аналіз наведених вище нор-

мативно-правових актів дозоляє підкресли-
ти, що один із провідних суб’єктів право-
творчості у сфері фізичної культури і спорту 
неодноразово змінював назву, а саме: Дер-
жавний комітет молодіжної політики спор-
ту і туризму України; Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України; Міністер-
ство України у справах молоді і спорту і т.д.
Важливість кожного зі згаданих доку-

ментів є безумовною. Як відзначив міністр, 
«важливість постанов уряду…. неможливо 
переоцінити. Ми маємо співпрацювати із 
місцевою владою і заохочувати її вкладати 
кошти в суспільно значимі проекти, якими 
є сучасна функціональна спортивна інфра-
структура в усіх регіонах України. Це запо-
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рука здорового способу життя нації та її все-
бічного розвитку, більшої кількості людей 
різного віку, що займаються спортом, появи 
нових спортивних зірок» [5].
Не можна не згадати з-поміж інших дже-

рел правового регулювання фізичної куль-
тури і спорту правові звичаї, судові преце-
денти і судову практику, акти національних 
і міжнародних спортивних організацій і т.д. 
Спробуємо у подальших наукових працях 
з даної проблематики їх проаналізувати та 
систематизувати.
М. Тіхонова підкреслює, що норми за-

конодавства та судова практика окремих 
держав, а також звичаї, що застосовуються 
загальним чином у сфері міжнародної тор-
гівлі фізкультурно-оздоровчими та спортив-
ними товарами, є джерелами міжнародного 
спортивного права, поряд з міжнародними 
угодами та міжнародними звичаями [6]. Не 
заперечуючи той факт, що джерела права 
як форма закріплення та форма зовнішньо-
го виразу правових норм дуже різноманітні, 
однак чи можна до джерел міжнародного 
спортивного права відносити національні 
нормативно-правові акти окремих держав. 
Це основні джерела спортивного права 
України чи іншої держави. 
У той же час, беззаперечно, що перспек-

тиви розвитку спортивного права України 
та міжнародного спортивного права в не-
далекому майбутньому зумовлюють здій-
снення систематизації діючих норм з метою 
їх фіксації, уточнення змісту, встановлення 
суперечностей між ними, заповнення про-
галин, оновлення чи створення нових норм.
На нашу думку, на даному шляху вар-

то акцентувати на з’ясуванні відповідності 
існуючим міжнародно-правовим стандар-
там нормативно-правових актів України з 
питань фізичної культури і спорту. Навряд 
чи належної мірою імплементовано у наці-
ональне законодавство України положення 
міжнародно-правових актів у сфері фізичної 
культури і спорту. Насамперед, це стосуєть-
ся двосторонніх угод та угод зі спеціальних 
питань (боротьба з корупцією у спорті, ви-
рішення спортивних спорів, спортивно-тех-
нічні і прикладні види спорту, видів спорту 
для осіб з вадами слуху, зору, опорно-рухо-
вого апарату, розумового розвитку тощо).

Як і будь-яка сфера, фізична культура й 
спорт потребує і отримає належне право-
ве оформлення, яке: 1) надає всій системі 
фізичного виховання оптимальну керова-
ність, цілеспрямованість і гарантованість; 
2) створює умови для розробки довгочасної 
програми розвитку цієї системи; 3) визначає 
стабільність ресурсного забезпечення систе-
ми фізичного виховання в цілому й на цій 
основі вдосконалення форм і методів керів-
ництва. 
Як особливий предмет правового регу-

лювання фізичне виховання врегульоване 
законодавчими й підзаконними актами різ-
ної юридичної чинності. При цьому серед 
правових інститутів галузі спортивного пра-
ва можна виділити загальні, галузеві, підга-
лузеві й функціональні. Формою вираження 
правових інститутів є окремі акти представ-
ницьких органів і органів державного ре-
гулювання, положення й статути, правила 
й інструкції. Ядром системи законодавства 
про фізичне виховання є правові норми, 
тобто нормативні приписання, що висту-
пають субстанцією, первинним елементом 
системи правового державного регулюван-
ня й цілі, завдання, принципи й соціальні 
функції фізичної культури й спорту, права, 
обов’язки, компетенцію органів управлін-
ня, адміністрації й посадових осіб установ і 
організацій фізичного виховання й спорту й 
т.п. [1, с.82] 
У справі успішного розвитку й держав-

ного регулювання фізичною культурою й 
спортом значну роль відіграє Конституція 
України. 
Висновки. Таким чином, фізичне вихо-

вання виступає складною комплексною сис-
темою правового державного регулюван-
ня, що вимагає адекватної сукупності нор-
мативно-правових актів і організаційних 
форм управління. У процесі фізкультурно-
спортивної діяльності суб’єктів розглянутої 
системи виникають правові відносини, що 
характеризуються своїми специфічними 
особливостями. При цьому важливо відзна-
чити, що правовий механізм державного 
регулювання охоплює дві групи зазначених 
відносин. 
Першу групу становлять відносини, пра-

вове опосередкування яких неминуче в чин-



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

24ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

ності їх особливого юридичного втримуван-
ня. Тому незалежно від сфери виникнення 
вони вимагають юридичної регламентації. 
Це, у першу чергу, правообмежувальні юри-
дичні відносини. Так, порушення громад-
ського порядку під час проведення спортив-
них змагань породжує обмежувальні адміні-
стративно-правові відносини. 
Другу групу створюють відносини, що 

складаються при державній організації фі-
зичного виховання громадян або при спри-
янні держави розвитку фізкультурного руху. 
Мова йде про функціонування державного 
механізму, яке завжди вимагає відповідного 
регулювання. Виходячи із цього, у системі 
фізичної культури й спорту можна виділити 
відносини, урегульовані нормами права, і 
відносини неправові, регламентовані соці-
альними нормами, звичаями, традиціями і 
т.д. Однак, відзначимо, що в дійсності такі 
розмежування найчастіше неможливі, тому 
що реальні відносини в сфері фізичної куль-
тури й спорту є завжди комплексом, одно-
часно регульованим багатьма соціальними 
й правовими нормами, кожна з яких впли-
ває на свою частину (елемент, сторону) цьо-
го відношення. Наприклад, відносини між 
учасниками шахового матчу в основному 
врегульовані відповідними правилами зма-
гань, тобто носять організаційно-правовий 
характер. (Однак на реальне відношення 
між шахістами виявляють вплив і морально-
етичний норми, і спортивні традиції, що в 
остаточному підсумку й створює різноманіт-
тя спортивних правовідносин). 
Усе це свідчить про те, що у сфері фі-

зичної культури й спорту слід уникати за-
йвого необґрунтованого адміністрування, 
особливо тих відносин, де не потрібно пря-
мого державного втручання. Хоча, на наше 
переконання, занадто велике коло органів, 
уповноважених на прийняття нормативно-
правових актів у сфері фізичної культури і 
спорту, що засвідчує їх несистемність, непо-
слідовність, іноді алогічність чи дублювання 
схожих положень. 
Можна погодитись з О. Шевчуком у 

тому, що удосконалення правової організа-
ції фізичної культури й спорту повинне ста-
ти головною цільовою настановою в діяль-
ності органів державної влади, усіх фізкуль-

турно-спортивних установ і організацій в 
Україні. Поряд з необхідністю зростання 
ролі держави, здійснення її науково обґрун-
тованої політики у сфері фізичної культури 
й спорту традиційно високої залишається й 
роль права в регулюванні спортивних від-
носин. Проте орієнтація на ефективність 
держави при відпрацьовуванні правового 
механізму державного регулювання фізич-
ною культурою й спортом припускає пе-
реміщення акценту з кількісного аспекту 
державного впливу на якісний: необхідна 
відмова держави від ролі мецената з пе-
реходом до ролі соціального менеджера, 
оптимізуючого міжособистісні й міжгрупо-
ві відносини в суспільстві. Основою таких 
якісних змін системи фізичної культури й 
спорту повинна стати, у першу чергу, зміна 
ролі сучасної держави в економіці, .. зміни 
соціальної ідеології держави на адекватній 
правовій основі [6].

Висновки
Загалом вивчення та аналіз системи нор-

мативно-правового регулювання фізичної 
культури і спорту в Україні дозволяє під-
креслити її багатоаспектність, міжгалузе-
ву природу та розгалуженість. Їх численна 
кількість дозволяє виокремити підходи до 
класифікації таких актів, насамперед, з огля-
ду на суб’єктів, уповноважених на прийнят-
тя нормативно-правових актів у сфері фізич-
ної культури і спорту, особливий об’єктний 
склад, екстериторіальний характер спор-
тивних відносин тощо. 
Водночас спостерігається до певної міри 

несистемність та непослідовність норматив-
но-правових актів у сфері фізичної культури 
і спорту, іноді алогічність чи дублювання 
схожих положень. Тому пропонуємо упо-
рядкувати такий законодавчий масив шля-
хом систематизації, продовжити процес імп-
лементації міжнародно-правових стандартів 
у національне законодавство у даній сфері з 
послідовним і своєчасним удосконаленням 
існуючих нормативно-правових актів у сфе-
рі фізичної культури і спорту в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню системи 

правових джерел у сфері фізичної культури і 
спорту, насамперед, нормативно-правових ак-
тів України. Виокремлено їх основні види, під-
ходів до класифікації, а також з’ясовано певні 
проблеми правового регулювання у даній сфе-
рі, зокрема, несистемність і непослідовність 
такого регулювання, потреба імплементації 
у національне законодавство існуючих міжна-
родно-правових стандартів з питань фізичної 
культури і спорту, внесення відповідних змін і 
доповнень до законодавства України.
Ключові слова: фізична культура, спорт, 

нормативно-правові акти, систематизація, 
міжнародно-правові стандарти, імплемента-
ція, законодавство.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the system 

of legal sources in the sphere of physical culture and 
sports, fi rst of all, normative legal acts of Ukraine. 
Their main types, approaches to classifi cation are 
singled out, as well as certain problems of legal 
regulation in this area are identifi ed, in particular, 
the unsystematic and inconsistent nature of such 
regulation, the need for implementation of the 
national legislation of the existing international 
legal standards on physical education and sports, 
making appropriate changes and additions to the 
legislation of Ukraine. 

Key words: physical culture, sport, legal acts, 
systematization, international legal standards, 
implementation, legislation.
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ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÂÈÐ²ØÅÍÍß ÂÈÁÎÐ×ÈÕ 
ÑÏÎÐ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті висвітлені актуальні питання, 
пов’язані з механізмом вирішення виборчих 
спорів під час виборчого процесу. Запропонова-
но власне бачення поняття «виборчих спорів». 
Охарактеризовано теоретичні та практичні 
аспекти механізму вирішення виборчих 
спорів. Розглянуті види виборчих спорів, які 
можуть виникати під час виборчого процесу 
та запропоновані механізми їх вирішення. 
Ключові слова: виборчі спори, виборче пра-

во громадян, механізм вирішення виборчих 
спорів, вибори.

 ÑÜÎÕ Êàòåðèíà ßðîñëàâ³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, âèêëàäà÷ 
êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òà ïðàâ ëþäèíè ÍÀÂÑ

дасть можливість проводити демократичні 
вибори. І найефективнішим способом вре-
гулювання виборчих спорів є судовий роз-
гляд.
Для вирішення цих завдань в Україні 

було створено систему адміністративних 
судів, одним із завдань яких є захист ви-
борчих прав громадян, зокрема, захист 
невід’ємного виборчого права вільного 
вибору представників влади. Так, адміні-
стративний суд здійснює судовий контроль 
за дотриманням виборчих прав громадян 
України шляхом розв’язування виборчих 
спорів, і від розуміння правової природи, 
структури, сутності зазначених спорів зале-
жить ефективність їх розгляду та вирішен-
ня. 
Оскільки Україна стоїть на шляху до 

вступу в Європейський Союз, вибори у 
2019 році будуть проходити під пильним 
наглядом міжнародних представників, 
тому Україна має провести вибори так, щоб 
було найменший прояв виборчих спорів, а 
для цього потрібно створити дієвий меха-
нізм проведення виборчого процесу, який 
буде реально реалізовуватися на проведен-
ні виборів. А  в разі виникнення будь-яких 
виборчих спорів, вирішення їх має бути 
справедливим, чітким та відповідати наці-
ональному законодавству та міжнародним 
стандартам.  

Мета статті
У даній статті, аналізуючи положення 

національного та міжнародного законодав-

Постановка проблеми
Актуальність теми полягає в тому, що 

Україна перебуває в період виборів. Так, 
2019 рік – це рік, на який покладено бага-
то надій, сподівань на покращення життя 
в Україні, які мають настати після виборів 
Президента України та формування парла-
менту. І основне завдання нашої держави 
та громадян у цілому – це провести вибори 
якомога прозоріше без порушень виборчо-
го права громадян. А, в разі виникнення 
будь - якого порушення, завданням органів 
державної влади швидко реагувати та ви-
рішувати виборчі спори. 
Виборчими спорами називають спори, 

які виникають між учасниками виборчого 
процесу. Високий рівень конфліктності під 
час виборчого процесу зумовлює пильну 
увагу до зазначеного правового явища сус-
пільства, законодавця, міжнародної спіль-
ноти. Держава має створити такий меха-
нізм врегулювання виборчих спорів який 
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ства, досліджено механізми вирішення ви-
борчих спорів для подальшого практично-
го застосування на виборах в Україні.

Виклад основного тексту
Враховуючи те, що Україна переживає 

період перед виборів, проблему виборчих 
спорів не можливо оминути. Оскільки до-
свід попередніх виборів, що проходили в 
Україні, говорить про те, що до суду звер-
таються тисячі громадян України та поса-
дових осіб з порушенням виборчого права. 
А якщо вдатися до статистики проведення 
виборів минулих років, то можна сказати, 
що у 2007 році до адміністративних судів 
надійшло  приблизно 8501 позовна заява, 
у 2012 – 9009 позовних заяв,  у 2014 році 
– 4808 позовних заяв [6]. А у 2019 році, 
під час першого туру виборів Президента 
України, за даними МВС України, з почат-
ку виборчого процесу було складено 73 про-
токоли про адміністративні правопорушен-
ня. Усього до Національної поліції України 
в усіх регіонах України надійшло 357 по-
відомлень про виборчі події [5]. Кількість 
звернень свідчить про те, що чинне націо-
нальне законодавство України працює не 
досконало. Механізм проведення виборів 
який існує зараз має прогалини, що при-
зводить до масового порушення виборчих 
прав громадян України та порушення де-
мократичності виборів, і результати цього 
відбиваються на розвитку нашої держави.
Перш ніж зрозуміти, в чому ж прогали-

ни в законодавстві, та запропонувати меха-
нізми їх вирішення, потрібно зрозуміти, що 
ж мається на увазі під поняттям «виборчі 
спори». На жаль, в законодавстві даного ви-
значення немає і це є проблемою, тому що 
немає чіткого розуміння, що таке «виборчі 
спори». Це призводить до неправильного 
тлумачення позовних заяв судами. 
До наукового дослідження понят-

тя «виборчий спір» долучилися такі на-
уковці, як:  М. В. Жушман, А. Б. Зеленцов, 
В. П. Iщенко, С. В. Кальченко, Є. Б. Лупа-
рєв, І. А. Самсін, М. І. Смокович, В. А. Сту-
каленко, Ю. Б. Ключковський, С. В. Кі-
валов, М. I. Мельник, М. I. Ставнійчук, 
Ю. А. Попова та інші.

Аналізуючи запропоновані визначення 
науковцями, можна сказати, що розуміння 
«виборчих спорів» є різними, наприклад, 
як правовий спір, публічно-правовий спір, 
адміністративний спір. 
Якщо розглядати «виборчий спір» з по-

зиції «правового спору», як стверджують 
деякі науковці, то це є правовідносини, 
суб’єкти, яких мають певні суперечності 
(як об’єктивного, так і суб’єктивного харак-
теру). Суб’єкти при взаємодії один з одним 
переслідують свої цілі, які можуть супере-
чити або взаємо виключати одна одну.  Або 
ж, наприклад, що це такий тип правових 
правовідносин, який характеризується на-
явністю суперечностей сторін, які були ви-
кликані конфліктом інтересів або незбіж-
ністю поглядів на законність та обґрунтова-
ність дій суб’єктів правовідносин [2]. Дані 
визначення є більш широкого значення, і 
їх можна застосувати до багатьох видів спо-
рів, а не лише до «виборчих спорів». 
У більш вузькому розумінні поняття 

«виборчих спорів» можна розглядати в Ко-
дексі адміністративного судочинства Укра-
їни (далі - КАСУ). Хоча конкретного ви-
значення і не зазначено, але відповідно до 
пункту 6 статті 19 КАСУ, об’єктом позову до 
адміністративного суду є «спори щодо пра-
вовідносин, пов’язаних з виборчим проце-
сом чи виборчим референдумом» [3]. Слід 
ураховувати, що положеннями цієї норми 
визначено основні складові виборчого спо-
ру, за якими спір повинен виникнути під 
час виборчого процесу, та правовідноси-
ни, в яких виник цей спір, повинні бути 
пов’язані з виборчим процесом.
М. І. Смокович вважає, що вибор-

чий спір – це правовий конфлікт, який 
розв’язується в судовому або адміністра-
тивному порядку, якщо на це немає забо-
рони, за зверненням спеціально установле-
них законодавством суб’єктів та який ви-
ник під час виборчого процесу чи процесу 
референдуму і пов’язаний з порушенням 
виборчого законодавства суб’єктами, що 
відповідно до законодавства можуть нести 
відповідальність за це порушення [4, с. 23].
На нашу думку, виборчі спори – це пра-

вовідносини, які виникають між суб’єктами 
і характеризуються суперечностями та по-
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рушеннями права громадян під час вибор-
чого процесу чи виборчого референдуму і 
розв’язується в судовому та адміністратив-
ному порядку. 
Що стосується розуміння «механізму», 

то можна зазначити, що механізм стано-
вить собою систему, яка характеризується 
високим рівнем організованості та струк-
турною побудовою.  
Отже, виходячи з поняття «виборчі 

спори» та розуміння «механізму», на нашу 
думку, механізмами вирішення виборчих 
спорів має бути комплекс організацій, юри-
дичних засобів або ж сам механізми оскар-
ження та здійснення нагляду за виборчими 
діями, процедурами щодо рішень адміні-
стративних, судових чи законодавчих ор-
ганів. 
Питання організації, проведення вибо-

рів в Україні, здійснення виборчого про-
цесу, і його забезпечення та гарантування 
врегульовані Конституцією України, зако-
нами «Про Центральну виборчу комісію», 
«Про державний реєстр виборців», «Про 
вибори народних депутатів України», «Про 
вибори Президента України», «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів»; «Про місцеві ви-
бори», а також іншими нормативними ак-
тами. Дотримуючись цих нормативно-пра-
вових актів під час проведення та організа-
ції виборів, має бути запорукою відкритого 
та без спірного виборчого процесу. Але, як 
показує  практика, чинне законодавство не 
досконале, це підтверджується кількістю 
виборчих спорів, які виникали під час про-
ведення виборів минулих років.
Основним органом, який розглядає та 

вирішує виборчі спори, є Адміністратив-
ний суд. Відповідно до п.6 ч.2 ст.17 Кодексу 
про адміністративне судочинство України 
юрисдикція адміністративних судів поши-
рюється на публічно правові спори щодо 
правовідносин, пов’язаних з виборчим 
процесом. Так, саме адміністративний суд 
є органом, який має мати чіткий механізм 
вирішення виборчих спорів. 
Відповідно до п.6. ч.1 ст. 19 Кодексу 

адміністративного судочинства України, 
спори щодо правовідносин, пов’язаних з 

виборчим процесом чи процесом референ-
думу (виборчі спори), підлягають розгляду 
в порядку адміністративного судочинства. 
Особливості розгляду адміністративними 
судами справ, пов’язаних з виборчим про-
цесом, встановлено в ст. 273-277 КАС Укра-
їни, а саме:

- оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності виборчих комісій, комісій з референ-
думу, членів цих комісій;

- уточнення списку виборців;
- оскарження рішень, дій або бездіяль-

ності органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, ЗМІ, інфор-
маційних агентств, підприємств, установ, 
організацій, їхніх посадових та службових 
осіб, творчих працівників ЗМІ та інформа-
ційних агентств, які порушують законодав-
ство про вибори та референдум;

- оскарження дій або бездіяльності кан-
дидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), 
місцевої організації партії, їхніх посадових 
осіб та уповноважених осіб, ініціативних 
груп референдуму, інших суб’єктів ініцію-
вання референдуму, офіційних спостеріга-
чів від суб’єктів виборчого процесу;

- Спори, що пов’язані з виборами Пре-
зидента України [3]. 
Аналізуючи рішення суду та позовні 

скарги ,а також дослідження деяких на-
уковців, можна виділити найбільш акту-
альні питання виборчих спорів: неналежне 
утворення виборчих дільниць та округів; 
неправомірне включення (не включення) 
до спису виборців; неналежне оформлення 
виборчих комісій; відмова у реєстрації кан-
дидата; неправомірне використання ЗМІ; 
неправомірне використання службового 
становища; порушення правил проведен-
ня передвиборчої агітації; порушення по-
рядку фінансування виборів; порушення 
правил та порядку голосування; порушен-
ня правил підрахунку голосів [8, с. 15-16]. 
І, це ще далеко не повний перелік спорів 
які виникають між суб’єктами під час ви-
борчого процесу. На жаль, всі ці спори ма-
ють місце в судових рішеннях, і це свідчить 
про недоліки в чинному національному за-
конодавстві.  Тому наше завдання знайти 
ефективні механізми вирішення цих спорів 
та передбачити ї виникнення. 
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Основними проблемами виникнення 
виборчих спорів є порушення виборчого 
законодавства виборцями та посадовими 
особами, а також неправильне тлумачення 
норм виборчого законодавства. Адже чітко 
прописані норми закону, зрозумілі в їх тлу-
маченні для посадових осіб та для громадя-
нина. І в разі порушення даних норм має 
бути чіткий механізм покарання за це. 
Аналізуючи попередню судову практи-

ку, необхідно наголосити на тому, що при 
розгляді спорів, пов’язаних з виборчим 
процесом, існували проблеми із застосу-
ванням Кодексу адміністративного судо-
чинства та виборчих законів стосовно ви-
значення підвідомчості та підсудності цих 
справ, що вносило певний дисбаланс у ме-
ханізм захисту прав і законних інтересів 
громадян.
Наприклад, однією з основних проблем 

виникнення виборчих спорів є недоскона-
лість списків виборців. Так, судова практи-
ка показує, що такого виду виборчих спо-
рів є найбільше. Відповідно до положень 
ч. 2 ст. 274 КАС справи щодо уточнення 
списку виборців розглядає місцевий за-
гальний суд як адміністративний суд за 
місцезнаходженням відповідної комісії [3]. 
Причому суд звертається до відповідного 
органу ведення Державного реєстру ви-
борців із запитом щодо уточнення відомос-
тей про виборця. Дана норма говорить про 
те, що кожен громадянин, який має право 
голосу, і стикнувся з проблемою відсутності 
себе в списку виборця, має право зверну-
тися до суду з позовом про включення до 
списку виборця. Начебто проблем немає 
виникати у вирішення даного позову. Але 
відповідно до ч. 3 ст. 274 КАС такий позов 
громадянин може подати не пізніше ніж за 
2 дні до голосування [3], і ця норма призво-
дить до масових виборчих спорів, тому що, 
як правило, виявлення відсутності в списку 
виборця відбувається в день виборів і 2-х 
днів немає. Адже відповідно до виборчого 
законодавства перенесення голосування не 
можливе. 
Механізмом вирішення даного вибор-

чого спору має бути чітким та спрацьову-
вати миттєво, адже затягування процесу 
вирішення позбавляє громадянина права 

голосу на виборах, а це є порушенням прав 
громадянина. Уточнення, перевірка спис-
ків виборців лежить на виборчих комісі-
ях, тому й відповідальність за похибки має 
бути на них. 
На нашу думку, потрібно внести зміни 

до чинного законодавства, а саме до ч.3 
ст.274 КАС, в даній статті чітко потрібно 
зазначити, що в разі надходження позову 
щодо внесення змін до списку виборців, 
має бути вирішено негайно. Механізмом 
вирішення даного спору має бути чітка 
система взаємозв’язку між органами влади. 
Наприклад, надійшов позов до суду, відра-
зу йде запит до органу Державного реєстру 
виборців, і надання рішення в той же день, 
що й надійшов позов. Це має бути чітко 
відпрацьований механізм. 
Доречно було б звернутися за досві-

дом до зарубіжних країн. Наприклад, у єв-
ропейських країнах давно запроваджено 
електронний розгляд справи, починаючи з 
електронної форми позовної заяви і закін-
чуючи такою ж формою судового рішення. 
На нашу думку, це було б дуже доречно при 
розгляді виборчих спорів, які мають відбу-
ватися у стислий строк, наприклад внесен-
ня до списку виборців.
Кількість виборчих спорів саме такого 

характеру говорить про прояв невідпові-
дальності посадових осіб виборчої комісії 
та посадових осіб органу Державного реє-
стру виборця. Це говорить про відсутність 
чітко зазначеної норма покарання за це. 
На нашу думку, потрібно до КАС додати 
норму, де б була зазначена адміністративна 
відповідальність за такі не доопрацювання, 
а в разі зловживанням і кримінальна відпо-
відальність. Це дасть можливість уникнути 
масовості порушень виборчого права гро-
мадянина та не призведе до масовості ви-
борчих спорів щодо уточнення виборчих 
спорів.
Ще однією проблемою, яка призводить 

до виборчих спорів із-за невідповідальності 
посадових осіб виборчих комісій, є їх нео-
бачність при видачі виборчих бюлетенів 
виборцю. Тобто кожен виборець перед 
отриманням виборчого бюлетеня ставить 
підпис про його отримання та свідчить 
про те, що громадянин прибув на дільни-
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цю і реалізував своє виборче право. Непо-
одинокими є випадки, коли громадяни не 
можуть отримати свій виборчий бюлетень, 
тому що вже стоїть підпис, який свідчить 
про отримання ним бюлетеня. Отже, із-за 
необачності та некваліфікованих посадових 
осіб громадянин не може реалізувати своє 
виборче право. В такий спосіб може відбу-
ватися і зловживання своїм посадовими по-
вноваженнями, підробляючи підписи. Як 
показує судова практика, з позовами тако-
го характеру до суду звертаються мало гро-
мадян, а отже члени виборчої комісії зали-
шаються ненаказаними. На нашу думку, у 
КАС має бути стаття щодо відповідальності 
за такі діяння від штрафу до кримінальної 
відповідальності. І громадянам потрібно 
наголошувати, що якщо в разі виникнення 
такої ситуації , обов’язково звертатися до 
суду. 
На жаль, це не єдині проблеми, які при-

зводить до виборчих спорів у  виборчому 
процесі. В період передвиборчої кампанії, 
ми можемо спостерігати за активністю агі-
тації та поширення інформації щодо пре-
тендентів на зайняття посади в органах 
державної влади. Так, відповідно до чин-
ного законодавства України, кожен суб’єкт 
виборчого процесу мають право звернути-
ся до засобу масової інформації, для опри-
люднення інформації, що стосується ви-
борів. Під час перед виборчої конкуренції 
суб’єкти виборчого процесу не завжди ко-
ректно використовують дане їм право,  по-
ширюючи інформацію як достовірну, так і 
недостовірну, що часто призводить до ви-
борчих спорів.
Відповідно до законів України Про ви-

бори народних депутатів України», «Про 
вибори Президента України», «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів»; «Про місцеві 
вибори», суб’єкти виборчого процесу ма-
ють право звернутися до засобу масової ін-
формації, що оприлюднила інформації про 
суб’єкта виборчого процесу, яку вважають 
недостовірною, з вимогою опублікувати 
їх відповідь. Засіб масової інформації, що 
оприлюднив відповідний матеріал, не піз-
ніше як через  три дня після дня звернен-

ня з вимогою про відповідь, але не пізніш 
останнього дня перед днем голосування 
зобов’язаний надати, суб’єктам, щодо яких 
поширено недостовірну інформацію, мож-
ливість оприлюднити відповідь: надати та-
кий самий ефірний час відповідно на теле-
бачення чи радіо або опублікувати в друко-
ваному засобі масової інформації [7, с. 289]. 
А в разі відмови спростування інформації, 
суб’єкт проти якого була застосована недо-
стовірна інформація, може позиватися до 
адміністративного суду на засоби масової 
інформації. 
Своїм рішення адміністративний суд 

зобов’язує засіб масової інформації нада-
ти відповідному суб’єкту  виборчого про-
цесу можливість оприлюднити відповідь 
(можливість спростувати такий матеріал) 
на інформацію, яку суб’єкт вважає недосто-
вірною. При цьому в порядку виборчого 
спору адміністративні суди не можуть до-
сліджувати достовірність або встановлюва-
ти недостовірність поширеної інформації, 
оцінювати поширену інформацію як твер-
дження про факт або оціночні судження, 
оскільки це є виключним правом самого 
суб’єкта виборчого процесу, стосовно яко-
го поширюється інформація. Отже, в рам-
ках повноважень адміністративного суду, 
суб’єкт виборчого процесу може подати 
позов лише на засоби масової інформації, а 
не того, хто поширив недостовірну інфор-
мацію. 
Для того, щоб подати позов на суб’єкта, 

який розповсюдив недостовірну інфор-
мацію, потрібно звернутися з позовом до  
господарського або цивільного суду, які в 
межах своєї компетенції можуть розгля-
дати такі спори. На нашу думку, потрібно 
внести зміни до КАС і додати норму, яка б 
дозволяла в межах адміністративного суду 
розглядати спори, що стосуються суб’єктів 
виборчого права, щодо розповсюдження 
недостовірної інформації. Якщо виборчі 
спори розглядає адміністративний суд, то і 
цей не має бути виключенням. 
На нашу думку, для того, щоб досягти 

досконалості успіху у вирішенні виборчих 
спорів, потрібно закріпити всі права та 
обов’язки громадян стосовно реалізації ви-
борчого права в одному нормативно-пра-
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вовому акті. На даний час, законодавець 
активно працює над Виборчим кодексом. 
Даний кодекс має врегулювати всі недолі-
ки виборчої системи, що дасть можливість 
зменшити кількість виборчих спорів, а в 
разі їх виникнення,  допомогти у їх вирі-
шенні. Спроба створити виборчий кодекс 
говорить про адаптацію національного за-
конодавства до європейського стандарту.-
І намагання стабілізувати його, прийняти у 
вигляді такого документа, який би міг роз-
глядатися як довгостроковий, а не лише на 
одні вибори, це теж – серйозний виклик. 
Виборчий кодекс має стати основним до-
сягненням у реалізації принципу стабіль-
ності виборчого законодавства.  

Висновки
Правове регулювання порядку вибор-

чих спорів є ключовою гарантією забез-
печення судового захисту виборчих прав 
громадян України. Гарантування такого 
забезпечення можливе лише за наявності 
дієвого механізму та досконалого процесу-
ального законодавства, яким регламенту-
ється процедура розгляду виборчих спорів.
В українському нормотворчому процесі 

традиційно склалося так, що після закін-
чення виборів спільнота забуває про про-
яви недосконалості національного законо-
давства і вже перебуває на іншій стадії сус-
пільного життя – управління державою. До 
виборчого законодавства суспільство знову 
повертається перед наступними виборами, 
що вкрай є неправильним. Змінювати ви-
борче законодавство і створювати дієві ме-
ханізми потрібно відразу після пройдених 
виборів, що дозволить забезпечити його 
стабільність і досконалість у подальшому. 
Кожні вибори, які проходили в Україні, 

призводили до одних і тих виборчих спо-
рів, але, на жаль, до чинного законодавства 
за ці роки не було внесено суттєвих  змін, 
які б унеможливили виникнення таких спо-
рів. Отже, для того, щоб існував дієвий ме-
ханізм вирішення виборчих спорів, перш 
за все потрібно створити єдиний норматив-
ний акт, який включатиме всі прогалини у 
виборчому процесі. 
Пропонуємо у Виборчий кодекс Укра-

їни, який активно доопрацьовується, вне-

сти розділ, який закріплював, роз’яснював 
та дозволяв громадянам України подавати 
позов до адміністративного суду, який по-
требує миттєвого вирішення, в електро-
нному вигляді, і судам надавати відповідь 
у такому ж вигляді. Це дозволить кожному 
громадянину швидше реалізувати своє ви-
борче право та позбавить багатьох незруч-
ностей. Така практика існує у європейсько-
му суспільстві, і як наслідок є позитивний 
результат.   
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SUMMARY 
The article covers topical issues related to the 

mechanism for resolving electoral disputes during 
the election process. Proposed own vision of the 
concept of “electoral disputes”. The theoretical and 
practical aspects of the mechanism for resolving 
electoral disputes are described. The types of electoral 
disputes that may arise during the electoral process 
and proposed mechanisms for their resolution are 
considered.
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В статье исследованы ключевые вопросы 
взаимодействия подразделений Националь-
ной полиции между собой, с целью противо-
действия преступности в регионе. Освещена 
проблематика бюрократического подхода к 
указанному вопросу. Проанализирована нор-
мативно-правовая база, регламентирующая 
такое взаимодействие, в результате чего от-
мечено пробелы в законодательстве остоси-
тельно данной сферы.
Ключевые слова: взаимодействие, норма-

тивно-правовой акт, подразделения полиции, 
следователь, участковый офицер полиции, 
оперативные подразделения, противодей-
ствие преступности. 
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бачено, що поліція у процесі своєї діяльнос-
ті взаємодіє з органами правопорядку та 
іншими органами державної влади, а також 
органами місцевого самоврядування відпо-
відно до закону та інших нормативно-пра-
вових актів [3]. 

Стан дослідження проблематики
Основні аспекти проблематики взаємо-

дії оперативних працівників з іншими під-
розділами Національної поліції висвітлено 
О. М. Бандуркою. Організації діяльності 
правоохоронних органів, у тому числі вза-
ємодії підрозділів Національної поліції між 
собою, а також з іншими державними ор-
ганами, організаціями приділяють увагу-
В. Б. Авер’янов, В. П. Битяк, В. М. Гращук. 
О. Яковлєв досліджує особливості взаємодії 
слідчого з оперативними підрозділами під 
час проведення слідчих (розшукових) дій. 
Адміністративно-правові засади діяльності 
дільничних інспекторів міліції, а саме: осо-
бливості співпраці дільничних інспекторів 
поліції зі слідчими, оперативними співро-
бітниками, громадськістю – у своїх наукових 
працях досліджує О. М. Тучак. 

Не вирішені раніше частини                
загальної проблеми

Враховуючи всебічне дослідження про-
блем, що мають місце при забезпеченні 
безпеки та оборони України, в тому числі 
в діяльності Національної поліції України, 
а також у зв’язку з виникненням загроз на-
ціональній безпеці держави, питання удо-

Постановка проблеми
Наразі термін «взаємодія» використову-

ється в теорії і на практиці в різних галузях 
знань, кожна з яких дає йому своє визна-
чення. Так, у словнику сучасної української 
мови термін «взаємодія» тлумачиться як 
«співпраця, взаємний зв’язок між предме-
тами у дії, а також погоджена дія між ким-, 
чим-небудь» [1, с. 125]. Питання взаємодії 
підрозділів Національної поліції особливо 
актуальне, коли злочинність носить різно-
манітний характер, глибоко законспірована, 
а їй протистоїть діяльність розгалуженої ме-
режі підрозділів, правоохоронних органів, 
що потребує упорядкування, взаємозв’язку, 
злагодженості їх спільних дій, відповідної 
підпорядкованості, маневру силами і засо-
бами [2, с. 301]. Крім того, статтею 5 Закону 
України «Про Національну поліцію» перед-
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сконалення діяльності поліції в частині вза-
ємодії підрозділів між собою є актуальним 
та потребує наукового обґрунтування і все-
бічного дослідження.
Таким чином, з огляду на вищевказа-

не, метою дослідження є встановлення та 
вирішення основних питань і проблем, що 
виникають при взаємодії підрозділів Наці-
ональної поліції України з метою протидії 
злочинності. 

Виклад основного матеріалу
Підрозділи Національної поліції відігра-

ють провідну роль у забезпеченні як гро-
мадської безпеки, так і особистої безпеки 
населення, а отже, посідають важливе міс-
це серед апарату сектора безпеки України. 
Відповідно до Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» [3]: систему поліції склада-
ють: 1) центральний орган управління по-
ліцією; 2) територіальні органи поліції. До 
складу апарату центрального органу управ-
ління поліції входять організаційно поєдна-
ні структурні підрозділи, що забезпечують 
діяльність керівника поліції, а також ви-
конання покладених на поліцію завдань. У 
складі поліції функціонують: 1) кримінальна 
поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи до-
судового розслідування; 4) поліція охорони; 
5) спеціальна поліція; 6) поліція особливого 
призначення. У системі поліції можуть утво-
рюватися науково-дослідні установи та уста-
нови забезпечення.
На думку автора статті, взаємодія перед-

бачає не просто злагодженість дій підрозді-
лів поліції у виконанні тих чи інших службо-
вих завдань, вона полягає у побудові стра-
тегічних і поточних планів, розподілі сил та 
засобів, покращенні умов та можливостей 
для виявлення, розкриття і розслідування 
правопорушень, обміні інформацією тощо. 
Важливим є те, що взаємодія розпочи-

нається із розуміння керівниками підроз-
ділів поліції необхідності співпраці один з 
одним. Не повинна мати місце конкуренція 
між підрозділами поліції, вплив особистих 
стосунків на співпрацю між керівниками і 
підлеглими підрозділів, постановка різних 
цілей при виконані службових обов’язків 
керівництвом підрозділів поліції. Так, ді-
яльність дільничного офіцера поліції ре-

гламентується Інструкцією з організації 
діяльності дільничних офіцерів поліції [4]. 
Даною інструкцією передбачена співпраця 
дільничного офіцера поліції з групами реа-
гування патрульної поліції щодо застосуван-
ня превентивних заходів стосовно осіб, які 
схильні до вчинення правопорушень та/або 
перебувають на превентивних обліках полі-
ції; інформування чергової частини органу 
(підрозділу) поліції у разі отримання від на-
селення відомостей про осіб, які мають на-
міри вчинити кримінальні правопорушення 
або їх учинили, розшукуваних злочинців, 
осіб, які зникли безвісти. Така діяльність 
дільничного офіцера поліції є однією із 
форм взаємодії з іншими підрозділами На-
ціональної поліції. Однак немає чіткої ре-
гламентації взаємодії дільничних офіцерів 
поліції із оперативними підрозділами, хоча 
вони, як ніхто інший, володіють інформа-
цією, що має значення для розслідування 
кримінального правопорушення, обізнані 
щодо осіб, які складають оперативний ін-
терес. Основними формами взаємодії діль-
ничних офіцерів поліції з іншими підрозді-
лами Національної поліції варто вважати: 
спільне прогнозування тенденцій розви-
тку, динаміки і структури правопорушень, 
ефективності запобігання правопорушень; 
спільне планування окремих напрямків ді-
яльності щодо попередження та запобіган-
ня правопорушень; спільне проведення за-
ходів щодо виявлення та усунення причин 
і умов, що сприяють учиненню правопору-
шень; обмін усною і письмовою інформаці-
єю; спільна підготовка і проведення нарад 
із питань підвищення ефективності роботи 
щодо попередження та запобігання право-
порушень [5].
Що стосується взаємодії слідчого з інши-

ми підрозділами поліції, то слід відмітити, 
що його діяльність полягає не лише в роз-
слідуванні кримінального провадження по 
суті, а й встановленні причин та умов, які 
сприяли вчиненню кримінального право-
порушення. Зі змісту матеріалів криміналь-
ного провадження можна встановити, за 
яких обставин було вчинене те чи інше кри-
мінальне правопорушення, а також умови, 
які сприяли його вчиненню. Дослідивши 
статистичні звіти слідчих підрозділів Наці-
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ональної поліції щодо розслідуваних кримі-
нальних правопорушень, можна встановити 
рівень злочинності в конкретному регіоні. 
Такі відомості є дуже важливими для попе-
редження злочинів, адже забезпечення гро-
мадської безпеки, у першу чергу, полягає в 
профілактичній діяльності підрозділів по-
ліції задля недопущення порушень прав та 
свобод людини і громадянина. Виходячи з 
цього, взаємодія слідчих підрозділів з опера-
тивними підрозділами,  дільничними офіце-
рами поліції є необхідною та обов’язковою. 
Крім того, розгляда ючи стадію досудового 
розслідування як одну із форм забезпеч ен-
ня безпеки населення, а саме маючи на меті 
встановлення причин та умов вчинення 
кримінального правопорушення, слід відмі-
тити необхідність взаємодії слідчого з інши-
ми органами та підрозділами Національної 
поліції, що здійснюється відповідно до «Ін-
струкції з організації взаємодії органів досу-
дового розслідування з іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України 
в запобіганні кримінальним пр авопорушен-
ням, їх виявленні та розслідуванні» [6]. У 
вказані й інструкції зазначено, що основним 
завданн ям взаємодії слідчих підрозділів ор-
гані в Національної поліції України з інши-
ми структурними підрозділами а парату цен-
трального органу управлін ня поліцією, між-
регіональними територіаль ними органами 
Національної поліції та їх територіальними 
(відокре мленими) підрозділами, територі-
альними органами поліції та їх територіаль-
ними (відокремленими) підрозділами є запо-
бігання кримінальним правопорушенням, 
їх виявлення та розслідування, притягнен-
ня до встановленої законодавством відпові-
дальності осіб, які їх учинили, відшкодуван-
ня завданої кримінальними правопорушен-
нями шкоди, відновлення порушених прав 
та інтересів фізичних і юридичних осіб. На 
думку автора статті, слід виділити таку функ-
цію слідчого, як запобігання кримінальним 
правопорушенням, ця функція, на жаль, 
на практиці є другорядною, на слідчого, 
здебільшого покладаються обов’язки з роз-
слідування злочинів, оскільки кількісні по-
казники так і залишаються відображенням 
його діяльності, тоді як припинення злочи-
ну на стадії готування, якщо дії злочинця не 

несуть окремого складу злочину не прийма-
ється до уваги, такий підхід є поверхневим 
і однозначно не сприяє усуненню причин 
та умов вчинення злочинів, а направлений 
лише на боротьбу з їх наслідками. Тому не-
обхідно звернути увагу на вказане питання 
і більш конкретно сформулювати завдання 
слідчого в частині взаємодії з іншими під-
розділами Національної поліції України з 
метою попередження кримінальних право-
порушень. Адже саме профілактика злочин-
ності є запорукою побудови цивілізованого 
суспільства. Крім того, співпраця слідчого з 
підрозділами кримінальної поліції повинна 
бути безперервною, полягати не тільки у на-
данні та виконанні письмових доручень, а й 
обов’язково взаємодіяти шляхом усних до-
мовленостей, пояснень, інформувань тощо. 
Керівники підрозділів повинні координува-
ти та контролювати таку взаємодію, вирішу-
вати спірні питання та надавати практичні 
рекомендації тощо. Важливе значення має 
також взаємне навчання практичним нави-
чкам особового складу підрозділів поліції. 
Чинний Кримінальний процесуальний ко-
декс України не містить визначення терміну 
«взаємодія» слідчого та оперативного під-
розділів під час розкриття та розслідування 
кримінальних правопорушень. Термін «вза-
ємодія» застосовується в п. 5 ст. 7 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» [7], що зобов’язує підрозділи, які про-
водять оперативно-розшукову діяльність, 
здійснювати взаємодію між собою та іншими 
правоохоронними органами, зокрема відпо-
відними органами іноземних держав та між-
народних антитерористичних організацій, з 
метою швидкого і повного попередження, 
виявлення та припинення кримінальних 
правопорушень, а також у розділі V «Вза-
ємодія спеціальних підрозділів по боротьбі 
з організованою злочинністю та інших дер-
жавних органів» Закону України «Про орга-
нізаційно-правові основи боротьби з органі-
зованою злочинністю» [8], яким визначено 
основні положення щодо взаємодії право-
охоронних органів у боротьбі з організова-
ною злочинністю. Отже, взаємодія слідчих 
та оперативних підрозділів при проведенні 
слідчих (розшукових) дій, оперативно-роз-
шукових заходів та негласних слідчих (роз-
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шукових) дій – це взаємна, спільна та узго-
джена співпраця при досудовому розсліду-
ванні злочинів з розподілом компетенції, 
функцій, повноважень, взаємних обов’язків, 
яка спрямована на розв’язання завдань кри-
мінального судочинства [9, с. 219]. 
Увагу слід приділити виконанню дору-

чень оперативними підрозділами, що ре-
гламентується ст. 40 Кримінального про-
цесуального кодексу України [10], оскільки 
проблема полягає у тому, що результати 
виконання таких доручень дуже часто є 
формальним, при цьому не вирішуються 
питання досудового розслідування, а кримі-
нальні провадження лише нагромаджують-
ся матеріалами. Так, на думку автора статті, 
слідчий має формулювати зміст доручень з 
найбільшою точністю, тобто, наприклад, на-
даючи доручення допитати особу, необхід-
но зазначити предмет допиту, що складає 
інтерес по кримінальному провадженню, 
вказати конкретні уточнюючі питання, які 
слід задавати особі тощо. У свою чергу, ви-
конавець доручення повинен підтримувати 
постійний процесуальний зв’язок із слідчим, 
в тому числі в усному порядку уточнювати 
питання, що стосуються змісту доручення, 
висловлювати свої пропозиції щодо прове-
дення допиту. 
Важливе місце серед нормативно-право-

вих актів, що забезпечують взаємодію під-
розділів Національної поліції, займає «По-
рядок взаємодії органів і підрозділів поліції 
під час організації та виконання органами 
поліції охорони заходів з фізичної охорони 
об’єктів», затверджений Наказом Міністер-
ства внутрішніх справ України № 577 від 
07.07.2017 [11], який визначає механізм вза-
ємодії територіальних органів і підрозділів 
Національної поліції України під час орга-
нізації та виконання органами та підрозді-
лами поліції охорони заходів з фізичної охо-
рони об’єктів. 

Висновки
Отже, з огляду на вищевказане, взаємо-

дія підрозділів Національної поліції Украї-
ни на всіх рівнях є надзвичайно важливим 
та актуальним питанням, яке слід регулю-
вати та контролювати на державному рівні. 
Україна робить кроки для становлення пра-

вової розвинутої держави, приймаються і 
запроваджуються в дію нормативно-правові 
акти, що передбачають таку взаємодію, од-
нак в даному напрямку залишається чима-
ло невирішених питань, розв’язання яких 
потребує практичного підходу і контролю з 
боку держави.
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SUMMARY 
The article deals with the key issues of 

interaction between the units of the National Police 
among themselves, with the aim of counteracting 
crime. The problems of the bureaucratic approach 
to the mentioned issue are highlighted. The 
legal and regulatory framework regulating such 
interaction is analyzed, as a result of which there 
are gaps in the legislation concerning this sphere.

Key words: interaction, normative legal act, 
police units, investigator, district police offi cer, 
operational units, crime counteraction.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено ключові питання 

взаємодії підрозділів Національної поліції між 
собою, з метою протидії злочинності в регіо-
ні. Висвітлено проблематику бюрократичного 
підходу до вказаного питання. Проаналізовано 
нормативно-правову базу, що регламентує таку 
взаємодію, в результаті чого зазначено прога-
лини в законодавстві щодо даної сфери.
Ключові слова: взаємодія, нормативно-

правовий акт, підрозділи поліції, слідчий, діль-
ничний офіцер поліції, оперативні підрозділи, 
протидія злочинності.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÂÈÄÈ Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÈÕ 
ÏÐÎÖÅÄÓÐ Ó ÑÓÄÀÕ

Выяснено содержание понятия «участ-
ники управленческих процедур в судах». 
Определено, что участниками внутриорга-
низационной управленческой процедуры в 
судах являются: 1) председатель суда; 2) за-
меститель председателя; 3) судьи судебной 
палаты; 4) аппарат суда, внешнеорганиза-
ционной - суд (судьи), граждане (в процессе 
реализации своих прав). Выяснено, что спе-
циальными признаками, которые харак-
терны управленческим процедурам в судах, 
являются: 1) обязательным участником 
должен быть орган суда или его должностное 
лицо - во внешних управленческих процеду-
рах, и должностное лицо суда - в том случае, 
когда это касается внутриорганизацион-
ных управленческих процедур; 2) при разных 
обстоятельствах одни и те же участники 
данных процедур могут быть как властны-
ми, так и подчиненными; 3) в зависимости 
от объема прав и обязанностей участники 
могут быть как юридически неровными, 
так и юридически равными. Сделан вывод о 
том, что участники управленческой проце-
дуры имеют определенные организационные 
связи, которые подразделяются на линей-
ные и функциональные.
Ключевые слова: суды, управленческие 

процедуры, административно-правовое 
обеспечение, субъект административного 
права, правовое регулирование, юрисдикци-
онные процедуры, управленческие решения, 
контрольно-надзорные управленческие про-
цедуры.
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ÓÄÊ 342.95

Постановка проблеми
Відповідно до ст. 6 Конституції Украї-

ни, «державна влада в Україні здійснюєть-
ся на засадах її поділу на законодавчу, ви-
конавчу та судову. Органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади здійснюють 
свої повноваження у встановлених цією 
Конституцією межах і відповідно до зако-
нів України» [1].
Згідно з даним поділом, судова гілка 

виокремлюється як самостійна. Вона ви-
конує функції правосуддя, що спрямовані 
на соціально-культурне та адміністратив-
но-політичне виховання. В судах різного 
рівня забезпечується здійснення управ-
лінських процедур за допомогою суддів. 
Саме вони виступають одними із суб’єктів 
управлінської процедури. 

Аналіз останніх досліджень                
і публікацій

Науково-теоретичне підґрунтя станов-
лять роботи В. Б. Авер’янова, Р. С. Алі-
мова, О. О. Бандурки, Ю. П. Битяка, 
А. Л. Борка, В. М. Васильєва, Д. В. Го-
лобородька І. В. Зозулі, О. М. Клюєва, 
А. В. Кірмача, Л. В. Коваля, І. Б. Коліушка, 
В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, С. Ф. Кон-
стантінова, А. М. Куліша, М. В. Косюти, 
І. М. Лазарєва, М. І. Мичка, О. М. Му-
зичука, М. В. Романенко, А. О. Селіва-
нова, С. В. Симов’яна, В. П. Тимощука, 
М. М. Тищенка, М. К. Якимчука та ін. Од-
нак більшість питань, пов’язаних з органі-
зацією та правовим забезпеченням управ-
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лінських процедур у судах України, досі 
не розроблено, відповідно залишились 
невирішеними проблеми теоретичного, 
організаційного й правового характеру 
зазначеного напрямку управлінської ді-
яльності в судах. 

Не вирішені раніше проблеми
Наразі в діяльності суддів існує велика 

кількість інших неврегульованих управ-
лінських питань, які негативно впливають 
на ефективність діяльності судів (суддів) та 
призводять до погіршення не тільки рів-
ня виконуваних завдань та функцій суду, 
але й до зниження можливості учасників 
управлінських процедур реалізовувати 
свої права, свободи та законні інтереси.

Метою даної статті є: встановлення 
змісту поняття «учасники управлінських 
процедур у судах»; визначення спеці-
альних ознак, які характерні саме для 
цих управлінських відносин; узагальнен-
ня учасників внутрішньоорганізаційної 
управлінської процедури в судах; роз-
криття спеціальних ознак управлінських 
процедур в судах; характеристика органі-
заційних зв’язків учасників управлінських 
процедур у судах. 

Виклад основного матеріалу
Під суб’єктом управлінської проце-

дури розуміють одну або декілька осіб, 
які володіють необхідною сукупніс-
тю суб’єктивних прав та суб’єктивних 
обов’язків, необхідних їм у конкретних 
правовідносинах.
В адміністративному праві під 

суб’єктом правовідносин розуміють но-
сія (власника) прав та обов’язків у сфері 
державного (публічного) управління, які 
передбачені адміністративно-правовими 
нормами [2, с. 73].
Внаслідок відповідності певним со-

ціальним передумовам особа, яка висту-
пає учасником управлінських процедур 
в діяльності органів суду, має право на 
суб’єктивні права та обов’язки. До таких 
особливостей (соціальних передумов) у 
науковій літературі відносять: зовніш-
ню відокремленість, яка характеризуєть-

ся наявністю системоутворюючих ознак; 
персоніфікацію в суспільних відносинах 
управлінського типу; здатність виражати 
і здійснювати персоніфіковану волю у від-
носинах з державою або державну волю у 
процесі адміністративно-правового регу-
лювання суспільних відносин [2, с. 74]. 
Суб’єктивний склад управлінської 

процедури утворюють дві групи: перша 
– це передусім державний орган (суд), а 
другою є саме фізична (громадянин Укра-
їни, іноземець, особа без громадянства) 
або юридична особа, яку можуть називати 
«приватною особою». Відносини, що вини-
кають між цими суб’єктами, мають ознаку 
субординаційності, тобто службове підпо-
рядкування молодшого спеціаліста більш 
досвідченому. Дана ознака базується на 
правилах службової д исципліни. Права та 
обов’язки встановляються та відповідають 
чинному законодавству.
Залежно від ініціативи та наслідків 

приватні суб’єкти управлінських проце-
дур поділяються на осіб, які, звертаючись 
до адміністративного органу, реалізують 
свої особисті права та законні інтереси. 
У такому випадку їх називають «заявни-
ками», а ті особи, які подають скаргу до 
суду про бездіяльність або неналежну ді-
яльність органу, називаються «скаржни-
ками». Можливі випадки залучення особи 
до провадження відповідним органом за 
її власною ініціативою або за побажанням 
цього органу, якщо рішення по справі 
може якимось чином вплинути на права 
та інтереси цієї особи. В такому випадку 
така особа називається «зацікавленою осо-
бою». До їх складу входять:
а) ті особи, яких залучають до управ-

лінських процедур за побажанням однієї 
із сторін (наприклад, представник, тобто 
особа, на права та законні інтереси якої 
може вплинути відповідне рішення у 
справі); 
б) особа, яка своїми діями сприяла чи 

може сприяти розгляду певного питання 
(свідки, експерти, перекладачі, спеціаліс-
ти);
в) третя група – це законні представ-

ники, тобто батьки, опікуни чи піклуваль-
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ники, які діють з підстав, передбачених у 
законодавстві.
Коло суб’єктів, які входять до складу 

внутрішньоорганізаційної управлінської 
процедури у судах, можна класифікувати 
залежно від повноважень на місцях:

1) голова суду – це суб’єкт владних по-
вноважень, який наділений такими управ-
лінськими функціями згідно із Законом 
України «Про судоустрій та статус суддів»: 
представляє суд як орган державної влади 
у зносинах з іншими органами державної 
влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, фізичними та юридичними особами; 
визначає адміністративні повноваження 
заступника голови місцевого суду; конт-
ролює ефективність діяльності апарату 
суду, вносить керівникові територіально-
го управління Державної судової адміні-
страції України подання про призначен-
ня на посаду керівника апарату суду, за-
ступника керівника апарату суду та про 
звільнення їх з посад, а також про засто-
сування до керівника апарату суду, його 
заступника заохочення або накладення 
дисциплінарного стягнення відповідно до 
законодавства; видає на підставі акта про 
призначення (обрання) суддею чи звіль-
нення судді з посади відповідний наказ; 
повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію 
суддів України про наявність вакантних 
посад у суді в десятиденний строк з дня їх 
утворення; забезпечує виконання рішень 
зборів суддів місцевого суду; контролює 
ведення в суді судової статистики, дбає 
про інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня суддів з метою підвищення якості су-
дочинства; забезпечує виконання вимог 
щодо підвищення кваліфікації суддів міс-
цевого суду; здійснює інші повноваження, 
визначені законом. Найбільш постійною 
з перелічених функцій є саме організа-
ційне керівництво суддівським апаратом, 
що забезпечує об’єднання та спрямування 
зусиль усіх працівників на досягнення по-
ставлених цілей та завдань [3, с. 174];

2) заступник голови – це ще один учас-
ник управлінських процедур, який займає 
нижче положення відповідно до голови 
суду. В межах законодавства та покладе-
них на нього головою суду повноважень 

виконує такі функції: розглядає звернен-
ня громадян та юридичних осіб, питання 
запровадження і розвитку інформацій-
них технологій, взаємодії з політични-
ми партіями, рухами, громадськими та 
релігійними організаціями, додержання 
Конституції та Законів України; здійснює 
організацію діловодства, організовує та 
контролює розроблення інструктивних 
матеріалів з діловодства, вдосконалення 
форм і методів обробки документів, впро-
вадження комплексної автоматизації у ді-
ловодстві; здійснює методичне керівни-
цтво та контроль за веденням діловодства 
в апараті, управліннях, відділах та інших 
виконавчих органах міської ради; забез-
печує розроблення зведеної номенклату-
ри справ, формування централізованого 
архіву; забезпечує формування планів 
роботи виконавчого комітету, плануван-
ня апаратних нарад при міському голові, 
організаційних заходів міської ради та її 
виконавчих органів; забезпечує організа-
ційно-методичну діяльність виконавчого 
комітету, підготовку матеріалів на його 
розгляд; забезпечує реалізацію державної 
політики з питань кадрової роботи; здій-
снює контроль за дотриманням Закону 
України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» та інших законодавчих 
та нормативно-правових актів з питань 
кадрової роботи; у межах наданих повно-
важень здійснює керівництво персоналом, 
добір кадрів; узагальнює практику роботи 
з кадрами, вносить керівнику органу про-
позиції щодо її вдосконалення; контролює 
редагування, реєстрацію та випуск роз-
поряджень міського голови (у тому числі 
про відрядження), рішень виконавчого 
комітету, своєчасне їх розсилання адреса-
там; бере участь в організаційно-технічній 
підготовці засідань, нарад, які проводить 
міський голова; контролює виконання 
відділами, управліннями та іншими ви-
конавчими органами міської ради рішень 
органів державної влади, розпоряджень 
і доручень міського голови та рішень ви-
конавчого комітету, а також виконує інші 
повноваження, передбачені законодав-
ством;
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3) судді судової палати – треті за міс-
цем суб’єкти управлінської процедури, 
які утворюються, призначаються та діють 
за рішеннями, які приймаються зборами 
суддів. Вони діють, враховуючи свою спе-
ціалізацію і не виходячи за межі допус-
тимої судової юрисдикції. Судові палати 
утворюються за двома критеріями, а саме: 
враховуючи особу (юридичну чи фізичну), 
а також залежно від предмету спору. Не-
обхідність їх діяльності полягає у тому, що 
вони потрібні при розгляді певних справ 
у межах судової юрисдикції. До їх складу 
входить секретар, який призначається як 
і судді. Їх повноваження передбачають 
здійснення судочинства у справах в по-
рядку, встановленому процесуальним за-
коном; ведення та аналіз судової статис-
тики, вивчення та узагальнення судової 
практики; допомогу на методологічному 
рівні різним судам застосовувати норми 
права, здійснення інших повноважень, 
передбачених законом. До їхнього скла-
ду може входити заступник секретаря, 
необхідний для виконання повноважень 
секретаря судової палати за його відсут-
ності. Він обирається строком на п’ять ро-
ків більшістю голів від загальної кількості 
суддів у палаті;

4) апарат суду – допоміжний суб’єкт 
у судових палатах. Складається з керів-
ника та його підлеглих. Безпосереднім 
повноваженням керівника є здійснення 
керівництва апаратом суду. До загальних 
повноважень його підлеглих входить ве-
дення всієї роботи в палаті, контроль су-
дової практики у справах, віднесених до 
компетенції палати, інформування зборів 
суддів суду про діяльність судової палати. 
Секретар судового засідання забезпечує 
контроль за повним фіксуванням судового 
засідання технічними засобами і веде жур-
нал судового засідання та про порядок ро-
боти з технічними засобами фіксування 
судового процесу (судового засідання) [4]. 
Окрім того, під час вчинення окремої про-
цесуальної дії поза судовим засіданням се-
кретар судового засідання складає прото-
кол. Секретар судового засідання за дору-
ченням головуючого вчиняє інші дії, що 
стосуються розгляду справи: надає матері-

али справи особам, які беруть у ній участь, 
виготовляє копії судових рішень та інших 
документів у справі тощо. До складу сис-
теми судового апарату можуть входить 
окремі елементи: а) відділ документаль-
ного забезпечення, канцелярія; б) відділ 
кадрової роботи та аналітично-статистич-
ної роботи; в) відділ планово-фінансової 
діяльності, бухгалтерського обліку та звіт-
ності; г) відділ матеріально-технічного та 
господарського забезпечення.
Виконання обов’язків, які покладають-

ся на кожний окремий елемент внутріш-
ньої побудови суду, забезпечує ефектив-
ність захисту порушених та невизнаних 
прав та свобод громадян та сприяє ста-
новленню дійсно самостійної судової вла-
ди. При цьому, найважливішою є етична, 
моральна та особиста правосвідомість но-
сіїв правосуддя. Як зазначив М. Пшонка: 
«Дотримання законником моральних та 
етичних вимог дозволяє запобігти нега-
тивній оцінці діяльності суду суспільством. 
У суддівському середовищі регіону безза-
перечним моральним та професійним ав-
торитетом перш за все повинен володіти 
голова апеляційного суду, який має бути 
прикладом для наслідування для кожного 
законника без винятку» [5, с. 1–2].
Існує багато вимог до організаційної 

структури органів суду. Найголовнішими 
з них можна визначити саме такі вимоги:

1) організаційний склад суду повинен 
забезпечувати виконання головних за-
вдань та цілей суду, а отже, підкорятись 
вимогам та потребам судової діяльності;

2) необхідно розподіляти працю суддів 
найефективнішим шляхом, щоб забезпе-
чувати рівномірне навантаження, покла-
дання зобов’язань залежно від спеціаль-
ності та надання можливість для творчого 
розвитку кожного окремого судді;

3) необхідне встановлення вертикаль-
них та горизонтальних повноважень між 
усіма працівниками суду. Кожне завдан-
ня, яке покладається на суддю, повинно 
відповідати його компетенції;

4) одним з головних принципів діяль-
ності суду є підтримання постійної відпо-
відності організаційної структури управ-
ління у суді умовам соціально-культурно-
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го розвитку, що має велике значення при 
винесенні рішень по справі, розмежуванні 
повноважень між працівниками та вста-
новленні меж керування персоналом суду. 
Відсутність даного принципу спричинить 
«сліпий» розгляд справ без забезпечення 
належного результату;

5) порушення обсягу повноважень, 
функцій та обов’язків може спричинити 
дисбаланс у системі управління, як в окре-
мих його підрозділах, так і в цілому у суді.
Таким чином, весь персонал можна 

розподілити на тих, хто має владні повно-
важення та здійснює головну діяльність у 
суді, та тих, хто складає допоміжну части-
ну та виконує обслуговування самого про-
цесу управління, всіх інших форм управ-
лінської діяльності. На владних суб’єктів 
покладено здійснення головних управлін-
ських функцій та контроль за підпорядко-
ваним персоналом. Даний вплив є необ-
хідним для досягнення поставлених цілей 
та завдань шляхом впливу на поведінку 
підлеглих. Можливість реалізації даного 
впливу закріплена на законодавчому рівні 
та підлягає обов’язковому виконанню.
Також, на нашу думку, є необхідним 

поділ суб’єктів управлінських процедур 
залежно від особи, яка в них бере участь. 
В одних випадках у таких процедурах 
суб’єктом виступає лише сам орган – суд, 
а в інших – службова або посадова осо-
ба суду. Необхідно врахувати і те, що на 
сьогодні немає остаточної думки науков-
ців щодо поняття службової та посадової 
особи. Ці поняття дуже активно викорис-
товуються в різних нормативно-правових 
актах та законах. 
Залежно від чисельності осіб при 

розгляді певних справ владні учасники 
управлінської процедури можуть класи-
фікуватись на: 1) колективних (колегіаль-
них); 2) індивідуальних (одноособових). 
До колегіальних учасників управлін-

ських процедур відносять усіх тих, однією 
із сторін яких є одночасно дві та більше 
особи (орган суду, трудовий колектив, ко-
легія, нарада тощо). Індивідуальні (одно-
особові) управлінські процедури здійсню-
ються однією особою самостійно, тобто без 
погодження та обговорення їх у колективі 

або з окремими особами (найчастіше це 
оперативні рішення, які стосуються по-
всякденних питань службової діяльності, 
які приймаються керівником) [6, с. 89]. 
Залежно від зв’язків у відносинах, які 

виникають між суб’єктами управлінської 
процедури при здійсненні ними повнова-
жень, їх можна поділити на: 1) субордина-
ції; 2) координації; 3) реординації. 
Під субординаційними розуміють від-

носини, які чітко передбачають сувору 
підконтрольність одних працівників ін-
шим згідно з правилами службової дис-
ципліни (виникають між головою суду 
та працівниками апарату суду з приводу 
проходження останніми державної служ-
би, характеризуються правомочністю 
одного суб’єкта використовувати розпо-
рядчі, контрольні повноваження щодо 
інших учасників відносин). У науковій 
літературі субординація визначається як 
«вертикальна взаємодія сторін, коли одна 
сторона підпорядкована іншій, а також 
наявні владні повноваження у вищого рів-
ня в системі управління щодо нижчого»-
[7, с. 35].
Протилежністю субординаційних від-

носин є координаційні, тобто відносини 
між головою суду та радою суддів, які ви-
користовуються не тільки для реалізації 
власних владних повноважень, але і для 
забезпечення ефективної спільної діяль-
ності. Вони характеризуються рівністю 
суб’єктів один перед одним при здійснен-
ні певної діяльності. Дані відносини ха-
рактерні для органів суду з рівним обся-
гом повноважень. 
Особливе значення в умовах реформу-

вання судової влади належить реорганіза-
ційним відносинам. Вони є відносно нови-
ми на сьогодні та недостатньо розкриті у 
наукових працях [8, с. 1] Суть реордина-
ційних зв’язків полягає у тому, що владні 
суб’єкти управлінських процедур мають 
право вимагати від підлеглих належної 
поведінки стосовно реалізації їх прав, 
свобод та інтересів, наприклад, видання 
наказів, розпоряджень. Дані зв’язки ви-
никають між головою суду та громадяна-
ми з приводу подання останніми скарг на 
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непроцесуальність дії суддів, працівників 
апарату суду.
Учасники управлінської процедури 

мають певні організаційні зв’язки, які по-
діляються на лінійні та функціональні. 
Лінійні зв’язки виникають з приводу при-
йняття та реалізації різних управлінських 
рішень, а також з приводу використання 
інформації, що надходить до суду, але в 
межах «лінійних» керівників управління. 
Головними завданнями таких керівників 
є: забезпечення організаційної діяльності 
суду та впорядкування структурних під-
розділів суду. Наявність такого керуючого 
суб’єкта надає змогу вирішення будь-яких 
питань з приводу розвитку, функціону-
вання, забезпечення довірених йому під-
розділів, а також видання певних наказів, 
розпоряджень, які будуть обов’язковими 
для інших працівників, що є нижчими за 
рангом. Паралельно «лінійним» повнова-
женням існують також і функціональні. 
Такі права можуть надаватись як керів-
никам, так і звичайним підлеглим управ-
лінського апарата. Останнє відбувається, 
коли на таку особу покладається можли-
вість видавати певні розпорядження та 
вчиняти відповідні дії, які зазвичай закрі-
плені за керівником підрозділу. За загаль-
ним правилом, повноваження персоналу 
обмежуються відносно керівників. До їх 
компетенції належить: створення планів, 
надання рекомендацій, порад чи допомо-
ги з приводу певного питання чи справи, 
але ні в якому випадку не керування ін-
шими працівниками щодо виконання їх 
наказів чи розпоряджень.

Висновки
Отже, під учасником управлінських 

відносин у діяльності судових органів не-
обхідно розуміти особу, яка володіє комп-
лексом законодавчо закріплених прав, 
свобод, законних інтересів та обов’язків, 
які гарантуються на рівні адміністра-
тивно-правової норми, та має здатність 
реалізовувати права та виконувати по-
кладені на неї повноваження. Щодо спе-
ціальних ознак, які характерні саме для 
цих відносин, необхідно зауважити, що: 
1) обов’язковим учасником повинен бути 

орган суду чи його посадова особа – у зо-
внішніх управлінських процедурах, та по-
садова особа суду – у тому випадку, коли 
це стосується внутрішньоорганізаційних 
управлінських процедур; 2) за різних об-
ставин одні і ті ж учасники даних проце-
дур можуть бути владними та підпоряд-
кованими; 3) в залежності від сукупності 
прав та обов’язків учасники можуть бути 
як юридично нерівними, так і юридично 
рівними, однак, на практиці частіше зу-
стрічається нерівність між учасниками.
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SUMMARY 
The content of the concept “participants of 

administrative procedures in courts” is clarifi ed. 
Thus, under the participant of managerial 
relations in the activity of judicial bodies, it is 
proposed to understand a person who possesses 
a complex of legally established rights, freedoms, 
legal interests and duties, which are guaranteed at 
the level of administrative law, and has the ability 
to exercise rights and fulfi ll the powers entrusted 
to it .

Special features that are characteristic of 
these relations are as follows: 1) the obligatory 
participant should be the court body or its 
offi cial in external management procedures, 
and the offi cial of the court - in the case when 
it concerns internal organizational management 
procedures; 2) in different circumstances, the same 
participants in these procedures may be competent 
and subordinate; 3) depending on the set of rights 
and obligations, the participants can be both 
legally unequal and legally equal, however, in 
practice, the inequality between the participants is 
more often encountered.

It is determined that the participants of the 
internal organizational management procedure 
in courts are: 1) the chairman of the court; 2) 
deputy chairman; 3) Judges of the Chamber; 
4) the apparatus of the court, the foreign 
organization - the court (judge), citizens (in the 
process of exercising their rights). It is revealed 
that the special features that are characteristic 
of administrative procedures in courts are as 
follows: 1) obligatory participant should be the 
court body or its offi cial in external management 
procedures, and the offi cial of the court - in case 
it concerns internal organizational management 
procedures; 2) in different circumstances, the same 
participants in these procedures can be both power 
and subordinate; 3) depending on the extent of 
rights and obligations, participants can be both 
legally unequal and legally equal. It is concluded 
that the participants in the management procedure 
have certain organizational connections, which 
are divided into linear and functional ones.

Key words: courts, management procedures, 
administrative-legal provision, subject 
of Administrative Law, legal regulation, 
jurisdictional procedures, management decisions, 
management procedures of control and 
supervision.

АНОТАЦІЯ 
З’ясовано зміст поняття «учасники управ-

лінських процедур у судах». Так, під учасником 
управлінських відносин у діяльності судових ор-
ганів пропонується розуміти особу, яка володіє 
комплексом законодавчо закріплених прав, сво-
бод, законних інтересів та обов’язків, які гаран-
туються на рівні адміністративно-правової 
норми, та має здатність реалізовувати права 
та виконувати покладені на неї повноваження. 
До спеціальних ознак, які характерні саме 

для цих відносин, віднесено: 1) обов’язковим 
учасником повинен бути орган суду чи його по-
садова особа – у зовнішніх управлінських проце-
дурах, та посадова особа суду – у тому випадку, 
коли це стосується внутрішньоорганізаційних 
управлінських процедур; 2) за різних обставин 
одні і ті ж учасники даних процедур можуть 
бути владними та підпорядкованими; 3) в за-
лежності від сукупності прав та обов’язків 
учасники можуть бути як юридично нерівни-
ми, так і юридично рівними, однак, на прак-
тиці частіше зустрічається нерівність між 
учасниками.
Визначено, що учасниками внутрішньо-

організаційної управлінської процедури в судах 
є: 1) голова суду; 2) заступник голови; 3) судді 
судової палати; 4) апарат суду, зовнішньоор-
ганізаційної – суд (судді), громадяни (в процесі 
реалізації своїх прав). З’ясовано, що спеціаль-
ними ознаками, які характерні управлінським 
процедурам у судах, є такі: 1) обов’язковим 
учасником повинен бути орган суду чи його по-
садова особа – в зовнішніх управлінських проце-
дурах, та посадова особа суду – в тому випадку, 
коли це стосується внутрішньоорганізаційних 
управлінських процедур; 2) за різних обставин 
одні й ті самі учасники даних процедур можуть 
бути як владними, так і підпорядкованими;-
3) залежно від обсягу прав та обов’язків учасни-
ки можуть бути як юридично нерівними, так 
і юридично рівними. Зроблено висновок про те, 
що учасники управлінської процедури мають 
певні організаційні зв’язки, які поділяються на 
лінійні та функціональні.
Ключові слова: суди, управлінські проце-

дури, адміністративно-правове забезпечення, 
суб’єкт адміністративного права, правове регу-
лювання, юрисдикційні процедури, управлінські 
рішення, контрольно-наглядові управлінські 
процедури.
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÔÓÍÊÖ²¯ ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÕ 
ÓÑÒÀÍÎÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена исследованию основ-
ных задач и функций судебно-экспертных уч-
реждений как основных субъектов судебно-экс-
пертной деятельности в Украине. На основе 
анализа нормативно-правовых актов, регули-
рующих судебно-экспертную деятельность в 
Украине, ряда законопроектов в данной сфере, 
а также научной литературы были выделе-
ны и уточнены основные задачи и функции 
судебно-экспертных учреждений, охарактери-
зовано их содержание.
Ключевые слова: судебно-экспертные уч-

реждения, судебно-экспертная деятельность, 
судебная экспертиза, правовой статус, задачи 
и функции.
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чергу, вимагає чіткого визначення та характе-
ристики загальної мети, завдань та функцій їх 
діяльності, які відбивають їх значення і місце 
у системі зв’язків з іншими суб’єктами право-
відносин у сфері судово-експертної діяльності 
та становлять основу їх правового статусу.

      Актуальність теми дослідження
Актуальність і значимість дослідження за-

вдань та функцій діяльності судово-експерт-
них установ як ключових елементів їх право-
вого статусу визначається, насамперед, загаль-
ним завданням пошуку та визначення шляхів 
підвищення ефективності існуючої системи 
організації судово-експертної діяльності, 
оптимізації її правового забезпечення, адже 
наразі в діяльності судово-експертних установ 
накопичилася ціла низка невирішених право-
вих та організаційних проблем, пов’язаних 
із різного роду суперечностями в організації, 
управлінні та координуванні їх діяльності, 
прогалинами і неузгодженістю у правовому 
забезпеченні. Більше того, в сучасних умовах 
реформування судової системи України, що 
ставлять перед системою судово-експертних 
установ якісно нові вимоги та потребують 
впровадження нових стандартів діяльності, 
питання чіткого визначення та нормативно-
правового закріплення адміністративно-пра-
вового статусу набуває першочергового зна-
чення не лише для забезпечення належного 
функціонування самої системи судово-екс-
пертних установ, а й для оптимізації процесу-
альних відносин у цій сфері в цілому.

Постановка проблеми
Одним із головних напрямків комплексної 

судової реформи, що відбувається сьогодні в 
Україні, є вдосконалення забезпечення ді-
яльності судово-експертних установ як осно-
вних суб’єктів судово-експертної діяльності, 
адже ефективне забезпечення правосуддя не 
в останню чергу залежить від функціонуван-
ня незалежної, кваліфікованої та об’єктивної 
експертизи, зорієнтованої на максимальне ви-
користання сучасних досягнень науки і техні-
ки та використання європейського і світового 
досвіду забезпечення судово-експертної ді-
яльності. Визначення напрямків підвищення 
ефективності існуючої системи організації су-
дово-експертної діяльності, оптимізація її пра-
вового забезпечення передбачають, насампе-
ред, з’ясування змісту та особливостей діяль-
ності судово-експертних установ, що, у свою 
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Стан дослідження
Загальнотеоретичні питання правового 

статусу як окремої категорії юридичної науки 
розроблялись у працях таких вітчизняних та 
зарубіжних учених, як В. Авер’янов, С. Алек-
сєєв, О. Бандурка, Ю. Битяк, І. Голоснічен-
ко, В. Копейчиков, Б. Лазарєв, О. Лукашева, 
Г. Мальцев, М. Матузов, П. Рабінович та ін. 
Окремі питання правового статусу суб’єктів 
судово-експертної діяльності досліджували 
Т. Авер’янова, С. Гаспарян, Р. Заяць, О. Клю-
єв, В. Комаха, І. Красюк, Ю. Пілюков, В. Пче-
лін, І. Стародубов, Є. Свобода, Г. Стрілець, 
Н. Ткаченко, О. Хомутенко, О. Угровецький 
та ін. Проте, незважаючи на наявність вели-
кої кількості науково-теоретичних досліджень 
у даній сфері, аналіз сучасного стану розро-
бленості даної проблематики дозволяє відзна-
чити, що сьогодні як на рівні адміністратив-
но-правової науки, так і на рівні чинного за-
конодавства такі елементи правового статусу 
судово-експертних установ, як мета, завдання 
та функції, все ще не отримали свого належ-
ного розгляду та відповідного нормативного 
закріплення.

         Мета та завдання дослідження
Метою статті є аналіз завдань та функ-

цій судово-експертних установ як головних 
суб’єктів судово-експертної діяльності, що 
передбачає встановлення та класифікацію іс-
нуючих судово-експертних установ в Україні, 
визначення головних завдань діяльності да-
них суб’єктів та відповідних функцій, характе-
ристику їх змісту.

Виклад основного матеріалу
Ч.1 ст.7 Закону України «Про судову екс-

пертизу» визначає, що судово-експертну ді-
яльність здійснюють державні спеціалізова-
ні установи, а також у випадках і на умовах, 
визначених цим Законом, судові експерти, 
які не є працівниками зазначених установ, та 
інші фахівці (експерти) з відповідних галузей 
знань [1]. Саме судово-експертні установи є 
головними суб’єктами судово-експертної ді-
яльності в Україні, адже, згідно з Законом, 
виключно державними спеціалізованими 
установами здійснюється судово-експертна 
діяльність, пов’язана з проведенням кримі-
налістичних, судово-медичних і судово-пси-

хіатричних експертиз. Судово-експертні 
установи як головні суб’єкти судово-експерт-
ної діяльності являють собою спеціалізовані 
установи, створені органами виконавчої вла-
ди у встановленому законом порядку для за-
безпечення організації і проведення судових 
експертиз. Як підкреслює В. Хоша, реалізація 
судово-експертними установами своїх прав і 
обов’язків, закріплених нормами адміністра-
тивного права, переводить їх у статус окремих 
суб’єктів адміністративно-правових відносин, 
діяльність яких забезпечується за допомогою 
механізму адміністративно-правового регу-
лювання [2, с.10]. 
Класифікація суб’єктів судово-експертної 

діяльності може проводитися за різними під-
ставами, проте найбільш доцільним уявляєть-
ся їх типологізація відповідно до відомчого 
розподілу, передбаченого чинним законодав-
ством. Система існуючих в Україні судово-екс-
пертних установ, згідно з положеннями Зако-
ну України «Про судову експертизу», має чіт-
кий відомчий поділ, підпорядковуючись від-
повідним центральним органам виконавчої 
влади: Міністерству юстиції, Міністерству вну-
трішніх справ, Міністерству охорони здоров’я, 
Міністерству оборони, Службі безпеки та 
Державній прикордонній службі України [1]. 
Аналіз структури системи суб’єктів судово-екс-
пертної діяльності в Україні дає змогу визна-
чити такі групи судово-експертних установ 
залежно від їх підпорядкування відповідним 
органам виконавчої влади:

1) у сфері управління Міністерства юстиції: 
науково-дослідні інститути судових експертиз 
(які регіонально обслуговують окремі зони) та 
Науково-дослідний центр судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності (зона обслу-
говування якого поширюється на всі регіони);

2) до складу експертних установ Міністер-
ства охорони здоров’я відносяться бюро судо-
во-медичних експертиз й судово-психіатричні 
установи;

3) експертна служба Міністерства внутріш-
ніх справ складається з Державного науко-
во-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України та територіальних під-
розділів – науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних центрів;

4) експертною установою Служби безпе-
ки є Український науково-дослідний інсти-
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тут спеціальної техніки та судових експертиз 
Служби безпеки України, що має відповідні 
експертні підрозділи;

5) у сфері управління Державної прикор-
донної служби судово-експертна діяльність 
здійснюється Головним експертно-криміна-
лістичним центром та його підрозділами;

6) до судово-експертних установ системи 
Міністерства оборони, яка наразі перебуває 
на стадії свого реформування, відповідно до 
законодавства, належали Центр судових екс-
пертиз та судово-медичні лабораторії (усіх на-
йменувань) [1]. 
Загальним призначенням (метою) діяль-

ності судово-експертних установ України є, 
відповідно до преамбули чинного Закону 
України «Про судову експертизу», забезпе-
чення правосуддя незалежною, кваліфікова-
ною і об’єктивною експертизою, орієнтова-
ною на максимальне використання досягнень 
науки і техніки [1]. Відповідно до загальної 
мети мають бути визначені й основні завдан-
ня суб’єктів правовідносин, під якими в ад-
міністративно-правовій науці розуміється за-
безпечення певної соціальної потреби, що у 
положеннях, уставах та інших управлінських 
актах конкретизується в переліку виконува-
них функцій й повноваженнях відповідно-
го суб’єкта адміністративного права [3, с.27]. 
Проте слід зауважити, що у чинному Законі 
не містяться норми, що безпосередньо б ви-
значали загальні завдання діяльності судово-
експертних установ України. Аналіз законо-
давства України свідчить, що державні спеці-
алізовані експертні установи діють відповідно 
до статутів та/або положень про них, за якими 
головним з їх завдань є проведення судових 
експертиз для правоохоронних органів та су-
дів. Це дає можливість констатувати, що осно-
вне загальне завдання діяльності судово-екс-
пертних установ полягає у встановленні фак-
тичних даних у справі в межах поставлених 
перед експертом питань [4, с.17], виявленні 
доказових фактів у результаті застосування до 
об’єкта дослідження спеціальних пізнань [5, 
с.47].
Серед інших загальних завдань, що поста-

ють перед судово-експертними установами 
України, слід відзначити:

- організацію роботи судово-експерт-
них установ та їх структурних підрозділів;

- впровадження сучасних методів дослі-
дження, вдосконалення методик судової екс-
пертизи, забезпечення їх використання;

- надання консультативної допомоги 
працівникам правоохоронних органів, судів 
та ін.;

- підготовку кадрів судових експертів 
[6, с.306-311; 7, с.8-9].
Варто зазначити, що певні спроби норма-

тивно-правового закріплення основних за-
вдань діяльності судово-експертних установ 
України простежуються у Проекті Закону 
«Про судово-експертну діяльність в Україні» 
від 30.03.2017 р. № 6264 [8] та Проекті Зако-
ну «Про судову експертизу та самоврядування 
судових експертів» від 03.04.2018 р. № 8223 
[9]. Зокрема, у першому із зазначених зако-
нопроектів пропонується закріплення загаль-
ного завдання судово-експертної діяльності, 
що визначається як забезпечення правосуд-
дя України незалежною, кваліфікованою і 
об’єктивною експертизою (тобто мова йде, 
насправді, про мету діяльності судово-екс-
пертних установ України). Крім того, ст.3 за-
конопроекту, розкриваючи зміст судово-екс-
пертної діяльності, визначає такі загальні за-
вдання діяльності судово-експертних установ 
України, як: 

1) виконання судовими експертами на 
основі використання спеціальних знань у 
галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла су-
дових експертиз у кримінальних, цивільних, 
господарських, адміністративних справах, 
справах про адміністративні правопорушен-
ня та у виконавчому провадженні; 

2) організація проведення судових експер-
тиз; 

3) проведення наукових досліджень та уза-
гальнень у галузі судової експертизи (плану-
вання, проведення, апробація наукових робіт 
та впровадження їх результатів в експертну 
практику); 

4) науково-методичне та інформаційне за-
безпечення; 

5) профілактика правопорушень засобами 
судової експертизи; 

6) добір, професійна підготовка та проце-
дури надання, підвищення і позбавлення ква-
ліфікації судових експертів [8].
Подібний перелік загальних завдань ді-

яльності судово-експертних установ України 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

48ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

містить і другий законопроект, закріплюючи, 
зокрема: 

1) проведення судової експертизи; 
2) проведення наукових досліджень та уза-

гальнень у галузі судової експертизи (плану-
вання, проведення, апробація наукових робіт 
та впровадження їх результатів в експертну 
практику); 

3) науково-методичне та інформаційне за-
безпечення; 

4) організаційно-управлінське забезпечен-
ня; 

5) добір, професійну підготовку й процеду-
ри надання, підвищення та позбавлення ква-
ліфікації судових експертів [9].
Однією з основних складових цільово-

го блоку адміністративно-правового статусу 
суб’єкта правовідносин є його функції. Під 
функціями у загальному сенсі розуміються 
певні напрямки (види) діяльності, що спрямо-
вані на досягнення головної мети діяльності 
та виконання поставлених завдань [10, с.62]. 
У сучасній адміністративно-правовій науці 
функції визначаються як комплекс основних 
взаємопов’язаних напрямків діяльності, що 
реалізуються як відповідним органом у ціло-
му, так і його окремими структурними підроз-
ділами, посадовими особами і службовцями 
для досягнення загальної мети [11, с.31]. Як 
структурний елемент адміністративно-право-
вого статусу, функції органів державної влади 
і державного управління набувають статутно-
го характеру, тобто передбачають відповідне 
закріплення на рівні законодавчих та під-
законних нормативних актів різного рівня-
[12, с.27]. 
Таким чином, функції судово-експертних 

установ можуть бути визначені як регламен-
товані нормами права основні напрями діяль-
ності, що спрямовані на досягнення загальної 
мети діяльності та виконання поставлених 
завдань. Проте необхідно відзначити, що на 
рівні чинного законодавства функції діяльнос-
ті судово-експертних установ України наразі 
також не отримали свого належного закрі-
плення.
Вітчизняні дослідники (О. Жеребко,-

М. Щербаковський, А. Барцицька, Н. Тка-
ченко та ін.) виділяють такі основні функції 
судово-експертних установ, як судово-екс-
пертне та техніко-організаційне забезпечен-

ня судово-експертної діяльності, що безпосе-
редньо пов’язані із забезпеченням практич-
ної експертної діяльності та спрямовані на 
оптимізацію, впорядкування і забезпечення 
діяльності з виконання судових експертиз 
[13, с.462; 4, с.11, 14, с.48]. Окрім блоку орга-
нізаційно-управлінських функцій, науковці 
виділяють також блок, який складають на-
уково-дослідна, науково-методична та кон-
сультативна функції, спрямовані на розвиток 
наукових основ теорії судової експертизи та 
розробку методичних положень (загальних і 
окремих методик дослідження) судових екс-
пертиз [15, с.17; 4, с.11, 14, с.49]. Крім того, 
В. Шерстюк пропонує виділення окремого 
блоку функцій, до якого відносить пізнаваль-
ну функцію судово-експертних установ [16, 
с.10], а Н. Ткаченко — пізнавальну та кому-
нікативну функції як основні в їх діяльності, 
розуміючи під першою діяльність, спрямова-
ну на забезпечення пізнання різних процесів 
взаємодії суб’єктів судово-експертної діяль-
ності та його результатів, а під другою — ор-
ганізацію безпосередньої й опосередкованої 
взаємодії з усіма учасниками судово-експерт-
ної діяльності [17, с.134]. О. Жеребко цілком 
слушно виокремлює координаційну функцію, 
що виявляється у забезпеченні взаємодії між 
суб’єктами судово-експертної діяльності та 
між суб’єктами судово-експертної діяльності 
й органами держави [4, с.11-12]. Деякі вчені 
пропонують виділення профілактичної функ-
ції судово-експертних установ, яка реалізу-
ється у відповідних процесуальних і непро-
цесуальних формах діяльності співробітників 
судово-експертних установ [14, с.49], а також 
відзначають функцію кадрового забезпечення 
судово-експертної діяльності, спрямовану на 
підготовку експертних кадрів та підвищення 
кваліфікації атестованих експертів [4, с.11; 18, 
с.138].
Таким чином, до основних функцій судово-

експертних установ маємо віднести такі осно-
вні групи:

- організаційно-управлінські функції 
(судово-експертне і техніко-організаційне за-
безпечення судово-експертної діяльності);

- науково-методичні функції (дослідна, 
методична і консультативна функції);

- комунікативно-координаційні функ-
ції (функції забезпечення взаємодії між су-
дово-експертними установами, іншими 



49

Îñòðîï³ëåöü À.Â. - Çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ ñóäîâî-åêñïåðòíèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè

суб’єктами судово-експертної діяльності, ор-
ганами управління, а також здійснення між-
народного співробітництва у сфері судово-екс-
пертної діяльності).
Серед інших функцій судово-експертних 

установ відзначимо: пізнавальну (діагностич-
ну) функцію, функцію кадрового забезпечен-
ня, профілактичну функцію, функцію інфор-
маційного забезпечення та ін.

Висновки
Отже, зміст і спрямованість діяльності судо-

во-експертних установ України визначається 
їх головною метою, завданнями та функціями. 
Головною метою діяльності судово-експерт-
них установ України є, відповідно до чинно-
го законодавства, забезпечення правосуддя 
незалежною, кваліфікованою та об’єктивною 
експертизою, орієнтованою на максимальне 
використання досягнень науки і техніки. До 
основних завдань діяльності судово-експерт-
них установ України відповідно до встанов-
леної мети маємо віднести: діяльність щодо 
організації та проведення судових експертиз; 
наукову та консультативну діяльність; кадро-
ве забезпечення діяльності судово-експертних 
установ; науково-методичне та інформаційне 
забезпечення діяльності судово-експертних 
установ. Серед основних функцій судово-екс-
пертних установ відзначимо: організаційно-
управлінські (судово-експертне та техніко-ор-
ганізаційне забезпечення судово-експертної 
діяльності); науково-методичні (науково-до-
слідна, методична і консультативна функції); 
комунікативно-координаційні (функції забез-
печення взаємодії між судово-експертними 
установами, іншими суб’єктами судово-екс-
пертної діяльності, органами управління, а 
також міжнародне співробітництво у сфері 
судово-експертної діяльності).
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to research 

of objectives and functions of forensic expert 
institutions as main subjects of forensic expert 
activity in Ukraine. The content of objectives 
and functions of forensic expert institutions was 
determined and analyzed.

The essence and specifi c features of activity 
of forensic expert institutions, which transform 
them into independent subjects of legal relations 
and determine their leading place in the general 
system of subjects of forensic expert activity, are 
considered. The usefulness of the classifi cation 
of forensic expert institutions based on their 
subordination to the relevant executive authorities 
has been substantiated.

The content and direction of activity of the 
forensic expert institutions is determined by 
their main purpose, objectives and functions. 
The general purpose, objectives and functions 
of forensic expert institutions refl ect their 
importance and place in the system of subjects of 
legal relations in the forensic expert activity and 
form the basis of their legal status.

The main objective of the activity of forensic 
expert institutions of Ukraine was established 
in accordance with the norms of the current 
legislation. At the same time, the Ukrainian 
legislation doesn’t contain norms defi ning the 
general objectives of the activity and functions of 
the forensic expert institutions of Ukraine.

Through the analysis of normative-legal 
acts and bills that regulate forensic activities in 
Ukraine, the main objectives and functions of 
forensic expert institutions were developed and 
proposed, their content was characterized.

Key words: forensic expert institutions, 
forensic and expert activity, forensic examination, 
legal status, objectives and functions.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено основні завдання та 

функції судово-експертних установ як головних 
суб’єктів судово-експертної діяльності в Украї-
ні, визначено й проаналізовано їх зміст.
Розглянуто сутність та особливості діяль-

ності судово-експертних установ, що перетво-
рюють їх на самостійні суб’єкти правовідносин 
й визначають їх провідне місце в загальній 
системі суб’єктів судово-експертної діяльності. 
Найбільш доцільною визнано типологізацію 
судово-експертних установ на підставі перед-
баченого чинним законодавством їх підпоряд-
кування відповідним органам виконавчої влади.
Відзначено, що зміст і спрямованість ді-

яльності судово-експертних установ України 
визначаються їх головною метою, завданнями 
та функціями. Доведено, що загальна мета, за-
вдання та функції судово-експертних установ 
безпосередньо визначають їх значення та міс-
це у системі зв’язків з іншими суб’єктами ад-
міністративних правовідносин у сфері судово-
експертної діяльності та становлять основу їх 
правового статусу.
Встановлено головну мету діяльності су-

дово-експертних установ України відповідно до 
норм чинного законодавства. З’ясовано, що при 
цьому чинне законодавство не містить норм, 
які б безпосередньо визначали загальні завдан-
ня діяльності та функції судово-експертних 
установ України.
На підставі аналізу нормативно-правових 

актів, що регулюють судово-експертну діяль-
ність в Україні, а також низки законопроектів 
та сучасної наукової літератури у даній галузі, 
відповідно до встановленої мети було запропо-
новано перелік основних завдань та відповідних 
функцій судово-експертних установ, охаракте-
ризовано їх зміст.
Ключові слова: судово-експертні установи, 

судово-експертна діяльність, судова експерти-
за, правовий статус, завдання та функції ді-
яльності. 
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ÑËÓÆÁÎÂÖ²Â ÊÎÐÏÓÑ Ó ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÐÀÏÒÎÂÎ¯ Ä²¯

В данной статье рассмотрены основные 
особенности профессионального обучения, под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации служащих Корпуса оперативно-вне-
запной действия. Представлены определения 
терминов «профессиональная подготовка», 
«служебная подготовка» и установлено, как 
между собой соотносятся эти понятия. 
Предоставлено собственную классификацию 
этапов служебной подготовки и рассмотрены 
основные особенности каждого из них. Под-
черкнута важность совершенствования нор-
мативной и материально-технической базы 
при выполнении функций спецподразделением 
и важность проведения тактической подго-
товки служащих. Предложены конкретные 
пути совершенствования этих процессов во 
время прохождения службы в Корпусе опера-
тивно-внезапного действия.
Ключевые слова: профессиональная под-

готовка, служебная подготовка, этапы слу-
жебной подготовки, тактическая подготов-
ка, профессиональное обучение, повышение 
квалификации, функциональная подготовка, 
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умовах. Підвищення рівня злочинності, зо-
внішніх загроз для держави, проведення ан-
титерористичної діяльності, визволення за-
ручників - усі ці сфери діяльності потребують 
від службовців підрозділу Корпусу оператив-
но-раптової дії (далі – КОРД) прояву всього 
арсеналу професійних та особистих навичок, 
зібраності, компетентності, оперативності та 
інших найважливіших людських якостей, які 
в повній мірі здатні проявитись, у тому числі і 
в екстремальних умовах.
У цьому контексті необхідно сказати, що 

професійна підготовка, навчання, перепідго-
товка, підвищення кваліфікації службовців ві-
діграє одну з найважливіших функцій під час 
проходження служби, оскільки за допомогою 
цих службових інструментів і вигартовуються 
основні риси характеру професійного служ-
бовця спецпідрозділу. Можна стверджувати, 
що людина за своєю природою навчається 
протягом усього життя, а професійна діяль-
ність та забезпечення досягнення цілей цієї 
діяльності неможливе без здобуття нових 
знань, досвіду та відточення особистих нави-
чок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Питанням професійної підготовки, на-

вчання, підвищення кваліфікації, перепід-
готовки присвячено дуже багато наукових 
праць. Ці питання свого часу досліджували 
та вивчали: О. М. Бандурка, В. В. Волошина, 
О. В. Родіонов, В. А. Васильєв, І. Б. Гонча-
ренко, В. С. Венедіктов, І. П. Голосніченко, 
О. М. Музичук, О. Ю. Синявська, О. Н. Яр-

Постановка проблеми
У сучасних умовах функціонування пра-

воохоронної системи, службова діяльність 
працівників поліції, особливо працівників 
підрозділу спеціального призначення, пе-
редбачає виконання широкого кола функцій 
та завдань. У більшості випадків служба у 
спецпідрозділі відбувається в екстремальних 
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миш та багато інших науковців. Дуже багато 
наукових праць присвячено питанням психо-
логічної підготовки працівників внутрішніх 
справ. Однак, можна стверджувати, що пи-
тання особливостей професійного навчання, 
підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації службовців Корпусу оперативно-
раптової на сьогодні потребують додаткового 
вивчення та аналізу. 

Метою даної статті є визначення особли-
востей професійної підготовки службовців 
спецпідрозділу Корпусу оперативно-рапто-
вої, враховуючи сучасні вимоги до функціону-
вання правоохоронної системи, нові виклики 
та вимоги суспільства. 

Виклад основного матеріалу
На початку розгляду нашої теми необхід-

но перш за все встановити суть таких понять, 
як професійна та службова підготовка.
Відповідно до визначення, яке міститься 

у профільному законодавстві, під поняттям 
«службова підготовка» розуміють систему за-
ходів, спрямованих на закріплення та онов-
лення необхідних знань, умінь та навичок 
працівника поліції з урахуванням специфіки 
та профілю його службової діяльності [1, п.3]. 
Виділяють п’ять видів службової підго-

товки працівників органів поліції, а саме: 
функціональна підготовка, загальнопрофіль-
на підготовка, тактична підготовка, вогнева 
підготовка, фізична підготовка.
Одночасно, в науковій літературі існує за-

гальний погляд на визначення терміну про-
фесійна підготовка як цілеспрямований про-
цес навчання реальних і потенційних пра-
цівників професійних знань та вмінь з метою 
набуття навичок, необхідних для виконання 
певних видів робіт. Цьому слугують різні фор-
ми здобуття професійної освіти – навчання у 
вищих і спеціалізованих навчальних закла-
дах освіти, стажування на курсах підвищення 
кваліфікації, удосконалення професійної май-
стерності на виробництві тощо [2, с. 59].
Інші джерела пояснюють значення тер-

міну «професійна підготовка», як сукупність 
спеціальних знань, навичок та умінь, якос-
тей, трудового досвіду та норм поведінки, які 
забезпечують можливість успішної роботи з 
певної професії [3, с. 1169], або професійну 

підготовку розуміють як процес формуван-
ня фахівця для однієї з галузей трудової ді-
яльності, пов’язаного з оволодінням певним 
родом занять, професією [4, с. 297]. За «Пе-
дагогічним енциклопедичним словником», 
професійна підготовка являє собою систему 
професійного навчання, метою якої є приско-
рене набуття тими, хто навчається, навичок, 
необхідних для виконання визначеної робо-
ти або ж групи робіт [5, с. 312].
Як бачимо, чинне профільне законодав-

ство та наукові погляди розрізняють поняття 
«професійна підготовка» та «службова підго-
товка», і це цілком зрозуміло, адже у чинному 
Національному класифікаторі професій Укра-
їни [6] відсутня професія «поліцейський», що, 
на нашу думку, є законодавчою прогалиною. 
Ми вважаємо, що студенти, які отримують 
спеціальну освіту та навички у вищих на-
вчальних закладах системи МВС, після закін-
чення вузу фактично отримують фахову про-
фесію. Тобто є доцільним внести до згаданого 
класифікатора професію «поліцейський». 
Очевидно, що ці два поняття передбача-

ють у собі однакові методи, способи та цілі. 
Службова підготовка, як і професійна, пе-
редбачає певний триваючий процес, на меті 
якого є здобуття особою професійних знань, 
вмінь та навичок, які допоможуть їй викону-
вати трудові обов’язки та покладені завдан-
ня. Крім того, логічним та обґрунтованим є 
висновок про те, що службова підготовка по-
винна включати в себе підвищення кваліфі-
кації, перепідготовку, професійне навчання 
та освіту.
Отже, доцільно запровадити в тексті За-

кону України «Про Національну поліцію» 
[7] термін «службова професійна підготовка» 
або «професійна підготовка службовців», які 
будуть тотожними. Також в обов’язковому 
порядку, у тексті Закону необхідно надати 
тлумачення цього поняття - як системи захо-
дів, спрямованих на отримання спеціальних 
знань, навичок, умінь та якостей, трудово-
го досвіду, норм поведінки, необхідних для 
успішного, якісного проходження служби та 
виконання завдань і функцій, покладених на 
органи Національної поліції України.
Конкретизація підготовки службовців та 

впровадження терміну «службова професій-
на підготовка» або «професійна підготовка 



53

Ïóò³é Ì.Â. - Ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ï³äãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà...

службовців» дасть змогу більш детально та 
конкретно визначати напрями розвитку та 
професійної підготовки службовців.
Розглянувши загальні погляди на визна-

чення термінів «професійна підготовка» та 
«службова підготовка», слід розглянути ко-
жен з напрямів службової підготовки, який 
передбачено профільним законодавством. 
За загальним визначенням, функціональ-

на підготовка - це комплекс заходів, спрямо-
ваний на набуття і вдосконалення поліцей-
ським знань, умінь та навичок у сфері нор-
мативно-правового забезпечення службової 
діяльності, необхідних для успішного вико-
нання ним службових обов’язків [1]. Під час 
функціональної підготовки службовці вивча-
ють чинні нормативно-правові міжнародні та 
національні документи України, особливості 
їх застосування у сучасних умовах, ознайом-
люються та вивчають кодекс поліцейської 
етики та правила етичної поведінки, вивча-
ють досвід роботи органів Національної полі-
ції, вивчають аспекти удосконалення служби 
та управління людськими ресурсами.
Варто також підкреслити, що на початку 

служби бійці спецпідрозділу отримують під-
готовку у Центрі підготовки підрозділів осо-
бливого призначення Національної поліції 
України. 
Крім того, для молодих фахівців, у тому 

числі і службовців спецпідрозділу КОРД, про-
фільним законодавством передбачено прохо-
дження первинної професійної підготовки 
поліцейських [8]. Тобто за допомогою про-
ведення цієї підготовки молодий службовець 
отримує базу знань про діяльність органів по-
ліції, інформацію про перелік виконуваних 
завдань та функцій, вимоги, які висуваються 
до нього. 
Наступним напрямом службової підготов-

ки є загальнопрофільна підготовка, яку розу-
міють як комплекс заходів, спрямованих на 
набуття і вдосконалення поліцейським умінь 
та навичок практичного застосування теоре-
тичних знань щодо формування готовності 
до дій у ситуаціях різних ступенів ризику, а 
також надання домедичної допомоги в про-
цесі виконання службових завдань [1]. Цей 
вид підготовки передбачає отримання знань 
та навичок у сфері безпеки життєдіяльності 
та домедичної підготовки.

Ще одним напрямом підготовки є тактич-
на підготовка. Тактична підготовка - це комп-
лекс заходів, спрямований на набуття і вдо-
сконалення поліцейським навичок практич-
ного застосування теоретичних знань щодо 
правильного оцінювання конкретних подій з 
подальшим прийняттям правомірних рішень 
та психологічної готовності до дій у ситуаціях 
різних ступенів ризику [1].
Деякі науковці розуміють тактичну під-

готовку як систему, побудовану на поєднанні 
структурних елементів (тактики професійної 
діяльності, спеціальної тактики, цивільного 
захисту, військової топографії, тактичної ме-
дицини), яка дозволяє досконало вивчити 
питання управління, всебічного забезпечен-
ня дій особового складу в типових та екстре-
мальних ситуаціях і виробити практичні ре-
комендації щодо їх вирішення. Будучи скла-
довою частиною службової підготовки, така 
підготовка тісно пов‘язана з багатьма наука-
ми загальноосвітнього і галузевого характеру 
[9, с.10].
Як бачимо, існують дещо різні погляди на 

визначення сутності цього виду підготовки. 
Поряд з цим, поєднує ці погляди орієнтація 
на підготовку службовців до дій у екстремаль-
них ситуаціях. Зрозуміло, що тактична підго-
товка для службовців спецпідрозділу КОРД 
займає одне з найважливіших місць у процесі 
виконання службових обов’язків. Від рівня 
цієї підготовки в більшості випадків буде за-
лежати життя самих службовців та про стих 
громадян. 
У профільному законодавстві тактична 

підготовка передбачає отримання службов-
цями навичок: зі збирання інформації про 
оперативну обстановку, прогнозування роз-
витку подій, прийняття раціональних управ-
лінських рішень; формування морально-пси-
хологічної стійкості до виконання службових 
завдань в особливих умовах; припинення гру-
пових порушень публічного (громадського) 
порядку та масових заворушень; затримання 
правопорушників (у тому числі озброєних, у 
будинках та на місцевості); припинення про-
типравних дій за допомогою вогнепальної 
зброї, застосування та використання зброї в 
службовій діяльності (прийняття рішення 
про застосування та використання вогне-
пальної зброї, вибір цілі для знешкодження); 
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володіння прийомами особистої безпеки в ти-
пових та екстремальних ситуація та інше.
Однак, вважаємо, що питанню тактичної 

підготовки спецпідрозділу КОРД необхідно 
приділяти особливу увагу. Спецпідрозділ ви-
конує специфічні функції, тож і підготовка 
бійців повинна враховувати цю специфіку. 
Поряд з загальними методами та способами 
проведення тактичної підготовки, слід ви-
вчати міжнародний досвід, способи та мето-
ди тактичних заходів аналогічних силових 
підрозділів спеціального призначення зару-
біжних країн, вивчати алгоритм ситуацій та 
дії силовиків, розбирати на групових занят-
тях найтиповіші екстрені ситуації та операції 
проведенні іноземними колегами, розробля-
ти плани заходів та встановлювати найтипо-
віші ситуації, процес виходу з них.
Крім того, тактична підготовка службов-

ців спецпідрозділу повинна бути не разовим 
або часовим заходом, а здійснюватися під час 
усього процесу проходження служби, тобто 
кожний день несення служби. Необхідно та-
кож, щоб на державному рівні було створе-
но належні умови для проведення тактичної 
підготовки службовців спецпідрозділу. Для 
цього необхідно створити (модернізувати) 
спеціальні тренінгові центри, де службов-
ці зможуть у польових умовах закріплювати 
отримані тактичні навички. 
Ще одним видом службової підготовки є 

вогнева підготовка. Ця підготовка включає в 
себе не тільки практичні заняття з виконання 
справ зі стрільби з бойової зброї, а передба-
чає вивчення технічних якостей зброї, захо-
дів безпеки під час її використання, викарбо-
вуваню практичних навичок поводження з 
нею та інше. 
Останнім напрямом службової підготов-

ки, яка наведена у профільному законодав-
стві, є фізична підготовка. Вона полягає у 
комплексі заходів, направлених на формуван-
ня та вдосконалення рухових умінь і навичок, 
розвиток фізичних якостей та здібностей по-
ліцейського з урахуванням особливостей його 
професійної діяльності. Разом з особистою фі-
зичною підготовкою законодавством перед-
бачається здобуття службовцями навичок з 
тактики самозахисту та особистої безпеки. 
Отже, нами розглянуто види службової 

підготовки передбачені профільним законо-

давством системи органів Національної полі-
ції, однак зазначений перелік потребує допо-
внень.
На сьогодні існує багато наукових праць, 

які присвячено психологічному стану служ-
бовців органів внутрішніх справ. Такі провідні 
науковці, як Бандурка О. М.,Землянска Е. В., 
Бочарова С. П., Тимченко А. В. та багато ін-
ших наголошували на необхідності психоло-
гічної підготовки та адаптації службовців ор-
ганів внутрішніх справ в процесі проходжен-
ня служби. Майже всі зазначені науковці 
сходяться у поглядах про необхідність психо-
логічного забезпечення оперативно-службо-
вої діяльності співробітників спецпідрозділів 
органів внутрішніх справ. Основною метою 
такого забезпечення є оптимальне викорис-
тання психологічних ресурсів співробітників 
спецпідрозділів, що забезпечують успішне 
виконання ними оперативно-службових за-
дач; відновлення, збереження й підвищення 
працездатності бійців [10, с. 480].
Дослідниками пропонується запрова-

дження умовно трьох етапів психологічної 
підготовки, а саме: 1) психологічна підготов-
ка до роботи в екстремальних умовах; 2) пси-
хологічний супровід у процесі виконання по-
ставлених завдань; 3) психологічна робота з 
бійцями спецпідрозділів після виконання за-
вдань. На нашу думку, запровадження такого 
виду службової підготовки, як психологічна, 
дасть змогу підвищити рівень стресостійкості 
службовців та призведе до досягнення пози-
тивних результатів під час виконання профе-
сійної діяльності.
Також актуальним є залучення фахових 

психологів до роботи у лавах спецпідрозділу. 
Це обумовлено тим, що деякі спецоперації, 
наприклад, визволення заручників, потребу-
ють використання особливих психологічних 
методів та засобів, які можуть бути здійснені 
більш ефективно спеціалістами у галузі пси-
хології (так звані переговорники). Адже вра-
ховуючи поставлені вимоги до спецпідроз-
ділу, стає зрозумілим, що це не штурмовий 
підрозділ, який виконує виключно функції 
з ліквідації злочинців. Отже, існує нагальна 
потреба ввнесення окремого напряму служ-
бової підготовки у профільне положення про 
організацію службової підготовки [1].
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У продовження дослідження варто зазна-
чити, що ст. 72 Закону України «Про Наці-
ональну поліцію» розділяє види підготовки 
службовців та узагальнює їх під поняттям 
професійне навчання. Так, згадана стаття 
передбачає, що професійне навчання склада-
ється з: 1) первинної професійної підготовки; 
2) підготовки у вищих навчальних закладах із 
специфічними умовами навчання; 3) післяди-
пломної освіти (спеціалізація; перепідготов-
ка; підвищення кваліфікації, стажування);-
4) службової підготовки - системи заходів, 
спрямованих на закріплення та оновлення 
необхідних знань, умінь та навичок праців-
ника поліції з урахуванням оперативної об-
становки, специфіки та профілю його опера-
тивно-службової діяльності. Як бачимо, про-
цес перепідготовки, підвищення кваліфікації 
поліцейських віднесено до такого виду про-
фесійного навчання, як післядипломна освіта.
Однак, такий вид професійної підготовки, 

як підвищення кваліфікації, можна і необхід-
но віднести до службової підготовки, а точні-
ше до запропонованого нами терміну «служ-
бова професійна підготовка» або «професійна 
підготовка службовців».
На думку Венедиктова В. С., підвищення 

кваліфікації - це безперервний процес форму-
вання знань та вмінь, який не залежить від 
часу і характеризується відповідними якісни-
ми змінами, адже навіть випускник вищого 
навчального закладу, тобто молодший спеці-
аліст, в перші дні своєї праці об’єктивно по-
падає в такі умови, коли він повинен постійно 
підвищувати свою кваліфікацію, що ще раз 
підтверджує принцип безперервності у про-
цесі підвищення кваліфікації [11, с. 102]. 
Згідно з профільним законодавством, під-

вищення кваліфікації - це підвищення рівня 
готовності працівника поліції до виконання 
його професійних завдань та обов’язків або 
набуття особою здатності виконувати додат-
кові завдання та обов’язки шляхом набуття 
нових знань і вмінь у межах професійної ді-
яльності або галузі знань [12].
Оболенський О. Ю. вважає, що підвищен-

ня кваліфікації за професійними програмами 
передбачає насамперед спрямування навчан-
ня на фахове удосконалення й оновлення 
знань та умінь державних службовців, які за-

ймають посади відповідних категорій у дер-
жавних органах [13, с.278].
Як бачимо із визначення, підвищення ква-

ліфікації є складовою частиною службової під-
готовки, а розділення цих видів підготовки на 
рівні закону відбулось лише в зв’язку із різни-
ми засобами та порядком її проходження. 
Окремої уваги заслуговує процес стажу-

вання поліцейських. Законодавством стажу-
вання поліцейських віднесено до такого виду 
підготовки, як післядипломна освіта. 
За визначенням, яке міститься у поло-

женні про організацію післядипломної освіти 
стажування - це набуття працівником поліції 
досвіду виконання завдань і обов’язків пев-
ної професійної діяльності або галузі знань 
[12]. На думку Криворучко Л. С., стажуван-
ня - це такий вид професійної підготовки, під 
час якого моделюються питання щодо певної 
специфіки виконуваної роботи на робочому 
місці. Автор підкреслює, що людина, яка про-
ходить стажування під керівництвом досвід-
ченого фахівця, набуває практичного досвіду, 
більш швидко опановує професійні вимоги та 
адаптується до умов проходженння служби 
[14, с.106-107]. Відповідно до Закону України 
«Про освіту» стажування – це набуття особою 
досвіду виконання завдань та обов’язків пев-
ної професійної діяльності або галузі знань 
[15].
За загальним правилом, наведеним у по-

ложенні «Про організацію післядипломної 
освіти працівників Національної поліції», 
стажування повинні проходити працівники 
поліції, які зараховані до кадрового резерву 
- для просування по службі; працівники полі-
ції, які вперше призначені на посади керівно-
го складу Національної поліції України; інші 
працівники поліції - при призначенні на нову 
посаду [12].
Метою стажування є формування і за-

кріплення на практиці про фесійних знань, 
умінь, навичок і компетенцій, здобутих у 
результаті теоретичної підготовки. Особли-
вістю цього виду підготовки є те, що під час 
проходження стажування службовцю при-
значається кері вник стажування (як правило, 
це досвідчений фахівець), який може надати 
практичні поради та встановити основні прі-
оритети професійної підготовки службовця.
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Отже, стажування відіграє важливу роль 
у процесі підготовки справжнього професі-
онала правоохоронця. Важливим, з прак-
тичної точки зору, є можливість молодих 
кадрів працювати та проходити стажування 
під керівництвом досвідчених фахівців. По-
ряд з цим, чинне профільне законодавство 
не встановлює певних строків проходження 
стажування, а лише передбачає право ініці-
атора стажування встановлювати цей строк 
з урахуванням мети стажування, складності 
навчання, досвіду практичної роботи пра-
цівника поліції. Тобто законодавством вста-
новлено оціночне поняття, що є неприпусти-
мим, адже встановлення оціночних понять та 
суб’єктивного підходу до прийняття рішення 
може призвести до наявності конфлікту між 
стажистом і керівником.
Тож чітке встановлення меж (строків) ста-

жування потребує законодавчого закріплен-
ня у чинному положенні про організацію піс-
лядипломної освіти [12]. 
Особливе місце в системі професійної 

підготовки займає професійне навчання 
службовців спецпідрозділу КОРД, яке здій-
снюється на базі вищих навчальних закладів 
Національної поліції України на підставі пла-
нів-графіків. Під час проходження навчання 
службовці забезпечуються харчуванням, міс-
цем проживання та коштами на відрядження 
за рахунок бюджетних коштів.
Розглядаючи процес підготовки та на-

вчання службовців КОРД неможливо не 
звернути увагу на такий існуючий у науко-
вій літературі вид підготовки, як самоосвіта. 
Констатуємо, що профільне законодавство, 
яке регулює діяльність органів Національної 
поліції та спецпідрозділу, не містить такого, 
на нашу думку, важливого виду професійної 
підготовки. 
Венедиктов В. С. зазначає, що самоосві-

та – це систематичний, довготривалий, пси-
хологічний і самостійний процес навчання 
працівника протягом усього терміну служби 
з метою безперервного поповнення і погли-
блення знань, умінь і навичок, необхідних 
для успішного виконання функціональних 
обов’язків [11, с.104–105]. З цим тверджен-
ням слід погодитись, адже лише від особистої 
волі службовця залежить успіх вивчення те-
оретичного матеріалу, здобутих професійних 

знань та навичок. Самоосвіта та мотивація 
повинні відігравати провідну роль у процесі 
професійної підготовки службовця. З цією 
метою доцільним буде створення умов для са-
морозвитку службовців. До таких умов можна 
віднести: надання можливості та технічних 
засобів для ознайомлення з досвідом анало-
гічної службової діяльності провідних країн, 
проведення тренінгів та обміну досвідом з 
іноземними колегами, створення належних 
умов праці та відпочинку, встановлення со-
ціальних гарантій, можливості вивчення іно-
земних мов тощо. 

Висновки
На сьогодні чинне законодавство перед-

бачає дуже широке коло та безліч видів про-
фесійної підготовки, поряд з цим, у більшості 
ці види та порядок професійної підготовки 
службовців мають загальний характер, тобто 
орієнтовані на всіх без виключення службов-
ців підрозділів та ланок органів Національної 
поліції, без врахування специфіки діяльності 
та виконуваних спецпідрозділом функцій. Є 
нагальна потреба у внесенні змін до чинного 
положення про організацію післядипломної 
освіти працівників Національної поліції [12] 
або розробці окремого положення про прове-
дення службової професійної підготовки, на-
вчання, підвищення кваліфікації службовців 
спецпідрозділу КОРД. Необхідно запровади-
ти нові сучасні методи та способи підвищення 
кваліфікації, проведення тренінгів та прак-
тику обміну досвідом з іноземними підрозді-
лами спеціального призначення, створення 
сучасних умов та матеріально-технічної бази 
для підготовки службовців спецпідрозділу.
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SUMMARY 
In this article the main features of 

vocational training, preparation, retraining and 
professional development of the Operations and 
Operations Corps are considered. The defi nition 
of the terms “professional training”, “service 
training” and the relationship between these 
concepts are presented. The own classifi cation 
of stages of offi cial training is provided and the 
main features of each of them are considered. It 
was emphasized the importance of improving the 
normative and material-technical base during 
the performance of functions of the special 
forces and the importance of tactical training of 
employees. The concrete ways of improvement of 
these processes are offered at the time of service 
in the Operative-Action Corps.

Key words: professional training, service 
training, stages of service training, tactical 
training, professional training, advanced 
training, functional training, KORD, Corps of 
operationally sudden action.

АНОТАЦІЯ 
У даній статті розглянуті основні особливос-

ті професійного навчання, підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації службовців 
Корпусу оперативно-раптової дії. Представлено 
визначення термінів «професійна підготовка», 
«службова підготовка» та встановлено, як між 
собою співвідносяться ці поняття. Надано кла-
сифікацію етапів службової підготовки та роз-
глянуто основні особливості кожного з них. Під-
креслено важливість удосконалення норматив-
ної та матеріально-технічної бази під час вико-
нання функцій спецпідрозділом та важливість 
проведення тактичної підготовки службовців. 
Запропоновано конкретні шляхи удосконалення 
цих процесів під час проходження служби у Кор-
пусі оперативно-раптової дії.
Ключові слова: професійна підготовка, служ-

бова підготовка, етапи службової підготовки, 
тактична підготовка, професійне навчання, 
підвищення кваліфікації, функціональна підго-
товка, КОРД, Корпус оперативно раптової дії.
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Статья посвящена анализу решений Ев-
ропейского суда по правам человека по поводу 
защиты презумпции невиновности. Человек 
считается невиновным в совершении пре-
ступления и не может быть подвергнут уго-
ловному наказанию, пока его вина не будет 
доказана в законном порядке и установлена 
обвинительным приговором суда. Данная ос-
нова гарантируется Конституцией Украины 
и Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод. 
Ключевые слова: презумпция невиновно-

сти и обеспечение доказанности вины, прин-
цип презумпции невиновности, судебное раз-
бирательство, приговор, Европейский суд по 
правам человека, международные нормы.

і до кожного учасника кримінального про-
вадження була застосована належна право-
ва процедура.

Стан дослідження
Деяким аспектам дослідження питань, 

пов’язаних з проблемами реалізації презумп-
ції невинуватості та забезпечення доведенос-
ті вини у кримінальному процесі, проводили 
українські вчені: присвячені роботи таких 
українських вчених, як-от: М. І. Бажанов, 
Ю. В. Баулін, А. М. Бойко, Т. В. Варфоломеєва, 
В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, І. В. Грицюк, 
Ю. М. Грошевий, А. М. Кислий, Г. К. Кожевні-
ков, В. В. Крижанівський, В. В. Лисенко, 
В. П. Любавіна, В. Т. Маляренко, І. Є. Мароч- 
кін, Т. М. Мірошниченко, М. М. Михеєнко, 
В. В. Молдован, В. Т. Нор, В. О. Попелюшко, 
П. В. Пушкар, П. М. Рабінович, Н. В. Сибі- 
льова, З. Д. Смітієнко, Ю. В. Стеценко, 
О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, В. В. Топ- 
чій, В. І. Фаринник, В. П. Шибіко, М. Є. Шу- 
мило, В. М. Юрчишин, С. С. Яценко та інші [1].

Метою даної статті є аналіз практики 
діяльності (рішення) ЄСПЛ, що стосується 
презумпції невинуватості та забезпечення 
доведеності вини. 

Виклад основного матеріалу                
дослідження

Правова гарантія, що не допускає форму-
вання передчасної позиції щодо винуватості 
особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, 
доки її вину не буде встановлено в судовому 

Постановка проблеми
Однією з основних умов побудови пра-

вової держави в Україні є реформування 
кримінального процесуального законо-
давства з урахуванням положень, що за-
кріплюють зміст презумпції невинуватості 
та забезпечення доведеності вини з метою 
посилення захисту основоположних прав 
і свобод усіх учасників кримінального про-
вадження. Висновки з аналізу практики 
Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) можуть позитивно позначитися на 
побудові демократичного кримінального су-
дочинства, орієнтованого не на покарання, 
а на захист і дотримання основоположних 
прав і свобод учасників кримінального про-
цесу з тим, щоб жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу 
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порядку – презумпція невинуватості. Вона 
закріплена, перш за все, у ст.62 Конституції 
України, яка визначає, що «Особа вважа-
ється невинуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному покаран-
ню, доки її вину не буде доведено в закон-
ному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду» [2]. Також варто відзначити, 
що дана гарантія захищається Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, яку Україна ратифікувала 9 листопа-
да 1995 року при вступі до Ради Європи. З 
цього часу, стало реальним звернення осіб 
до Європейського суду із заявами про по-
рушення прав, які гарантуються вищезгада-
ною Конвенцією [3].
Відповідно до п. 2 ст. 6 Конвенції, вста-

новлено, що «кожен, кого обвинувачено у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
вважається невинуватим доти, доки його 
вину не буде доведено згідно із законом», 
діє обмеження на заяви державних офіцій-
них осіб щодо незавершених криміналь-
них проваджень, які підштовхують громад-
ськість до того, щоб вважати підозрюваного 
винуватим, та до упередженої оцінки фактів 
компетентним судовим органом у законно-
му порядку [3]. 
Практика Європейського суду наповни-

ла цей принцип змістом, який виходить за 
межі суто процесуального аспекту. Як зазна-
чає Чумак К., презумпція невинуватості ви-
значає правовий статус обвинуваченого не 
тільки у кримінальному процесі, а й у всіх 
суспільних відносинах, у яких він є одним із 
суб’єктів [4, с. 178-179].
Для кращого розуміння функціонування 

Європейського суду варто проаналізувати 
декілька справ, що були розглянуті судом 
раніше.
Так, у справі «Кузьмін проти Росії» (2005 

рік) Європейський суд констатував пору-
шення законодавства (засади презумпції не-
винуватості), в тому числі – трудового.

Суть справи полягала в тому, що В. М. Кузьміна 
було звільнено з місця постійної роботи у 
зв’язку із відкриттям щодо нього кримі-
нального провадження. Європейський суд, 
розглянувши заяву, вказав на порушення 
п. 2 ст. 6 Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, за-

значивши що презумпція невинуватості 
мала б утримати Генерального прокурора 
від ствердження про вину заявника у вчине-
ні злочину, яку він висловив у своєму наказі 
про його звільнення з посади відразу після 
порушення кримінальної справи і до вирі-
шення її судом [5, с.91-92].
За результатами винесеного рішення, на 

користь заявника було присуджено компен-
сацію збитків (6 343 євро) та моральної шко-
ди (2000 євро).
Досить багато справ було розглянуто 

Європейським судом щодо порушення пре-
зумпції невинуватості посадовими особами 
органів прокуратури та поліції, зокрема, 
через висловлювання для засобів масової ін-
формації. Ця тема є досить делікатна, адже 
в таких ситуаціях червоне світло падає не 
на журналістів, а саме на посадових осіб, які 
чинять «правосуддя».
Європейським судом у грудні 2009 року 

була розглянута справа під назвою «Шагін 
проти України». У даній справі заявник 
Шагін І. І. стверджував про порушення пре-
зумпції невинуватості посадовими особами 
державних органів та про те, що судовий 
розгляд його справи не був відкритим. Так, 
одразу після затримання заявника Шагіна І. І. 
у травні 2000 року як підозрюваного у кри-
мінальній справі по організації групою гос-
подарських товариств «ТОП-Сервіс», якою 
керував Шагін І. І., озброєної банди з метою 
вбивства окремих державних службовців 
і підприємців, які начебто заважали діяль-
ності цієї групи, прокуратурою м. Києва 
було проведено прес-конференцію, яку ши-
роко висвітлювали засоби масової інформа-
ції. В одній з місцевих газет «Сегодня» було 
опубліковано статтю під назвою «У столиці 
заарештовано банду кілерів», де повідомля-
лось про таке: «Прокурор Києва Ю. Г., його 
перший заступник В. Ш. та перший заступ-
ник начальника столичної міліції розпові-
ли журналістам про арешт чотирнадцяти 
членів банди, яка орудувала в місті з 1997 
року. Як основний замовник, за тверджен-
ням правоохоронців, підозрюється дирек-
тор однієї із структур «Топ-сервісу» Ігор 
Шагін. Його звинувачують у восьми «замов-
леннях», включно із замовленнями вбив-
ства. За виконання злочинів Шагін передав 
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спільникам близько 100 000 доларів готів-
кою. Прокурор Києва акцентував увагу на 
тому, що «замовлені» посадові особи пере-
слідувалися бандитами винятково за те, що 
сумлінно виконували службові обов’язки, а 
це суперечило планам структури, очолюва-
ної Шагіним…». Того самого дня в щоден-
ній газеті «Факты и Комментарии» було опу-
бліковано статтю під заголовком «Вперше 
в Києві заарештовано організовану групу 
вбивць, яка виконувала замовлення на усу-
нення державних чиновників». У статті по-
відомлялося: «Учора, під час брифінгу, про-
курор Києва повідомив журналістам, що... 
викрито серію замовних вбивств і замахів 
на вбивство... Заарештовано чотирнадцять 
членів організованого злочинного угрупо-
вання, яке брало участь у вчиненні цих зло-
чинів: шість кілерів, три посередники, чоти-
ри замовники і постачальник зброї. Серед 
заарештованих і керівник банди - один з 
директорів відомої торговельної фірми ТОВ 
«ТОП-Сервіс» Ігор Шагін. Кілери зізналися, 
що саме він був замовником замахів...» [6].
Тобто, хоча в цьому випадку інформація 

про Шагіна І. І. як винного у вчиненні зло-
чину була опублікована у газеті, порушення 
презумпції невинуватості відбулося саме че-
рез прокурора, так як журналіст лише ци-
тував слова, що вже були сказані на загал. 
За результатами розгляду було встановлено 
порушення презумпції невинуватості (п.2 
ст. 6 Конвенції) та присуджено до виплати 
2 000 євро моральної шкоди заявникові-
І. І. Шагіну [6].
Варто зазначити, що спілкування пред-

ставників органів судової гілки влади із за-
собами масової інформації повинно бути 
чітко визначено та не виходити за певні 
рамки. Адже суддя, даючи інтерв’ю або ви-
словлюючи свою точку зору з певного пи-
тання, повинен бути дуже обережним, щоб 
не порушувати жодного з фундаментальних 
засад кримінальної юстиції, зокрема, прин-
цип презумпції невинуватості, і забезпечи-
ти, щоб його висловлювання було підсилено 
низкою фактів.
У рішенні по справі «Лавентс проти 

Латвії» суддю у цій справі п. Лтейнерт було 
обвинувачено у порушенні презумпції неви-
нуватості стосовно підозрюваного гр. Латвії 

Лавентса. Суддя взяла участь у прямому 
ефірі вечірньої телевізійної програми і до-
зволила собі обговорювати із ведучим обста-
вини справи, при цьому висловлювала при-
пущення про можливі результати розгляду 
справи до його завершення і висловила по-
див стосовного того, що заявник наполягав 
на своїй невинуватості. Вона була перекона-
на у винуватості Лавентса та запропонувала, 
щоб останній довів, що не є винним. А така 
заява, за рішенням суду, порушила презумп-
цію невинуватості особи, яка є одним із фун-
даментальних принципів демократичної 
держави. За результатами розгляду заяви, 
Європейським судом з прав людини було 
визнано порушення ч. 1 і ч. 2 ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, що стосуються неупередженості суду 
та порушення презумпції невинуватості [7]. 
Ще одна справа «Ворм проти Австрії» 

ілюструє, що порушення презумпції неви-
нуватості в цей раз сталося з вини журна-
ліста, який опублікував статтю про судо-
ве слідство у справі по обвинуваченню в 
ухиленні від сплати податків колишнього 
Міністра фінансів Австрії. За результатами 
розгляду справи, Європейський суд з прав 
людини визнав неприйнятним тверджен-
ня журналіста про винуватість політика до 
оголошення про таке судове рішення. Адже 
така публікація могла вплинути на розгляд 
кримінальної справи, де фігурував колиш-
ній міністр фінансів, що обвинувачувався 
в ухиленні від сплати податків та раніше 
двічі був засуджений за дачу неправдивих 
свідчень з метою приховання цього право-
порушення. Журналіст Ворм кілька років 
поспіль цікавився справою міністра, напи-
савши про нього понад сотню статей, тому 
міг вважатися «експертом» в його діяльнос-
ті. У статті цитувалася заява прокурора, що 
докази звинувачення щодо руху не задекла-
рованих коштів на банківських рахунках 
можна витлумачити лише як «ухилення від 
сплати податків міністром». Також Ворм 
зазначав, що міністр «недооцінив суддів», 
оскільки всім відомо, що він ухиляється від 
сплати податків, а на суді намагається дис-
танціюватися від відповідальності. Судова 
система виявила надзвичайно істотні обста-
вини справи, але суд дає перерву для розду-
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мів, щоб пан міністр подумав, чи є сумісним 
з принципами правової держави наявність 
у міністра фінансів та його сім’ї багатоміль-
йонних рахунків з не задекларованими ко-
штами на них. Стаття була опублікована 
під час перебування суду «за зачиненими 
дверима» для постановлення вироку. Суд 
все таки визнав міністра фінансів винним в 
ухиленні від слати податків, але при цьому 
зазначив: «Преса не повинна перебирати на 
себе функцію суду» [8].
Журналісти при висвітленні інформації 

про хід судового процесу у кримінальних 
провадженнях, обов’язково повинні дотри-
муватися презумпції невинуватості, яка, у 
першу чергу, є важливою гарантією захисту 
прав людини. У Кодексі професійної ети-
ки українського журналіста чітко пропи-
сано: «Журналіст у своїх повідомленнях не 
втручається у судові справи, поки ведеться 
слідство, уникає характеристик людей, за-
підозрених у злочині, але вина яких не вста-
новлена вироком суду, що набрав законної 
сили. Не виключається його право на жур-
налістське розслідування, пов’язане з тими 
або іншими подіями і фактами, що мають 
громадське звучання і покликані захищати 
інтереси суспільства та особи» [9]. Тому поло-
ження презумпції невинуватості та забезпе-
чення доведеності вини є важливою гаран-
тією встановлення об’єктивної реальності у 
кримінальному провадженні, забезпечення 
конституційних прав і свобод людини. Вона 
виступає своєрідним індикатором реалізації 
прав та свобод особи під час кримінального 
провадження, а саме усі громадяни, посадо-
ві особи держави всіх рівнів, органи судо-
вої влади, посадові особи правоохоронних 
органів і журналісти зобов’язані неухильно 
дотримуватися етичних та процесуальних 
вимог презумпції невинуватості особи. Вони 
повинні утримуватися від оприлюднення 
інформації, що може негативно позначити-
ся на справедливості судового розгляду [10, 
с. 63].
Кримінальне судочинство має забезпе-

чувати неухильне дотримання прав особи 
в ході діяльності органів досудового роз-
слідування та судів відповідно до вимог 
Конституції України та міжнародних дого-
ворів щодо прав людини, зокрема Конвенції 

про захист прав людини і основополож-
них свобод з урахуванням її тлумачення 
Європейським судом з прав людини [11].

Висновки
Починаючи з 1997 року, «Конвенція про 

захист прав і основоположних свобод» є час-
тиною українського законодавства, тоді як 
практика ЄСПЛ є невід’ємною її складовою. 
Аналіз окремих рішень ЄСПЛ дає змогу 
побачити проблеми національного законо-
давства, які потрібно вирішити задля забез-
печення прав і свобод людини, у тому числі 
й зокрема – забезпечити дотримання прин-
ципу презумпції невинуватості особі, яка по-
трапила у кримінально-правову та процесу-
ально-правову сферу.
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SUMMARY 
The article is devoted to principle of presump-

tion of innocence. A number of decisions of the 
European Court of Human Rights have been ana-
lyzed. Emphasized the importance of the practice of 
the ECHR, which in our country is a source of law 
and has a higher legal force in comparison with 
national legislation, is important for Ukraine in 
terms of specifying the provisions on the presump-
tion of innocence.

Considering the main problems in the work of 
law enforcement bodies and the problems of the cur-
rent legislation on the implementation and guaran-
tee of the foundations.

Established in the course of the investigation, 
there have been numerous cases of violation of the 
presumption of innocence and the proving of guilt 
in the appointment of investigators (investigatory) 
actions authorized by those persons who, while ne-
glecting the basic principles of criminal proceed-
ings, use incorrect statements. Such investigator, 
prosecutor, investigator judge satisfi es the informa-
tion provided by the investigator and, as a result, 
agrees with her and repeatedly repeats these viola-
tions, which is a direct violation of the basic prin-
ciple of presumption of innocence and ensuring the 
proof of guilt.

The main cases of violations of the principle 
are formulated both during the pre-trial investi-
gation and during the trial, which include: 1) the 
premature indictment by political and state fi gures 
of persons suspected or accused of a criminal of-
fense through the mass media, declaring quite con-
fi dently about the absolute proof of their guilt and 
the inevitability of punishment by the court; 2) the 
formation of a judge’s subjective opinion on the ba-
sis of the information received, which leads to the 
adoption of an unfair, unfounded and illegal court 
decision, which directly violates the rights of the ac-
cused for a fair trial.

It is proposed to increase the level of intercon-
nection and trust between media representatives 
and judges in order to adhere to the principle of 
presumption of innocence and to ensure the proof 
of guilt and coverage of publicly available infor-
mation to a wide range of individuals.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена засаді кримінального 

провадження - презумпції невинуватості, про-
аналізовано ряд рішень Європейського суду з 
прав людини. 
Наголошується про непоодинокі випад-

ки порушення презумпції невинуватості та 
гарантії тлумачення сумнівів на користь 
обвинуваченого під час проведення слідчих 
(розшукових) дій, уповноваженими на те осо-
бами, які, ігноруючи основні принципи кримі-
нального процесу, використовують некоректні 
твердження. Задовольняючі такі клопотан-
ня слідчого, прокурора, слідчий суддя виходить 
з тієї інформації, що надає слідчий, і, як ре-
зультат, погоджується з нею, а тому неодно-
разово приймає та повторює ці порушення, що 
є прямим нехтуванням аналізованого прин-
ципу.
Сформульовано основні випадки порушен-

ня засади як під час досудового розслідування, 
так і під час судового розгляду.
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В статье определены основные направ-
ления реализации психологических и психи-
атрических компонентов в уголовном праве 
Украины на современном этапе его развития. 
Особое внимание сосредоточено на вопросах 
об интеллектуальных и волевых признаках 
вины, вменяемости и невменяемости лица, 
соглашения о примирении или о признании 
вины, психическом и психологическом наси-
лии. В конце сделаны важные выводы и сфор-
мулированы практически значимые предло-
жения.
Ключевые слова: уголовное право, психо-

логические и психиатрические компоненты, 
вина, вменяемость и невменяемость, психи-
ческое и психологическое насилие.

психології та психіатрії, що вживаються у 
положеннях кримінального права, через 
їх важливе теоретичне й прикладне зна-
чення.

Аналіз останніх досліджень
Незважаючи на те, що сучасні вчені-

криміналісти (наприклад, Л.В. Багрій-
Шахматов, О.М. Бандурка, Ю.В. Баулін, 
Р.В. Вереша, П.А. Воробей, В.К. Грищук, 
О.М. Гумін, О.Л. Гуртовенко, Т.А. Де-
нисова, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, 
О.М. Костенко, В.Я. Марчак, А.А. Музика, 
П.П. Сердюк, В.О. Туляков, М.І. Хавро-
нюк, П.В. Хряпінський та ін.) досліджу-
вали у своїх працях різноманітні аспекти 
психологічних та психіатричних компо-
нентів (категорій) у кримінальному праві, 
проте в жодній з них не наведений хоча б 
загальний формат, критерії та межі засто-
сування згаданих проявів. 
Відтак метою цієї статті є визначення 

головних напрямів реалізації психологіч-
них та психіатричних компонентів у кри-
мінальному праві України на сучасному 
етапі його розвитку. 

Виклад основного матеріалу
Загальновідомо, що терміни «психоло-

гічний» та «психіатричний» не є тотожни-
ми. «Словопедія» роз’яснює, що перший з 
них стосується психології, він пов’язаний з 
психологічною діяльністю людини, а дру-

Постановка проблеми
Серед багатьох чинних кодексів Украї-

ни саме Кримінальний (далі – КК), на наш 
погляд, найбільш широко втілює у своїх 
положеннях психологічні та психіатрич-
ні компоненти. У науковому плані заці-
кавленість можуть викликати такі факти: 
КК України вживає терміни «психіка», 
«психічний», «психіатричний», «психіатр» 
та інші похідні від них слова 67 (шістде-
сят сім) разів, тоді як термін «психологіч-
не (-чні)» згадується лише тричі, термін 
«психотропний» – 62 (шістдесят два) рази. 
Відтак виникає потреба у впорядкуванні, 
з’ясуванні особливостей та правильному 
тлумаченні відповідних категорій сфери 
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гий – стосується психіки [1]. В Енцикло-
педії практичної психології «Психологіс» 
зазначається, що «розрізняти «психічне» 
та «психологічне» – важливо, необхідно, 
обов’язково. Психічне – це весь простір 
нашого внутрішнього світу. Але в нашому 
внутрішньому світі є те, що повністю ра-
ціонально підпорядковується програма-
ми і логіці, і те, що не цілком раціонально 
або зовсім нелогічно (афекти, несвідоме). 
Саме це, друге, не цілком раціональне – 
називається психологічним. Таким чином, 
психічне містить дві частини: раціональне 
і психологічний» [2]. Слід зазначити, що 
психологічні та психічні чинники наскріз-
но пронизують нормативний і теоретич-
ний блок кримінального права та вигра-
ють важливу роль, починаючи від визна-
чення механізму злочинної поведінки, яка 
завжди є цілеспрямованою, усвідомленою 
та антисуспільною, такою, що формуєть-
ся поступово, починаючи з дрібних пору-
шень, дістаючись «критичної точки» кри-
міногенності особи [3, с. 155–156], та за-
вершуючи засудженням особи, що спричи-
няє їй психологічні страждання, породжує 
більш болісні наслідки, а також негативні 
соціально-психологічні наслідки навіть за 
межами судимості через офіційну та неофі-
ційну стигматизацію, формує у суспільства 
упереджене ставлення щодо раніше засу-
джених [4, с. 306, 385].
Найбільш показово психологічні та 

психічні компоненти (наприклад, «психіч-
не ставлення», «мотив», «мета», «усвідом-
лювати», «бажати», «передбачувати», «хро-
нічне психічне захворювання», «тимчасо-
вий розлад психічної діяльності» тощо) ви-
являються при визначенні сутності таких 
елементів складу злочину, як суб’єктивна 
сторона та суб’єкт. Так, суб’єктивна сто-
рона – внутрішній (імпліцитний) прояв 
суспільно небезпечного посягання, який 
дає уявлення про психічні процеси, що 
відбуваються у свідомості винної особи під 
час вчинення злочину, і характеризуєть-
ся певною формою вини, мотивом, метою 
та емоційним станом [5, с. 17]. Основною 
(обов’язковою) для кожного злочину озна-
кою суб’єктивної сторони є вина, тоді як 
мотив, мета й емоційний стан особи під 

час вчинення нею суспільно небезпечно-
го посягання є факультативними ознака-
ми суб’єктивної сторони злочину, проте їх 
встановлення сприяє правильній і повній 
оцінці скоєного. 
У юриспруденції не існує єдиної (уні-

версальної) теорії вини, при цьому, визна-
чаючи поняття вини, національний зако-
нодавець оперує специфічними категорі-
ями психології та психіатрії. Так, виною 
(ст. 23 КК України) є психічне ставлення 
особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, 
передбаченої цим Кодексом, та її наслід-
ків, виражене у формі умислу або необе-
режності. Вина має дві форми (умисел та 
необережність) та чотири види вини (два 
різновиди умислу – прямий і непрямий; 
два різновиди необережності – злочинна 
самовпевненість і злочинна недбалість). У 
кримінально-правовій доктрині для уточ-
нення характеристик умислу та необереж-
ності виділяють інтелектуальні та вольові 
ознаки: 1) для умислу інтелектуальні озна-
ки становлять свідомість і передбачення, а 
вольові – бажання або свідоме припущен-
ня; 2) для необережності інтелектуальні 
ознаки становлять передбачення або не 
передбачення можливості настання сус-
пільно небезпечних наслідків свого діян-
ня, а вольові – легковажність у розрахунку 
на їх відвернення або необхідність і мож-
ливість їх передбачити [6, с. 170–184].
Відповідно до ст. 24 КК України («Уми-

сел і його види») умисел поділяється на 
прямий (якщо особа усвідомлювала сус-
пільно небезпечний характер свого діяння 
(дії або бездіяльності), передбачала його 
суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання) і непрямий (якщо особа усвідом-
лювала суспільно небезпечний характер 
свого діяння (дії або бездіяльності), перед-
бачала його суспільно небезпечні наслідки 
і хоча не бажала, але свідомо припускала 
їх настання). Необережність (згідно зі ст. 25 
«Необережність та її види») поділяється 
на злочинну самовпевненість (якщо особа 
передбачала можливість настання суспіль-
но небезпечних наслідків свого діяння (дії 
або бездіяльності), але легковажно розра-
ховувала на їх відвернення) та злочинну 
недбалість (якщо особа не передбачала 
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можливості настання суспільно небезпеч-
них наслідків свого діяння (дії або безді-
яльності), хоча повинна була і могла їх пе-
редбачити) [7].
На наш погляд, відсутність загально-

го підходу законодавців різних країн світу 
щодо визначення сутності вини, переліку 
її форм, інтелектуальних і вольових ознак 
її видів призводить до того, що начебто 
в реальному житті має існувати парадок-
сальна ситуація, за якої у винної особи, 
при зміні правового простору (наприклад, 
у разі перетину нею державного кордону), 
коли перестають діяти одні закони про 
кримінальну відповідальність і починають 
діяти інші, повинні відбутися такі психічні 
процеси у свідомості, які начебто автома-
тично «переналаштовують» її психіку під 
нормативні визначення вини у КК тієї чи 
іншої країни. Прикладом такому нашому 
твердженню є вибіркове порівняння зако-
нодавчого визначення окремих форм вини 
за КК України та КК декількох сусідніх з 
нею держав – Республіки Білорусь, Росій-
ської Федерації та Республіки Молдова.
Відмінності у формулюванні вини у КК 

зазначених вище держав очевидні. Так, 
особа при прямому та непрямому умислі 
має усвідомлювати власне суспільну небез-
пеку своєї дії або бездіяльності (ч. 2 і ч. 3 
ст. 22 КК Республіки Білорусь, ч. 2 і ч. 3 
ст. 25 КК Російської), а не лише суспільно 
небезпечний характер свого діяння (ч. 2 і 
ч. 3 ст. 24 КК України). При непрямому 
умислі в одному випадку особа не бажає, 
але свідомо припускає настання суспіль-
но небезпечних наслідків або ставиться 
до них байдуже (ч. 3 ст. 22 КК Республіки 
Білорусь, ч. 3 ст. 25 КК Російської Феде-
рації), а в іншому – не бажає, але свідомо 
припускає настання цих наслідків (ч. 3 ст. 
24 КК України), тобто у КК України від-
сутнє формулювання з приводу «байдужо-
го ставлення» до наслідків у вольовій озна-
ці непрямого умислу. Спостерігаються не-
точності і при законодавчому формулюван-
ні вольових ознак злочинної недбалості: у 
ч. 3 ст. 23 КК Республіки Білорусь, ч. 3-
ст. 26 КК Російської Федерації визначено, 
що особа за необхідної пильності і перед-
бачливості повинна була і могла передба-

чити суспільно небезпечні наслідки; у ч. 3-
ст. 25 КК України зазначено, що особа 
лише повинна була і могла передбачити 
такі наслідки (отже, у КК України немає 
вказівки на конструкцію «за необхідної 
пильності і передбачливості») [8; 9; 10]. 
Крім того, законодавці Республіки Бі-

лорусь, Російської Федерації та Республі-
ки Молдова у своїх національних КК ви-
діляють по окремій статті щодо подвійної 
(складної) форми вини та казусу (невинно-
го заподіяння шкоди), чого немає у КК 
України. Згадані положення у криміналь-
ному праві України вже давно розроблені 
теоретично, однак законодавець з невідо-
мих причин не поспішає їх додавати до 
закону про кримінальну відповідальність. 
Так, у теорії кримінального права поряд з 
виною пропонується виділяти й положен-
ня про: а) складну вину; б) помилку особи, 
яка вчинила суспільно небезпечне діян-
ня: в) казус (заподіяння шкоди без вини). 
Зокрема, «складною виною» слід визна-
ти особливе психічне ставлення суб’єкта 
злочину, яке характеризується умисним 
вчиненням суспільно небезпечної дії (без-
діяльності) і необережністю щодо наслід-
ків, які в результаті цього настали, з яки-
ми закон пов’язує підвищену кримінальну 
відповідальність (у цілому такий злочин 
визнається вчиненим умисно), а «казусом» 
– ситуацію, за якої особа не усвідомлювала 
і за обставинами справи не повинна була 
та не могла усвідомлювати суспільну не-
безпечність своєї дії (бездіяльності) або 
не передбачала можливості настання сус-
пільно небезпечних наслідків і за обстави-
нами справи не повинна була та не могла 
їх передбачати (діяння також визнається 
вчиненим без вини, якщо особа хоча і пе-
редбачала можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків своєї дії (бездіяль-
ності), але не могла запобігти цим наслід-
кам через невідповідність своїх психофізі-
ологічних якостей вимогам екстремальних 
умов або нервово-психічним перенаванта-
женням) [11, с. 27–28].
Присутні психологічні та психічні ком-

поненти й при формулюванні й факульта-
тивних ознак суб’єктивної сторони злочи-
ну. Зокрема, мотив злочину – це усвідомле-
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не спонукання особи, що викликало в неї 
рішучість вчинити злочин; це інтегральне 
психічне утворення, що спонукає особу до 
вчинення суспільно небезпечного діян-
ня та є його підставою [12, с. 14]. Метою 
злочину є уявлення особи про бажаний 
результат, досягнути якого вона прагне, 
скоюючи злочин (скажімо, метою диверсії 
є ослаблення держави, метою фіктивного 
підприємництва – прикриття незаконної 
діяльності чи здійснення видів діяльності, 
щодо яких є заборона, метою бандитизму 
– напад на підприємства, установи, органі-
зації чи на окремих осіб), а емоційним ста-
ном – сукупність емоцій і переживань, які 
були в особи під час вчинення нею злочи-
ну (наприклад, стан сильного душевного 
хвилювання при вчиненні умисного вбив-
ства чи тяжкого тілесного ушкодження) [5, 
с. 18].
Немаловажну роль категорії психо-

логії та психіатрії виграють при встанов-
ленні й суб’єкта складу злочину, зокрема 
його осудності. Зазначимо, що поняття 
осудності випливає з положень ч. 1 ст. 19 
КК України, де встановлено, що «осуд-
ною визнається особа, яка під час вчинен-
ня злочину могла усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) і керувати ними». Тобто 
осудність – це певний психічний стан, що 
характеризує наявність адекватного пси-
хічного здоров’я винної особи, рівень її 
соціально-психологічного розвитку та со-
ціалізації. Законодавче визначення осуд-
ності дає підстави для закріплення її тео-
ретичної формули через поєднання двох 
критеріїв: юридичного та психологічного. 
Юридичним критерієм осудності є факт 
вчинення суспільно небезпечного діян-
ня (злочину), передбаченого законом про 
кримінальну відповідальність, психічно 
здоровою особою, яка здатна повною мі-
рою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
та керувати ними під час вчинення зло-
чину. Під психологічним критерієм розу-
міється стан свідомості особи, її здатність 
до усвідомленої діяльності. Він характе-
ризується двома ознаками: 1) можливіс-
тю (здатністю) повною мірою усвідомлю-
вати характер своїх дій (бездіяльності), 
тобто усвідомлювати фактичну сторону та 

суспільну небезпеку свого діяння (інши-
ми словами, коли здатність до усвідомле-
ної діяльності збережена); 2) можливістю 
керувати своїми діями (бездіяльністю)-
[5, с. 70–71]. 
Поряд з поняттям «осудність» КК 

України виділяє поняття «неосудність» 
та «обмежена осудність». Неосудність – це 
кримінально-правова категорія, яка ха-
рактеризує психічний стан особи під час 
вчинення суспільно небезпечного діяння, 
передбаченого законом про кримінальну 
відповідальність, за якого вона нездатна 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними внаслідок хронічного або 
тимчасового хворобливого розладу пси-
хічної діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 19 
КК України не підлягає кримінальній від-
повідальності особа, яка під час вчинення 
суспільно небезпечного діяння, передба-
ченого цим Кодексом, перебувала в стані 
неосудності (до такої особи за рішенням 
суду можуть бути застосовані примусові за-
ходи медичного характеру). Наведену в за-
коні сукупність ознак, що характеризують 
неосудність, називають формулою неосуд-
ності. Сучасні підходи до розуміння такої 
формули говорять про те, що вона скла-
дається з двох частин: юридичного (пси-
хологічного) та медичного (біологічного) 
критеріїв, які повністю збігаються з теорі-
єю Р.І. Міхєєва [13, с. 17]. У ч. 2 ст. 19 КК 
України юридичний критерій неосудності 
виражений двома ознаками: 1) інтелекту-
альною – особа не могла усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність); 2) вольовою – особа 
не могла керувати ними. Медичний крите-
рій неосудності характеризується наявніс-
тю хворобливих розладів психічної діяль-
ності психотичного рівня, які характери-
зуються якісним розладом свідомості. До 
таких розладів закон (ч. 2 ст. 19 КК Украї-
ни) відносить хронічне психічне захворю-
вання, тимчасовий розлад психічної діяль-
ності, недоумство та інший хворобливий 
стан психіки,сутність яких докладно роз-
крита в юридичній літературі та психіатрії 
[14]. Щодо поняття «обмежена осудність», 
то, згідно з ч. 1 ст. 20 КК України, вона 
наявна тоді, коли особа, під час вчинення 
злочину,через наявний у неї психічний 
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розлад, не була здатна повною мірою усві-
домлювати свої дії (бездіяльність) та (або) 
керувати ними (визнання особи обмежено 
осудною враховується судом при призна-
ченні покарання і може бути підставою 
для застосування примусових заходів ме-
дичного характеру) [7].
Значну роль для всебічної оцінки сус-

пільно небезпечного діяння особи ма-
ють досліджувані нами компоненти, коли 
постає необхідність враховувати при 
призначенні покарання обставини, які 
його пом’якшують або обтяжують. Зо-
крема, з-поміж іншого, обставинами, які 
пом’якшують покарання (ст. 66 КК Укра-
їни), визнаються вчинення злочину під 
впливом «погрози, примусу…» (п. 6 ч. 1), 
«сильного душевного хвилювання…»-
(п. 7), тоді як обставинами, які обтяжують 
покарання (ст. 67 КК України) – вчинення 
злочину щодо «особи, яка перебуває в без-
порадному стані, або особи, яка страждає 
на психічний розлад, зокрема на недоум-
ство, має вади розумового розвитку…» (п. 
6 ч. 1), «з використанням особи, що страж-
дає психічним захворюванням чи недоум-
ством» (п. 9 ч. 1) тощо [7].
На нашу думку, певні психологічні 

ризики для особи, яка вчинила злочин, 
може нести затвердження вироком угоди 
про примирення або про визнання вини, 
коли суд призначає покарання, узгоджене 
сторонами угоди (ч. 5 ст. 65 КК України). 
Зокрема, в разі угоду про визнання вини 
спектр таких ризиків є досить широким 
– починаючи від наявності фрустрації в 
ситуації, коли особа, котра обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, в природі його 
не вчиняла, проте факти у кримінально-
му провадженні говорять про інше та за-
вершуючи моральними стражданнями 
від «поверхневого», якщо не «абсолютно 
безініціативного», ставлення держави до 
оцінки вини підозрюваної/обвинуваченої 
особи. Як роз’яснює у своїй постанові Пле-
нум Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 11.12.2015 р. № 13, «слід вра-
ховувати, що відповідно до ст. 472 КПК 
в угоді про визнання винуватості серед 
інших обставин зазначається про безза-

стережне визнання підозрюваним/обви-
нуваченим своєї винуватості у вчиненні 
кримінального правопорушення», при 
цьому під беззастережним визнанням ви-
нуватості підозрюваним/обвинуваченим 
слід розуміти «безумовне (повне) визна-
ння ним своєї винуватості у вчиненні ін-
кримінованого органом досудового розслі-
дування кримінального правопорушення» 
[15]. За нашим переконанням, попри те, 
що кримінальне провадження на підста-
ві угод є одним із найбільш прогресив-
них інститутів чинного КПК України, все 
ж таки воно свідчить, що держава в особі 
компетентних органів фактично складає з 
себе повноваження досліджувати складні 
психологічні компоненти вини підозрюва-
ної/обвинуваченої особи, її інтелектуальні 
та вольові ознаки, встановлювати істинні 
причини вчинення злочину, а відтак об-
межується лише покладанням обов’язку 
на особу беззастережно визнати свою вину 
без з’ясування деталей злочину. 
Особлива увага, на наш погляд, має 

бути приділена розгляду ситуації, за якої у 
нормах КК України один і той саме термін 
(наприклад, «насильство») може познача-
тися через різні за своєю сутністю категорії 
– «психічне» (ч. 2 ст. 180) та «психологічне» 
(ч. 1 ст. 126-1). Так, у ч. 2 ст. 180 КК України 
(«Перешкоджання здійсненню релігійно-
го обряду») встановлена відповідальність 
за «примушування священнослужителя 
шляхом… психічного насильства до про-
ведення релігійного обряду», тобто в ній 
безпосередньо згадується про такий вид, 
як «психічне насильство». Водночас остан-
ні тенденції змін до КК України свідчать 
про появу інших юридичних конструкцій 
– як от «психологічне насильство» (ч. 1-
ст. 126-1 «Домашнє насильство»). Виникає 
справедливе питання: якому зі згаданих 
визначень слід віддати перевагу? 
Переважно кримінальне право оперує 

поняттям «психічне насильство», що є тра-
диційним підходом для цієї галузі права. 
Безпосередній дослідник питань психіч-
ного насильства у кримінальному праві 
України О.Л. Гуртовенко зробив такий 
слушний висновок: «кримінальне психічне 
насильство може бути розглянуто як ситу-
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ацію міжособистісних відносин, яка поля-
гає в кримінальному насильницькому пси-
хічному впливі на фізичну особу – суб’єкта 
кримінальних правовідносин та у сприй-
нятті такого впливу цим суб’єктом, що стає 
головною причиною завдання криміналь-
ної насильницької психічної шкоди цьому 
суб’єкту» [16, с. 11–12]. В інших працях зна-
ходимо різні наукові погляди на проблему 
психічного насильства. Так, Л. Дітрих за-
значає про таке: по-перше, у КК України 
йдеться про два види прояву психічного 
насильства – погрозу та примус; по-друге, 
термін «психічне насильство» у КК Укра-
їни не вживається, у той час як терміни 
«погроза» та «примус» можна зустріти без-
посередньо в ряді норм, хоча і вони зако-
нодавчо не роз’яснюються, навіть у ст. 40 
цього Кодексу «Фізичний або психічний 
примус»; по-третє, у доктрині криміналь-
ного права поняття «психічне насильство» 
трактують неоднозначно [17, с. 77]. Навпа-
ки І.Є. Жданова пропонує розмежовувати 
поняття «насильство» та «примус» [18, с. 8], 
а Г.М. Собко стверджує, що у рамках кри-
мінального права треба говорити виключ-
но про психічне насильство та примус [19, 
с. 82]. В іншому випадку, міжнародні екс-
перти вважають, що насильство повинно 
бути психологічним, а не психічним [20,-
с. 33], тоді як І.І. Гуня визначає «психічне» 
через «психологічне», наголошуючи, що 
психічне насильство – це умисний, проти-
правний психологічний вплив на потерпі-
лого спрямований на спричинення шкоди 
іншій людині проти її волі [21, с. 102 ].
У той же час Закон України «Про за-

побігання та протидію домашньому на-
сильству» від 07.12.2017 р. визначає, що 
«психологічне насильство – форма до-
машнього насильства, що включає сло-
весні образи, погрози, у тому числі щодо 
третіх осіб, приниження, переслідування, 
залякування, інші діяння, спрямовані на 
обмеження волевиявлення особи, конт-
роль у репродуктивній сфері, якщо такі дії 
або бездіяльність викликали у постражда-
лої особи побоювання за свою безпеку чи 
безпеку третіх осіб, спричинили емоційну 
невпевненість, нездатність захистити себе 
або завдали шкоди психічному здоров’ю 

особи» [22]. Очевидно, що за таких умов 
психологічним насильством є шкода, що 
спричинена психічному здоров’ю особи, 
тобто знов бачимо одночасне визначення 
«психологічного» компонента через «пси-
хічний». Отже, кримінальне право чітко 
не розмежовує насильство «психічне» та 
«психологічне», що ймовірно має стати за-
вданням окремого наукового досліджен-
ня, якщо тільки не припустити, що вка-
зівка на «психологічне насильство» у ст. 
126-1 КК України виникла механічно (тех-
нічно), зважаючи на взяті за основу нор-
мотворчості положення ст. 33 Стамбуль-
ської конвенції 2011 р., але і в цій статті 
психологічне насильство розуміється крізь 
призму «психічного» («Сторони вживають 
необхідних законодавчих або інших за-
ходів для забезпечення того, щоб умисну 
поведінку, яка призводить до тяжкого по-
рушення психічної цілісності шляхом при-
мушування або погроз, було криміналізо-
вано») [23, с. 29].
Крім зазначеного вище, психічні ком-

поненти присутні при застосуванні до 
особи примусових заходів медичного ха-
рактеру, встановленні заподіяної злочи-
ном моральної шкоди, визначенні змісту 
поняття «тяжкі наслідки», про які йдеть-
ся у багатьох кваліфікованих (особливо 
кваліфікованих) складах злочинів (при 
цьому їх проявом може бути спричинення 
психічної хвороби) тощо. Без психічних 
чинників неможливо визначити сутність 
низки найпоширеніших або найнебезпеч-
ніших злочинів (наприклад, відмежувати 
умисне вбивство від вбивства через необе-
режність, зрозуміти зміст розбою чи гра-
бежу, з’ясувати особливості шахрайства 
тощо). Зокрема, постанова Пленуму Вер-
ховного Суду України від 06.11.2009 р.-
№ 10 визнає, що під нападом за ст. 187 КК 
України («Розбій») слід розуміти умисні дії, 
спрямовані на негайне вилучення чужого 
майна шляхом застосування фізичного або 
психічного насильства (підкреслено нами. – 
автори), зазначеного в частині першій цієї 
статті (абз. 2 п. 6), а обов’язковою ознакою 
шахрайства (ст. 190 КК України) є добро-
вільна передача потерпілим майна чи пра-
ва на нього і якщо потерпіла особа через 
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вік, фізичні чи психічні вади або інші об-
ставини не могла правильно оцінювати і 
розуміти зміст, характер і значення своїх 
дій або керувати ними, передачу нею май-
на чи права на нього не можна вважати 
добровільною (підкреслено нами. – автори.) 
(абз. 2 і 3 п. 17) [24]. 
Психічний аспект присутній й при 

з’ясуванні сутності гіпнозу при вчиненні 
злочинів, при цьому Л.І. Шеховцова дово-
дить, що вплив на психіку особи за допо-
могою гіпнозу або інших подібних засобів 
слід визнавати психічним примусом (вчи-
нення злочину під впливом психічного 
насильства, зокрема й гіпнозу, визнається 
обставиною, що пом’якшує покарання або 
взагалі може виключити кримінальну відпо-
відальність з огляду на положення ст. 39 КК 
України; навпаки, вчинення злочину щодо 
потерпілого, який перебуває під впливом 
психічного примусу (і гіпнозу також), або 
вчинення злочину з використанням пси-
хічного насильства (гіпнозу), яке застосо-
вується до особи з метою вчинення нею 
злочину, потрібно визнати як обставини, 
що обтяжують покарання) [25, с. 297]. 
Окрема відповідальність передбачена за 
поміщення в заклад з надання психіатрич-
ної допомоги завідомо психічно здорової 
особи (ст. 151 «Незаконне поміщення в за-
клад з надання психіатричної допомоги» 
КК України) [7].

Висновки
На підстав викладених вище положень 

можна зробити такі важливі висновки та 
сформулювати практично значущі пропо-
зиції:

1. Психологічні та психіатричні компо-
ненти в положеннях кримінального права 
можуть вигравати різнопланові та ключові 
ролі, особливо коли йдеться про вирішен-
ня питання про осудність, обмежену осуд-
ність чи неосудність особи, встановлення 
конкретної форми та виду вини чи наяв-
ності казусу, а також особливостей мотиву, 
мети та емоційного стану особи при вчи-
ненні нею злочину, застосування примусо-
вих заходів медичного характеру, визна-
чення завданої моральної шкоди для по-

терпілої особи, характеру застосовуваного 
насильства та багато чого іншого.

2. На сьогодні у кримінальному праві, 
на жаль, немає єдиного (усталеного) під-
ходу до визначення вини, її форм та видів, 
існує хаотичне застосування термінів «пси-
хологічний» та «психічний» коли йдеться 
про насильство у відповідному злочині, 
отже, завданням кримінального права на 
майбутнє має стати створення оптималь-
них, несуперечливих та універсальних 
дефініцій. Більше того, потребують свого 
законодавчого закріпленнях у відповідних 
статтях КК України положення про склад-
ну форму вини, помилку особи, котра вчи-
нила суспільно небезпечне діяння, а та-
кож казус (заподіяння шкоди без вини), 
а низка важливих кримінально-правових 
термінів («психічне ставлення», «намір», 
«мотив», «мета», «усвідомлення», «бажан-
ня», «передбачення», «легковажний розра-
хунок» та ін.) має отримати своє досконале 
юридико-психологічне тлумачення. 

3. Необхідно вдосконалювати слідчу та 
судову практику, де подекуди відбувається 
підміна низки понять («умисел» на «намір», 
«мотив» на «причину», «мету» на «ціль» 
тощо). Потребує узгодження й терміноло-
гія, що використовується у КК України, та 
у медичних документах, де визначаються 
психічні розлади (зокрема, МКХ-10). З 
точки зору усунення психологічних ризи-
ків та запобігання злочинам слід удоскона-
лити механізм угод про примирення або 
про визнання вини. 

4. Уявляється, що для утворення нових 
кримінально-правових норм і реформу-
вання чинних потрібно активно залучати 
фахівців з медицини, психології та психі-
атрії. При цьому слід виключити будь-яку 
дискримінацію щодо осіб з певними пси-
хічними вадами, які відбули покарання 
або до яких були застосовані примусові за-
ходи медичного характеру.
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SUMMARY 
The article deals with the psychological and 

psychiatric components of the criminal law, which 
benefi t from diverse and key roles, especially when 
it comes to solving the issue of sanity, limited sanity 
or insanity of a person, establishment of a concrete 
form and type of fault or presence of the incident, 
as well as features of the motive, purpose and emo-
tional state of a person in the commission of a crime, 
application of compulsory measures of a medical 
nature, determination of the moral harm caused to 
the victim, the nature of the violence used and much 
more. It is stated that under the current conditions 
in criminal law there are no common approaches to 
the defi nition of the guilt, its forms and types, there is 
a chaotic use of the terms «psychological» and «psy-
chic» regarding the violence in the relevant crime. 
Therefore, the task of criminal law should be to cre-
ate optimal, consistent and universal defi nitions. 
The provisions of the Criminal Code of Ukraine on 
the complex form of guilt, the mistake of the person 
who committed the socially dangerous act, as well as 
the incident (causing harm without fault) need their 
legislative consolidation. A number of important 
criminal-legal terms («mental attitude», «intention», 
«motive», «purpose», «awareness», «desire», «predic-
tion», «frivolous calculation», etc.) must get their 
perfect legal-psychological interpretation.

There is a need to improve investigative and 
judicial practice, where there is a substitution of a 
number of concepts («intent» for «intention», «mo-
tive» for «cause», «purpose» for «goal», etc.). The 
terminology used in the Criminal Code of Ukraine, 
and in medical documents, which determine the 
mental disorders, needs agreement. From the point 
of view of eliminating psychological risks and pre-
venting crimes, the mechanism of conciliation agree-
ments or recognition of guilt should be improved. 
For the formation of new criminal-legal norms and 
the reform of the current ones, it is necessary to ac-
tively involve specialists in medicine, psychology and 
psychiatry. It should also exclude any discrimina-
tion against persons with certain mental defects that 
have been punished or to which compulsory measures 
of a medical nature have been applied. In the end, 
important conclusions were drawn and substantially 
meaningful suggestions were formulated.

Key words: criminal law, psychological and psy-
chiatric components, guilt, sanity and insanity, psy-
chological and psychological violence.

АНОТАЦІЯ 
У статті визначено головні напрями ре-

алізації психологічних та психіатричних 
компонентів у кримінальному праві України 
на сучасному етапі його розвитку. Особливу 
увагу зосереджено на питаннях про інтелек-
туальні та вольові ознаки вини, осудність і 
неосудність особи, угоди про примирення або 
про визнання вини, психічне та психологічне 
насильство. Наприкінці зроблені важливі ви-
сновки та сформульовані практично значущі 
пропозиції.
Ключові слова: кримінальне право, психо-

логічні та психіатричні компоненти, вина, 
осудність і неосудність, психічне та психоло-
гічне насильство. 
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У статті досліджується стан розвитку 
медіації в Україні, існуюче законодавство та 
можливість застосовувати цей спосіб альтер-
нативного вирішення спору у кримінальному 
процесі. Також досліджується міжнародний 
досвід запровадження та використання про-
цедури медіації та можливість використання 
цього досвіду в Україні. 
Ключові слова: медіація, конфлікт, посе-

редник, спор, суспільство, держава

звертати увагу на те, яким чином запрова-
джували медіацію за кордоном і як на сьо-
годні цей інститут там функціонує. Така не-
обхідність закономірно випливає з того, що 
перейняття досвіду зарубіжних країн може 
надати можливість для того, щоб побудувати 
добре функціонуючу систему відносин, яка 
буде передбачати медіацію у кримінальному 
процесі. 
Але якщо звернутись до базових, фунда-

ментальних понять, то можна згадати, що 
для того, щоб норми закону були робочими 
і відповідали потребам суспільства та держа-
ви, спочатку повинні виникнути певні сус-
пільні відносини, а вже на цій підставі – нор-
ми закону, що їх регулюють. Таким чином 
відбувається визнана суспільством легітимі-
зація первинних відносин на законодавчому 
рівні. В інакшому випадку, створена норма 
буде регулювати неіснуючі в даному суспіль-
стві відносини і жодної користі не принесе. 
Тобто норма буде мертвою.
З іншого боку, кримінальний процес – це 

чітко врегульована галузь, у якій новим сус-
пільним відносинам, якщо норми закону не 
передбачають таку можливість, виникнути 
складно. І можна також наголосити на тому, 
що в кримінальному процесі держава, в особі 
державних органів та їх службових осіб, що 
наділені владними повноваженнями, дуже 
суттєво впливає як на підозрюваних/обвину-
вачених, так і на потерпілих, та на їх сприй-
няття цього процесу. 
Тобто можна сказати, що впровадження 

такого способу альтернативного вирішення 

Для того, щоб побудувати правову дер-
жаву із громадянським суспільством, кожна 
людина у цій державі повинна мати доступ 
до справедливого вирішення спору. Україна 
на сьогоднішній день у зв’язку із високим 
рівнем корупції такий доступ через суди на-
дати не завжди може. 
Водночас, міжнародна практика показує 

хороші результати від функціонування та-
кого інституту, як медіація. У зв’язку з чим, 
вітчизняні вчені все більше починають ціка-
витись і досліджувати цю процедуру альтер-
нативного вирішення спорів. 
Нам це здається виправданим через те, 

що медіація може стати тим інститутом, який 
зможе покращити доступ до справедливого 
вирішення спору відносно кримінально-пра-
вових конфліктів. Але для того, щоб оцінити 
не тільки плюси, а й ризики впровадження 
медіації в українське правосуддя, потрібно 
більш ґрунтовно дослідити цю процедуру із 
урахуванням досвіду інших країн.
Досліджуючи медіацію в концепції від-

новного правосуддя, доводиться постійно 
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кримінально-правових конфліктів та спорів 
як медіація, у більшій мірі залежить від цих 
органів. І тому питання, наскільки такі орга-
ни державної влади будуть сприяти впрова-
дженню медіації, – під питанням. Адже ме-
діація розбиває державну монополію кримі-
нального процесу. 
Мова йде про те, що коли постають пи-

тання, чи потрібна медіація у кримінальному 
процесі в Україні, який міжнародний досвід 
запроваджувати та коли це потрібно роби-
ти – точну відповідь на ці питання отримати 
складно.
Якщо не впровадити норми, які регулю-

ють можливість проведення медіації у кримі-
нальному процесі, та не зобов’язати слідчого 
та прокурора усно та письмово інформувати 
про можливість звернення до медіатора обох 
сторін конфлікту – неможливо буде дізнатись 
наскільки це ефективно для нашої країни. 
Але не факт, що запровадивши такі нор-

ми – вони будуть працювати і медіація у кри-
мінальному процесі буде користуватись по-
питом. 
Тим паче, що, запровадження інституту 

медіації у кримінальному процесі вимагає ве-
ликих витрат як грошових, так і організацій-
них. Наприклад, таких, як створення реєстру 
медіаторів, яких можна залучати до медіації 
у кримінальних справах. Також вважаємо 
обов’язковим моментом акредитацію таких 
працівників, їх перевірку на компетентність 
та професійність. Але перевірка має відбува-
тись таким чином, щоб можна було перевіри-
ти не тільки теоретичні знання, а й практич-
ні. Наприклад, за допомогою розігрування 
кейсу. Це має значення з тієї причини, що 
звичайне тестування чи письмовий екзамен 
можуть перетворити цей етап на корупційну 
схему і просто поставити на потік купування 
акредитації. 
Отже, коли ми дивимось на міжнарод-

ний досвід запровадження медіації, потрібно 
пам’ятати про специфіку суспільних відно-
син у нашій країні, інформованість людей на 
рахунок існування такої процедури вирішен-
ня кримінально-правових спорів та довіру 
до неї. Адже для того, щоб до медіації і, зо-
крема, до медіаторів виникала довіра, спеці-
алісти з медіації повинні створити собі і цій 
процедурі вирішення конфліктів - відповідну 

репутацію. В інакшому випадку, відновного 
результату від застосування медіації чекати 
не доведеться. 
Також необхідно пам’ятати, що рівень 

корупції, існуючий у сучасному суспільстві 
України здатен перетворити цей інститут на 
«законну можливість відкупу» від злочину, 
за допомогою посередника. Отже, тут вже 
йдеться про потенційну добросовісність по-
середника та інших учасників кримінального 
процесу. 
І якщо згадати про виникнення медіації 

у кримінальному процесі, наприклад у Кана-
ді, то там ми побачимо зовсім іншу ситуацію 
і саме ті мотиви, які дозволили цій процеду-
рі покращити існуючу практику вирішення 
кримінально-правових конфліктів. 
Як зазначає Англійський дослідник Гай 

Мастерс, першу спробу застосування від-
новного правосуддя було зроблено в Канаді 
в 1974 році, коли за фактом скоєння ванда-
лізму представник громадської організації 
запропонував судді, щоб правопорушники 
зустрілися з 22 потерпілими та обговори-
ли можливості щодо того, як відшкодувати 
заподіяні злочином наслідки. В результаті 
проведеної зустрічі правопорушники пого-
дились, яким чином компенсувати втрати 
потерпілих [1, С.330-332]. 
Цей експеримент призвів до початку 

програм примирення жертв і правопоруш-
ників у Північній Америці. Медіація жертв 
та злочинців у Канаді поширилася майже 
на двадцять юрисдикцій і в основному роз-
глядається як програма «альтернативних 
заходів» стосовно Канадського закону про 
молодих злочинців, 1984 рік. Після зрос-
тання медіації жертв та злочинців у Канаді 
подібні програми були прийняті в Штатах 
[2, p.127].
Тобто шляхи запровадження медіації вже 

принципово різні. В Канаді ця спроба засто-
сування відновного правосуддя народилась у 
суспільстві і була сприйнята державою. Про 
це свідчить факт того, що у представника 
громадської організації виникло припущен-
ня, про можливість того, що зустрічі потерпі-
лих і обвинувачуваних можуть призвести до 
взаємної користі. І суд це підтримав, і більше 
того - потерпілі це підтримали. Тобто спро-
ба запровадити щось подібне до медіації там 
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було зроблене на підставі взаємного розумін-
ня такої необхідності. 
І тому не можна відкидати той факт, що 

медіація в Україні – це бажання запровадити 
процедуру вирішення кримінально-право-
вих спорів, яка добре показала себе в іншому 
суспільстві, з іншими усталеними правовід-
носинами. Якщо звернутись до українського 
досвіду застосування медіації – то це пооди-
нокі випадки, які стались завдяки існуванню 
пілотних проектів. 
Тобто можна з цього зробити висновок, 

що для України медіація – це впроваджу-
вана процедура, не народжена потребами 
та інтересами суспільства, а та, яку штучно 
прищеплюють нам розвинуті країни, на 
підставі отриманого ними позитивного до-
свіду. 
І якщо сприймати нашу державу як сис-

тему, то складається таке враження, наче сис-
тема проти такого інституту як медіація, чи 
просто ще не готова до його запровадження. 
Про це свідчить відхилення проекту закону 
«Про медіацію», який був зареєстрований та 
прийнятий у першому читанні у 2016р. [3].-
А також невелике розповсюдження процеду-
ри медіації не тільки у кримінально – право-
вих конфліктах, а й у цивільних, трудових, 
сімейних. Тобто існує проблема низької ін-
формованості населення. 
Що стосується кримінальних судових 

справ, то їх кількість із застосуванням про-
цедури медіації нараховує лише 58 штук. У 
переважній більшості вони стосуються таких 
злочинів, як таємне викрадення чужого май-
на, скоєні неповнолітніми. 
Відсутність українського законодавства, 

що регулює проведення медіації у кримі-
нально-правових конфліктах створює низку 
питань дискусійного характеру з цього при-
воду.
Цікавим є той факт, що у мотиваційній 

частині суд зазначає, що сторони криміналь-
но-правового конфлікту пройшли процедуру 
медіації, у той час, як у вітчизняному законо-
давстві відсутнє поняття медіації та будь-які 
вимоги щодо проведення цієї процедури.
Хоча слід зазначити, що у Законі України 

«Про безоплатну правову допомогу» застосо-
вується термін «медіація», хоча законодавче 
пояснення суті цієї процедури відсутнє [4].

Також існує Державний Стандарт со-
ціальної послуги посередництва (медіації), 
затверджений Наказом Міністерства соці-
альної політики України 17.08.2016 № 892, 
у якому зазначено, що соціальна послуга в 
частині проведення медіації не застосову-
ється між потерпілою особою та особою, яка 
вчинила правопорушення або злочин, у ви-
падках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, 
жорстокого поводження з дітьми [5]. 
Тобто в кримінальному процесі соціальна 

послуга застосовуватись не може, і якщо, на-
приклад, застосувати медіацію у криміналь-
ному процесі не як соціальну послугу, а як 
звичайну процедуру медіації, то цей держав-
ний стандарт на неї розповсюджуватись не 
буде. Хоча стандарт проведення процедури 
медіації у кримінальному процесі не був би 
зайвим. 
Але якщо проаналізувати законодавчу 

базу України, щодо медіації у кримінальному 
процесі, можна стверджувати, що процедура 
медіації може застосовуватись як процедура 
примирення, закріплена ст. 468 КПК Укра-
їни. І в цілому, ніякого порушення кримі-
нального процесу не відбудеться. Але якщо 
ґрунтовно дослідити цю тему, процедура 
примирення не є тотожною процедурі медіа-
ції, тому вважаємо за необхідне розмежувати 
ці поняття і пояснити у чому, на нашу думку, 
є різниця.
Угода про примирення, відповідно до-

ст. 469 КПК України може бути укладена 
за ініціативою потерпілого, підозрюваного 
або обвинуваченого. Домовленості стосовно 
угоди про примирення можуть проводити-
ся самостійно потерпілим і підозрюваним чи 
обвинуваченим, захисником і представни-
ком або за допомогою іншої особи, погодже-
ної сторонами кримінального провадження 
(крім слідчого, прокурора або судді) [6].
Для проведення процедури медіації 

принципово необхідною є присутність меді-
атора, тому що саме він організовує і прово-
дить цю процедуру. Медіація при цьому – це 
не просто перемовини, а структурна проце-
дура, яка проводиться із дотриманням пев-
них правил. Тому коли йдеться про проце-
дуру медіації – важливим є те, щоб медіацію 
проводив медіатор, який відповідає певним 
стандартам цієї професії. 
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Тому ототожнювати угоду про примирен-
ня між потерпілим та підозрюваним чи обви-
нуваченим із медіаційною угодою не можна. 
Але, як зазначено вище, проведення проце-
дури медіації і оформлення її як угоди про 
примирення – є можливим, і не суперечить 
ні процесуальному законодавству, ні загаль-
ним стандартам медіації, які мають в нашій 
країні лише доктринальні визначення. 
Але як показує зарубіжна практика, існу-

вання закону «Про медіацію» та детермінація 
деяких понять – покращують стан розвитку 
цієї процедури. 
Варто зазначити, що протягом останніх 

десятиріч медіація успішно розвивається в 
багатьох країнах. У США, Канаді, Австрії, Ве-
ликобританії, Німеччині, Норвегії, Фінлян-
дії, Франції, Польщі та інших європейських 
країнах прийнято спеціальні закони, які за-
хищають право медіатора на нерозголошен-
ня інформації, отриманої від сторін у процесі 
медіації [7, 131]. У деяких країнах прийняті 
спеціальні юридичні норми, відповідно до 
яких до участі в судовому процесі сторони 
повинні спробувати вирішити свій спір шля-
хом медіації. Поширюється практика меді-
ації в країнах Східної Європи та колишніх 
республіках Радянського Союзу. Значний 
досвід є уже в Польщі, Албанії, Росії та інших 
країнах [8, С. 28].
Тобто розповсюдження цієї процедури у 

перелічених країнах лягало не тільки на пле-
чі тих, хто зацікавлений інститутом медіації 
на професійному рівні, а також і на державу. 
І це має позитивний ефект. Дозволимо собі 
думку, що підсвідомо, для пересічних гро-
мадян, закріплена на законодавчому рівні 
процедура медіації буде сприйматись краще, 
аніж просто від спеціаліста, який, можна ска-
зати, зацікавлений у проведенні такої проце-
дури. 
І на останок вважаємо правильним про-

аналізувати досвід країни-сусіда, у якій ме-
діація розвивається успішно, а саме досвід 
Польщі.
Так, медіація є надзвичайно важливим 

компонентом правової системи Польщі. Пер-
ша спроба запровадження медіації у польське 
законодавство була пов’язана з прийняттям 
нового Кримінального кодексу, який всту-
пив у силу 1 вересня 1998 р. Фактично один 

рік було надано для підготовки практиків 
до застосування нового кримінального зако-
нодавства. Однак навіть і після закріплення 
медіації у законодавстві у практиків не було 
сформовано єдиної думки щодо її застосуван-
ня у зв’язку з неясністю законодавчих норм, 
зокрема щодо того, хто повинен пропонува-
ти медіацію та визначати строки її проведен-
ня [8, С.28]. 
На підставі цього з 1 липня 2003 р. було 

введено в дію статтю 231 Кримінально-про-
цесуального кодексу, яка час, відведений на 
медіацію, не включила до загальних проце-
суальних строків. Причому наразі у законо-
давстві немає жодних обмежень на застосу-
вання медіації, якщо є доцільність у її про-
веденні [9, 137]. 
Тобто бачимо, що неясності у законодав-

стві погіршують тенденцію розповсюдження 
медіації, і навпаки, наявність зрозумілого за-
конодавства у цій сфері – надає розуміння що 
і як робити. Ну і слід зазначити, що законо-
давство має регулювати лише необхідні про-
цесуальні питання, для того, щоб процедура 
по суті залишалась гнучкою, а не врегульова-
ною нормами законодавства.
Важливу роль стосовно координації ді-

яльності щодо проведення медіації, підго-
товки необхідних спеціалістів виконує Поль-
ський Центр Медіації, який був створений у 
2000 р., хоча історія цього товариства сягає 
1992 р.[10]. 
На сьогодні Польський Центр Медіації 

нараховує понад 1000 членів і має понад 50 
осередків та філій по всій країні та займаєть-
ся посередництвом у всіх сферах суспільно-
го життя (у тому числі сімейного, освітнього, 
цивільного, господарського, трудового, со-
ціального, кримінального права, справ щодо 
неповнолітніх правопорушників, колектив-
них спорів) за згодою судів, прокуратури, 
поліції, приватних осіб, компаній та інших 
установ [10]. 
Польський Центр Медіації активно 

сприяє популяризації медіації в Польщі як 
альтернативного способу вирішення кон-
фліктів і суперечок. Він також підтримує 
ідею відновного правосуддя серед пред-
ставників польського правосуддя (суддів, 
прокурорів, співробітників пенітенціарної 
служби) [10]. 
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SUMMARY 
The article examines the development of me-

diation in Ukraine, the current legislation and the 
possibility of applying this method in the crimi-
nal process. Also were studied international ex-
periences implementing the mediation procedure 
and the opportunities of using this experience in 
Ukraine.

Також наявність єдиного центру медіації, 
полегшує роботу як медіаторам, так і їх клі-
єнтам, завдяки існуванню єдиного реєстру 
медіаторів та зрозумілій системі приналеж-
ності до цієї професії. А також завдяки тому, 
що цей центр бере на себе обов’язки стосов-
но популяризації медіації. 
На сьогодні медіація є повноцінним та 

ефективним правовим інститутом для поль-
ської судової системи. Дані Центру показу-
ють, що близько 85–90% випадків проведен-
ня процедури медіації закінчуються укла-
денням договору між сторонами [10]. Висока 
ефективність є однією з переваг медіації. По-
середництво дешевше, швидше і краще, ніж 
рішення в судовому порядку [8, С.28].
Як бачимо, польський досвід показує, що 

впроваджена процедура медіації, якщо вона 
підтримується державою та представниками 
правосуддя може дати гарний результат та 
проявити себе як ефективний спосіб вирі-
шення спорів.
Тому вважаємо, не дивлячись на деякі 

перепони, впровадження медіації буде мати 
позитивний ефект в Україні та українському 
суспільстві.
Але слід зазначити, що потрібно провес-

ти велику інформаційну компанію серед на-
селення, щоб розповісти про існування про-
цедури медіації, історію її виникнення, про її 
переваги та недоліки.
На наш погляд створення інституту ме-

діації та його популяризація можуть надати 
гарні результати у боротьбі з рецидивізмом 
та знизити напругу у суспільстві,  пов’язану із 
підвищеною злочинною активністю.
Процедура медіації може допомогти у 

боротьбі зі злочинністю не тільки у масштабі 
конкретного злочину, але й на рівні громади. 
Бо, як ми знаємо, до медіації можна залучати 
громадських працівників, членів сімей та ін-
ших осіб, яких стосується вчинений злочин. 
З цього можна зробити висновок, що ме-

діація Україні потрібна, вона є ефективним 
способом вирішення і кримінально-право-
вих спорів в тому числі. А також вона здатна 
наблизити не тільки Україну до більш розви-
нених держав, а й українське суспільство до 
громадянського суспільства, з усіма позитив-
ними значеннями цього терміну. 

Література
1. Нестор Н. В. Поняття, принципи та 

форми відновного правосуддя / Н. В. Нестор // 
Форум права. – 2010. – № 2. – С. 330–333 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10nnvfvp.pdf.

2. Bhavya Mahajan Victim Offender Media-
tion - A Case Study and Argument for Expansion 
to Crimes of Violence / Bhavya Mahajan // The 
American journal of mediation. – 2017. – Volume 
10. – p. 127.

3. Про медіацію: проект Закону України 
від 17.12.2015р реєстр. № 3665 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463.

4. Про безоплатну правову допомогу : 
Закон України від 04.11.2018р. № 2581-VIII. 
Голос України 08.07.2011. № 122. 

5. Державний стандарт соціальної по-
слуги посередництва (медіації): Наказ мініс-
терства соціальної політики від 17.08.2016 
№892. Офіційний вісник України. 2016 р.-
№ 77. С. 121. – ст. 2586.

6. Кримінальний Процесуальний Ко-
декс: Закон України від 13.04.2012 // Відомос-
ті Верховної Ради України. – 2013. – №9–10. 
– С. 474. – ст. 88.

7. Альтернативні підходи до розв’язання 
конфліктів: теорія і практика застосування / 
уклад. : Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Те-
решко. – Львів : ПАІС, 2007. – 296 с.

8. Подковенко Т. О. Інститут медіації: 
зарубіжний досвід та українські перспективи 
/ Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми пра-
вознавства. – 2016. - №1. – С. 26-31.

9. Землянська В. Вивчення досвіду 
Польщі у сфері медіації / В. Землянська // Пра-
во України. – 2004. – № 3. – С. 135–137.

10. Polskie Centrum Mediacji [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://mediator.
org.pl/aktualnosci/36/1,,84,Tydzien_Mediacji__
Miedzynarodowy_Dzien_Mediacji/.



77

Ïîñâèñòàê Î.Ì. - Ïðîáëåìè çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ îñîáëèâîãî ïîðÿäêó...

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÎÑÎÁËÈÂÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÓ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß, ÙÎÄÎ ÎÊÐÅÌÎ¯ ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ ÎÑ²Á 

 ÏÎÑÂÈÑÒÀÊ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - çäîáóâà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî 
ïðîöåñó òà îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî þðèäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî. Ïðîêóðîð øîñòîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè 

ÓÄÊ: 343.13

В статье анализируются нормы действу-
ющего законодательства, которым предусмо-
трен порядок осуществления особого порядка 
уголовного судопроизводства, делается акцент 
на пробелах в законодательстве, которым ре-
гулируется данный вопрос, и возможные пути 
их преодоления.
Ключевые слова: уголовное производство в 

отношении лиц, относительно которых осу-
ществляется особый порядок уголовного про-
изводства, подозреваемый.

ров О.Ю., Шило О.Г., Лобойко Л.М., Але-
нін Ю.П. та ін.

Мета статті полягає у здійсненні аналізу 
норм чинного законодавства, якими перед-
бачений порядок здійснення особливого по-
рядку кримінального провадження, робить-
ся акцент на прогалинах у законодавстві, 
яким регулюється зазначене питання, та 
можливі шляхи їх подолання.

Виклад основного матеріалу
Статтею 480 КПК України визначений 

перелік осіб, щодо яких здійснюється осо-
бливий порядок кримінального проваджен-
ня, зокрема до таких осіб належать: народ-
ний депутат  України; суддя, суддя Консти-
 туційного Суду України, а також присяж-
ний на час виконання ним обов’язків у суді, 
Голова , заступник Голови, чл ен Вищої  ради 
правосуддя, Голова, заступник Голови, член 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни; кан дидат у Президенти України; Упо-
вноважений Верховної Ради України з прав 
людини; Голова, інший член Рахункової па-
лати; депутат місцевої ради; адвокат; Гене-
ральний прокурор України, його заступник, 
прокурор Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури; Директор та працівники На-
ціонального антикорупційного бюро Украї-
ни; член Національного агентства з питань 
запобігання корупції.
Деякі із зазначених осіб наділені недо-

торканністю, що у свою чергу відобразилось 
на порядку здійснення щодо них криміналь-

Постановка проблеми
Чинним КПК України та іншими зако-

нами України передбачено додаткові гаран-
тії діяльності службових осіб, які наділені 
особливим публічно-правовим статусом, сут-
ність якого полягає у виконанні ними осо-
бливих завдань у суспільному житті держа-
ви, що спрямовані на запобігання спробам 
незаконного та безпідставного втручання в 
їх діяльність та покликані забезпечити реа-
лізацію завдань кримінального проваджен-
ня. Норми чинного КПК України та інших 
законів, якими передбачені гарантії недо-
торканності зазначених осіб, мають деякі 
прогалини, які перешкоджають здійсненню 
швидкого, повного та неупередженого досу-
дового розслідування. 

Аналіз останніх досліджень
Досліджували проблеми здійснення 

особливого порядку кримінального про-
вадження такі науковці: Капліна О.В., 
Погорецький М.А., Гринюк В.О., Тата-
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ного провадження, зокрема притягнення їх 
до кримінальної відповідальності. 
На думку Татарова О.Ю., недоторкан-

ність не повинна використовуватись на 
шкоду законності й справедливості як засіб 
збереження винного від справедливого по-
карання, оскільки являє собою винятково 
особливий порядок притягення до кримі-
нальної відповідальності та забезпечує за-
хист від незаконного й необґрунтованого об-
винувачення у вчиненні злочину [1, с. 206].

 Зазначених у вказаному переліку осіб, 
за критерієм наявності у них додаткових 
гарантій від стороннього тиску й безпід-
ставного втручання у їх діяльність можна 
поділити на осіб, які через специфіку свого 
правового статусу наділені недоторканністю 
та осіб, на яких гарантії недоторканності не 
поширюються. 
Так, до осіб, які наділені недоторканніс-

тю належать: народний депутат України, 
суддя, суддя Конституційного Суду України 
та Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини. Усі інші особи, щодо яких 
здійснюється особливий порядок кримі-
нального провадження не наділені недотор-
канністю, але законодавцем передбачений 
особливий порядок притягнення їх до кри-
мінальної відповідальності, надання дозво-
лу на проведення слідчих (розшукових) дій 
тощо. 
У свою чергу осіб, які наділені недотор-

канністю, можна розділити на осіб, притяг-
нення яких до кримінальної відповідаль-
ності, а також їх затримання чи арешт,  про-
ведення слідчих (розшукових) дій можливі 
лише після одержання дозволу компетент-
ного органу (народний депутат  України та 
Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини), а також особи, притягнен-
ня яких до кримінальної відповідальності 
може здійснюватись без дозволу на цю про-
цесуальну дію, але передбачена лише необ-
хідність одержання згоди компетентного 
органу на затримання, утримання його під 
ва ртою чи арештом, відсторонення від по-
сади тощо (суддя та суддя Конституційного 
Суду України).
Найбільшим переліком гарантій недо-

торканності законодавцем наділено народ-
ного депутата України. Так, згідно зі ст. 80 

Конституції України та ч. 1 ст. 27 Закону 
України «Про статус народного депутата 
України» народні депутати України не мо-
жуть бути без згоди Верховної Рад и України 
притягнені до кримінальної відповідальнос-
ті, затримані чи заарештовані. Народному 
депутату гарантується депутатська недотор-
канність на весь строк здійснення депутат-
ських повноважень [2].
Як зазначає Бабій І.В., певні переваги 

надаються народному депутатові не як ви-
правданий привілей, а як гарантія проти 
обмеження його статусу з метою ефектив-
ного й безперешкодного здійснення своїх 
службових обов’язків [3, с. 8]. 
Законодавцем у ч. 2 ст. 27 Закону  Укра-

їни «Про статус народного депутата Украї-
ни» як додаткові гарантії депутатської недо-
торканності закріплена вимога про те, що 
обшук, затримання народного депутата чи 
огляд особистих речей і багажу, транспор-
ту, житлового чи службового приміщення 
народного депутата, а також порушення 
таємниці листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції та за-
стосування інших заходів, що відповідно до 
закону обмежують права і свободи народно-
го депутата, допускаються лише у разі, коли 
Верховною Радою України надано згоду на 
притягнення його до кримінальної відпові-
дальності, якщо іншими способами одержа-
ти інформацію неможливо.
Депутатська недоторканність як елемент 

статусу народного депутата України є кон-
ституційною гарантією безперешкодного та 
ефективного здійснення народним депута-
том України своїх повноважень і передбачає 
особливий порядок притягнення народного 
депутата України до кримінальної відпо-
відальності, його затримання, арешту, а та-
кож застосування інших заходів, пов’язаних 
з обмеженням його особистих прав і свобод 
[4].
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 481 КПК Укра-

їни повідомлення про підозру народному 
депутату України здійснюється Генераль-
ним прокурором (виконувачем обов’язків 
Генерального прокурора).
У свою чергу, повідомленню про підозру, 

як стадії, з якої починається притягнення 
до кримінальної відповідальності, стосовно 
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народних депутатів України законодавцем 
у ст. 80 Конституції України та ч. 1 ст. 27 
Закону України «Про статус народного де-
путата України» передбачено стадію надан-
ня Верховною Радою України дозволу на 
це, тобто притягнення народного депутата 
України до кримінальної відповідальності 
його затримання чи арешт. 
Процедура розгляду подання про надан-

ня згоди на притягнення до кримінальної 
відповідальності, затримання чи арешт на-
родного депутата визначена ст. ст. 218-221 
Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України». 
Іншою особою, щодо якої здійснюєть-

ся особливий порядок кримінального про-
вадження, яка наділена недоторканністю є 
Уповноважений Верховної Ради з прав лю-
дини. 
Згідно з положеннями ст. 20 Закону 

України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини», Уповноваже-
ний Верховної Ради України з прав люди-
ни користується правом недоторканності на 
весь час своїх повноважень. Вказане право 
втілюється в тому, що він не може бути без 
згоди Верховної Ради України притягнутий 
до кримінальної відповідальності, затрима-
ний, заарештований, підданий обшуку, а та-
кож особистому огляду [5]. 
На відміну від народного депутата, зако-

нодавством не передбачено обмеження по-
рушення таємниці листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції та застосування інших заходів, що відпо-
відно до закону обмежують права і свободи 
стосовно Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. Із урахування ви-
кладеного, зазначені слідчі (розшукові) дії 
щодо вказаної особи можуть проводитись 
без жодних обмежень. 
Повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення може бути 
здійснено Уповноваженому з прав людини 
лише Генеральним прокурором (ст. 20 За-
кону України «Про Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини» та п. 2 ч. 1 
ст. 481 КПК України). 
У свою чергу, ні Законом України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини», а також іншими нормами 

законодавства не передбачений порядок 
надання згоди Верховної Ради України на 
притягнення Уповноваженого з прав люди-
ни до кримінальної відповідальності, його 
затримання, арешт, обшук, а також особис-
тий огляд. Так, залишається не визначеною, 
посадова особа, яка є уповноваженою на 
звернення до Верховної Ради України для 
надання зазначеного дозволу, вид відповід-
ного документа та вимоги до нього, порядок 
його розгляду та вирішення та ін. 
Зазначена правова невизначеність ство-

рює умови для можливого ухилення Упо-
вноваженого з прав людини від криміналь-
ної відповідальності у випадку вчинення 
ним кримінального правопорушення. 
З метою забезпечення правової регла-

ментації порядку притягнення Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини до кримінальної відповідальності 
у випадку вчинення злочину, доцільним є 
внесення змін до Глави 35 Закону України 
«Про регламент Верховної Ради України». 
Так, на нашу думку, доцільним було б 

поширити порядок розгляду Верховною Ра-
дою України подання про надання згоди на 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності, затримання чи арешт народного де-
путата, передбачений зазначеним законом 
також і на порядок притягнення Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав лю-
дини до кримінальної відповідальності, за 
виключенням обмежень порушення таєм-
ниці листування, телефонних розмов, теле-
графної та іншої кореспонденції та ін. 
Іншою категорією осіб, щодо яких здій-

снюється особливий порядок кримінально-
го провадження та яких законодавцем наді-
лено недоторканніст ю, є суддя. 
Згідно з положеннями ст. 126 Конститу-

ції України та ст. 49 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів», незалежність і 
недоторканність судді гарантуються Кон-
ституцією і законами України. Без згоди Ви-
щої ради правосуддя суддю не може бути за-
тримано або утримувано під вартою чи аре-
штом до винесення обвинувального вироку 
судом, за винятком затримання судді під час 
або відразу ж після вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину [6]. 
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На відміну від народного депутата Укра-
їни, стосовно якого згідно з вимогами ст. 80 
Конституції України та ст. 27 Закону Укра-
їни «Про статус народного депутата Украї-
ни» передбачено необхідність отримання 
дозволу Верховної Ради України на притяг-
нення його до кримінальної відповідальнос-
ті, стосовно судді необхідність отримання 
від компетентних органів влади дозволу на 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності відсутня. Чинним законодавством пе-
редбачено лише надання згоди на затри-
мання судді, утримання його під вартою чи 
арештом, ухвалення рішення про тимчасове 
відсторонення судді від здійснення право-
суддя Вищої ради правосуддя.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю 

не може бути затримано або утримувано під 
вартою чи арештом до винесення обвину-
вального вироку судом, за винятком затри-
мання судді під час або відразу ж після вчи-
нення тяжкого або особливо тяжкого зло-
чину (ч. 2 ст. 126 Конституції України, ч. 1-
ст. 49 Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів», ч. 1 ст. 482 КПК України).
Передумовою для скерування до Вищої 

ради правосуддя подання про надання до-
зволу на застосування щодо судді заходів 
забезпечення провадження є повідомлення 
судді про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, що йому інкримінується, 
про що також наголошено у п. 18.3 Регла-
менту Вищої ради правосуддя [7].
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 481 КПК України та 

ч. 4 ст. 49 Закону України «Про судоустрій 
та статус судів», письмове повідомлення про 
підозру судді здійснюється Генеральним 
прокурором або його заступником.
Крім того, проведення стосовно судді 

оперативно-розшукових заходів чи слідчих 
дій, що можуть проводитися лише з дозво-
лу суду, здійснюється на підставі судового 
рішення, ухваленого за клопотанням Гене-
рального прокурора або його заступника, 
керівника регіональної прокур атури або 
його заступника (ч. 9 ст. 49 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів»).
Іншою особою, яка наділена законодав-

цем недоторканністю, є суддя Конституцій-
ного Суду України. Суддю Конституційного 
Суду України (далі - Суду) без згоди зазна-

ченого суду не може бути затримано або 
утримувано під вартою чи арештом до вине-
сення обвинувального вироку судом, за ви-
нятком затримання судді під час або відра-
зу ж після вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину (ч. 4 ст. 24 Закону України 
«Про Конституційний Суд України») [8].
Повідомити судді Конституційного Суду 

(далі - Суддя) про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення може лише 
Генеральний прокурор або особа, яка здій-
снює його повноваження (ч. 9 ст. 24 Закону 
України «Про Конституційний Суд Украї-
ни»).
Подання про надання згоди на затри-

мання, утримування під вартою чи арешт 
судді Конституційного Суду України вно-
сить до Суду Генеральний прокурор або 
особа, яка здійснює його повноваження. 
У свою чергу, нормами ч. 1 § 15 Регла-

менту Конституційного Суду України пе-
редбачено, що Суд розглядає зазначене по-
дання на спеціальному пленарному засідан-
ні не пізніше десятого робочого дня з дня 
його отримання. Передує розгляду зазна-
ченого подання його вивчення постійною 
комісією з питань регламенту та етики Суду 
на предмет наявності у ньому підтвердже-
них доказами фактів причетності Судді до 
вчинення суспільно небезпечного діяння, 
передбаченого КК України, їх достатності 
та обґрунтованості. Зазначена комісія надає 
свої висновки не пізніше сьомого робочого 
дня з дня його отримання [9].
Так, закріплення граничного десятиден-

ного строку розгляду подання про надання 
згоди утримування під вартою чи арешт 
Судді, у разі його затримання під час або 
відразу ж після вчинення тяжкого або осо-
бливо тяжкого злочину є умовою, яка може 
сприяти зловживанню суддями вказаного 
суду зазначеним правилом, з метою звіль-
нення свого ко леги після спливу гранично-
го строку затримання без ухвали слідчого 
судді, який становить сімдесят дві години з 
моменту затримання. 
Зазначене також може перешкоджати 

доставленню Судді, якого затримано без 
ухвали слідчого судді, суду у строк не пізні-
ше шістдесяти годин з моменту затримання 
до суду для розгляду клопотання про обран-



81

Ïîñâèñòàê Î.Ì. - Ïðîáëåìè çàêîíîäàâ÷îãî âðåãóëþâàííÿ îñîáëèâîãî ïîðÿäêó...

ня стосовно неї запобіжного заходу (ст. 211 
КПК України).
Із урахуванням вищевикладеного, з ме-

тою запобігання вищезазначеним ризикам 
доцільним, на нашу думку, є закріплення на 
рівні Закону України «Про Конституційний 
суд України» вимоги про те, що подання Ге-
нерального прокурора або особи, яка здій-
снює його повноваження про надання згоди 
на затримання, утримування під вартою чи 
арешт судді Конституційного Суду України 
повинно бути розглянутим на спеціальному 
пленарному засіданні не пізніше шістдесяти 
годин з моменту його отримання. 
У законодавстві існують істотні прога-

лини у питанні регулювання недоторкан-
ності присяжного на час виконання ним 
обов’язків у суді, якого законодавцем також 
визначено як особу, щодо якої здійснюється 
особливий порядок кримінального прова-
дження та порядку притягнення до кримі-
нальної відповідальності. 
Так, положеннями ч. 3 ст. 68 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» за-
кріплено, що на присяжних поширюються 
гарантії незалежності і недоторканності суд-
дів, установлені законом, на час виконання 
ними обов’язків із здійснення правосуддя. 
Як одна із гарантій на законодавчому 

рівні закріплена лише вимога про те, що 
письмове повідомлення про підозру при-
сяжному на час виконання ним обов’язків у 
суді здійснюється Генеральним прокурором 
або його заступником.
У свою чергу, законами України «Про су-

доустрій та статус суддів», «При Вищу раду 
правосуддя» та Регламентом Вищої ради 
правосуддя, передбачені підстави та визна-
чений порядок надання згоди на затриман-
ня чи утримання під вартою чи арештом ви-
ключно судді. 
Із огляду на викладене, з метою забез-

печення реальних гарантій недоторкан-
ності присяжного на час виконання ним 
обов’язків у суді, необхідним є внесення 
змін до відповідних законів, щодо регламен-
тації порядку надання згоди на затримання 
чи утримання під вартою чи арештом
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 481 КПК Укра-

їни іншим особам, щодо яких здійснюється 
особливий порядок кримінального прова-

дження, письмове повідомлення про підозру 
здійснюється: адвокату, депутату місцевої 
ради, депутату Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, сільському, селищному, 
міському голові - Генеральним прокурором, 
його заступником, керівником регіональної 
прокуратури в межах його повноважень; 
кандидату у Президенти України, Голові 
або іншому члену Рахункової палати, про-
курору Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, Директору або іншому пра-
цівнику Національного антикорупційного 
бюро України, заступникам Генерального 
прокурора, члену Національного агентства 
з питань запобігання корупції - Генераль-
ним прокурором (виконувачем обов’язків 
Генерального прокурора); присяжному на 
час виконання ним обов’язків у суді, Голові, 
заступнику Голови, члену Вищої ради пра-
восуддя, Голові, заступнику Голови, члену 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, працівникам Національного антикоруп-
ційного бюро України - Генеральним проку-
рором або його заступником; Генеральному 
прокурору - заступником Генерального про-
курора.
Також як гарантії адвокатської діяль-

ності передбачено, що проведення стосовно 
адвоката оперативно-розшукових заходів 
чи слідчих дій, що можуть проводитися ви-
ключно з дозволу суду,  здійснюється на під-
ставі судового рішення, ухваленого за кло-
потанням Генерального прокурора, його 
заступників, прокурора Автономної Респу-
бліки Крим, області, міста Києва та міста Се-
вастополя (п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України 
«Про адвокатуру») [10].
Вимоги КПК України та інших законів 

України, якими передбачено додаткові га-
рантії діяльності осіб, які не наділені недо-
торканністю, покликані запобігати спробам 
незаконного та безпідставного втручання в 
їх діяльність, та забезпечити реалізацію за-
вдань кримінального провадження шляхом 
підвищення відповідальності осіб, що здій-
снюють досудове розслідування, а також 
процесуальне керівництво у зазначених 
кримінальних провадженнях та покладення 
відповідальності також на найвище керівни-
цтво органів досудового розслідування.



82ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Висновок
Усунення вищезазначених прогалин у 

регулюванні питання притягнення осіб, 
щодо яких здійснюється особливий поря-
док кримінального провадження, дасть змо-
гу усунути неоднакове тлумачення згаданих 
норм кримінального процесуального права 
учасниками кримінального провадження та 
судом, що у свою чергу сприятиме здійснен-
ню повного та неупередженого розслідуван-
ня і судового розгляду згідно з вимогами за-
конодавства й прийняттю законних та спра-
ведливих рішень. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються норми чинного 

законодавства, якими передбачений порядок 
здійснення особливого порядку кримінально-
го провадження, щодо окремої категорії осіб, 
робиться акцент на прогалинах у законодав-
стві, яким регулюється зазначене питання, 
та можливі шляхи їх подолання.
Особливу увагу приділено питанню при-

тягнення осіб, щодо яких здійснюється осо-
бливий порядок кримінального провадження, 
які наділені недоторканністю, а саме народ-
ний депутат України, Уповноважений Верхо-
вної Ради України з прав людини, суддя, суддя 
Конституційного Суду України та присяж-
ний. 
Так, у статті звернуто увагу на те, що 

найбільшим переліком гарантій недоторкан-
ності законодавцем наділено народного депу-
тата України, який без дозволу Верховної Ради 
України, який без дозволу останньої не може 
бути притягнутий до кримінальної відпові-
дальності та ін., процедуру обмеження яких 
у випадку вчинення кримінального правопо-
рушення детально регламентований чинним 
законодавством.  
Також, чинним законодавством передба-

чено, що Уповноважений Верховної Ради Укра-
їни з прав людини користується правом не-
доторканності на весь час своїх повноважень, 
що втілюється в тому, що він також не може 
бути без згоди Верховної Ради України притяг-
нутий до кримінальної відповідальності, за-
триманий, заарештований, підданий обшуку, 
а також особистому огляду. 
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Thus, the article draws attention to the fact that 
the legislator gives the largest list of guarantees of 
immunity to a people’s deputy of Ukraine, who 
without the permission of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, can not be prosecuted, etc., the procedure 
for limiting of whom  in the event of a criminal 
offense is in detail regulated by the current legisla-
tion.

Also, the current legislation provides that the 
Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine 
on Human Rights enjoys the right to inviolability 
for the entire period of his powers, which is embodied 
in the fact that he also can not be prosecuted without 
the consent of the Verkhovna Rada of Ukraine, can 
not be arrested, subjected to a personal search , as 
well as inspection.

Unlike the people’s deputy, neither the law of 
Ukraine “On the Authorized Representative of the 
Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights” 
nor “On the Rules of Procedure of the Verkhovna 
Rada of Ukraine”, as well as other norms of the 
law provide for the procedure for granting the con-
sent of the Verkhovna Rada of Ukraine to bring 
the Commissioner for Human Rights to criminal 
liability,  detention, arrest, search. The article gives 
recommendations on possible ways to eliminate this 
gap.

Also, the article analyzes the norms of the cur-
rent legislation, which regulate the procedure for 
bringing a judge of the Constitutional Court of 
Ukraine to criminal liability, in particular, regard-
ing a ten-day limitation period for the consider-
ation by the Constitutional Court of Ukraine of the 
consent about detention or arrest of a judge. Thus, 
it is also emphasized that the provision mentioned 
is contrary to the requirements of Art. 211 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine, according to 
which a person detained without the approval of an 
investigating judge court shall, within sixty hours 
from the moment of detention, be tried by court for 
consideration of a request for choosing  a preven-
tive measure (Article 211 of the CPC of Ukraine). 
In this regard, proposals have been submitted to 
amend the legislation in this part.

Key words: criminal proceedings against per-
sons for whom a special procedure for criminal pro-
ceedings is carried out, suspect.

На відміну від народного депутата, ні зако-
нами України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини» ні «Про Регла-
мент Верховної Ради України», а також інши-
ми нормами законодавства не передбачений 
порядок надання згоди Верховної Ради України 
на притягнення Уповноваженого з прав лю-
дини до кримінальної відповідальності, його 
затримання, арешт, обшук. У статті надані 
рекомендації щодо можливих способів усунення 
вказаної прогалини. 
Також, у статті проаналізовано норми 

чинного законодавства, якими регламенту-
ється порядок притягнення судді Конститу-
ційного Суду України до кримінальної відпові-
дальності, зокрема щодо закріплення гранич-
ного десятиденного строку розгляду Конститу-
ційним Судом України подання про надання 
згоди утримування під вартою чи арешт судді. 
Так, наголошено та тому, що вказане положен-
ня суперечить вимогам ст. 211 КПК України, 
згідно з якою особа, яку затримано без ухвали 
слідчого судді, суду у строк не пізніше шістдеся-
ти годин з моменту затримання до суду для 
розгляду клопотання про обрання стосовно неї 
запобіжного заходу (ст. 211 КПК України).-
У зв’язку з цим, надані пропозиції щодо внесен-
ня змін до законодавства у цій частині. 
Ключові слова: кримінальне провадження 

стосовно осіб, щодо яких здійснюється особли-
вий порядок кримінального провадження, під-
озрюваний.

SUMMARY 
The article analyzes the norms of the current 

legislation, which provides for the procedure for the 
implementation of a special procedure for criminal 
proceedings, concerning a separate category of per-
sons, emphasizes the gaps in the legislation regulat-
ing the issue and possible ways of overcoming them.

Particular attention is paid to the issue of bring-
ing persons who are subject to a special procedure 
of criminal proceedings, who have immunity, namely, 
the People’s Deputy of Ukraine, the Commissioner of 
the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights, a 
judge, a judge of the Constitutional Court of Ukraine 
and a jury.
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В статье исследованы устав коммуналь-
ного предприятия «Муниципальная стража» 
Дрогобычского городского совета. Выявлен ряд 
противоречивых и дискуссионных положений. 
Сделан вывод о низком качестве устава как 
правового документа, требующий существен-
ной доработки.
Ключевые слова: Устав, коммунальное 

предприятие, муниципальная стража, мест-
ное самоуправление, коммунальное полиции-
рование.

Актуальність дослідження
Дефіцит у правовій науці ґрунтовних 

загальнотеоретичних досліджень чинних 
муніципальних інститутів охорони право-
порядку зумовлює поняттєво-категоріальну 
невизначеність. Чітко не вироблено дефіні-
цій «муніципальна поліція» та «муніципаль-
на варта», не в повній мірі з’ясовано та роз-
крито їхні завдання, функції, повноваження, 
структуру, форми і методи діяльності, місце 
та роль у системі органів місцевого самовря-
дування. Стан опрацювання проблематики 
«муніципальних варт» не повністю відпо-
відає потребам розвитку комунального по-
ліціювання як виду юридичної та правозас-
тосовної діяльності, а також удосконаленню 
правового регулювання в цій сфері.

Сучасний стан дослідження проблеми
Науковим розробкам щодо функціо-

нування органів виконавчої влади та від-
носин, які виникають при охороні громад-
ського порядку та громадської безпеки, 
й ролі у цьому процесі недержавних ін-
ституцій присвячені роботи таких фахів-
ців, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, 
Є.О. Безсмертний, Ю.П. Битяк, 
І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, 
Є.В. Додін, М.І. Єропкін, В.Ф. Захаров, 
Д.П. Калаянов, A.П. Клюшніченко, 
Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк B.К. Колпаков 
та інші. Дослідження правових проблем 
створення органами місцевого самовряду-
вання інституцій з охорони громадсько-
го порядку та окремі аспекти організації 

Вступ
Громадський порядок – фундамент пра-

вового життя територіальних громад, нор-
мальної роботи місцевої демократії, важли-
ва складова реалізації прав і свобод грома-
дян. Саме він показує рівень життя тери-
торіальних громад, рівень праворозуміння 
та правосвідомості службовців місцевого 
самоврядування і всього населення в ціло-
му. Відсутність дієвих правових регулято-
рів направлених на впорядкування діяль-
ності органів місцевого самоврядування у 
сфері забезпечення громадського порядку 
та повільне реформування правоохоронної 
системи держави, попри свою надзвичайну 
важливість, обумовлює тенденції самостій-
ного, із застосуванням інноваційних мето-
дів, вирішення органами самоврядування 
цією проблеми доступними правовими за-
собами.
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їхньої діяльності був проведений у робо-
тах В.О. Басс, О.М. Волуйко, Т.І. Гудзь,-
Л.М. Долі, В.Б. Дубовика, А.І. Камінського, 
Н.В. Капітонової, Я.М. Когута, В.А. Орлова, 
С.В. Пєткова, А.С. Поклонський, О.С. Проневич, 
А.В. Сєргеєва та інших.

Мета дослідження
На прикладі статуту Комунального 

підприємства «Муніципальна варта» 
Дрогобицької міської ради, нова редакція 
якого затверджена рішенням міської ради 
№1701 від 29 березня 2019 р., виявити 
проблеми нормотворчої діяльності органів 
місцевого самоврядування при формуван-
ні муніципальних інститутів поліціювання. 
Висловлення критичних зауважень у цьо-
му дослідженні не переслідує мети піддати 
критиці ідею муніципалізації поліцейської 
діяльності, що здійснюється безпосередньо 
у конкретному місті чи взагалі. Наше до-
слідження направлене на виявлення «слаб-
ких», у правовому розумінні, матеріальних 
складових статуту як акту, що встановлює 
правовідносини між квазіполіцейським ін-
ститутом, територіальною громадою, орга-
ном місцевого самоврядування, її виконав-
чими органами, фізичними та юридичними 
особами.

Виклад основного матеріалу
Попри законодавчу неуніфікованість 

правових засад функціонування муніци-
пальних правоохоронних інститутів та не-
визначеність їх правового статусу, експе-
рименти щодо їхнього запровадження на 
території України набули тенденційного ха-
рактеру. Найбільш поширеними шляхами 
вирішення місцевих правоохоронних про-
блем є: створення структурних підрозділів 
виконавчих органів місцевого самовряду-
вання (відділів, управлінь, департаментів); 
створення комунальних установ, які не вхо-
дять у систему виконавчих органів місцевих 
рад; створення комунальних підприємств з 
охоронними функціями; залучення до по-
стійної правоохоронної діяльності громад-
ських формувань з охорони правопорядку 
та державного кордону; залучення підроз-
ділів Національної поліції на договірних за-
садах. При цьому створення комунальних 

підприємств з виконанням квазіполіцей-
ських функцій, з огляду на публічні відомос-
ті Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських формувань, на нашу думку, є найпо-
ширенішою формою.
Воля органу місцевого самоврядування, 

направлена на інституалізацію правоохо-
ронного утворення, перш за все, відобража-
ється у його статуті – акті застосування пра-
ва. Однак при його моделюванні, створенні 
та затвердженні, суб’єкти нормотворчої ді-
яльності місцевого самоврядування нерідко 
нехтують його піднормативною природою, 
виходячи при цьому за межі правового ре-
гулювання та цілей статуту встановленому 
саме Господарським кодексом України – за-
кону, що визначає основні засади господа-
рювання в Україні і регулює господарські 
відносини, що виникають у процесі орга-
нізації та здійснення господарської діяль-
ності між суб’єктами господарювання, а 
також між цими суб’єктами та іншими учас-
никами відносин у сфері господарювання. 
Прикладом такої «нормотворчої девіації» 
може служити досліджений нами статут 
Комунального підприємства «Муніципальна 
варта» Дрогобицької міської ради.
Так, у п.3.1 статуту засновник зазначає, 

що «у своїй діяльності Муніципальна варта 
керується Конституцією України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про охоронну діяльність», «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону», «Про відходи», «Про 
рекламу», «Про захист прав споживачів», 
Кодексом України про адміністративні пра-
вопорушення, Цивільним та Господарським 
кодексами України, нормативно-правови-
ми актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, 
рішеннями міської ради і виконавчого ко-
мітету, розпорядженнями міського голови, 
цим Статутом і іншими нормативними акта-
ми та діє на підставі ліцензії або інших до-
звільних документів» [1].
Слід зазначити на помилковості посилан-

ня на Закон України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і держав-
ного кордону», оскільки цей правовий акт 
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направлений на врегулювання засад участі 
громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону, визначає засади орга-
нізації та діяльності громадських формувань 
з охорони громадського порядку і держав-
ного кордону, порядок їхнього створення, 
вимоги до статутних документів, основні за-
вдання громадських формувань, їхні права, 
форми та методи роботи. У той же час до-
сліджуваний нами суб’єкт є підприємством 
– самостійним суб’єктом господарювання, 
створений компетентним органом місце-
вого самоврядування для задоволення сус-
пільних потреб територіальної громади та 
особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, 
торговельної, іншої господарської діяльнос-
ті в порядку, передбаченому Господарським 
кодексом України та іншими законами [2].
Формулюючи мету діяльності підпри-

ємства, засновник визначив три основні на-
прямки:

- діяльність у сфері благоустрою: вико-
нання заходів програм міської ради в сфері 
забезпечення дієвого контролю за благо-
устроєм території міста; забезпечення в ме-
жах визначених законодавством прав членів 
територіальної громади в сфері благоустрою 
міста, правил паркування,

- діяльність у сфері охорони майна: за-
безпечення контролю за здійсненням захо-
дів з охорони майна та фізичних осіб;

- правоохоронна діяльність: поперед-
ження, запобігання та припинення право-
порушень, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку [1].
Некоректність формулювання мети спо-

стерігається і в цій частині статутного до-
кумента, адже підприємство – це суб’єкт 
підприємництва – самостійної, ініціативної, 
систематичної, на власний ризик господар-
ської діяльності з метою досягнення еконо-
мічних і соціальних результатів та одержан-
ня прибутку. Таким чином засновник не ви-
значив одержання прибутку метою підпри-
ємства, а економічні та соціальні результати 
діяльності подав у статутній нормі як види 
діяльності.
Чинне законодавство України не тлума-

чить поняття «предмет діяльності підпри-
ємства». Пояснення цієї категорії слід шу-

кати у змісті правовідносин, встановлених 
ст.259 Господарського кодексу України, яка 
містить низку приписів, направлених на 
регулювання видів господарської діяльнос-
ті та їх класифікації [2], а також наукових 
джерел, з яких поняття «предмет діяльності 
підприємства» слід розуміти як види діяль-
ності, що здійснюються (здійснюватимуться) 
суб’єктом господарювання, за допомогою 
яких досягаються суспільно корисні цілі, пе-
редбачені установчими документами.
Предмет діяльності підприємства ви-

значено у п.4.2 статуту «Види діяльності 
Муніципальної варти» з наступним перелі-
ком:

- виконання робіт з монтажу та демонта-
жу рекламних засобів у порядку, передбаче-
ному чинним законодавством України;

- діяльність, що пов’язана з вантажними 
перевезеннями автомобільним транспор-
том, а саме перевезення великогабаритних 
вантажів, важких вантажів, перевезення 
автомобілів, а саме на договірних засадах з 
поліцією міста, у порядку, встановленому 
законодавством, здійснює евакуацію тран-
спортних засобів за порушення правил пар-
кування;

- діяльність із перевезення речей і доку-
ментів вилучених під час здійснення прова-
дження у справах про адміністративні пра-
вопорушення;

- діяльність із зберігання та складування 
в обладнаних приміщеннях підприємства 
речей і документів, вилучених під час здій-
снення провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення;

- здійснення контролю за дотриманням 
правил паркування транспортних засобів 
як у центральній частині міста, так і на ав-
томобільних паркувальних майданчиках, 
платних автостоянках;

- надання інших інформаційних послуг;
- надання в оренду й експлуатацію влас-

ного чи орендованого нерухомого майна за 
погодженням із Засновником;

 - надання реклами, продаж або пере-
продаж часу та місця для різних видів ре-
клами в засобах масової інформації (у засо-
бах розповсюдження реклами), зокрема ін-
формаційних кіосках;
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- діяльність у сфері охорони громадсько-
го порядку та безпеки (основний);

- реєстрація тварин та забезпечен-
ня контролю за додержанням Правил 
утримання та поводження з тваринами у-
м. Дрогобичі; здійснення нагляду за дотри-
манням порядку вигулу домашніх тварин 
(собак) у громадських місцях та вживання 
відповідних заходів у разі порушення зако-
нодавства про порядок поводження й утри-
мання домашніх тварин, у тому числі норм 
про жорстоке поводження з тваринами;

- здійснення іншої господарської діяль-
ності, не забороненої законом [1].
Слід зазначити, що види діяльності юри-

дичної особи відповідно до Закону України 
«Про Державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб підприємців» підлягають 
внесенню до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань. Наказом 
Міністерства юстиції України від 18.11.2016 
№3268/5 «Про затвердження форм заяв у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» затверджена реєстраційна 
форма 1 – Заява про державну реєстрацію 
створення юридичної особи, яка подаєть-
ся державному реєстратору при реєстрації 
новоствореного підприємства, розділ «Види 
діяльності» якої заповнюється відповідно до 
Національного класифікатора України ви-
дів економічної діяльності [3].
Унаслідок аналізу відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських форму-
вань встановлено, що Комунальне підпри-
ємство «Муніципальна варта» Дрогобицької 
міської ради», код ЄДРПОУ 41003521, місце 
знаходження Львівська обл., м. Дрогобич, 
пл. Ринок 1, засновник якого Дрогобицька 
міська рада Львівської області здійснює: 
Діяльність приватних охоронних служб – 
Код КВЕД 80.10; Діяльність у сфері охоро-
ни громадського порядку та безпеки (осно-
вний) – Код КВЕД 84.24; Надання інших 
індивідуальних послуг – Код КВЕД 96.09; 
Допоміжне обслуговування наземного тран-
спорту – Код КВЕД 52.21; Надання інших 
інформаційних послуг – Код КВЕД 63.99.

Таким чином, із 11-ти видів діяльнос-
ті передбачених статутом підприємства, до 
державного реєстру внесено лише 5. При 
цьому діяльність приватних охоронних 
служб (Код КВЕД 80.10) визначена класифі-
катором як «послуги тілоохоронців, патру-
лювання на вулицях, інкасацію та переве-
зення грошей та інших коштовних речей за 
допомогою персоналу або устаткування для 
захисту подібного майна під час транспор-
тування; використання броньованих авто-
мобілів, послуги детекторів брехні, послуги 
зі зняття відбитків пальців, послуги охорон-
ців», не передбачена п.4.2 статуту «Види ді-
яльності Муніципальної варти».
Окремої уваги заслуговує такий вид 

економічної діяльності підприємства, як 
Діяльність у сфері охорони громадського 
порядку та безпеки (Код КВЕД 84.24), ви-
значений підприємством як основний.
Відповідно до Наказу Держспожив-

стандарту України від 11.10.2010 №457 
«Національний Класифікатор України. 
Класифікація видів економічної діяльності. 
ДК 009:2010», основний вид економічної ді-
яльності – це визначальна ознака у форму-
ванні та стратифікації сукупностей статис-
тичних одиниць для проведення держав-
них статистичних спостережень. Органи 
державної статистики розраховують осно-
вний вид економічної діяльності на підставі 
даних державних статистичних спостере-
жень відповідно до статистичної методоло-
гії за підсумками діяльності підприємств за 
рік [4]. При цьому, діяльність у сфері охо-
рони громадського порядку та безпеки (Код 
КВЕД 84.24) визначена Класифікатором як:

- управління та функціонування регуляр-
них і допоміжних силових структур, фінан-
сованих органами державної влади, а також 
портових, прикордонних, міліцейських сил, 
сил берегової охорони й інших спеціальних 
силових структур, у т.ч. регулювання вулич-
ного руху, реєстрацію іноземних громадян, 
облік арештів;

- забезпечення населення предметами 
першої необхідності у випадках надзвичай-
них ситуацій у мирний час;

- діяльність із захисту та нагляду за ви-
ловом риби [5].
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Як бачимо, перший абзац пояснення 
виду економічної діяльності стосується ви-
ключно діяльності виконавчих органів 
державної влади. Отже, суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, незалежно від їхньої 
форми власності, здійснюватись не може. 
Пояснення видів економічної діяльнос-
ті подані в абзацах 2 та 3, хоча й віднесені 
Класифікатором до сфери громадського по-
рядку та безпеки, однак з комунальним по-
ліціюванням майже не пов’язані, а відтак не 
є відображенням правоохоронного призна-
чення підприємства.
Клас видів економічної діяльності 

«Допоміжне обслуговування наземного 
транспорту» (Код КВЕД 52.21), визначений 
Класифікатором як діяльність, пов’язану із 
перевезенням пасажирів, тварин або ванта-
жів наземним транспортом, поряд з низкою 
інших видів діяльності, включає: функціо-
нування доріг, мостів, тунелів, паркуваль-
них майданчиків тощо [6]. 
Зауважимо, що перевантаження тран-

спортних мереж міст надмірною кількістю 
автомобілів є важливою сучасною пробле-
мою міста. Така ситуація викликає зростан-
ня аварійності, негативного впливу тран-
спорту на навколишнє середовище, знижен-
ня ефективності руху. Параметри мережі 
паркування значною мірою впливають на 
пропускну спроможність транспортної ме-
режі міста і, відповідно, на характеристики 
дорожнього руху. Оптимізація мережі пар-
кування забезпечить покращення умов руху 
і тому стає актуальною управлінською про-
блемою місцевого самоврядування, а тому 
залучення підприємств для її вирішення 
є позитивним явищем комунального по-
ліціювання. На вирішення цієї проблеми 
засновник уповноважив комунальне під-
приємство здійснювати «інші інформаційні 
послуги» (Код КВЕД 63.99), клас виду еко-
номічної діяльності яких включає послуги 
зі збирання грошей за паркування автомо-
білів [7].
Критично оцінюємо надання підпри-

ємству повноважень здійснювати надання 
інших індивідуальних послуг (Код КВЕД 
96.09), клас видів економічної діяльності 
якого включає: астрологічну та спіритичну 
діяльність; надання соціальних послуг, та-

ких як послуги ескорту, служби знайомств, 
шлюбних бюро; утримання тварин-домаш-
ніх улюбленців, у т.ч. дресирування та до-
гляд за ними тощо; діяльність із досліджен-
ня генеалогії; діяльність салонів татуювань 
і пірсингу; надання послуг чистильників 
взуття, носіїв, послуги з паркування автомо-
білів тощо; концесійну експлуатацію автома-
тів (фотоавтоматів, апаратів для зважування, 
устаткування для виміру кров’яного тиску, 
камер схову тощо) [8]. На наше переконан-
ня, види діяльності, охоплені цим класом 
ніяк не можуть забезпечити формування 
оптимальних моделей ефективної охорони 
правопорядку в місті та динамічного реа-
гування на появу небезпек і загроз громад-
ському порядку чи бодай у будь-який спосіб 
вирішити проблематичні питання муніци-
пальної поліцейської діяльності.
Не зовсім вписується в структуру стату-

ту, встановлену Господарським кодексом 
України, низка його пунктів найменова-
них «завдання». Так, п.4.3 визначає осно-
вні завдання; п.4.4 – визначає завдання 
Муніципальної варти для досягнення мети 
у сфері охоронної діяльності; п.4.5 – визна-
чає перелік завдань Муніципальної варти 
для досягнення мети своєї діяльності у сфері 
благоустрою, захисту прав споживачів, по-
передження правопорушень, що посягають 
на громадський порядок і громадську без-
пеку; п.7.7 – встановлює основні завдання 
Муніципальної варти у взаємодії з органами 
внутрішніх справ. Окремі підпункти статут-
них норм дублюють один одного, не розши-
рюючи змісту завдань підприємства. Таке 
дублювання спостерігається: у сфері місто-
будівної діяльності – чотирма підпунктами 
завдань; у сфері благоустрою міста – одинад-
цятьма підпунктами; у сфері контролю за 
правилами торгівлі – у двох пунктах та інші 
[1].
У подальшому завдання у сфері конт-

ролю за дотриманням правил благоустрою 
міста дублюються у пунктах, що визначають 
права підприємства (п.5.1 статуту) та його 
повноваження (п.5.2. статуту) права [1].
Пункт 4.7. статуту, на нашу думку, не ві-

дображає статутних приписів підприємства, 
оскільки його норма містить виклад інфор-
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мації про перелік порушень у сфері кому-
нальних правовідносин.
Заслуговує на критику використання у 

статуті правничої термінологічної лексики, 
загальноюридичних, міжгалузевих та галу-
зевих понять, не зв’язаних в окремих випад-
ках семантикою, граматичною структурою 
та функційними параметрами.
Зокрема, підпункт п.4.3. «Складання 

протоколів стосовно об’єктів комунальної 
власності, земельних ділянок, які викорис-
товуються, в тому числі для розміщення 
об’єктів нерухомості без наявних правовста-
новчих документів, чи несплату за них» [1] 
юридично не відповідає суті та механізму 
адміністративних проваджень, у яких скла-
дання протоколу є стадією провадження і 
здійснюється не стосовно об’єкту комуналь-
ної власності, а за вчинення адміністратив-
ного правопорушення, як це зазначається у 
ч.1 ст.254 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення [9]. Формулювання 
«наведення правопорядку», що міститься 
в першому підпункті п.4.3. в контексті ста-
тутної норми не вписується у юридичне ро-
зуміння поняття «правопорядок» – система 
суспільних відносин, які врегульовані нор-
мами права [10], який формується у право-
вих нормах у процесі правотворчості; спи-
рається на верховенство права і авторитет 
закону у галузі правових відносин; встанов-
люється у результаті реалізації правових 
норм; створює сприятливі умови для вико-
ристання суб’єктивних прав; виступає пере-
думовою своєчасного і повного виконання 
всіма суб’єктами юридичних обов’язків; ви-
магає юридичної відповідальності для кож-
ного, хто скоїв правопорушення; встанов-
лює суспільну дисципліну; передбачає чітку 
і ефективну роботу всіх державних і приват-
них юридичних органів і служб, найперше, 
правосуддя; створює умови для організова-
ності громадянського суспільства і режим 
сприяння для індивідуальної свободи; за-
безпечується всіма заходами державного 
впливу, включно з примусом [11, с.725].
Сумнівним з позиції юридичної корек-

тності виглядає формулювання одного із 
основних завдань підприємства, визначе-
них в п.4.3 статуту: здійснення контролю 
за виконанням рішень міської ради та її ви-

конавчих органів, а саме: законодавчих і 
нормативних актів про заборону куріння в 
громадських місцях» [1]. Подаючи таку лек-
сичну формулу, автори статуту знівелювали 
категорію «законодавство» до рівня норма-
тивно-правових актів, які приймаються міс-
цевою радою та її виконавчими органами. 
При тому, що у вітчизняному праві поняття 
«законодавство» розуміють як систему за-
конів України, що формується Верховною 
Радою України як єдиним органом законо-
давчої влади і яке, у принципі, не може мати  
ширшого розуміння.
Без додаткових пояснень авторів стату-

ту важко зрозуміти віднесення до основного 
такого завдання Муніципальної варти, як 
«інша законна діяльність, яка здійснювати-
меться Муніципальною вартою, але прямо 
не вказана в статуті буде вважатись дійсною, 
якщо вона не заборонена законодавством 
України» [1]. Адже в українській мові по-
няття «основний» - це найважливіший, го-
ловний; який є основою чого-небудь, стано-
вить його найважливішу частину; кількісно 
найбільший переважний [12, c.777]. Зі зміс-
ту цього поняття віднесення до основної 
діяльності підприємства правоохоронного 
призначення широкого та необмеженого 
кола видів діяльності є некоректним як з 
правового, так і лексичного боку.
Юридичним рудиментом є також форму-

лювання пункту 7.7. статуту, що стосуються 
взаємодії Муніципальної варти з органами 
внутрішніх справ [1]. Адже із прийняттям 
Закону України «Про Національну поліцію» 
поняття «органи внутрішніх справ» стало за 
межами юридичного визначення.
Крім вище викладеного, зазначимо, що 

положення статуту будь-якого підприємства 
не можуть мати загальнообов’язкових норм. 
Їхня обов’язковість поширюється виключно 
на засновника, на підприємство, на трудо-
вий колектив підприємства, а також на ор-
гани, що вирішують спори, які виникають із 
регульованих статутом відносин.
Спірні та дискусійні положення статуту 

Комунального підприємства «Муніципальна 
варта» Дрогобицької міської ради спостері-
гаються і в інших його нормах.
Проблемність неякісного статуту, вкла-

дення у нього юридично суперечливих та 
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некоректних норм загострюється його со-
ціальним призначенням – регулювання ді-
яльності інституту, покликаного здійснюва-
ти забезпечення охорони прав та законних 
інтересів територіальної громади та її чле-
нів, тобто інституту правоохоронного при-
значення сформованого представницьким 
органом місцевого самоврядування, який є 
низовою ланкою системи поліціювання.
Статут Комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Дрогобицької місь-
кої ради стосовно спірності та дискусій-
ності правових положень не є унікальним. 
Проблема якості установчих документів, 
створюваних муніципальних правоохо-
ронних інституцій, є загальнодержавною 
проблемою. Істотні зауваження слід висло-
вити до якості статутів багатьох інших ко-
мунальних підприємств правоохоронного 
спрямування: Комунального підприємства 
«Муніципальна поліція» Чернігівської місь-
кої ради [13], Комунального підприємства 
«Муніципальна поліція» Вінницької міської 
ради [14], Могилів-Подільського міського 
комунального підприємства «Муніципальна 
варта» [15], Комунального підприємства 
«Муніципальна варта» Тетіївської міської 
ради [16] та інших.
Наявність спірних та суперечливих при-

писів дослідженого статуту значно зменшує 
його якість як правового документу, що яв-
ляє собою самостійну структуровану зако-
ном систему приписів, а відтак вимагає іс-
тотного доопрацювання.
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SUMMARY 
The research of the Articles of Association 

of Municipal Guard of Drohobych City Council 
Communal Enterprise has been aimed at detecting 
problematic issues of lawmaking of local self-gov-
ernment bodies in the formation of municipal po-
licing units, fi nding the weak points from the legal 
perspective of the provisions stipulating relations 
between municipal police, territorial community, 
municipalities, natural persons and legal entities.

As a result of the study a number of controver-
sial provisions have been found.

The idea of provision of other individual 
services (Code for the Classifi cation of economic 
activity 96.09) has been criticized as the activi-
ties covered by this class have no infl uence on the 
formation of effective policing and response to the 
public order threats.

Attention has been drawn to the legal incor-
rectness of some provisions concerning the use of 
legal terms that in some cases lack semantic or 
grammatical structure or even functional param-
eters; some of the mandatory statutory provisions 
have been lacking concerning the founder, the en-
terprise, the personnel, as well as the bodies which 
resolve the disputes.

A conclusion has been drawn about the pres-
ence of controversial provisions in the Articles of 
Association that reduces its quality as a legal docu-
ment and therefore requires a substantive revision.

Key words: Articles of Association, communal 
enterprise, municipal police, law and order, mu-
nicipalities, municipal policing.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено статут Комуналь-

ного підприємства «Муніципальна варта» 
Дрогобицької міської ради, унаслідок чого ви-
явлено низку суперечливих та дискусійних по-
ложень.
Критично оцінено надання підприємству 

повноважень здійснювати надання інших ін-
дивідуальних послуг (Код КВЕД 96.09), оскіль-
ки види діяльності охоплені цим класом ніяк 
не впливають на формування оптимальних 
моделей ефективного забезпечення охорони 
правопорядку в місті та реагування на появу 
небезпек і загроз громадському порядку.
Звернено увагу на юридичну некоректність 

низки статутних формулювань.
Зроблено висновок, що наявні спірні та 

суперечливі приписи статуту значно змен-
шують його якість як правового документа, 
який являє собою самостійну структуровану 
законом систему приписів, а відтак вимагає 
істотного доопрацювання.
Ключові слова: Статут, комунальне під-

приємство, муніципальна варта, правопоря-
док, місцеве самоврядування, комунальне по-
ліціювання.
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В статье исследованы особенности уста-
новления признаков субъективной стороны 
нарушения правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта ли-
цами, которые управляют транспортными 
средствами. Представлена развернутая аргу-
ментация в отношении того, что преступле-
ние, предусмотренное ст. 286 УК Украины, 
может быть совершено со смешанной формой 
вины или по неосторожности. Разработаны 
конкретные рекомендации по поводу уста-
новления признаков субъективной стороны 
нарушение правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспорта ли-
цами, которые управляют транспортными 
средствами.
Ключевые слова: нарушение правил безо-

пасности дорожного движения или эксплуата-
ции транспорта лицами, которые управляют 
транспортными средствами, субъективная 
сторона, признаки, уголовно-правововая ква-
лификация.

Метою цієї статті є дослідження особли-
востей встановлення ознак суб’єктивної 
сторони порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспор-
ту особами, які керують транспортними 
засобами. Аналіз наукових позицій, а та-
кож судово-слідчої практики з цього пи-
тання виявляє відсутність одностайної на-
укової позиції щодо змісту суб’єктивних 
ознак злочину, передбаченого ст. 286 КК, 
а також значні складності під час практич-
ного застосування вказаної норми. Відпо-
відно аналіз та визначення особливостей 
встановлення ознак суб’єктивної сторони 
порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особами, 
які керують транспортними засобами, вва-
жаємо актуальним.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженням окремних аспектів вста-
новлення ознак суб’єктивної сторони скла-
ду злочину, передбаченого ст. 286 КК Укра-
їни, присвятили свої роботи такі вчені, як-
С. В. Бабанін, А. А. Вознюк, В. О. Гапчич,-
С. В. Гізімчук, О. В. Євдомімова, В. В. Миз-
нікова, Я. В. Матвійчук, М. І. Мельник,-
В. А. Мисливий, В. О. Навроцький,-
А. Є. Овчаренко, І. С. Пєчук, Є. Ю. По-
лянський, В. В. Сташис, В. Я. Тацій,-
Р. В. Феданяк, М.І. Хавронюк та інші на-
уковці. У той же час вважаємо, що зазна-
чені наукові позиції потребують пере-
осмислення в контексті розвитку сучасно-

Постановка проблеми
Необхідним та зазвичай найбільш 

складним етапом кримінально-право-
вої кваліфікації є встановлення ознак 
суб’єктивної сторони складу злочину. Саме 
встановлення внутрішнього ставлення 
особи до вчиненого нею діяння дозволяє 
правильно визначити норму Особливої 
частини Кримінального кодексу, за якого 
слід кваліфікувати діяння та відмежувати 
його від суміжних складів. 
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го кримінального законодавства України 
та узагальнення з метою вдосконалення 
правозастосовної практики з цього питання.

Виклад основного матеріалу
У юридичній літературі суб’єктивна 

сторона складу злочину визначається як 
внутрішня сторона злочину, тобто психіч-
на діяльність особи, що відображує став-
лення її свідомості й волі до суспільно не-
безпечного діяння, котре нею вчиняється, 
і до його наслідків [1, c. 142]. Саме поняття 
«суб’єктивна сторона» в кримінальному за-
конодавстві України відсутнє, однак зако-
нодавець розкриває його через такі ознаки, 
як: вина, мотив, мета вчинення злочину. 
Вина особи – це основна, обов’язкова 

ознака будь-якого складу злочину, вона 
визначає саму наявність суб’єктивної сто-
рони і значною мірою її зміст. Відсутність 
вини виключає суб’єктивну сторону і тим 
самим склад злочину [1, c. 142-143]. Як ви-
значає Г. В. Новицький, вина як головна 
ознака суб’єктивної сторони злочину тісно 
пов’язана з його об’єктивною стороною, 
оскільки вона найбільшою мірою акуму-
лює в собі ознаки об’єктивної сторони, 
відбиває процес та результат проходжен-
ня цих об’єктивних ознак крізь призму 
свідомості і волі злочинця. Саме суспільно 
небезпечне діяння і його наслідки станов-
лять предметний зміст вини, її змістове 
наповнення. Відсутність суспільно небез-
печного діяння виключає як таке пору-
шення питання про вину [2, c. 33]. Згідно з 
чинним кримінальним законодавствомом 
вина може мати форму умислу або необе-
режності (ст. 23 КК).
Слід зазначити, що наукою кримі-

нального права також розроблено по-
няття складної (подвійної) або змішаної 
форми вини. Змішана форма вини перед-
бачає різне психічне ставлення особи у 
формі умислу та необережності до різних 
об’єктивних ознак одного й того ж злочи-
ну [1, c. 160]. Значення змішаної (подвій-
ної) форми вини полягає в тому, що вона 
надає можливість: 1) конкретизувати сту-
пінь суспільної небезпечності злочину;-
2) визначити правильну кваліфікацію; 

3) відмежувати близькі за об’єктивними 
ознаками склади злочинів [1, c. 162]. 
Проаналізуємо особливості встанов-

лення ознак суб’єктивної сторони пору-
шення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами. 
У науці кримінального права існує де-

кілька позицій з приводу форми вини по-
рушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами. Так, 
В. В. Лук’янов вважає, що форма вини у 
дорожньо-транспортних пригодах з тяж-
кими наслідками залежить від ставлення 
винної особи до самого діяння, а саме: при 
наявності умислу суб’єкта злочину стосов-
но діяння злочин повинен відноситись до 
умисних, а при наявності необережності 
стосовно діяння – визнаватись необереж-
ним [3, c. 30]. О. І. Коробєєв вказує, що 
суб’єктивна сторона злочинного порушен-
ня правил дорожнього руху та експлуата-
ції транспорту має складну конструкцію, 
оскільки форми вини по відношенню до 
діяння та наслідків не співпадають між 
собою, тобто характеризуються неодно-
рідністю: умисним адміністративним по-
рушенням та необережним спричиненням 
наслідків, що й криміналізують саме діян-
ня [4, c. 79]. 
Відносно визначення форми вини у 

складі порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспор-
ту особами, які керують транспортними 
засобами, ми повністю погоджуємося з 
думкою тих науковців, які вважають, що 
суб’єктивна сторона складу порушення 
правил безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту характеризується 
умислом чи необережністю стосовно са-
мих порушень правил дорожнього руху 
або експлуатації транспортних засобів та 
необережністю стосовно наслідків, що на-
стали [5, c. 91], тобто змішаною формою 
вини. Зазначене поняття не є законодав-
чо закріпленим. У теорії кримінального 
права під змішаною формою вини зазви-
чай розуміють різне психічне ставлення 
особи у формі умислу і необережності до 
різних об’єктивних ознак одного і того ж 



94ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

злочину. При змішаній формі вини щодо 
одних ознак складу злочину має місце уми-
сел (прямий чи непрямий), щодо інших — 
необережність (злочинна самовпевненість 
чи злочинна недбалість) [1, с. 160]. Вбача-
ється, що відповідно до конструкції зміша-
ної форми вини щодо діяння у формі по-
рушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами, може 
мати як умисел, так і необережність, а від-
носно суспільно небезпечних наслідків у 
вигляді шкоди життю або здоров’ю потер-
пілого – лише необережність.
Справедливо буде зазначити, що в те-

орії кримінального права висловлювалася 
думка, що злочин, передбачений ст. 286 
КК, не може бути вчинений зі змішаною 
формою вини, а його суб’єктивна сторона 
характеризується необережністю. Так, на-
приклад, С. В. Бабанін порівнює ст. 286 КК 
за конструкцією з нормою, закріпленою у 
ст. 128 КК «Необережне тяжке або серед-
ньої тяжкості тілесне ушкодження». При 
цьому він зазначає, що відносно статті 286 
КК стаття 128 КК є загальною нормою, в 
якій діяння у вигляді порушення певного 
правила винесено законодавцем за межі 
диспозиції цієї норми. Базуючись на такій 
посилці, С. В. Бабанін приходить до висно-
вку, що «злочини, пов’язані з порушенням 
тих чи інших правил безпеки, що призво-
дять до суспільно небезпечних наслідків, 
не можна віднести до складів зі змішаною 
(подвійною) формою вини, оскільки для 
визначення форми вини особи при його 
вчиненні слід з’ясовувати її психічне став-
лення лише до однієї з ознак об’єктивної 
сторони – суспільно небезпечних наслід-
ків» [6, с. 188-189]. На нашу думку, таку 
позицію не можна визнати правильною, 
оскільки лише завдяки правильному вста-
новленню суб’єктивного ставлення ви-
нного до всіх ознак об’єктивної сторони 
– як діяння, так і суспільно небезпечних 
наслідків – можливо встановити наявність 
у діянні особи складу злочину, передбаче-
ного ст. 286 КК, та відмежувати його від 
суміжних діянь.
Під час аналізу суб’єктивної сторони 

складу злочину необхідно ретельно про-

аналізувати ставлення винної осо-
би до кожного із зазначених елементів 
об’єктивної сторони як дії, так і бездіяль-
ності. Як уже зазначалося, ставлення до 
порушення правил дорожнього руху або 
експлуатації транспортних засобів може 
бути як умисним, так і необережним, а 
до наслідків у вигляді шкоди життю або 
здоров’ю осіб вина характеризується за-
вжди необмеженістю. При чому у випадку 
умисного ставлення до порушення правил 
дорожнього руху, на нашу думку, став-
лення до їх порушення може виражатися 
лише у формі прямого умислу. Прямий 
умисел як форма вини містить у собі інте-
лектуальні та вольові ознаки. Інтелекту-
альні ознаки прямого умислу полягають 
в усвідомленні суспільно небезпечного ха-
рактеру свого діяння (дії чи бездіяльності) 
і передбаченні його суспільно небезпеч-
них наслідків. Вольова ознака прямого 
умислу – це бажання настання передбачу-
ваних наслідків своєї дії чи бездіяльності 
[1, c. 146]. Слід зазначити, що при визна-
ченні вольового моменту прямого умислу 
порушення правил дорожнього руху або 
експлуатації транспорту ми маємо на увазі 
вольове ставлення суб’єкта злочину не до 
наслідків, що настали, а тільки до самого 
суспільно небезпечного діяння. 
Для кримінального права традицій-

ним є невизнання можливості вчинення 
суспільно небезпечного діяння у формі по-
рушення правил дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту з непрямим умислом. 
Прямий і непрямий умисел відрізняються 
лише за вольовою ознакою, а саме бажан-
ням або небажанням настання наслідків 
або їх свідомим припусканням. Оскільки 
ставлення до наслідків у злочині, передба-
ченому ст. 286 КК, характеризується лише 
необережністю, цілком логічно припус-
тити, що психічне відношення до діяння 
у формі порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспор-
ту може характеризуватися лише прямим 
умислом. 
У той же час зазначимо, що деякими 

науковцями висловлювалася думка щодо 
можливості вчинення порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації 
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транспорту, криміналізованого ст. 286 КК, 
з непрямим умислом. Так, наприклад, до 
такого висновку приходить Є. Ю. Полян-
ський, аналізуючи випадки спричинення 
смерті потерпілому в результаті грубого 
порушення правил дорожнього руху. Для 
аргументації своєї теорії дослідник засто-
совує юридичну фікцію, відповідно до якої 
безпека дорожнього руху не є самостійним 
об’єктом кримінально-правової охоро-
ни, що дозволяє йому дійти висновку, що 
у певних випадках відношення суб’єкта 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК 
до наслідків у вигляді шкоди життю або 
здоров’ю потерпілого, характеризується 
небажанням настання таких наслідків, од-
нак їх свідомим припущенням [7, с. 43]. У 
кінцевому рахунку Є. Ю. Полянський ре-
зюмує, що випадки грубого порушення 
правил дорожнього руху слід кваліфікува-
ти як злочини проти життя або здоров’я за 
ст. 115, 119 або 121 КК України [7, с. 45]. 
На нашу думку, з таким твердженням не 
можна погодитися. Вбачається, що задля 
аргументації приватної теорії щодо одно-
го складу злочину не слід відходити від 
загальних правил побудови вітчизняного 
законодавства про кримінальну відпові-
дальність, а також такого загальновизна-
ного правила кримінально-правової квалі-
фікації, яке полягає в тому, що у випадку 
конкуренції загальної та спеціальної нор-
ми, застосовується спеціальна норма. Вба-
чається, що у випадку необережного став-
лення до наслідків у вигляді шкоди життю 
або здоров’ю потерпілого, спричинених 
порушенням правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту, мають 
застосовуватися не загальні норми щодо 
необережного спричинення шкоди життю 
або здоров’ю (ст. 119, 128 КК), а спеціаль-
на норма – ст. 286 КК. У випадку ж став-
лення до суспільно небезпечних наслідків 
у формі умислу, кваліфікація за ст. 286 КК 
виключається, і винний має бути притяг-
нений до відповідальності за умисними 
злочинами проти життя та здоров’я особи. 
Така ж позиція висловлена у п. 8 Поста-
нови Пленуму Верховного суду України 
«Про практику застосування судами Укра-
їни законодавства у справах про деякі зло-

чини проти безпеки дорожнього руху та 
експлуатації транспорту, а також про адмі-
ністративні правопорушення на транспор-
ті» від 23.12.2005 №14: якщо ж, порушу-
ючи відповідні правила й усвідомлюючи 
суспільно небезпечний характер своїх дій, 
винний передбачав суспільно небезпечні 
наслідки і бажав або свідомо припускав їх 
настання, ці дії необхідно кваліфікувати за 
статтями КК, у яких встановлено відпові-
дальність за умисні злочини проти життя 
та здоров’я особи [8].
Щодо суспільно небезпечних наслідків у 

складі злочину, передбаченого ст. 286 КК, 
можлива лише необережна форма вини. 
Необережність може виражатися як зло-
чинною самовпевненістю (коли особа пе-
редбачала можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння (дії чи 
бездіяльності), але легковажно розрахову-
вала на їх відвернення) та злочинною не-
дбалістю (коли особа не передбачала мож-
ливості настання суспільно небезпечних 
наслідків свого діяння (дії чи бездіяльнос-
ті), хоча повинна була і могла їх передба-
чити). При цьому, вбачається, що у випад-
ку вчинення діяння у формі прямого умис-
лу відношення до суспільно небезпечних 
наслідків може бути лише у формі злочин-
ної самовпевненості: особа, усвідомлюючи 
порушення правил дорожнього руху та ба-
жаючи вчинити відповідне порушення, не 
може взагалі не передбачати можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків 
своєї поведінки. Це додатково підтвер-
джує і той факт, що особа, яка керує тран-
спортним засобом, має усвідомлювати, що 
останній відноситься до джерел підвище-
ної небезпеки. Так, згідно з чинним цивіль-
ним законодавством джерелом підвище-
ної небезпеки є діяльність, що пов’язана 
з використанням, зберіганням або утри-
манням транспортних засобів (ст. 1187 
Цивільного кодексу України) [9]. Більше 
того, суб’єкт злочину не лише передбачає 
можливість настання суспільно небезпеч-
них наслідків свого діяння, але легковаж-
но розраховувала на конкретні обставини, 
що дозволять їх уникнути або відвернути 
(наприклад, водійська майстерність, гарні 
технічні характеристики автомобіля, від-
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сутність пішоходів у нічний час тощо).-
У випадку, коли особа умисно порушує 
правила дорожнього руху або експлуата-
ції транспорту, передбачає ймовірність 
настання суспільно небезпечних наслід-
кі  в свого діяння, однак не розраховує на 
жодні обставини, які б могли попередити 
настання суспільно небезпечних наслідків 
її діяння, тобто ставиться до їх настання 
байдуже або припускає її настання, тоб-
то діє «на либонь», вчинене слід кваліфі-
кувати як злочин вчинений з непрямим 
умислом, що, у свою чергу, виключає ква-
ліфікацію за ст. 286 КК. Відповідно під час 
кваліфікації за ст. 286 КК у випадку став-
лення суб’єкта злочину до порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху або експлу-
атаці  ї транспорту у формі прямого умислу, 
то ставлення до наслідків у вигляді шкоди 
життю або здоров’ю потерпілого можливе 
лише у формі злочинної самовпевненос-
ті. Якщо особа, що керує транспортним 
засобом, не передбачала можливості на-
стання суспільно небезпечних наслідків 
порушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту, хоча по-
винна була і могла їх передбачити, злочин 
визнається вчиненим у формі злочинності 
недбалості. 
Крім того, на наше переконання, під 

час кваліфікації діянь за ст. 286 КК у ви-
падку наявності змішаної форми вини 
суди мають враховувати не лише характер 
та мотиви допущених особою порушень 
правил безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту, ставлення винної 
особи до цих порушень та поведінку після 
вчинення злочину, вину інших причетних 
до нього осіб (пішоходів, водіїв транспорт-
них засобів, працівників, відповідальних 
за технічний стан і правильну експлуата-
цію останніх, тощо) [10], а й доводити той 
факт, що суб’єкт злочину розраховував на 
конкретні обставини, що дозволять йому 
уникнути або відвернути настання суспіль-
но небезпечних наслідків та безпосеред-
ньо вказувати їх у вироку. У випадку не-
доведення зазначеного факту можливим є 
розгляд питання щодо умисного ставлен-
ня суб’єкта злочину до суспільно небезпеч-
них наслідків свого діяння.

Слід зазначити, що деякі науковці на-
голошують на необхідності оцінки у комп-
лексі не лише діянь усіх учасників ДТП 
(тобто діянь осіб, що керували транспорт-
ними засобами, і потерпілого ДТП) та 
вкладу кожного з них у настання суспіль-
но небезпечних наслідків, а й суб’єктивне 
ставлення зазначених осіб до події зло-
чину. Так, наприклад, Я. В. Матвійчук 
зазначає, що в теорії кримінального пра-
ва України відоме поняття «обопільної 
вини», під якою слід розуміти необереж-
ну вину двох чи кількох осіб, у результа-
ті якої настав один і той самий суспільно 
небезпечний наслідок. У цьому разі особа, 
яка вчинила діяння при обопільній вині, 
має нести кримінальну відповідальність 
з урахуванням ступеня вини потерпілого 
[11, с. 135]. Дійсно, у науці виділяють таке 
поняття, як «вина жертви», яке характе-
ризує роль потерпілого в механізмі зло-
чинного посягання [12, с. 117], однак воно 
має скоріше кримінологічне значення для 
протидії злочинам у сфері безпеки руху та 
експлуатації транспорту і не впливає на 
встановлення ознак суб’єктивної сторони 
злочину, скоєного особою, що керує тран-
спортним засобом. Вбачається, що під час 
кримінально-правової кваліфікації має 
враховуватися лише ставлення суб’єкта 
злочину до спричинених суспільно небез-
печних наслідків. Поведінка потерпілого 
та його «участь» у настанні суспільно не-
безпечних наслідків має враховуватися під 
час встановлення ознак об’єктивної сторо-
ни. Крім того, ставлення потерпілого або 
його законних представників може бути 
враховано судом під час призначення ви-
нній особі покарання.
Оскільки злочин, передбачений ст. 286 

КК, у цілому визнається необережним, то 
відповідно до загальних положень кримі-
нального права в ньому не виділяють мо-
тив та мету, які є ознаками лише умисної 
злочинної поведінки. У цьому зв’язку слід 
повністю погодитися з В. А. Мисливим, 
який зазначає, що не слід змішувати по-
няття мотивації та мотиву, оскільки перше 
значно ширше, ніж друге. Як правильно 
зауважує дослідник, мотивація виступає 
тим складним механізмом співвідношення 
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зовнішніх і внутрішніх факторів поведінки 
особи, який визначає виникнення, напря-
мок, а також засоби виконання конкрет-
них форм діяльності, тоді як мотив – це 
внутрішній стан особи, який спрямовує її 
дії кожний момент часу. Автор зазначає, 
що мотивація у злочинах проти безпеки 
дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту відображає недостатньо уважне став-
лення особи до інтересів суспільства [13, 
с. 239], що ще раз підкреслює вольовий 
момент необережної форми вини, злочину 
передбаченого ст. 286 КК. Проте оскільки 
діяння у вигляді порушення правил без-
пеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту, передбачене ст. 286 КК, не є 
спрямованим на спричинення суспільно 
небезпечних наслідків і вчиняється з не-
обережності, мотив та мета у такій діяль-
ності відсутні.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Аналіз ознак суб’єктивної сторони по-
рушення правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними засоба-
ми, дозволяє зробити наступні висновки:-
1) злочин, передбачений ст. 286 КК, може 
бути вчинений зі змішаною формою вини 
або з необережності; 2) у випадку вчинен-
ня злочину, передбаченого ст. 286 КК, зі 
змішаною формою вини порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху або експлу-
атації транспорту характеризуватися пря-
мим умислом, відношення до наслідків 
характеризуватися злочинною самовпев-
неністю; 3) під час доведення наявності 
змішаної форми вини судові та правоохо-
ронні органи мають у кожному випадку 
встановлювати конкретні обставини, на 
які покладався суб’єкт під час вчинен-
ня злочину, передбаченого ст. 286 КК, і 
які б мали дозволити йому уникнути або 
відвернути настання суспільно небезпеч-
них наслідків у вигляді шкоди життю або 
здоров’ю потерпілого; 4) мотив і мета не 
обов’язковими ознаками злочину, перед-
баченого ст. 286 КК.
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SUMMARY 
The article examines peculiarities of establish-

ing elements of subjective side of violation of rules 
related to traffi c or driving safety by drivers. It 
presents detailed argumentation that the crime, 
provided in the Art. 286 of the Criminal Code of 
Ukraine, has mixed type of culpability or is com-
mitted with negligence. 

In connection with the crime, provided in the 
Art. 286 of the Criminal Code of Ukraine, the 
article analyzes correlation between direct and in-
direct intent and criminal presumption and crimi-
nal negligence. It substantiates that if committed 
with mixed type of culpability subjective side of the 
crime provided in the Art. 286 of the Criminal 
Code of Ukraine, has the following peculiarities: 
in regard to the action it is always presented by 
direct intent, in regard to criminal consequences it 
is always presented by criminal presumption. 

The article provides augmented separation of 
the crime, provided in the Art. 286 of the Crimi-
nal Code of Ukraine, with crimes against health 
and life of a person committed intentionally and 
recklessly. It substantiates that in instances when 
a person is reckless toward criminal consequences 
resulting from violation of rules related to traffi c 
or driving safety, a special norm should be applied 
(the Art. 286 of the Criminal Code of Ukraine) 
instead of general norms (the Art. 119, 128 of the 
Criminal Code of Ukraine). When a culprit in-
tentionally causes criminal consequences, namely, 
damage to the health and life of a victim even 
in connection with violations of traffi c or driv-
ing safety, the crime must be qualifi ed under in-
tentional crimes against health and life of a per-
son (the Art. 115, 121 of the Criminal Code of 
Ukraine) instead of the Art. 286 of the Criminal 
Code of Ukraine.

The article substantiates that motive and in-
tent are not compulsory elements of the crime, pro-
vided in the Art. 286 of the Criminal Code of 
Ukraine.

The article provides concrete recommenda-
tions for establishing elements of subjective side 
of violation of rules related to traffi c or driving 
safety by drivers.

Key words: violation of rules related to traffi c 
or driving safety by drivers, subjective side, ele-
ments, criminal qualifi cation.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено особливості встанов-

лення ознак суб’єктивної сторони порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуа-
тації транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами. Надана розгорнута ар-
гументація, що злочин, передбачений ст. 286 
КК України, може бути вчинений зі змішаною 
формою вини або з необережності. Розробле-
но конкретні рекомендації щодо встановлення 
ознак суб’єктивної сторони порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами.
Ключові слова: порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засоба-
ми, суб’єктивна сторона, ознаки, криміналь-
но-правова кваліфікація.
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В статье исследуется понятие и сущ-
ность киберпреступности. Рассматривается 
вопрос противодействия киберпреступности, 
как составляющей обеспечения националь-
ной безопасности Украины. Автор придер-
живается позиции выделение трех основных 
уровней осуществления соответствующих мер 
противодействия киберпреступности (обще-
социального, специально-криминологического 
и индивидуального). На основании анализа 
практики противодействия киберпреступно-
сти предложены основные приоритетные на-
правления совершенствования деятельности 
киберполиции по противодействию киберпре-
ступности.
Ключевые слова: киберпреступления, ки-

берпреступность, противодействие киберпре-
ступности, национальная безопасность, ин-
формационная безопасность.

ня, знищення, поширення, персональних 
даних, незаконних фінансових операцій, 
крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. 
Кіберзлочинність стає транснаціональною 
та здатна завдати значної шкоди інтересам 
особи, суспільства і держави. 
Відповідно до статті 7 Закону України 

«Про основи національної безпеки Украї-
ни» однією з основних реальних та потен-
ційних загроз національній безпеці Укра-
їни, стабільності в суспільстві, в інформа-
ційній сфері є комп’ютерна злочинність та 
комп’ютерний тероризм [1]. Відтак, рефор-
мування системи забезпечення національ-
ної безпеки є одним з найактуальніших для 
держави питань сьогодення і визначено го-
ловним пріоритетом держави відповідно до 
Стратегії кібербезпеки України схваленої 
Указом Президента України «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 27 січня 2016 року «Про Стратегію 
кібербезпеки України» [2].

Аналіз останніх досліджень                    
та публікацій

Питання протидії кіберзлочинності до-
сліджували у різних площинах О. М. Бан-
дурка, П. Д. Біленчук, А. А. Васильєв, 
В. О. Глушков, М. О. Кравцова, О. М. Лит-
винов, П. С. Матишевський, М. І. Мельник, 
В. О. Навроцький, Д. В. Пашнєв, В. Г. Пи-
липчук, В. В. Сокуренко та ін. Наразі, стрім-
кий розвиток новітніх інформаційних тех-
нологій та динаміка поширення кіберзлочи-
нів обумовлюють необхідність дослідження 

Постановка проблеми
Стрімкий розвиток науково–технічного 

прогресу і широке використання сучасних 
інформаційних технологій мають безза-
перечний позитивний вплив на суспільні 
процеси. Одночасно переваги цифрового 
світу та розвиток інформаційних технологій 
обумовили виникнення нових загроз наці-
ональній та міжнародній безпеці. Поряд із 
інцидентами природного (ненавмисного) 
походження зростає кількість та потужність 
кібератак, вмотивованих інтересами окре-
мих держав,груп та осіб.
Розповсюждуються випадки незакон-

ного збирання, зберігання, використан-
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та впровадження нових форм та методів 
протидії такому виду злочинності. 

Метою статті є формування комплексної 
кримінологічної характеристики кіберзло-
чинності та вироблення на її основі науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо запобі-
гання цим злочинним проявам.

Виклад основного матеріалу
Попри велику кількість злочинних по-

сягань у сфері інформаційних технологій, 
загрози, що постійно виникають у цій сфе-
рі, на сьогодні в Україні, на жаль, відсутнє 
єдине розуміння поняття кіберзлочинності 
і, відповідно, немає офіційного уніфіковано-
го нормативно правового його закріплення. 
Поряд із поняттям кіберзлочинності у 

повсякденному та подекуди науковому обі-
гу активно використовуються такі поняття, 
як «комп’ютерна злочинність», «IT злочин-
ність», «злочинність у сфері інформаційних 
відносин», «віртуальна злочинність».
Термін «кіберзлочинність» часто вжива-

ється поряд з терміном «комп`ютерна зло-
чинність», причому нерідко ці поняття вико-
ристовуються як синоніми. Дійсно, ці терміни 
дуже близькі, але все-таки не синонімічні. По-
няття «кіберзлочинність» (в англомовному ва-
ріанті – cybercrime) ширше, ніж «комп`ютерна 
злочинність» (computer crime), і більш точно 
відображає природу такого явища, як злочин-
ність в інформаційному просторі [3]. 
Поняття кіберзлочинності є найшир-

шим у сфері інформаційних злочинів про-
ти систем, мереж і комп’ютерних даних та 
охоплює найбільшу кількість злочинних по-
сягань у віртуальному середовищі. Також 
використання поняття саме «кіберзлочин-
ність» передбачає міжнародне законодав-
ство [4, с. 173]. 
Ми також схиляємось до думки, що 

кіберзлочинність – найбільш об’ємне та 
містке поняття для означення злочинів, 
що вчиняються з використанням електро-
нно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. 
Відповідно до Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки 
України» кіберзлочин (комп’ютерний зло-

чин) - суспільно небезпечне винне діяння у 
кіберпросторі та/або з його використанням, 
відповідальність за яке передбачена законом 
України про кримінальну відповідальність 
та/або яке визнано злочином міжнародними 
договорами України, а кіберзлочинність ви-
значено як сукупність кіберзлочинів [5]. 
Законодавча невизначеність поняття 

кіберзлочинності породила дискусійність 
із цього питання серед науковців, які по-
різному тлумачать ці поняття, деякі їх чіт-
ко розмежовують, інші – ототожнюють, у 
зв’язку з чим гостро постає питання щодо 
законодавчого визначення поняття кіберз-
лочинності, що сприятиме чіткому тео-
ретичному, науковому розумінню ґенези 
розглядуваного суспільного феномену і ви-
робленню на цій основі ефективних і опти-
мальних практичних заходів протидії. 
Таким чином, під кіберзлочинністю 

слід розуміти сукупність злочинів, що вчи-
няються в кіберпросторі за допомогою 
комп’ютерних систем або шляхом викорис-
тання комп’ютерних мереж та інших засобів 
доступу до кіберпростору. 
Аналізуючи сутність поняття кіберзло-

чинності, можна виділити наступні її харак-
терні ознаки:

1. Інтелектуальний характер кібер-
злочинності - вчинення кіберзлочину ви-
магає певного набору знань, крім того, ін-
телектуальність серед кіберзлочинців про-
пагується субкультурою хакерів, що дає їм 
стимул для розумового саморозвитку;

2 Кіберзлочини, на відміну від інших 
інтелектуальних злочинів, доступні людям 
невисоких соціальних і вікових можливос-
тей - для здійснення кіберзлочинів не треба 
займати високе соціальне положення, до-
сить мати доступ в Інтернет і комп’ютер;

3 Анонімність і неперсоніфікованість 
кіберзлочинів - механізми ідентифікації гло-
бальної мережі дозволяють особі здійснюва-
ти операції анонімно або видавати себе за 
іншу особу, змінювати біографічні дані або 
соціальний статус;

4 Віддаленість кіберзлочинів - зло-
чинця і жертву можуть розділяти тисячі кі-
лометрів, оскільки немає відмінностей у ско-
єнні злочину проти комп’ютерних систем, 
розташованих на сусідній вулиці або в іншій 
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країні, якщо злочин вчинюється за допомо-
гою Інтернету;

5 Висока латентність кіберзлочин-
ності, однією з основних причин якої є те, 
що збиток від кіберзлочину часто здається 
жертві незначним у порівнянні з процеду-
рою розслідування, яка здатна забрати час, 
але не гарантує притягання до відповідаль-
ності винного і компенсації збитку[6]; 

6 Транснаціональність кіберзлочин-
ності. На думку деяких авторів, близько 62% 
комп’ютерних злочинів вчинюється у складі 
організованих груп, що знаходяться, на те-
риторії декількох країн [7, с. 682];

7 Швидке зростання кіберзлочин-
ності, що пов’язане зі все більшим розпо-
всюдженням Інтернету в різних сферах і 
здешевленням Інтернет-послуг.
З позиції чинного кримінального за-

конодавства України, терміном «кіберзло-
чин (кіберзлочини)» охоплюються лише 
злочинні посягання, передбачені Розділом 
XVI КК України «Злочини у сфері викорис-
тання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку», які становлять 
коло злочинів, що вчиняються у сфері ін-
формаційних технологій (комп’ютерні зло-
чини) (ст. 361, ст. 361-1, ст. 361-2, ст. 362,-
ст. 363) [8, с. 3]. 
Українці – активні користувачі Інтерне-

ту, за даними ряду досліджень, більше 70 % 
українців постійно користується мережею. 
З розвитком комп’ютерних технологій по-
стійно розширюється коло злочинів, які 
вчиняються шляхом використання можли-
востей Інтернету, зокрема: 

- злочини проти життя і здоров’я. 
Першим зафіксованим фактом вбивства, 
здійсненим за допомогою Інтернет, був ви-
падок, що відбувся в лютому 1998 р. в США. 
Важко поранений свідок злочину був за-
хований в закритому госпіталі на території 
військової бази, проте злочинці через Інтер-
нету змінили режими роботи кардіостиму-
лятора і апарату вентиляції легенів, що при-
звело до смерті свідка [9, с. 36]. 
Крім того, декілька років тому суспіль-

ство сколихнули численні випадки само-
губств серед дітей, багато з яких, як вияви-
лось, були пов’язані між собою. За однією з 

найпоширеніших версій, це було спричине-
но так званими «групами смерті» в соцме-
режах, де підліткам пропонувалось пройти 
«смертельний квест», який є найбільше ві-
домий загалу під назвою «Синій кит», «Ти-
хий дім», «Біжи або помри», «Розбуди мене в 
4.20» та ін. Верховна Рада України відреагу-
вала на нові виклики, і у 2018 році було при-
йнято Закон України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України (щодо 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за сприяння вчиненню самогубства)» 
[10]. З прийняттям цього закону з’явилась 
кримінальна відповідальність за «схиляння 
до самогубства», що на даний час є актуаль-
ною, адже із появою та розвитком всесвіт-
ньої мережі Інтернет виникли нові способи 
вчинення доведення до самогубства.
− злочини проти честі і гідності 

особи. Анонімність, широка аудиторія Ін-
тернету дають безмежні можливості в роз-
повсюдженні інформації будь-яких видів, у 
тому числі і наклепницької, такої, що поро-
чить честь і гідність особи. Окремо слід го-
ворити про торгівлю людьми, яка на сьогод-
ні у більшості випадків відбувається шляхом 
використання Інтернет-ресурсів
− злочини проти власності. Одним 

з найпоширеніших видів злочинів сучаснос-
ті в Інтернеті є Інтернет-шахрайство, при 
цьому з кожним днем з’являються все нові 
його форми, види і способи вчинення, при 
мінімальному ризику злочинця бути викри-
тим працівниками правоохоронних органів; 
− злочини проти суспільної мо-

ральності. Широкого поширення в Глобаль-
ній мережі набув порнобізнес, при цьому по-
рносайти в Інтернеті доступні для будь-якої 
точки світу і для будь-якої категорії населен-
ня, що найстрашніше - дітьми. Педофіли ак-
тивно обмінюються дитячою порнографією 
за допомогою технологій P2P, «торент», че-
рез електронну пошту, без особистого кон-
такту заманюють дітей до спілкування через 
соціальні мережі, скайп та ін.;
− злочини, пов’язані із незаконним 

обігом наркотичних засобів. Необмежені 
інформаційно–комунікативні можливості 
Інтернету використовуються наркодільця-
ми для реклами і збуту свого забороненого 
товару. Всесвітня мережа робить наркотор-
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гівлю більш відкритою для великої кількості 
нових жертв і менш доступною для проти-
дії їй з боку правоохоронних органів, адже 
нові форми збуту наркотиків через Інтернет 
реалізуються більш швидкими темпами, ніж 
розробляються ефективні механізми проти-
дії цій діяльності [11, с. 155-166];
− злочини проти безпеки держави. 

Із зростанням поширеності використання 
Інтернету в державних структурах стає мож-
ливим нелегально дістати доступ не тільки 
до приватної і корпоративної інформації, 
але також до інформації, що є державною 
таємницею, і за допомогою Інтернету скою-
вати такі злочини, як шпигунство, державна 
зрада або розголошення державної таємни-
ці;
− головне місце серед розгляну-

того виду злочинів займає кібертероризм, 
який набуває все більш загрозливих масш-
табів, маючи тенденцію зрощення із «зви-
чайним» тероризмом. Під кібертероризмом 
слід розуміти навмисну політично вмоти-
вовану атаку на об’єкти інформаційного 
простору (інформацію, що обробляється, 
комп’ютерну систему, мережу, а також на 
людину), що створює небезпеку для життя 
та/або здоров’я людей або настання інших 
тяжких наслідків, якщо такі дії були здій-
снені з метою порушення державної або 
суспільної безпеки, залякування населення, 
провокації військового конфлікту чи загрози 
вчинення таких дій [12, с. 13].
Надшвидкий науково-технічний про-

грес безпосередньо пов’язаний із тією си-
туацією, в якій опинився світ кіберзлочин-
ності. Кіберзлочинці створюють нові мето-
ди скоєння злочинів та знаходять недоліки 
в системах безпеки швидше, ніж ті, хто їм 
протидіє, встигають виправити помилки та 
вдосконалити систему захисту. Кіберзлочи-
ни стали «злочинами третього тисячоліт-
тя».
Кіберзлочинність, як вид злочинності, 

обумовлена причинним комплексом, який 
охоплює широке коло суспільних відносин: 
економічні, соціальні, психологічні (соці-
ально-психологічні), політичні (політико-
правові), організаційно-управлінські та інші 
чинники, які взаємопов’язані між собою і за 

кожним із яких стоїть певне соціальне яви-
ще або проблема.
Складність визначення причинно-

го комплексу кіберзлочинності полягає в 
тому, що мотивація кіберзлочинців форму-
ється відразу в двох просторах: реальному 
і кіберпросторі. При цьому на формуван-
ня мотивації більший вплив може чинити 
і той, і інший простір [13, с. 87-94]. Саме 
дослідження ролі кіберпростору, як сере-
довища формування особистості злочинця у 
взаємозв’язку з відповідними факторами ре-
ального простору (соціального середовища), 
є основою пізнання особливостей детермі-
нації кіберзлочинності і, відповідно, успіш-
ної протидії їй.
Розглядаючи питання протидії кібер-

злочинності, доцільно приєднатися до роз-
повсюдженої позиції виокремлення трьох 
основних рівнів здійснення відповідних 
заходів (загальносоціального, спеціально–
кримінологічного і індивідуального).
Протидія кіберзлочинності на загальносо-

ціальному рівні передбачає діяльність держа-
ви, суспільства та їх інститутів, спрямовану 
на вирішення суперечностей у галузі еконо-
міки й соціального життя, у морально-духо-
вній сфері тощо. Профілактичний ефект до-
сягається внаслідок успішного проведення 
соціально-економічної політики в цілому.
Спеціально-кримінологічний та індиві-

дуальний рівні протидії кіберзлочинності 
належать до компетенції спеціалізованих 
суб’єктів протидії злочинності, в першу чер-
гу, це стосується діяльності відповідних під-
розділів Національної поліції України. 
Саме з цією метою 5 жовтня 2015 року 

була створена Кіберполіція, як структур-
ний підрозділ Національної поліціїї Укра-
їни. Основними завданнями Кіберполіції 
визначено: 1. Реалізація державної політи-
ки у сфері протидії кіберзлочинності. 2. За-
вчасне інформування населення про появу 
новітніх кіберзлочинів. 3. Впровадження 
програмних засобів для систематизації та 
аналізу інформації про кіберінциденти, кі-
берзагрози та кіберзлочини. 4. Реагування 
на запити закордонних партнерів, що над-
ходитимуть каналами Національної цілодо-
бової мережі контактних пунктів. 5. Участь у 
підвищенні кваліфікації працівників поліції 
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щодо застосування комп’ютерних техноло-
гій у протидії злочинності. 6. Участь у між-
народних операціях та співпраця в режимі 
реального часу. 7. Забезпечення діяльності 
мережі контактних пунктів між 90 країнами 
світу. 8. Протидія кіберзлочинам у сфері ви-
користання платіжних систем.
Відповідно до положень Закону України 

«Про ратифікацію Конвенції про кіберзло-
чинність» від 07.09.2005 № 2824 органом, 
на який покладаються повноваження щодо 
створення та функціонування цілодобової 
контактної мережі для надання невідклад-
ної допомоги під час розслідування злочи-
нів, пов’язаних із комп’ютерними система-
ми та даними переслідування осіб, що об-
винувачуються у вчиненні таких злочинів, а 
також збирання доказів в електронній фор-
мі, є Міністерство внутрішніх справ України 
[14]. Здійснення заходів протидії злочин-
ності є першочерговим завданням право-
охоронних органів, про що зазначено у нор-
мативно-правових актах, які регламентують 
їх діяльність. 
На підставі аналізу практики протидії 

кіберзлочинності ми визначили основні прі-
оритетні напрямки удосконалення діяльності 
кіберполіції з протидії кіберзлочинності:
Покращення матеріально – технічного за-

безпечення кіберполіції. Складність виявлення 
дій комп’ютерного злочинця полягає в його 
можливості скоювати злочини в кіберпросто-
рі, у якого немає державних кордонів, що ба-
гаторазово збільшують ступінь їх суспільної 
небезпеки. Успішно протидіяти цим злочи-
нам можливо лише при наявності сучасного 
новітнього технічного обладнання, що дасть 
змогу випереджати злочинців у їх діяльності. 
Покращення кадрового забезпечення кібер-

поліції. Виникнення даного виду злочинів 
вимагає використання спеціальної терміно-
логії, яка буде єдиною як для правоохорон-
них органів, так і для спеціалістів з інформа-
ційних технологій (ІТ). Багато понять, що 
входять в IT-лексикон, давно використову-
ються в сучасному світі, наприклад такі, як 
кіберпростір, кібертероризм, але підходи 
представників технічних і юридичних галу-
зей науки до кожного терміну різні.
Особи, що займаються розслідуванням 

даного виду злочинів, і працівники судо-

вої системи в більшості своїй не володі-
ють спеціальними знаннями у сфері нових 
комп’ютерних технологій, що обумовлює 
помилки в кваліфікації і розслідуванні зло-
чинів. Цьому сприяє також відсутність спе-
ціальних знань у сфері комп’ютерних техно-
логій, та недостатня кількість методичних 
рекомендацій і роз’яснень щодо розсліду-
вання злочинів у сфері інформаційних тех-
нологій, відсутність узагальненої судової 
практики по кіберзлочинності, недостат-
ність у правоохоронних органах необхідної 
кількості фахівців, що знаються на сучасній 
техніці і здатних оперативно виявляти і роз-
слідувати комп’ютерні злочини.
Удосконалення взаємодії підрозділів кібер-

поліції з іншими суб’єктами запобігання кі-
берзлочинності. Серед надійних партнерів 
підрозділів Національної поліції України у 
сфері протидії кіберзлочинності мають бути: 
служба безпеки України, Міністерство осві-
ти і науки, Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, Ін-
тернет-провайдери, передові ІТ-компанії. 
Значну роль у протидії кіберзлочинності 

відіграють громадські організації. Їх осно-
вна перевага в тому, що вони можуть інте-
груватися, вони більш гнучкі, ніж державні 
органи, і це дає їм можливість швидко ре-
агувати на зміну ситуації у суспільстві. Гро-
мадські організації вільні у виборі форм та 
методів роботи, вони не зарегламентовані 
певними нормами і не обмежені функціями 
та рамками [15, c. 127].
Неоціненною є взаємодія підрозділів 

Національної поліції України із засобами 
масової інформації (далі ЗМІ). ЗМІ по пра-
ву називають однією з «гілок влади» через 
той вплив, який вони можуть чинити на лю-
дей. ЗМІ мають стати тією неупередженою 
структурою, яка повинна інформувати сус-
пільство про проблеми, пов’язані із суспіль-
ною небезпечністю кіберзлочинів, способів 
їх вчинення та заходів захисту від такого 
роду злочинних посягань. 
Окремо слід звернути увагу на взаємо-

дію з міжнародними організаціями з при-
воду протидії транскордонним проявам кі-
берзлочинності. Сьогодні кіберпростір, як 
п’ятий загальний простір після наземного, 
морського, повітряного і космічного, вима-
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гає координації, співпраці і особливих пра-
вових заходів на міжнародному рівні. Про-
те, відсутні ефективні заходи міжнародного 
масштабу з боротьби з кіберзлочинцями, 
що створює певний вакуум в правовому ре-
гулюванні відповідальності і порядку кримі-
нального переслідування осіб, що вчинили 
транснаціональні злочини, і, відповідно, ви-
кликає у кіберзлочинців уявлення про мож-
ливість уникнути кримінальної відповідаль-
ності [13, с.87-93].
Підвищення рівня довіри населення до під-

розділів Національної поліції України із протидії 
кіберзлочинності, зокрема. Довіра до поліції 
має двосторонній характер, з одного боку 
– це відображення ставлення населення до 
поліції, з іншого – основа для їх взаємодії. 
Одним з ключових аспектів реформи пра-
воохоронних органів, зокрема в частині ді-
яльності Національної поліції, є законодав-
чо врегульований обов’язок поліції діяти в 
тісній співпраці та взаємодії з населенням, 
територіальними громадами та громадськи-
ми об’єднаннями на засадах партнерства. 
Однак, на сьогоднішній день назвати цю 
взаємодію ефективною ми не можемо. За 
результатами опитування громадян, рівень 
довіри до поліції дещо зріс (з початку ре-
формування системи МВС України), однак 
залишається низьким. За даними опитуван-
ня третина громадян не довіряє працівни-
кам правоохоронних органів . 
Одним із ефективних заходів підвищен-

ня рівня довіри населення до поліції (за 
результатами проведеного опитування) є 
активне висвітлення у ЗМІ інформації про 
роботу відповідних підрозділів, резонансні 
справи, основні статистичні відомості щодо 
злочинів цієї категорії. 
Отже, не втрачає своєї актуальності по-

дальше дослідження форм та методів вза-
ємодії поліції із населенням задля підви-
щення ефективності цієї діяльності, пошук 
нових шляхів удосконалення правового 
регулювання діяльності підрозділів Наці-
ональної поліції України щодо протидії кі-
берзлочинності.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується поняття та сут-

ність кіберзлочинності. Розглядається пи-
тання протидії кіберзлочинності як складової 
забезпечення національної безпеки України. 
Автор дотримується позиції виокремлення 
трьох основних рівнів здійснення відповідних 
заходів протидії кіберзлочинності (загально-
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діяльності кіберполіції з протидії кіберзлочин-
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Cybercrime Counteraction in Ukraine 
as a Component of National Security

The rapid development of scientifi c and 
technological progress and the widespread use 
of modern information technologies have an 
undeniable positive impact on social process-
es. At the same time, the benefi ts of the digi-
tal world and the development of information 
technologies have created new threats to na-
tional and international security. Along with in-
cidents of natural (unintentional) origin, there 
is an increase in the number and power of cy-

ber attacks, motivated by the interests of certain 
states, groups and individuals.

The cases of illicit collection, storage, use, 
destruction, distribution of personal data, ille-
gal fi nancial transactions, theft and fraud in the 
Internet are increased. Cybercrime becomes 
transnational and can seriously damage the in-
terests of an individual, society and the state.

The use of computer technologies in the 
commission of crimes is a special kind of social-
ly dangerous and illegal activity, which is be-
coming more widespread both on a global scale 
and in some countries, including Ukraine. This 
poses new challenges to the law enforcement 
agencies to combat cybercrime.

Despite the large number of criminal of-
fenses in the fi eld of information technologies, 
the threats that are constantly occurring in this 
area, nowadays there is no single understand-
ing of the concept of cybercrime in Ukraine, 
and accordingly, there is no its offi cial unifi ed 
regulatory legal consolidation. Along with the 
concept of cybercrime we actively use in every-
day and, sometimes, scientifi c circulation such 
concepts as “computer crime”, “IT criminal-
ity”, “crime in the fi eld of information rela-
tions”, “virtual crime”.

Excessive scientifi c and technological prog-
ress is directly linked to the situation, where 
there is the world of cybercrime. Cybercrimi-
nals create new methods of committing crimes 
and fi nd shortcomings in security systems faster 
than those who oppose them, they have time to 
correct mistakes and improve the security sys-
tem. Cybercrimes became “crimes of the third 
millennium”.

The author of the article studies the con-
cept and essence of cybercrime. The issue of 
counteracting cybercrime as a component of 
ensuring the national security of Ukraine is 
considered. The author adheres to the position 
of distinguishing the three main levels of im-
plementation of appropriate measures to com-
bat cybercrime (general and social, special and 
criminological, individual). Based on the analy-
sis of the practice of countering cybercrime, the 
author has offered the main priority directions 
to improve the activity of cyberpolice in com-
bating cybercrime.
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В статье рассматривается объем поня-
тия жестокости. Осуществлена   классифика-
ция понятия жестокости по следующим кри-
териям: по месту в системе УК Украины (как 
признак, предусмотренной Общей частью 
УК Украины, и как таковая, содержащаяся в 
Особенной части УК Украины), формой про-
явления (путем действия или бездействия), 
количественными проявлениями (система-
тическим или иметь однократное проявле-
ние).
Ключевые слова: жестокость, особая же-

стокость, пытки, мучения, особое мучение, 
издевательство, глумление.

лою побудовою правових норм, оскільки 
використання у КК України вказаних по-
нять не має самостійного змістового наван-
таження, істотно відмінного від того, що 
містить споріднений термін. Тому необхід-
но забезпечити однакове застосування та 
розуміння поняття жорстокості.
Водночас відсутність у диспозиції статті 

вказівки на жорстоке поводження не свід-
чить про те, що той чи інший злочин по 
своїй суті не є жорстоким щодо потерпіло-
го. Кожен насильницький злочин, з точки 
зору моральних засад суспільства, можна 
віднести до цієї категорії. Адже навряд 
чи правильно говорити, що, наприклад, 
такі злочини, як розбій (ст. 187), убивство 
(ст. 115), сексуальне насильство (ст. 153) 
тощо не є жорстокими щодо потерпілого. 
Навіть миттєве позбавлення життя (напри-
клад, постріл у спину потерпілого або тоді, 
коли він спить) завдає страждання його 
близьким. Більше того, крадіжку гаманця 
у пенсіонера також можна вважати жорсто-
кістю, однак така жорстокість не матиме 
значення для кримінально-правової квалі-
фікації, оскільки у дослідженні йдеться про 
жорстокість як кримінально-правове по-
няття.

Стан дослідження
Окремі аспекти проблеми жорстокості 

як кримінально-правового поняття розгля-
дались у працях О. Ф. Бантишева, С. В. Бо-
родіна, А.Г. Гаркуші, І.А.Головко, М. Г. Гре-
бенюка, О.В. Грищенка, О.В. Денисової, 

Постановка проблеми
Питання кримінальної відповідальності 

за злочини, ознакою складів яких є жор-
стокість, завжди викликало інтерес серед 
науковців. І не випадково, адже жорсто-
кість – це ознака, яка неодноразово вка-
зана у статтях Загальної та Особливої час-
тин КК України. В окремих диспозиціях 
статей законодавець безпосередньо вказує 
на «жорстоке поводження», а в інших – на 
такі прояви жорстокості, як «особлива жор-
стокість», «катування», «мордування», «му-
чення», «особливе мучення», «знущання», 
«глумлення», «болісні і такі, що ображають 
особисту гідність потерпілого, дії». Водно-
час законодавче визначення відповідних 
понять відсутнє (виняток становить катуван-
ня), що створює передумови для неодноз-
начного їх трактування. Це спричинено 
термінологічними недоліками, недоскона-
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К. В. Катеринчука, В. В. Кончаковської, 
В. А. Копиляна, М. П. Короленка, В. І. Ку-
чера, В.В. Лень, С.Я. Лихової, О.В. Лахо-
вої, Л. В. Мальованої, В.О.Навроцького, 
Ю. О. Поліщука, О. П. Рябчинської, 
П. П. Сердюка, Я. Г. Смілянського, 
А. Д. Тартаковського, Г.М. Телесніцького, 
О.М.Храмцова, Н. М. Ярмиш та інших.
Незважаючи на здійснені теоретичні 

дослідження, у слідчо-прокурорській та 
судовій практиці виникають труднощі під 
час визначення співвідношення понять 
«жорстокість» та «особлива жорстокість», 
«мучення» та «особливе мучення». Також 
через невизначеність указаних понять те-
орія кримінального права та судова прак-
тика часто позначають їх іншими оцінними 
поняттями, які не передбачені КК України 
(«тортури», «садизм», «особливо болісні, 
вишукані страждання», «додаткові фізичні 
або психічні страждання» тощо). 

Таким чином, основною метою цієї 
статті є з’ясування видів злочинних дій, які 
охоплює поняття жорстокості.

Виклад основних положень
У кримінально-правовій літературі 

слушно зазначають, що відсутність достат-
ніх рекомендацій щодо змісту оцінних по-
нять спричиняє труднощі у встановленні 
їх обсягу [1, с.5]. Такий зміст визначається 
шляхом його поділу на види, у результаті 
чого здійснюється перехід від певного ро-
дового поняття до множини видових по-
нять [2, с.56]. Визначення обсягу аналізо-
ваного поняття дозволяє з’ясувати його, 
принаймні, зовнішнє співвідношення з де-
якими суміжними поняттями. Обсяг понят-
тя жорстокості характеризує види злочин-
них дій, які охоплює відповідне поняття. 
Поняття, що ділиться, називається поді-
люваним, а результати поділу – відповідні 
видові поняття – членами поділу. Поділю-
ване поняття і члени поділу перебувають 
у відношенні підпорядкування (першому 
підпорядковані другі), а члени поділу між 
собою – у відношенні співпідпорядкування.
Слід зазначити, що коментарі до КК 

України та п. 28 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 7 лютого 2003 р. 

№ 2 «Про судову практику у справах про 
злочини проти життя та здоров’я особи» 
не виокремлюють відповідних критеріїв, 
на підставі яких можна здійснити класифі-
кацію поняття жорстокого поводження, а 
тільки наводять неповний перелік діянь, 
які до нього належать: побої, тілесні ушко-
дження; мордування; мучення тощо [3, 
с.279; 4, с.135]. Окрім перелічених проявів, 
у теорії кримінального права до жорстоко-
го поводження також відносять вбивство, 
заподіяння мук, глумлення, наругу [5, с. 69]. 
У КК України не зазначається, які пося-

гання необхідно вважати жорстоким пово-
дженням. Однак, на нашу думку, вбивство, 
заподіяння тілесних ушкоджень не слід 
розглядати як прояви жорстокості, оскіль-
ки, як уже зазначалось, для злочинів, озна-
кою складів яких є жорстокість, характерна 
умисна форма вини. Натомість, убивство, 
тілесні ушкодження можуть учинятися і з 
необережності. Водночас жорстоке пово-
дження та його прояви зазвичай є способом 
учинення іншого злочину, а не самостійним 
посяганням (виняток становить ч. 2 ст. 126 
«Побої і мордування», ч. 1 ст. 127 «Катуван-
ня КК України»). Далі зазначимо, що для 
того, щоби позбавити життя потерпілого чи 
спричинити йому тяжке тілесне ушкоджен-
ня, у винного є два способи подальшої по-
ведінки. Зокрема, перший, більш спроще-
ний – це, наприклад, постріл у голову, удар 
сокирою (для вбивства). За такі дії передба-
чена відповідальність за ч. 1 ст. 115 «Умис-
не вбивство». Проте злочинця «не влашто-
вує» лише позбавлення життя потерпілого. 
Він прагне спричинити йому страждання 
перед смертю (наприклад, відрізання різ-
них частин тіла, обпалювання кінцівок). За 
таких обставин дії винного підпадають під 
ознаки п.4 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство з 
особливою жорстокістю». Така ж ситуація 
характерна для умисного тяжкого тілесного 
ушкодження, зокрема у ч. 2 ст. 121 «Умис-
не тяжке тілесне ушкодження» КК України 
передбачена відповідальність за особливо 
мученицький спосіб спричинення відпо-
відного ушкодження. Тобто наголошуємо, 
що для того, щоб досягти злочинного ре-
зультату (наприклад, смерті потерпілого), 
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не обов’язково застосовувати жорстоке по-
водження. 
Аналіз КК України засвідчив, що обсяг 

поняття жорстокості охоплює жорстоке по-
водження, особливу жорстокість, катуван-
ня, мордування, мучення, особливе мучен-
ня, знущання, глумлення, болісні і такі, що 
ображають особисту гідність потерпілого, 
дії, оскільки вони спричиняють потерпіло-
му фізичні та (або) моральні страждання, 
однак є необов’язковими складовими для 
досягнення злочинного результату. Ви-
нний заподіює страждання потерпілому 
лише для «урізноманітнення» вчинення 
злочину. Зокрема, такий підхід прослідко-
вується і на практиці, оскільки аналіз ви-
років показав, що перелічені поняття нале-
жать до обсягу поняття жорстокості.
Водночас доводиться констатувати, що 

не лише теорія кримінального права, а й 
практика не знаходять відповідних крите-
ріїв поділу досліджуваного поняття. Такі 
положення випливають з того, що суди час-
то у вироках вживають терміни «жорстоке 
поводження», «особлива жорстокість» у су-
купності з іншими («мучення», «катування», 
«мордування»), не пояснюючи, які дії охо-
плюють ці поняття. 
У теорії кримінального права зазнача-

ють, що найбільш простим є дихотомічний 
поділ поняття – двочленний поділ на дві 
частини, коли обсяг поняття ділиться на два 
суперечливі поняття [6, с.9]. На підставі за-
значеного критерію поділу жорстоке пово-
дження можна поділити на таке, що спри-
чиняє фізичні та моральні страждання. В 
основі такого поділу є аналіз КК України, в 
якому прямо передбачена вказівка на спри-
чинення фізичних (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127) 
чи моральних страждань (ч. 1 ст. 127). Вод-
ночас Л. В. Мальована зазначає, що жорсто-
ке поводження призводить до заподіяння 
тільки фізичних страждань [7, с. 258]. На-
томість В. В. Сташис схиляється до думки, 
що відповідні дії призводять і до фізичних, 
і психічних страждань [8, с.72]. Проте, на 
нашу думку, правильніше буде говорити не 
«психічні страждання», а «моральні страж-
дання», оскільки у КК України не викорис-
товується перший термін. Окрім того, пси-
хічні страждання, ймовірніше, слід розгля-

дати як тяжкі наслідки, які наступили вже 
після вчинення злочину, а саме порушення 
психіки.
Випадки заподіяння моральних страж-

дань відомі також судовій практиці. Зо-
крема, перебуваючи в стані алкогольно-
го сп’яніння, двоє злочинців примусили 
потерпілого викопати яму та лягти в неї, 
після чого прикидали останнього землею, 
вставили квітки в землю, зімітувавши від-
так могилу останнього та справили на ньо-
го природні потреби [9]. З цього прикладу 
можна зробити висновок, що потерпілому 
не спричиняли фізичних страждань. На-
томість, останній зазнав великого стресу, 
відчуття безвихідності та неминучої смерті. 
Таким чином, внаслідок жорстокого пово-
дження потерпілому можна заподіяти як 
фізичні, так і моральні страждання.
Важливе практичне значення має поділ 

жорстокого поводження за місцем у системі 
КК України. За наведеним критерієм жор-
стоке поводження може виступати як озна-
ка, яка передбачена Загальною частиною 
КК України, та така, що міститься в Осо-
бливій частині КК України. У першому разі 
жорстоке поводження необхідно розгля-
дати як обставину, яка обтяжує покарання 
(п. 10 ч. 1 ст. 67 КК України). Натомість, 
в іншому – жорстоке поводження виступає 
ознакою об’єктивної сторони відповідного 
складу злочину (наприклад, обов’язковою 
ознакою ст. 299 КК України є жорстоке по-
водження з тваринами). У такому разі від-
падає потреба у застосуванні п. 10 ч. 1 ст. 67 
КК України.
Окрім того, за формою прояву жорсто-

ке поводження може вчинятися шляхом дії 
або бездіяльності. Слід зазначити, що жор-
стокість шляхом бездіяльності є достатньо 
поширеним явищем щодо тварин. Зокре-
ма, у газеті «Вісник» описано, як правоохо-
ронці викрили підприємство, де начебто 
вирощували породистих коней, а насправ-
ді їх морили голодом. Водночас власник 
ферми одержував ще й допомогу від дер-
жави на репродукцію породистих тварин. 
Коней не поїли й не годували. Вони стояли 
прип’яті й погризли у стайнях перегород-
ки та стовпи. Десять коней загинуло [10]. 
Така ситуація ще раз доводить, що страж-
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дання можуть бути спричинені і шляхом 
дії, і бездіяльності.
Далі зазначимо, що за кількісними про-

явами жорстоке поводження може бути 
систематичним або ж мати одноразовий 
прояв. У теорії кримінального права це 
питання є дискусійним. Зокрема, одні ав-
тори переконані, що жорстоке поводження 
може бути як одноразовим проявом, так і 
систематичним [8, с.72; 11, с.55], натомість, 
інші – лише систематичним [12, с.103]. 
Якщо ж насильницькі дії застосовуються 
систематично, визнання такої поведінки 
жорстоким поводженням, звісно, не викли-
кає заперечень. Натомість, прихильники 
визнання «разової жорстокості» аргументу-
ють свою позицію тим, що «коли законода-
вець хотів би обмежити поняття жорстоко-
го поводження тільки випадками система-
тичного його застосування, то він це прямо 
застеріг би у тексті статті» [11, с.55]. 
Гадаємо, жорстоке поводження може 

бути не лише систематичним. Таке твер-
дження випливає, зокрема, з аналізу по-
няття «катування», одним із способів вчи-
нення якого є мучення. У Правилах судо-
во-медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень від 17 січня 1995 р. му-
чення визначається як тривале позбавлен-
ня людини їжі, пиття чи тепла, залишен-
ня її в шкідливих для здоров’я умовах та 
інші подібні дії. Якщо брати до уваги таке 
трактування змісту поняття «мучення», 
то очевидним є те, що воно наявне за 
умови систематичного позбавлення 
їжі, пиття тощо. Одноразові ж дії (позбав-
лення їжі, пиття тощо) навряд чи будуть 
уважатися кримінально-караними. Виня-
ток може становити одноразове позбавлен-
ня людини ліків, яка хворіє, наприклад, на 
астму або цукровий діабет (зокрема, коли 
винний демонструє у руках ліки, які необ-
хідні потерпілому, а останній просить, щоб 
суб’єкт посягання не дав йому померти і 
повернув їх, проте злочинець не має на-
міру виконати прохання потерпілого і на-
солоджується цим). У такому разі винний 
усвідомлюватиме, що своїми діями спричи-
няє страждання потерпілому, більше того, 
прагне їх заподіяти. Відтак, уважаємо, що 
жорстокість характеризується і систематич-

ними, і одноразовими (хоча й поодиноки-
ми випадками) злочинними діями.

Висновки
Таким чином, здійснено класифікацію 

поняття жорстокості за такими критерія-
ми: місцем у системі КК України (як ознака, 
яка передбачена Загальною частиною КК 
України, та як така, що міститься в Особли-
вій частині КК України), формою прояву 
(шляхом дії або бездіяльності), кількісними 
проявами (систематичним або ж мати одно-
разовий прояв).
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SUMMARY 
The article deals with the concept, classifi ca-

tion and methods of cruelty to animals, the signs 
of the concept «cruelty» of the criminal-legal lit-
erature. It is determined the form of the fault with 
which crimes are commited. The nature of the re-
sponsibility of the infi cting agony as a result of the 
liability for cruelty is analysed. Analysis of exist-
ing in the theory of criminal law of points of view, 
and also positions of norms of criminal statute of 
Ukraine is devoted, to conduct with the purpose of 
determination of signs and maintenance a special 
cruelty. Particularly, special attention is given to 
the characterization and analysis of constituent 
elements of «cruel treatment»: torture, inhuman 
or degrading treatment and punishment. Inves-
tigate the question of the lack of scientifi c, spe-
cifi c defi nition of «cruel treatment». The specifi c 
criminal-legal content of the concept «cruelty» is 
discovered. Main questions of defi nition specifi c 
characteristics of harm in content of the corpus 
delicti are examined.

The complex research of cruelty as a cross-
cutting criminal notion has been presented in the 
thesis. Its content and scope have been analyzed, 
the issues of punishability and qualifi cation of 
crimes, the essential element whereof the cruelty is, 
have been determined. New theoretical statements 
and amendments to Exceptional Part of Criminal 
Code of Ukraine in scopes of regulating responsi-
bility for crimes, the essential element whereof the 
cruelty is, have been suggested. The inexpedience 
of usage in the Criminal Code of terms ‘excep-
tional cruelty’, ‘torment’, ‘victimization’, ‘excep-
tional torment’, ‘abuse’, ‘wipe’, ‘painful and other 
actions debasing personal dignity of the person 
affected’ that are violations of terminology unity 
and hence the legislative techniques drawback has 
been justifi ed; the inconsistency of practice and 
valid Criminal Code of Ukraine regulations dur-
ing realization of criminal qualifi cation for com-
mitment corresponding trespasses has been inves-
tigated; the system drawbacks of punishment for 
crimes, the essential element whereof the cruelty is 
been demonstrated.

Key words: cruelty, exceptional cruelty, tor-
tures, torment, exceptional torment, abuse, wipe.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається обсяг поняття 

жорстокості. Здійснено класифікацію понят-
тя жорстокості за такими критеріями: міс-
цем у системі КК України (як ознака, яка пе-
редбачена Загальною частиною КК України, 
та як така, що міститься в Особливій час-
тині КК України), формою прояву (шляхом 
дії або бездіяльності), кількісними проявами 
(систематичним або ж мати одноразовий 
прояв).
Ключові слова: жорстокість, особлива 

жорстокість, катування, мучення, особливе 
мучення, знущання, глумлення.



111

Áè÷³í Ñ.Î. - Àêòóàëüí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ äåòåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³...

ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
Â ÌÅÕÀÍ²ÇÌ² ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 

ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

 ÁÈ×²Í Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
ÃÓÍÏ â Äîíåöüê³é îáëàñò³, çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ 
Óêðà¿íè 

ÓÄÊ 343.9

В статье проанализированы актуальные 
методы исследования детективной деятель-
ности в механизме предупреждения преступ-
ности. Анализируются отдельные аспекты 
полномочий государственных субъектов осу-
ществления детективной деятельности. Уде-
ляется внимание перспективному законода-
тельному обеспечению частной детективной 
деятельности.
Констатируется, что на законодатель-

ном уровне определены категории должностей, 
которые могут заниматься детективной де-
ятельностью, а также намечены задачи, в 
том числе и предупредительной деятельности 
(к которым следует отнести обеспечение пу-
бличной безопасности и порядка; охране прав 
и свобод человека, а также интересов обще-
ства и государства; противодействие преступ-
ности, предупреждение, выявление, пресече-
ние коррупционных правонарушений, а также 
предупреждение совершения новых).
Делается вывод о том, что частный 

сектор предупредительной детективной де-
ятельности наделен как признаками граж-
данского влияния на преступность, так и 
государственно-управленческого контроля над 
уровнем преступности. В связи с этим, ме-
тодика познания роли детективной деятель-
ности в сфере предупреждения преступности 
требует определенного и выверенного спектра 
методов научного исследования.
Ключевые слова: предотвращение пре-

ступности, механизм, детектив, государство, 
приватность.

Запобіжна детективна діяльність є дово-
лі складною організаційно-правовою фор-
мою впливу на злочинність. Більше того, 
зазначена діяльність є новою для правової 
системи України, як у формально-юридич-
ному, так і у діяльнісному значенні. З метою 
належного наукового забезпечення зазна-
ченої діяльності постає необхідність вста-
новлення методологічних засад її пізнання, 
яким на сьогодні не приділялась належна 
увага.
Слід відмітити, що питанням методоло-

гічного пізнання кримінологічних та кримі-
нально-правових явищ присвятили свої на-
укові праці М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, 
Ю. В. Баулін, П. С. Берзін, В. І. Борисова, 
Б. М. Головкін, Н. О. Гуторова, В. К. Гри-
щук, О. О. Дудоров, О. М. Костенко, 
О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, А. А. Му-
зика, Є. С. Назимка, В.О. Навроцький, 
М. І. Панов, Є. О. Письменський, В. В. Ста-
шиса, А. В. Савченко, Є. Л. Стрельцов, 
В. Я. Тацій, В. П. Тихий, В. О. Туляков, 
В. І. Тютюгін, Є. В. Фесенко, П. Л. Фріс, 
М. І. Хавронюк, В. В. Шаблистий та інші 
вчені. Однак, зважаючи на характерну рису 
новелізації детективної діяльності для на-
шої країни, наукових досліджень методоло-
гічного пізнання її запобіжного впливу ще 
проводилось.
Тому метою нашої статті є визначення 

актуальних методів дослідження детектив-
ної діяльності в механізмі запобігання зло-
чинності.
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Необхідно зазначити, що на офіційному 
законодавчому рівні зараз в Україні визна-
чено окремі риси правового статусу лише 
детективів Національного антикорупцій-
ного бюро України. Відповідно до Закону 
України «Про Національне антикорупцій-
не бюро України», Національне антикоруп-
ційне бюро України є державним право-
охоронним органом, на який покладається 
попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслід-
ності, а також запобігання вчиненню нових 
[1]. Ч. 4 ст. 5 цього Закону передбачено, 
що до структури управлінь Національного 
бюро можуть входити підрозділи детекти-
вів, що здійснюють оперативно-розшукові 
та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, опе-
ративно-технічні підрозділи, підрозділи, 
що здійснюють виявлення майна, яке може 
бути предметом конфіскації або спеціальної 
конфіскації, підрозділи швидкого реагуван-
ня, забезпечення безпеки учасників кримі-
нального судочинства та забезпечення без-
пеки працівників, представництва інтересів 
в іноземних юрисдикційних органах, екс-
пертні, фінансові, кадрові та інші підроз-
діли. Згідно зі ст. 23 цього Закону також 
передбачаються такі категорії посад, як «ке-
рівник підрозділу детективів», «заступник 
керівника підрозділу детективів», «старший 
детектив», «детектив».
Також у системі Національної полі-

ції України у 2017 році започаткували екс-
периментальний проект упровадження по-
сад детективів. Цей проект був започатко-
ваний за ініціативи і підтримки Консульта-
тивної місії Європейського Союзу в Україні. 
Завдяки цьому проекту скоротили кількість 
оперативних працівників в окремих від-
ділах поліції у семи різних регіонах нашої  
держави і натомість створили посади де-
тективів на різних рівнях – від маленького 
відділення у сільській місцевості до велико-
го відділу у Хмельницькому. Було створене 
додаткове управління в Головному слідчо-
му управлінні Національної поліції. Штат 
цього детективного підрозділу налічує 46 
посад. На зазначені посади було призна-
чено найбільш фахових працівників, пере-
важно – колишніх оперативників [2].

Наприклад, у Слідчому управлінні 
ГУНП в Донецькій області у 2018 році було 
створено відділ розслідування особливо 
тяжких злочинів.
Відділ розслідування особливо тяжких 

злочинів Донеччини фактично розпочав 
свою роботу з березня 2018 року, та на кі-
нець 2018 року відділом було досягнуто та-
ких результатів: 

- всього розслідувалось 340 криміналь-
них проваджень;

- закінчено 86 кримінальних прова-
джень;

- закрито 13 кримінальних проваджень;
- до суду скеровано 73 кримінальних 

провадження на 149 епізоди злочинів, з 
яких 3 за фактами злочинів, скоєних у скла-
ді організованими злочинними групами, у 
тому числі 1 – у складі злочинної організа-
ції, повідомлено про підозру 117 особам, 31 
з яких затримано та в подальшому обрано 
запобіжний захід. 
Новому підрозділу притаманні функції 

самостійного виявлення злочинів, адапта-
ція оперативних методів та комбінацій у 
слідчій роботі, самостійність та швидкість 
в розслідуванні. Колишні оперативни-
ки отримали повноваження слідчого та за 
власною ініціативою виявляють та розкри-
вають тяжкі злочини. Запроваджено прин-
цип спільної роботи напарниками в слідчо-
му підрозділі, що підвищує якість та скоро-
чує час розслідування.
Відповідно до Закону України «Про На-

ціональну поліцію» запобіжними завдання-
ми цього органу є: 1) забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку; 2) охорона прав і сво-
бод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 3) протидії злочинності [3].
Таким чином, на законодавчому рівні 

визначено категорії посад, що можуть за-
йматись детективною діяльністю, а також 
окреслено завдання, у тому числі, і запо-
біжної діяльності (до яких слід віднести 
забезпечення публічної безпеки і поряд-
ку; охорону прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави; протидію 
злочинності; попередження, виявлення, 
припинення корупційних правопорушень, 
а також запобігання вчиненню нових).
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Також ми не можемо оминути увагою 
сферу приватної детективної діяльності, 
яка вже багато років не знаходить у нашій 
державі законодавчого визначення. Верхо-
вною Радою України 13 квітня 2017 року 
було прийнято Закон України «Про при-
ватну детективну (розшукову) діяльність», 
який не було підписано Президентом Укра-
їни [4]. Однак, науковці та представники 
професійних кіл продовжують роботу над 
усуненням недоліків та суперечностей тек-
сту. Тому його ухвалення та підписання є 
перспективним.
Відповідно до ч. 4 ст. 1 цього докумен-

ту приватна детективна (розшукова) діяль-
ність - це дозволена Міністерством юстиції 
України підприємницька діяльність при-
ватних детективів або об’єднань приватних 
детективів щодо надання замовникам на 
платній договірній основі детективних по-
слуг з метою захисту їхніх законних прав 
та інтересів на підставах та в порядку, що 
передбачені цим Законом. Також, ч. 1 ст. 12 
передбачалось, що приватна детективна 
(розшукова) діяльність здійснюється з ме-
тою пошуку, збирання та фіксації інфор-
мації, розшуку предметів, майна, людей і 
тварин, встановлення фактів та з’ясування 
різних обставин на замовлення замовника 
та згідно з договором про надання при-
ватних детективних (розшукових) послуг.
Тому слід вести мову ще й про приват-

ний сектор запобіжної детективної діяль-
ності, який наділений як ознаками гро-
мадянського впливу на злочинність, так і 
державно-управлінського контролю над 
рівнем злочинності. У зв’язку із цим, мето-
дика пізнання ролі детективної діяльності 
у сфері запобігання злочинності потребує 
визначеного та вивіреного спектру методів 
наукового дослідження.
Поняття методології не має єдиного 

трактування в літературних джерелах, у 
тому числі й довідниках, що можна пояс-
нити його складністю та багатозначністю. 
Більше того, навіть у одних і тих же джере-
лах часто дається декілька визначень мето-
дології, які не завжди між собою узгоджені 
[5, c. 87]. Тому звернемось до найбільш вжи-
ваного у науці трактування зазначеного по-
няття. Методологія (від грец. μεθοδολογία) 

– вчення про способи; від древньогрецько-
го μέθοδος з μετά – + оδός, буквально озна-
чає «шлях вслід за чимось» – та древньо-
грецького λόγος – думка, причина – наука 
про найзагальніші принципи пізнання та 
перетворення об’єктивної дійсності, шляхи 
та способи цього процесу [6, c. 9]. У кримі-
нології методологія – це сукупність прийо-
мів, способів, шляхів і засобів, що викорис-
товуються для аналізу й оцінки інформації 
про злочинність, про особистість злочинця 
з метою створення ефективних заходів за-
побігання злочинам і профілактиці злочин-
ності [7, c. 126].
Центральне місце в методології посідає 

поняття «метод» як її базова категорія. Уза-
гальнюючи праці сучасників [8; 9], можна 
зазначити, що метод дослідження детек-
тивної діяльності в механізмі запобігання 
злочинності – це спосіб пізнання запобіж-
ної детективної діяльності, який забезпе-
чує отримання нових знань, вдосконален-
ня кримінологічної теорії і розроблення 
обґрунтованих практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення діяльності детективів 
(детективних підрозділів) та їх об’єднань у 
сфері запобігання злочинності. 
Не втручаючись до дискусії про струк-

туру методів пізнання кримінологічних та 
кримінально-правових явищ, зазначимо, 
що ми є прибічниками поділу методів до-
слідження на філософські, загальнонаукові 
та спеціально-наукові. Переконані, що за-
стосування у певному науковому досліджен-
ні чітко окресленого кола, системи методів 
становить собою методику кримінологічно-
го дослідження.
Конкретна кримінологічна методика 

має відповідати вимогам комплексності 
(використовувати методи різних наук), сис-
темності (враховувати всі аспекти предмету 
дослідження; методи повинні доповнювати 
та перевіряти дані, отримані від інших ме-
тодів), економічності (дані, отримані різни-
ми методами, не повинні дублюватися) [10,-
c. 50-51]. 
У методологічному аспекті для того, 

щоб дослідження відповідало вимогам 
комплексності, воно має бути організовано 
на принципах і методах, зорієнтованих на 
розумінні об’єкта пізнання як цілого з по-
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зицій його системного упорядкування [11, 
c. 235]. У свою чергу, призначення систем-
ного підходу для вивчення процесів і явищ, 
які так чи інакше впливають на злочин-
ність, полягає в тому, що його використан-
ня дозволяє виявити якісні, стійкі сторони 
інтегрального утворення. Системний під-
хід є вихідним пунктом наукового пізнання 
[7, c. 127]. Системний підхід, який ґрунту-
ється на принципах динамічної системи, 
взаємодії та взаємозалежності елементів, 
комплексності, цілісності та ієрархічнос-
ті пов’язаний із вивченням злочинності як 
цілісної єдності, з пізнанням ступеня і ха-
рактеру взаємозв’язку елементів (підсис-
тем), що входять у системне утворення [12,-
c. 484].
Будь-яку кримінологічну систему, а тим 

паче таку, як механізм запобігання зло-
чинності, слід розглядати, з одного боку, в 
якості складової частини соціально-право-
вого механізму забезпечення правопоряд-
ку та законності (більш узагальнений еле-
мент соціальної системи), а з іншого – як 
спеціалізовану соціально-правову систему, 
що включає в себе інші, менш узагальнені, 
системи. Саме у цьому контексті виника-
ють питання: а) взаємодії кримінологічних 
систем з навколишнім світом, зовнішніми 
каталізаторами змін та перетворень; б) вза-
ємодії кримінологічних систем між собою, 
залежності зазначених систем; в) поділу та 
внутрішніх взаємозв’язків кримінологічних 
систем, існування систем меншого порядку 
– підсистем. У цьому контексті слід розгля-
дати і детективну діяльність у механізмі за-
побігання злочинності. Мова йде про те, що 
сама активна, рухова кримінологічна сис-
тема, заснована на діяльнісному підході, не 
може бути у стані ізольованості, залежності 
від самої себе. На неї (запобіжну детектив-
ну діяльність) впливає ряд чинників як суто 
корпоративного значення (запобігання та 
протидія злочинності, іншим фоновим для 
злочинності явищам), так і загального зо-
внішнього призначення (розвиток суспіль-
них відносин, стан соціально-економічної, 
політичної, культурної ситуації в країні та 
їх законодавче оформлення). 
Однак, зрозуміти особливості та тонко-

щі такого впливу на запобіжну детективну 

діяльність можливо лише з використанням 
особливих методів дослідження, які забез-
печують можливість розгляду відкритості, 
як перманентної характеристики системи. 
Як справедливо підкреслює В.І. Шакун, 
перспективний розвиток кримінології в 
Україні має базуватися на синергетичному 
підході, тобто на теорії самоорганізованих 
систем. Власне на цьому ґрунті тільки й 
можлива поява нових відомостей про зако-
номірності злочинності [13, c. 23]. 
Як зазначає С. Лебедєв, відкритість сис-

теми – од на з ключових характеристик нелі-
нійних сист ем, що самостійно зорганізують-
ся, що означає таку їх властивість, завдяки 
якій система має можливість безперервного 
обміну речовиною, енергією та інформаці-
єю з навколишнім середовищем. В ідеалі та-
кий обмін може здійснюватися в будь-якій 
точці системи, а не тільки через фіксовані 
канали. Друга властивість ідеальної відкри-
тої системи – можливість управління всіма 
ресурсами системи з будь-якої її точки. На 
практиці системи демонструють цілу гаму 
перехідних станів: від повної відкритості до 
повної ізоляції [14]. Відкритість запобіжної 
детективної діяльності, як кримінологічної 
системи, дозволяє застосовувати під час її 
пізнання метод синергетики (синергетика 
(від грецького sinergia – спільна дія) становить 
собою науку про самоорганізацію складних сис-
тем [15, с. 155]). 
Як зазначає В.А. Бачинін, синергетична 

методологія пізнання являє собою комплекс 
дослідницьких програм, прийомів, інстру-
ментальних засобів, що дозволяють поба-
чити соціальну реальність у досить новому 
ракурсі. Необхідно лише зуміти адаптувати 
ідеї і принципи синергетики до специфіч-
них потреб соціології права, поєднати мови 
цих двох дисциплін, правильно окреслити 
загальне для них проблемне простір [16, 
с. 16-17]. В основу сучасних поглядів про 
використання синергетичного підходу в 
юридичній науці поставлено його викорис-
тання у вивченні різноманітних відкритих 
систем, процесів самоорганізації в їх струк-
турних елементах. Такий підхід обумовле-
ний теоретичною основою синергетики як 
філософської парадигми та вченням про 
самоорганізацію і саморегулювання відкри-
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тих, складних систем. Складність системи 
визначається її внутрішньою структурою 
включно із різними підсистемами, що функ-
ціонують окремо, а також розвитком, що 
унеможливлює повернення системи до аб-
солютно схожого із попереднім станом [17, 
с. 252].
У синергетичному дослідженні аналізо-

ваний об’єкт розглядається як певна мно-
жина елементів, взаємозв’язок яких зумов-
лює цілісні властивості цієї множини. 
Основний акцент робиться на виявленні 

різноманіття зв’язків і відносин, що мають 
місце як усередині досліджуваного об’єкта, 
так і в його відносинах із зовнішнім серед-
овищем. Властивості об’єкта як цілісної сис-
теми визначаються не тільки й не стільки 
підсумовуванням властивостей його окре-
мих елементів, скільки властивостями його 
структури, особливими системоутворюваль-
ними, інтегративними зв’язками розгляну-
того об’єкта [18, с. 231].
Більше того, використання особливос-

тей синергетичного методу дослідження 
дозволить провести міждисциплінарне за-
побіжної детективної діяльності. Зрозуміло, 
що детективну діяльність можна розгляда-
ти з різних сфер юридичної науки: кримі-
нології, кримінального процесу, криміна-
лістики, оперативно-розшукової діяльності 
тощо. Саме дослідження окремих напрямів 
та функцій детективної діяльності надасть 
можливість забезпечити ефективність запо-
бігання злочинності. 
Також слід відмітити, що зміст синер-

гетичного підходу полягає в тому, що по-
будова теоретичної моделі об’єкта, тобто 
створення теорії складної системи, містить 
у собі дві взаємозалежні площини інфор-
маційного моделювання: а) структурна 
площина моделювання: визначення місця 
системи-об’єкта, її функцій і зв’язків у мета-
системі, тобто в системі вищого ієрархічно-
го рівня; визначення оптимальної структу-
ри й властивостей компонентів, що забезпе-
чують ефективне функціонування системи 
та її розвиток; установлення зв’язків між 
цими компонентами; б) площина динаміки: 
взаємодія системи з навколишнім світом, 
частиною якого вона є; її зміна в часі; ви-
никнення або автономізація (із середовища 

й у середовищі); еволюціонування, поро-
дження собі подібних систем і зникнення, 
розчинення в середовищі [19, с. 9].
Актуальним методом дослідження за-

побіжної детективної діяльності є синерге-
тичний підхід. Синергетична методологія 
надає можливість більш глибоко досліди-
ти залежність запобіжної детективної ді-
яльності від зовнішніх факторів, розкрити 
закономірності впливу цих факторів на її 
становлення, розвиток та функціонування. 
Зазначена методологія також ефективно 
може застосовуватись під час пізнання еле-
ментів запобіжної детективної діяльності – 
суб’єктів детективної діяльності та об’єктів 
запобіжного впливу, принципів, мети, за-
вдань, функцій, методів місця детективної 
діяльності в механізмі запобігання злочин-
ності. 
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The article analyzes current research 
methods of detective activity in the mechanism 
of crime prevention. Analyzed certain aspects 
of the powers of state subjects of the detective 
activity. Attention is paid to the prospective 
legislative provision of private detective work.

It is stated that at the legislative level, cat-
egories of posts that may be engaged in detec-
tive work are identifi ed, and tasks are outlined, 
including preventive activities (which include 
ensuring public safety and order, protection of 
human rights and freedoms, and the interests 
of society and the state; crime counteraction, 
prevention, detection, suppression of corrup-
tion offenses, as well as prevention of new 
ones).

It is concluded that the private sector of 
preventive detective work is endowed with 
both signs of civilian infl uence on crime, and 
state and management control over crime 
rates. In this regard, the method of knowledge 
of the role of detective work in the fi eld of 
crime prevention requires a certain and veri-
fi ed range of methods of scientifi c research.

Detective activity is considered as a sub-
system of the crime prevention mechanism, 
which should be investigated, on the one hand, 
as an integral part of the social and legal mech-
anism for ensuring the rule of law and legality 
(a more generalized element of the social sys-
tem), and on the other, as a specialized social 
and legal system, including other less general-
ized systems. It is in this context that questions 
arise: a) the interaction of criminological sys-
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tems with the outside world, external catalysts 
of change and transformation; b) the interac-
tion of criminological systems with each other, 
the dependence of these systems; c) separation 
and internal interconnections of criminological 
systems, the existence of systems of a smaller 
order - subsystems. In this context, should be 
considered and detective work in the mecha-
nism of crime prevention. The point is that an 
active, moving criminological system based on 
an active approach cannot be in a state of isola-
tion, depending on oneself. It (precautionary 
detective activity) is infl uenced by a number of 
factors of both purely corporate signifi cance 
(prevention and counteraction to crime, other 
phenomena background to crime) and a gen-
eral external purpose (development of social 
relations, the state of socio-economic, political, 
cultural situation in the country and their leg-
islative design).

It is proved that the use of the features of 
the synergistic method of research will allow an 
interdisciplinary study of preventive detective 
work. Detective work should be considered 
from different areas of legal science: criminol-
ogy, criminal procedure, criminology, opera-
tional investigative activities, and the like. It is 
studies of individual areas and functions of de-
tective activity that will ensure the effectiveness 
of crime prevention.

Key words: crime prevention, mechanism, 
detective, state, privacy.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано актуальні мето-

ди дослідження детективної діяльності в ме-
ханізмі запобігання злочинності. Аналізують-
ся окремі аспекти повноважень державних 
суб’єктів здійснення детективної діяльності. 
Приділяється увага перспективному законо-
давчому забезпеченню приватної детективної 
діяльності.
Констатується, що на законодавчому рів-

ні визначено категорії посад, що можуть за-
йматись детективною діяльністю, а також 
окреслено завдання в тому числі і запобіжної 
діяльності (до яких слід віднести забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку; охорону прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства 
і держави; протидію злочинності; поперед-
ження, виявлення, припинення корупційних 
правопорушень, а також запобігання вчинен-
ню нових).
Робиться висновок про те, що приватний 

сектор запобіжної детективної діяльності на-
ділений як ознаками громадянського впливу 
на злочинність, так і державно-управлінсько-
го контролю над рівнем злочинності. У зв’язку 
із цим, методика пізнання ролі детективної 
діяльності у сфері запобігання злочинності 
потребує визначеного та вивіреного спектру 
методів наукового дослідження.
Ключові слова: запобігання злочинності, 

механізм, детектив, держава, приватність.
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ÓÄÊ 37.013.42

Ресоциализация относится к числу пра-
вовых и социальных понятий и широко ис-
пользуется в уголовно-исполнительном пра-
ве, криминологии, социологии, психологии и 
других гуманитарных науках. Под ресоциали-
зацией понимается повторное усвоение куль-
туры человеческих отношений, формирова-
ние определенных социальных норм, ролей и 
функций, приобретение умений и навыков, 
необходимых для их успешной реализации. 
Это, фактически, перестройка личности в 
связи с изменением обстоятельств. Под ре-
социализацией осужденных понимается дли-
тельный процесс, имеющий в своей основе 
сложный комплекс психолого-педагогических, 
экономических, медицинских, юридических и 
организационных мероприятий, направлен-
ных на формирование у каждого осужденно-
го способности и готовности к включению в 
обычные условия жизни общества после от-
бывания наказания.
Ключевые слова: исполнение наказания, 

отбывание наказания, процесс ресоциализа-
ции, социализация, предотвращение новых 
преступлений, законопослушный, социально 
полезный образ жизни, интеграция в обще-
ство.

осіб. Ресоціалізація передбачає засвоєння 
індивідом цінностей і норм, що радикаль-
но відрізняються від освоєних ним раніше. 
Така ресоціалізація передує руйнуванню 
раніше прийнятих цінностей і моделей по-
ведінки особистості. Ресоціалізація - вид 
особистісної зміни, при якій зрілий інди-
від приймає тип поведінки, відмінний від 
прийнятого раніше; крайнім випадком ре-
соціалізації є таке перевтілення індивіда, 
коли він «перемикається» з одного світу на 
інший.

 
Мета викладення матеріалу - дослідити 

правові аспекти процесу вправлення та ре-
соціалізації засудже них у сучасних умовах.

Ступінь розробленості проблеми
Пи тання правових аспектів виконан-

ня покарання та ресоціалізації засуджених 
досліджувалось у наукових працях як ві-
тчизняних, так і зарубіжних авторів, зо-
крема В.М. Анісімкова, В.П. Артамонова, 
В.В. Базунова, Н.А. Беляєва, Н.І. Брезгі-
на, Р.В. Ващенко, Б.С. Волкова, В.А. Во-
ронова, С.А. Дьячковського, І.І. Євтушен-
ка, Ю.В. Жулевої, А.І. Зубкова, Б.Б. Ка-
зака, В.А. Льовочкіна, М.Л. Мелентьєва, 
С.Н. Пономарьова, А.Л. Ременсона, М.С. 
Рибака, В.М. Синьова, В.В. Сулицького,-
А.Ф. Степанюка, Ф.Р. Сундурова, Н.А. Струч-
кова, Н.І. Титова, В.М. Трубнікова, І.Б. Уска-
чевої, Г.Ф. Хохрякова, С.В. Царюка та ін-
ших. 

Постановка проблеми
Відбуваючи покарання у виправних 

колоніях, засуджені мають формувати за-
конослухняну поведінку для подальшого 
життя на волі. Це є головною метою пе-
нітенціарних установ, які займаються ви-
правленням та ресоціалізацією засуджених 
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Виклад загального матеріалу
У зв’язку зі зміною кримі нально-

виконавчого законодавства і реформуван-
ням на ціональної пенітенціарної системи 
відповідно до між народних стандартів 
перед Україною постало завдання ство-
рити таку систему виконання і відбування 
засуджени ми до позбавлення волі кримі-
нальних покарань, яка могла б сприяти 
їхньому виправленню та ресоціалізації, а 
також запобіганню вчиненню нових злочи-
нів як засудженими, так і іншими особами 
[1].
Особа, звільнена від відбування пока-

рання, має негативну практику, не тільки 
ту, з якою вона потрапила в місця позбав-
лення волі, але й ту, яку особа набула під 
впливом «тюремної субкультури»: непо-
ваги до закону, моральних норм, прав та 
ін тересів інших осіб. Тому з метою побу-
дови нового життя, адаптації в суспільстві 
в особи виникає необхідність змі нити 
попередній спосіб життя. На свободі осо-
ба стикаєть ся з необхідністю змінити 
свої звички, поведінку та стати на шлях 
цілковитого виправлення. Так складається 
ресоціалізація. Ресоціалізація являє со-
бою двобічний процес, який, з одного 
боку, руйнує старі антигуманні, незаконні 
звички, а з другого - сприяє вироблен-
ню нових соціально спрямованих звичок, 
поліпшенню життя особи та вклю чення її 
в соціум [2].

Після набуття чинності в січні 2004 р. 
Кримінально- виконавчим кодексом 
України введено та надано офіційне тлу-
мачення поняття виправлення засудже-
них як «процесу позитивних змін, які 
відбуваються в особистості засу дженого і 
створюють у нього готовність до самокеро-
ваної правослухняної поведінки», та вве-
дено нове для україн ської пенітенціарної 
науки поняття ресоціалізації - «сві домого 
відновлення засудженого в соціальному 
статусі повноправного члена суспільства; 
повернення його до са мостійного загаль-
ноприйнятого соціально-нормативного 
життя в суспільстві» [3]. Ці зміни призве-
ли до наукових дискусій стосовно тлума-
чення вказаних понять, що стало поштов-

хом до створення і розвитку прогресивної 
системи виконання покарань, яка полягає 
в тому, що виправлення і ресоціалізація 
засуджених в Україні посідає ключове 
міс це в кримінально-виконавчому праві 
та є складовим еле ментом мети вико-
нання покарання і необхідною умовою 
ресоціалізації засуджених. Для втілення 
ідеї гуманізації процесу відбування по-
карань у реальність фундаментальним 
має бути реабілітація та ресоціалізація 
засуджених. Заступник міністра юстиції, 
куратор пенітенціарної служби України 
Денис Чернишов в інтерв’ю DW нага-
дав, що внесений восени минулого року 
до Верховної Ради проект закону «Про 
пенітенціарну систему» не має аналогів в 
українській історії. За словами урядовця, 
документ кардинально змінює саму кон-
цепцію системи. «Вперше за роки неза-
лежності України ми говоримо, що мета 
і місія пенітенціарної системи - це не ви-
конання покарань, а реабілітація і ресоці-
алізація», - наголосив Чернишов.
Поняття «ресоціалізація» вперше 

використав Ю. Антонян і вказував, що 
ресоціалізація - це «пристосування» (осіб, 
що відбули кримінальне покарання) до но-
вого життя й активна участь у ньому. Вона 
повинна здійснюватися ці леспрямовано, 
спільними зусиллями державних і громад-
ських організацій, шляхом реалізації ком-
плексу заходів. Цей комплекс заходів, по-
переджувальну діяльність він називає ран-
ньою індивідуальною профілактикою, яка 
охо плює надання допомоги звільненим у 
вирішенні трудових і побутових питань, 
усунення несприятливих умов тощо [4].
І. Жук, Л. Жук, О. Неживець дещо ши-

роко розуміють ресоціаліза цію, яка, на їх 
погляд, визначається через відновлення 
особи, що скоїла злочин і засуджена до по-
карання, як соціалізованого члена суспіль-
ства, що здійснюється на основі застосуван-
ня до неї комплексу правових, організа-
ційних, психолого-педагогічних, виховних 
та інших заходів впливу на різних ета пах 
кримінальної відповідальності з метою не-
допущення здійснення протиправних ді-
янь і повернення людини до самостійного 



120ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

загальноприйнятого нормального життя в 
суспільстві [5].
В. Льовочкін розглядає процес ресоці-

алізації як мету виправлення засудженого, 
формування в нього правослух няної пове-
дінки, стимулювання становлення на жит-
тєву позицію, яка відповідає соціальним 
нормам, шляхом від новлення, збереження 
та розвитку соціально корисних якостей 
і відносин під час відбування покарання 
та соці альної адаптації після звільнення з 
місць позбавлення волі [6].
А. Васильєв поняття «ресоціалізація» 

визначає як процес перевиховання осо-
бистості, що скоїла злочин, залучення її до 
трудової діяльності та нормального соці-
ального середовища, відстежування дина-
міки особи засу дженого, розроблення ре-
комендацій щодо перевиховання і ресоці-
алізації засуджених [7].
Р. Ващенко і В. Сулицький ресоціаліза-

цію розуміють як процес виправлення за-
судженого, фор мування в нього правослух-
няної поведінки, стимулюван ня на таку 
життєву позицію, що відповідає соціаль-
ним нормам, на основі відновлення, збе-
реження та розвитку соціально корисних 
якостей і відносин, подальшої адапта ції до 
самостійного життя на волі [8].
З урахуванням позицій вищевказаних 

вчених, ми вва жаємо, що поняття «виправ-
лення» засуджених варто роз глядати не 
тільки як процес, з погляду кримінально-
вико навчого законодавства (ч. 1 ст. 6 КВК 
України), але й як результат до сягнення 
певної мети (ч. 2. ст. 50 КК України) [9] - 
мети покарання.
М. Рибак ресоціалізацію бачить як 

мету застосування кримінального пока-
рання, пропонуючи тим самим понят-
тя «виправлення засуджених» взагалі 
замінити на термін «ресоціалізація» [10]. 
В. Воронов пропонує, що необхідно вве-
сти в кримі нальне законодавство по-
няття ресоціалізації засуджених як мету 
кримінального покарання [11].
І. Євтушенко вважає недоцільним 

виключен ня з переліку складників мети 
покарання терміна «виправ лення засудже-
них» чи заміни його терміном «ресоціалі-
зація», оскільки виправлення засуджених 

має самостійне значення і є однією з необ-
хідних умов ресоціалізації. Без досягнення 
виправлення засуджених, як стверджує 
автор, процес ресоціалізації буде безре-
зультатним і безглуздим, тому що немож-
ливо примусово адаптувати до життя в 
нормальному суспільстві особу, чиї помис-
ли й інтереси спрямовані проти самого 
суспільства, незважаючи на всі застосовані 
до нього заходи виправлення [12].
На нашу думку, неможливо за мету 

покарання стави ти лише виправлен-
ня засуджених і запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так і 
іншими особами. Адже покарання, крім 
виправлення, повинно забезпечува ти 
відновлення та повернення засуджено-
го до самостійно го загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя на волі 
як повноправного члена суспільства, а 
тому ресоціалізацію варто розглядати як 
самостійну мету покарання разом із ви-
правленням засуджених і запобіганням 
вчинен ню нових злочинів як засудженими, 
так і іншими особами.
Поділяючи погляди законодавця (п. 2. 

ч. 2. ст. 6 КВК України), більшість учених 
у галузі кримінально-виконав чого права 
схиляється до того, що поняття «ресоціалі-
зація» більш широке, ніж «виправлення», і 
охоплює останнє.
Більшість учених, як-от: О. Зубков,-

В. Наливайко, Г. Радов, Н. Стручков,-
М. Рибак, І. Євгушенко та ін., виділяють 
два основні етапи процесу ресоціалізації: 
пенітенціарний (під час відбування пока-
рання) і постпенітенціарний (піс ля звіль-
нення засудженого).  В. Корчинський, С. Фа-
ренюк, Л. Шевченко, О. Неживець вказу-
ють на можливість виділення третього ета-
пу - допенітенціарного етапу перебування 
засудженого в місцях позбавлення волі 
[13]. 
Перший етап ресоціалізації - 

допенітенціарний, який починається з 
моменту скоєння злочину, триває під 
час до судового слідства (перебування в 
слідчому ізоляторі) та судового процесу. 
Також ресоціалізуючий вплив на засудже-
ного має вид і строк призначеного судом 
покарання, а також вид уста нови, де він 
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буде відбувати покарання. Адже надмірно 
суворі покарання оздоблюють засуджено-
го, а надто легкі покарання формують в 
особи уявлення про безкарність її проти-
правних дій, що, як наслідок, приводить 
до немож ливості досягти мети покарання 
- виправлення і повер нення в суспільство 
законослухняного громадянина, тому на 
цьому етапі важливо дотримуватись прин-
ципу співмірності тяжкості вчиненого і по-
карання.
Другий, основний, етап процесу ре-

соціалізації - пе нітенціарний, розпочи-
нається з моменту прибуття засу дженого 
до установи виконання покарань, закін-
чується звільненням і поділяється на де-
кілька періодів: пристосування (адаптації) 
до умов позбавлення волі; єдиний процес 
виховання, виправ лення та самовихован-
ня засуджених; підготовка засуджених до 
звільнення.
Третій (постпенітенціарний) етап про-

цесу ресоціа лізації засуджених - це реа-
білітація після звільнення з пенітенціар-
них уста нов, найбільш складний етап, він 
свідчить, наскільки ефективним виявив-
ся процес ресоціалізації на волі. Це етап 
цілковитої й остаточної ресоціалізації, 
метою і результатом якої повинна ста-
ти реінтеграція (повторна інтеграція в 
суспільство) засудженого. Провідними 
меха нізмами процесу ресоціалізації на 
цьому етапі є соціальна реабілітація та 
соціальна адаптація, які відбуваються ра-
зом або з відносною послідовністю.
Далі починається період постпені-

тенціарної адаптації. На даному етапі 
перевіряється та закріплюється досягну-
тий у місцях позбавлення волі резуль-
тат соціально-вихов ного впливу шляхом 
аналізу поведінки особи.
Цікавою щодо вищезазначеного є дум-

ка В. Трубни кова, який розглядає соціаль-
ну адаптацію звільнених від відбування 
покарання як соціальний процес, що при-
водить до активної взаємодії між особою 
судимого і на вколишнім середовищем [14].
Термін виправлення як мета покаран-

ня перейшов з КК 1960 р України в новий 
КК України. І хоча, в ч. 2 ст. 50 КК Укра-
їни [15] говориться, що покарання має на 

меті не тільки кару, а й виправлення за-
суджених, запобігання вчиненню нових 
злочинів як засудженими, так і іншими 
особами, в ст. 1 КВК України [16] кримі-
нально-виконавче законодавство України 
регламентує порядок і умови виконання 
та відбування кримінальних покарань з 
метою захисту інтересів особи, суспільства 
і держави шляхом створення умов для ви-
правлення і ресоціалізації засуджених, за-
побігання вчиненню нових кримінальних 
правопорушень як засудженими, так і ін-
шими особами, а також запобігання торту-
рам та нелюдському або такому, що прини-
жує гідність, поводженню із засудженими 
– все ж основною ідеєю як кримінального, 
так і кримінально-виконавчого законодав-
ства є виправлення засудженого. 
Вчені і практики на основі результатів 

наукових досягнень в області психології і 
передового досвіду пенітенціарних сис-
тем зарубіжних країн вже давно ставлять 
під сумнів реальну можливість виправлен-
ня людини в умовах фізичної ізоляції від 
суспільства. Виховати дотримання зовніш-
ньої дисциплінованості у засуджених недо-
статньо. Звичка дотримання правил пове-
дінки, придбана в колективі, де за кожною 
особою встановлений нагляд, де невико-
нання одних правил з неминучістю тягне 
неприємні наслідки, для правопорушника 
може зникнути, як тільки засуджений по-
трапляє в іншу обстановку. В підкріплення 
даної позиції А.С. Макаренко зазначав, що 
показником дійсної свідомості і дисциплі-
нованості людини є його вчинки при від-
сутності зовнішнього контролю: Це дуже 
точна перевірка свідомості: вчинок по се-
крету, без свідків. Як людина веде себе, 
коли його ніхто не бачить, не чує і ніхто не 
перевіряє? Я зрозумів, що легко підкори-
ти людину знаходитись правильно в моїй 
присутності, у присутності колективу, а ось 
навчити його чинити правильно, коли ніх-
то не чує, не бачить і нічого не дізнається, 
- це дуже важко [17]. 
Г.Ф. Хохряков зазначає, що здоровий 

глузд підказує, що завдання із виправлен-
ня і перевиховання в умовах ізоляції від 
суспільства недосяжна ... Дійсно, ставлячи 
за мету з пристосування людини до жит-
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тя в суспільстві, його відокремлюють від 
цього суспільства; бажаючи навчити його 
корисній активній поведінці, тримають в 
обстановці, де кожен крок розписаний, що 
виробляє пасивність; думаючи замінити в 
свідомості людини шкідливі звички корис-
ними, його тримають серед собі подібних, 
що сприяє взаємному зараженню тощо 
[18].
Навіть якщо припустити можливість 

виправлення людини у місцях позбавлен-
ня волі, то сам по собі цей процес є суто 
внутрішнім, психологічно складним, озна-
чає моральне переродження засудженого і 
позитивна зміна його свідомості, наявність 
і істинність якого часто неможливо визна-
чити. Зовнішня поведінка засудженого в 
умовах ізоляції, вимушеного підлаштову-
ватися під правила внутрішнього розпо-
рядку і вимоги адміністрації установи, не 
є справжнім показником ступеня його ви-
правлення. Проте, термін «виправлення» 
в таких поєднаннях, як «став на шлях ви-
правлення», «твердо став на шлях виправ-
лення», «довів своє виправлення», «не став 
на шлях виправлення» є визначальним 
критерієм при прийнятті рішення про пе-
реведення засудженого всередині колонії з 
одних умов утримання в інші, переведення 
до дільниці соціальної адаптації або діль-
ниці соціальної реабілітації, умовно-до-
строковому звільненні, заміни невідбутої 
частини покарання більш м’яким видом 
покарання, помилування тощо. Справед-
ливо можна почути запитання і в дещо 
іншій площині: як бути з тими, що не ви-
правилися, такі які мають стягнення, але у 
них закінчився термін покарання або на-
впаки, своєю зразковою поведінкою «дока-
зали своє виправлення», але відповідно до 
фактично відбутого строку не можуть бути 
звільнені умовно-достроково, не кажучи 
вже про повне звільнення?
Така мета покарання як попередження 

вчинення нових злочинів тісно пов’язана з 
виправленням, так як випливає з неї і до-
повнює в сенсі бажаного результату. Од-
нак, якщо звернутися до статистики Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби 
України, на 1 вересня 2016 р у 32 колоні-
ях середнього рівня безпеки для неодно-

разово засуджених тримались 18 168 осіб 
(близько 30% від загального числа відбува-
ючих покарання у виді позбавлення волі, 
видно, що і мета запобігання вчиненню но-
вих злочинів в умовах виправних колоній 
також не працює [19].
Тому законодавство та правозастосовна 

практика багатьох зарубіжних країн, да-
леких від догм радянської пенітенціарної 
науки, взагалі не ставить за мету виправ-
лення злочинців за допомогою утримання 
у місцях позбавлення волі. Наприклад, у 
Законі ФРН «Про виконання покарання у 
виді позбавлення волі» від 16 березня 1976 р. 
закріплено: «Виконання покарання має на 
меті навчити засудженого жити в майбут-
ньому з соціальною відповідальністю без 
вчинення злочинів» [20]. Тобто мета по-
карання не пов’язана з морально-психоло-
гічним переродженням засудженого в тюр-
мі, а звернена в майбутнє і полягає в його 
підготовці до соціально-відповідального 
життя після звільнення. Іншими словами, 
метою покарання є ресоціалізація засудже-
ного.
Термін «ресоціалізація» означає процес 

повторного вживання злочинця в систему 
уявлень про цінності, які існують у суспіль-
стві. На відміну від «виправлення» термін 
«ресоціалізація» ширший, оскільки не об-
межується тільки лише зміною свідомості 
засудженого, а й передбачає його вклю-
чення в позитивні соціальні зв’язки після 
відбування покарання. Але цього недостат-
ньо, навіть щире «виправлення» засудже-
ного, коли він відмовляється від вчинення 
нових злочинів у силу кардинальної по-
зитивної моральної переорієнтації, ще не 
гарантує повернення в суспільство особис-
тості, здатної адаптуватися до реалій віль-
ного життя. Тим часом держава, караючи 
особу за вчинення злочину, має націлити 
кримінальне покарання і систему виконан-
ня покарань на повернення в суспільство 
не тільки законослухняної, але і здатної 
протидіяти негативним явищам людини. 
Інакше звільнений від відбування пока-
рання, який щиро не бажає надалі вчиня-
ти злочини, але який не може позитивно 
адаптуватися в суспільстві, знову стане пе-
ред необхідністю переступити закон.
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Саме повернення в суспільство людини, 
здатної реінтегруватися в нього і яка від-
мовляється від вчинення нових злочинів, 
має визначатися в якості мети покарання. 
Це повністю співпадає з вимогами ст. 58 
Мінімальних стандартних правил пово-
дження з ув’язненими, прийнятих Конгре-
сом ООН з попередження злочинності та 
поводження з ув’язненими 30 серпня 1955 р., 
в яких зазначається, що після відбування 
терміну ув’язнення правопорушник пови-
нен бути готовим і здатним підкоритися 
закону та забезпечити своє існування [21].
Зрозуміло, що саме по собі коректуван-

ня цілей покарання з включенням у його 
визначення ресоціалізації ще не вирішує 
зазначене завдання. Потрібна наскрізна 
реконструкція всього кримінально-вико-
навчого законодавства, щоб підпорядкува-
ти її досягненню цієї мети. З досвіду насам-
перед європейських країн необхідна роз-
робка і застосування в кримінально-вико-
навчих установах індивідуальних програм 
з ресоціалізації засуджених, заснованих 
на психологічній діагностиці особистості 
злочинця, обліку місця його існування до 
вчинення злочину, а також рівня освітніх, 
професійних навичок, здібностей і схиль-
ностей, характеру вчиненого злочину, від-
носин до жертви злочину тощо. Причому, 
у них у всій цій діяльності беруть активну 
участь як соціальні служби місцевих вико-
навчих органів, так і правозахисні та інші 
громадські організації.
Безумовно, організація такого підходу 

до виконання покарання є дуже непро-
стою і трудомісткою, пов’язана на початко-
вому етапі з фундаментальним переглядом 
багатьох положень кримінально-виконав-
чого законодавства України та переорієн-
тацією кримінально-виконавчої служби на 
досягнення нової мети, результати якої, на 
відміну від виправлення, є більш реальни-
ми і цілком доступними.
Саме подібна схема поступової реінте-

грації засуджених у суспільство, широко 
застосовувана в багатьох розвинених кра-
їнах, має всі шанси бути впровадженою і в 
наше кримінально-виконавче законодав-
ство і в практику. А результат не змусить 
себе чекати – це більш успішна адаптація 

звільнених від відбування покарання у 
вільному суспільстві і зниження рівня ре-
цидиву злочинів. 
На такій же позиції знаходиться і Мі-

ністерство юстиції України. Так, куратор 
пенітенціарної служби, заступник Міністра 
юстиції Денис Чернишов на запитання 
журналістки: «Що змінить реформа пені-
тенціарної системи?» відповів: «По-перше, 
найголовніше, що ми відірвемося від Ра-
дянського Союзу - ми в багатьох аспектах 
все ще живемо в тій реальності, а якщо го-
ворити про пенітенціарну систему, то там 
відсотків 80 - ще чітко СРСР. Яке визна-
чення було в СРСР: це - система виконан-
ня покарань. А ми говоримо, що у системи 
дві місії - ізоляція соціально небезпечного 
елемента від суспільства і його ресоціаліза-
ція. Тобто ми повинні того, хто потрапив 
до в’язниці, повернути в суспільство і зро-
бити так, щоб він жив далі, не вступаючи в 
конфлікті з законом» [22].

Висновки
Виправлення і ресоціалізація засудже-

них є загальнодержавною задачею, у ви-
рішенні якої пови нні брати участь як дер-
жавні, так і недержавні органи, організації, 
що причетні до її реалізації та забезпечу-
ють комплексний, індивідуальний підхід 
до кожного засудже ного.
Держава та суспільство повинні бути 

зацікавлені у виправленні особи, яка вчи-
нила злочин і яка після пере бування в пе-
нітенціарному закладі має повернутися до 
суспільства законослухняним та добропо-
рядним громадя нином. Тому підвищена 
увага має приділятися покращен ню умов 
тримання засуджених у місцях позбавлен-
ня волі, підвищенню їхнього загальноос-
вітнього та культурного рівня, професій-
них навичок, забезпеченню допомоги під 
час працевлаштування після звільнення, 
наданню гурто житку в разі відсутності міс-
ця проживання.
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21. Минимальные стандартные прави-
ла обращения с заключенными. Приняты 
на первом Конгрессе Организации 
Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и обращению с право-
нарушителями, состоявшемся в Женеве 
в 1955 году, и одобрены Экономическим 
и Социальным Советом в его резолюціях 

SUMMARY 
Resocialisation belongs to a range of legal 

and social concepts and is widely used in crim-
inal-executive law, criminology, sociology, psy-
chology and other humanities. Resocialization 
means re-assimilation of the culture of human 
relationships, the formation of certain social 
norms, roles and functions, and the acquisition 
of the skills and skills necessary for their success-
ful implementation. This is, in fact, perubrody 
personality in connection with the change of cir-
cumstances. Under the resocialization of convicts 
is understood a long process that has in its basis 
a complex set of psychological, pedagogical, eco-
nomic, legal and organizational measures aimed 
at the formation in each condemned ability and 
readiness to be included in the ordinary living 
conditions of society after serving a sentence.

Key words: execution of punishment, serv-
ing of punishment, process of re-socialization, 
socialization, prevention of new crimes, law-
abiding, socially useful way of life, integration 
into society.

АНОТАЦІЯ 
Ресоціалізація належить до кола право-

вих та соціальних понять і широко викорис-
товується у кримінально-виконавчому праві, 
кримінології, соціології, психології та інших 
гуманітарних науках. Під ресоціалізацією ро-
зуміється повторне засвоєння культури люд-
ських стосунків, формування певних соціаль-
них норм, ролей і функцій, над бання умінь і 
навичок, необхідних для їх успішної реалізації. 
Це, фактично, перебу дова особистості у зв’язку 
зі зміною обставин. Під ресоціалізацією засу-
джених розуміється тривалий процес, що має у 
своїй основі складний комплекс психолого-педа-
гогічних, економічних, ме дичних, юридичних і 
організаційних заходів, спрямованих на форму-
вання у кож ного засудженого здібності й готов-
ності до включення у звичайні умови життя 
суспільства після відбування покарання.
Ключові слова: виконання покарання, від-

бування покарання, процес ресоціалізації, со-
ціалізація, запобігання нових злочинів, законо-
слухняний, соціально корисний спосіб життя, 
інтеграції в суспільство.

663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 
(LXII) от 13 мая 1977 г. // Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/prison.shtml.

22. Шевченко Марина. Замминистра 
юстиции Чернышев: «Понятия» останутся, 
пока заключенные живут в бараках» /Режим 
доступу: https://vesti-ukr.com/strana/289401-
denis-chernyshov-ponjatija-ostanutsja-poka-
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ÏÎÐÓØÅÍÍß ÓÃÎÄÈ ÏÐÎ ÏÐÀÖÞ 
(ÑÒ. 173 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ)

 ÒÀÍÀÄÆ² Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷ - çäîáóâà÷ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Статья посвящена исследованию пробле-
мы субъекта грубого нарушения соглашения 
о труде (ст. 173 УК Украины). Исследованы 
уголовно-правовые признаки субъекта пре-
ступного посягательства, предусмотренного 
ст. 173 УК Украины. На основании анали-
за судебной практики (около 500 приговоров) 
установлены и проанализированы кримино-
логические характеристики личности пре-
ступника, совершающего грубое нарушение со-
глашения о труде.
Ключевые слова: грубое нарушение согла-

шения о труде, преступление, уголовная от-
ветственность, субъект преступления, лич-
ность преступника.

обмежуватися лише його кримінально-пра-
вовою характеристикою, а й охоплювати 
інші ознаки особи злочинця, що в цілому до-
зволяє більш ефективно реалізувати функції 
та завдання кримінального права. Не є ви-
ключенням з цього правила проблема дослі-
дження суб’єкта грубого порушення угоди 
про працю (ст. 173 КК України).
Дослідження проблем кримінальної від-

повідальності за грубе порушення угоди 
про працю, а також його відмежування від 
суміжних злочинів є недостатнім на науко-
вому рівні. Незважаючи на те, що норми 
про відповідальність за порушення трудо-
вих прав людини мають багаторічну істо-
рію свого існування, наукових досліджень з 
цього приводу практично не провадилося. 
Більшість кримінологів, які торкалися про-
блеми відповідальності у сфері трудових 
відносин, займалася теоретичними питан-
нями відповідальності за порушення пра-
вил безпеки праці. Роботи таких учених, як 
А. Б. Сахаров, В. І. Борисов, М. С. Брайнін, 
З. О. Вишинська, І. П. Лановенко, 
Ю. Б. Мельникова, О. Б. Сахаров, 
Г. І. Чангулі, І. І. Слуцький, Б. С. Утєвський, 
В. О. Широков стосуються не тільки проблем 
безпеки виробництва, але й грунтуються на 
законодавстві радянського періоду.
У сучасній Україні проблемам кри-

мінально-правової охорони трудових 
прав людини приділена увага в робо-
тах Г. Є. Андронович, Я. С. Безпалої, 
В. О. Навроцького, І. О. Зінченко, 
С. Я. Лихової, В. І. Павликівського, 

Постановка проблеми
Злочин – це акт людського волевияв-

лення, що виражається у певних вчинках, 
які формуються соціальним портретом, 
морально-психологічними рисами і влас-
тивостями, а також фізіологічними особли-
востями особистості. Враховуючи той факт, 
що злочинність є невід’ємною складовою 
розвитку людства й існує в будь-якому сус-
пільстві, на будь-якому історичному проміж-
ку часу його розвитку, у суспільстві завжди 
будуть актуальними питання про те, чому 
та або інша людина вчиняє протиправні дії 
й у чому причина такої поведінки[1, с. 79]. 
Цілеспрямоване вивчення та пізнання осо-
би злочинця дозволяє правильно організо-
вувати та здійснювати припинення злочинів 
і запобігання ним. Таким чином, пізнання 
суб’єкта злочинного посягання не повинно 
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М. В. Фоменко. Однак, зазначені роботи у 
своїй більшості стосуються значно ширших 
питань відповідальності у межах розділу V 
Особливої частини КК або стосуються про-
блем кримінальної відповідальності за пору-
шення трудових прав людини в цілому, без 
детального розгляду окремих криміналь-
но-правових норм, зокрема, передбаченої-
ст. 173 КК. Таким чином дослідження під-
став кримінальної відповідальності за грубе 
порушення угоди про працю є своєчасним 
та затребуваним наукою та практикою.

Метою статті є аналіз кримінально-пра-
вової та кримінологічної характеристик 
суб’єкта грубого порушення угоди про пра-
цю, що дозволить у подальшому розроби-
ти дієвий механізм запобігання та протидії 
злочинним посяганням у сфері трудових 
відносин.

Основний текст
Суб’єктом злочину, відповідно до ст. 18 

КК, визнається фізична осудна особа, яка 
вчинила злочин у віці, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність. У ч. 2 
ст. 18 КК надається визначення спеціаль-
ного суб’єкта злочину, яким є фізична осуд-
на особа, що вчинила злочин у віці, з якого 
може наставати кримінальна відповідаль-
ність за злочин, суб’єктом якого може бути 
лише певна особа. Незважаючи на досить 
ускладнене формулювання поняття спеці-
ального суб’єкту у законі, його розуміння 
полягає у тому, що, крім загальних, зазна-
чений суб’єкт має додаткові одну або де-
кілька спеціальних ознак, які відрізняють 
його від загального суб’єкта. Відсутність 
будь-якої з ознак загального, а для спеці-
ального – ще й ознак спеціального суб’єкта 
злочину виключає склад конкретного зло-
чинного діяння й можливість притягнення 
особи до кримінальної відповідальності. Ці 
вимоги стосуються і злочину, передбачено-
го ст. 173 КК, суб’єкт якого є спеціальним, 
адже поряд із загальними ознаками він має 
ще спеціальну ознаку, а саме – наявність 
організаційно-розпорядчих повноважень 
щодо управління трудовим колективом та 
обов’язку дотримання трудового законо-
давства, за порушення якого особа й може 

бути притягнена до кримінальної відпові-
дальності.
У статті 173 КК України, яка передба-

чає відповідальність за грубе порушення 
угоди про працю, безпосередньо визначено 
суб’єкта вказаного злочину. Спеціальним 
суб’єктом цього злочину виступають:

- службова особа підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності;

- окремий громадянин;
- уповноважені ними особи.
Поняття службової особи міститься у ч. 3-

ст. 18 КК України. Нею є особи, які постій-
но, тимчасово чи за спеціальним повнова-
женням здійснюють функції представни-
ків влади чи місцевого самоврядування, а 
також постійно чи тимчасово обіймають в 
органах державної влади, органах місце-
вого самоврядування, на підприємствах, в 
установах чи організаціях посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських функцій, 
або виконують такі функції за спеціальним 
повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, цен-
тральним органом державного управління 
із спеціальним статусом, повноважним ор-
ганом чи повноважною службовою особою 
підприємства, установи, організації, судом 
або законом. 
Одним із зауважень щодо редакції стат-

ті 173 КК України було зайве посилання, на 
думку науковців, на різноманітність форм 
власності підприємства, установи, організа-
ції. «Вказівка на те, що суб’єктом цих злочи-
нів є службова особа підприємства, устано-
ви, організації незалежно від форм власнос-
ті, вбачається зайвою, оскільки положення 
щодо форм власності чітко встановлене у 
примітці до ст. 364 КК, а тому дублювання 
його в інших статтях КК не має будь-якого 
сенсу» [2, с. 167]. Однак, у кримінальному за-
конодавстві за останній час суттєво змінили-
ся підходи стосовно відповідальності служ-
бових осіб в залежності від форми власності 
підприємства, від імені яких діють зазначені 
особи. Так, відповідно до сучасних поглядів 
диференціації відповідальності службових 
осіб у сфері публічного та приватного права 
розділ XVII Особливої частини КК України 
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зазнав суттєвих змін. Так, ст. 364 КК 
України передбачає відповідальність за зло-
вживання службовим становищем представ-
никами влади чи місцевого самоврядуван-
ня, а також особами, що обіймають постійно 
чи тимчасово в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, на дер-
жавних чи комунальних підприємствах, в 
установах чи організаціях посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських функцій, 
або виконують такі функції за спеціальним 
повноваженням, а ст. 364-1 КК України за 
зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової фор-
ми. Таким чином, закономірним є питання, 
про яку конкретно службову особу ведеться 
мова у ст. 173 КК України, а тому посилання 
у законі на особливості форм власності під-
приємства вже не є надто зайвим.
На нашу думку, під службовими осо-

бами підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності слід розумі-
ти осіб, які виконують організаційно-роз-
порядчі функції на підприємстві, устано-
ві, організації будь-якої форми власності, 
пов’язані з правом укладання трудових угод 
з працівниками та обов’язком їх дотриман-
ня та виконання.
Значно більше складнощів викликає 

другий вид суб’єкта вказаного злочину, а 
саме — громадянин. Що мав на увазі зако-
нодавець, вживаючи цей термін? Можливо, 
правовий статус людини. У такому випадку 
суб’єктом цього злочину може бути лише 
громадянин України. Але аналіз об’єктивної 
сторони злочину свідчить про те, що законо-
давець мав на увазі зовсім інше. Зазначене 
підтверджується і судовою практикою. Так, 
30.03.2012 року Октябрським районним 
судом м. Полтави був засуджений громадя-
нин РФ за грубе порушення угоди про пра-
цю за ч. 2 ст. 173 КК України [3]. Угоду про 
працю можуть укладати лише певні особи: 
власники підприємств, установ, організацій, 
а знедавна і громадяни-підприємці [4, с. 75]. 
Таким чином у даному випадку мається на 
увазі громадянин-підприємець, який вико-
ристовує найману працю, у зв’язку з чим і 
укладає угоди з працівниками.

Складнощі в розумінні терміну «грома-
дянин» і дають підстави низці вчених ствер-
джувати, що суб’єктом даного злочину є не 
тільки службові особи і громадяни-підпри-
ємці, але й окремий громадянин, який не є 
підприємцем (наприклад, укладання угоди 
на виконання певної роботи) [5, с. 414; 6, 
с. 350]. Як ми вже зазначили в попередніх 
дослідженнях, цивільно-правові угоди не 
можуть визнаватися угодами про працю, а 
тому в цих випадках застосування ст. 173 
КК України виключається.
У той же час, чинне трудове законодав-

ство дозволяє заключати трудовий дого-
вір, пов’язаний з наданням послуг (кухарі, 
няньки, водії тощо) між фізичними особами 
(коли сторона роботодавець не є фізичною 
особою-підприємцем). Такий висновок під-
тверджується аналізом ст. ст. 21, 253 КЗпП 
України, Постанови КМ України від 19 бе-
резня 1994 р. N 170 «Про впорядкування 
застосування контрактної форми трудово-
го договору», Наказу Міністерства праці 
та соціальної політики України № 260 від 
08.06.2001 р. «Про затвердження Форми 
трудового договору між працівником і фі-
зичною особою, яка використовує найману 
працю, та Порядку реєстрації трудового 
договору між працівником і фізичною осо-
бою, яка використовує найману працю». 
Таким чином, під громадянином у ст. 173 
КК України слід розуміти як фізичних осіб-
підприємців, що використовують найману 
працю, так і будь-яких інших фізичних осіб, 
що укладають контракт на роботу з надання 
послуг з працівником.
Під уповноваженими маються на ува-

зі фізичні особи, що на законних підставах 
від імені власника підприємства, установи, 
організації або громадянина-підприємця, 
який використовує найману працю, укла-
дають угоди з найманим працівником про 
працю. Так, укладення договору на працю 
за кордоном в Україні в багатьох випадках 
здійснюють особи-посередники, які діють 
від імені іноземного роботодавця. В такому 
випадку важливим є встановлення закон-
них підстав (наявність договору, наказу або 
іншого офіційного документу, що підтвер-
джує повноваження особи) здійснення за-
значеної діяльності.
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Поряд з аналізом кримінально-право-
вих ознак суб’єкта злочину важливим для 
розуміння особливостей механізму вчинен-
ня злочинного посягання, розроблення за-
ходів протидії та запобігання є досліджен-
ня особи злочинця грубого порушення угоди 
про працю. Одним із вагомих аргументів 
на користь такої позиції слугують вимоги 
КПК України, адже встановлення даних, 
які характеризують особу обвинуваченого, 
є одним із елементів предмета доказуван-
ня (ст. 91 КПК). До того ж, особа злочинця 
зумовлює вибір ним конкретних способів, 
засобів, умов, обстановки вчинення злочи-
ну, свідчить про причини обрання ним зло-
чинного діяння тощо. А це, у свою чергу, 
має важливе значення для індивідуалізації 
кримінальної відповідальності та обґрун-
тування можливих пропозицій щодо її по-
дальшої диференціації.
Справедливо зазначає І. В. Сукач, що 

для розкриття змісту злочинної діяль-
ності важливе значення мають дані про 
суб’єктів, які вчиняють такі злочини [7, 
с. 152]. Особу, яка вчинила грубе порушен-
ня угоди про працю, треба розглядати сис-
темно, тобто як єдине цілісне явище, яке 
характеризується взаємообумовленими та 
взаємопов’язаними діями і в цілому пове-
дінкою. Остання характерна як у звичай-
ному житті, так і під час певних подій, зо-
крема, при вчиненні злочину, а сукупність 
певних ознак (біологічних, фізичних, со-
ціальних), що характеризують особу, має 
бути відображена в матеріалах криміналь-
ного провадження та надана суду в якості 
матеріалів, які характеризують особу. 
Як слушно зазначає А. М. Кустов, важ-

ливою є вказівка на обов’язкову сукупність 
знань у винного, виходячи зі сфери його 
діяльності, включаючи злочинну сферу [8, 
с. 17]. Слід зауважити, що здійснюючи спро-
бу кримінологічного аналізу особи грубого 
порушення угоди про працю, ми прийняли 
рішення розширити межі дослідження, охо-
пивши дослідженням судову та слідчу прак-
тику застосування не лише ст. 173, а також 
ст. 172 КК України. До такого рішення ми 
прийшли внаслідок декількох причин. По-
перше, глибокому дослідженню особи зло-
чинця грубого порушення угоди про працю 

перешкоджає недостатня судова та слідча 
практика. На сьогоднішній день в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень розмі-
щено близько 40 вироків, постанов або ухвал 
стосовно ст. 173 КК України. По-друге, ст. 
172 КК України є загальною нормою про 
відповідальність за порушення трудового за-
конодавства, суб’єктом якого виступає особа 
з ідентичними ознаками, передбаченими ст. 
173 КК України, і в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень знаходиться понад 
500 вироків за вказаними кримінальними 
провадженнями, що суттєво підвищує ре-
презентативність напрацьованих висновків. 
По-третє, враховуючи схожий характер 
злочинних посягань у сфері трудових від-
носин, можна стверджувати про незначні 
відмінності в особливостях об’єктивної сто-
рони двох зазначених злочинних посягань. 
По-четверте, аналіз різновидів суб’єктів да-
них злочинів ще раз підтвердив можливість 
порівняння двох складів злочинів та екс-
траполяції висновків щодо характеристики 
особи злочинця, передбаченого ст. 172 КК 
України на особу злочинця, передбаченого 
ст. 173 КК України (зокрема, відповідно до 
аналізу особи грубого порушення угоди про 
працю керівники підприємств складають 50 
% усіх видів суб’єктів злочинного посяган-
ня, а фізичні особи-підприємці 43 %, у ст. 
172 КК України майже схожі результати – 
основну масу правопорушників складають 
фізичні особи-підприємці близько 65 %, а 
також керівники підприємств та інші дер-
жавні службовці – 35 %). Таким чином, вра-
ховуючи однорідний характер злочинних 
посягань, передбачених ст. ст. 172, 173 КК 
України, їх спрямованість на один об’єкт, 
ідентичність суб’єктів злочинних посягань, 
наявність більш розгалуженої судової прак-
тики за ст. 172 КК України, а також значну 
кількість спірних рішень стосовно кваліфі-
кації злочинних посягань за вказаними стат-
тями, нами було прийнято рішення щодо 
узагальнення характеристик особи злочин-
ця за ст. ст. 172, 173 КК України одночасно, 
що дозволило виробити не тільки більш ре-
презентативні висновки, але й врахувати ін-
дивідуальні особливості окремих злочинних 
діянь та осіб, що їх вчинили.
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Як показав аналіз особи суб’єкта зло-
чинних порушень трудових прав людини, 
на підставі вивчення матеріалів судової 
практики, в 73 % випадків грубе порушен-
ня законодавства та угод про працю вчи-
няється особами чоловічої статі, тоді як 
жінки вчиняють такі діяння лише в 27 % 
випадків.
Важливе значення має також вікова 

характеристика злочинців у сфері трудо-
вих відносин. Враховуючи той факт, що 
більшість осіб, які скоюють зазначені зло-
чини є одруженими (55 % випадків), мають 
на вихованні неповнолітніх дітей (у 32 % 
випадків), а також те, що більшість з них 
займають керівні посади, характерною їх 
ознакою є вікова зрілість, а саме 30-40 ро-
ків. Особи, які є молодшими за 30 років, 
вкрай рідко вчиняють вказані злочини, що 
пов’язано з тим фактом, що для вчинення 
цих злочинів необхідно володіти специ-
фічними знаннями, професійним досвідом 
та займати певну посаду на підприємстві, 
установі, організації.
Щодо рівня освіти, то за результата-

ми нашого дослідження в 39 % випадків 
суб’єкт цього злочину має повну вищу осві-
ту, в 2,6 % випадків – професійно-технічну 
(середньоспеціальну), в 33 % випадків – 
повну загальну середню, в 1,8 % випадків 
– базову вищу освіту, при цьому в 23,6 % 
не вдалося встановити відомості щодо осві-
ти винної особи. Проте, виходячи з наяв-
ної інформації, можна дійти висновку, що 
особи, які вчиняють злочини передбачені-
ст. ст. 172, 173 КК, належать до категорії 
злочинців з високим рівнем освіти.
Стосовно наявності судимості в осіб, які 

вчинили порушення трудових прав лю-
дини, то вона наявна лише в 4, 1 %. Щодо 
роду занять та соціального статусу винних, 
то абсолютна більшість з них є працюю-
чими, пенсіонерів лише 2,6 %, одружених 
55%, 29 % неодружені або розлучені, 32 % 
мають на утриманні неповнолітніх або ма-
лолітніх дітей.
Що стосується психологічного портрету 

особи, яка вчиняє грубе порушення зако-
нодавства та угод про працю, то він може 
бути охарактеризований такими ознаками: 
1) високий рівень організаторських можли-

востей, самоконтролю та витримки; 2) по-
стійно зростаючі матеріальні потреби, що 
є головним чинником спрямування діяль-
ності та мають прояв у накопиченні грошей 
та інших матеріальних цінностей; 3) ствер-
дження своєї значущості, домінування над 
іншими, прагнення лідерства, самовпевне-
ність; 4) орієнтація на вміння пристосовува-
тися до ситуації, яка склалася; 5) орієнтація 
в правових нормах, які визначають порядок 
здійснення підприємницької діяльності, 
порядок найму та звільнення працівників; 
6) орієнтація у досягненні поставленої мети; 
7) наявність розгалужених зв’язків у різних 
сферах суспільного життя та підприємниць-
кої діяльності.
Особа досліджуваного злочину відрізня-

ється низкою специфічних ознак, серед яких 
найбільш характерними є: високий освітній 
та інтелектуальний рівень, наявність спеці-
альних знань та досвіду роботи на керівних 
посадах, нехтування інтересами інших осіб, 
особливо підлеглих.

Висновки
Таким чином, підводячи підсумок роз-

гляду особи, яка вчинила суспільно не-
безпечне діяння, передбачене ст. 173 КК, 
можна зробити висновок, що вона характе-
ризується наявністю спеціальної освіти і ви-
соким рівнем інтелектуальних здібностей, 
вік таких осіб зазвичай перевищує 30 років, 
а стать переважно чоловіча. Родом занять 
осіб, які вчинюють грубе порушення угоди 
про працю, є керівні посади на підприєм-
ствах, установах, організаціях або підприєм-
ницька діяльність, і в суспільстві такі особи 
займають досить високе положення.
Відносно кримінально-правових ха-

рактеристик суб’єкта злочинного посяган-
ня слід відзначити наявність, крім загаль-
них, додаткових (спеціальних) ознак, що 
характеризуються суб’єкта грубого пору-
шення угоди про працю, а саме наявність 
організаційно-розпорядчих повноважень 
щодо управління трудовим колективом та 
обов’язку дотримання трудового законодав-
ства, за порушення якого особа й може бути 
притягнена до кримінальної відповідаль-
ності. 
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SUMMARY 
The article is focused on studying the sub-

ject of flagrant violations of the employment 
agreement (the Art. 173 of the Criminal Code 
of Ukraine). Criminal and legal features of the 
subject of a criminal offense stipulated by the 
Art. 173 of the Criminal Code of Ukraine have 
been researched. Based on the analysis of judi-
cial practice (about 500 sentences), the author 
has discovered and thoroughly analyzed crimi-
nological characteristics of the subject of fla-
grant violations of the employment agreement.

The objective of the article is to analyze 
criminological, criminal and legal characteris-
tics of the subject of flagrant violations of the 
employment agreement, which will further allow 
to develop an effective mechanism for prevent-
ing and counteracting criminal encroachments 
in the field of labor relations.

On the basis of the conducted analysis of 
a person who committed a socially dangerous 
act under the Art. 173 of the Criminal Code, 
the author has concluded that he is character-
ized by the presence of special education and 
a high level of intellectual abilities, the age of 
such persons is usually more than 30 years, and 
they are predominantly males. The occupation 
of persons committing flagrant violations of the 
employment agreement are managerial positions 
in enterprises, institutions, organizations or en-
trepreneurial activities, and such persons occupy 
in society rather high positions.

Regarding criminal and legal characteris-
tics of the subject of a criminal offense, it should 
be noted that besides general there are additional 
(special) features characterizing the subject of 
flagrant violations of the employment agree-
ment, namely the availability of organization-
al and regulatory powers to manage the labor 
collective and the duty to observe labor legisla-
tion, for the violation of which a person may be 
brought to criminal liability.

Key words: flagrant violation of the employ-
ment agreement, a crime, criminal liability, a 
subject of crime, offender’s personality.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню пробле-

ми суб’єкта грубого порушення угоди про працю 
(ст. 173 КК України). Досліджені криміналь-
но-правові ознаки суб’єкту злочинного пося-
гання, передбаченого ст. 173 КК України. На 
підставі аналізу судової практики (близько 500 
вироків) виявлені та піддані ґрунтовному ана-
лізу кримінологічні характеристики суб’єкта 
грубого порушення угоди про працю.
Ключові слова: грубе порушення угоди про 

працю, злочин, кримінальна відповідальність, 
суб’єкт злочину, особа злочинця.
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В статье рассматриваются актуальные 
вопросы необходимости нормативно-право-
вого обеспечения в Украине проблемы со-
держания и обращения с военнопленными. 
Осуществлен анализ международного и на-
ционального законодательства, а также об-
щих принципов ведения войны. Определены 
направления совершенствования уголовно-
правового запрета, содержащегося в ст.434 
УК Украины.
Ключевые слова: агрессия, конфликт, об-

ращение с военнопленными, военнопленные, 
международные отношения.

ході якої проросійські бойовики так званих 
ЛНР та ДНР, військовослужбовці Збройних 
сил РФ, а також найманці, захоплюючи в 
полон українських військових, застосовують 
жорстоке, нелюдське, а також таке, що при-
нижує гідність поводження. Тривалий та 
жорстокий характер воєнних дій на Сході 
призвели до великої кількості загиблих та 
зниклих безвісти. Пояснення військовопо-
лонених є свідченням жахливої картини по-
дій, які вказують на грубі порушення норм 
міжнародного гуманітарного права з боку 
так званих «ополченців».
Згідно з доповіддю правозахисників гро-

мадської організації «Мирний берег», опри-
людненої у червні 2017 року, ними зафіксо-
вано 95 випадків страт військовополонених 
та цивільних осіб під час конфлікту, з яких 
18 осіб загинуло від тортур. Окрім того, 6 
червня 2017 р. в Українському кризовому 
медіа-центрі правозахисники представили 
свою доповідь «Страчені на Донбасі», у якій 
зазначено, що виймання очей, «гра в росій-
ську рулетку», розстріли та тортури стали 
звичними розвагами для представників не-
законних збройних формувань [2]. Такі дії 
варварського характеру щодо людини є не-
припустимими, а відтак особи, які їх вчиня-
ють, повинні зазнавати кримінального пе-
реслідування.

Стан дослідження
Вивчення питань кримінальної відпові-

дальності за погане поводження з військо-
вополоненими є можливим лише на засадах 

Постановка проблеми
Історії нашої держави відомі численні 

випадки жорстокого поводження з військо-
вополоненими. Зокрема, не можна не згада-
ти про їх становище у нацистських таборах 
періоду Другої світової війни, що свідчить 
про повне ігнорування міжнародних гума-
нітарних норм з боку нацистів. Так, Гітлер 
в одному із своїх наказів від 2 липня 1941 р. 
наголосив про суворе переслідування будь-
якої людяності стосовно військовополоне-
них [1, с.68]. Також про «зону беззаконня» 
можна говорити і з боку радянської влади, 
яка своїх військовослужбовців, які потра-
пляли в полон, оголошувала дезертирами та 
злочинцями, які підлягали кримінальному 
переслідуванню. 
Втім факти жорстокого поводження 

щодо військовополонених, на жаль, не за-
лишились у минулому. Свідченням цього є 
російська збройна агресія проти України, в 
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міждисциплінарного дослідження. З огля-
ду на це вивчені джерела слід поділити на 
дві групи. Власне, перша група наукових 
досліджень охоплює праці з міжнародного 
права. Зокрема, мова йде про роботи таких 
науковців, як: В.В. Алешин, І.П. Бліщенко, 
М.В. Грушко, І.І. Карпець, Д.І. Фельдман 
та інших. Друга група наукових розробок 
із зазначеної проблематики здійснювалась, 
як правило, з позиції загальної характерис-
тики військових злочинів та злочинів про-
ти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку. Щоправда, не можна ствер-
джувати, що питання кримінальної відпові-
дальності за погане поводження з військо-
вополоненими залишилось на периферії на-
уки. Так, воно розглядалося на дисертацій-
ному рівні В.О.Мироновою, яка здійснила 
порівняльний аналіз ознак складу злочину, 
передбаченого ст. 438 КК України, з ознака-
ми складів злочинів, передбачених статтями 
433 та 434 КК України. 

Таким чином, основною метою цієї стат-
ті є з’ясування особливостей кримінальної 
відповідальності за жорстоке поводження з 
військовополоненими.

Виклад основних положень
Передусім, необхідно встановити, яку 

особу слід вважати такою, що має статус вій-
ськовополоненого. Власне відповідь на це 
питання надана у ст. 4 Женевської конвенції 
про поводження з військовополоненими від 
12 серпня 1949 р., а також Наказу Міністра 
оборони України «Про затвердження Керів-
ництва по застосуванню норм міжнародно-
го гуманітарного права в Збройних силах 
України» від 11 вересня 2004 р. № 400 [3], 
де до таких пропонують відносити осіб, які 
потрапили в полон до супротивника й на-
лежать до однієї з таких категорій: 

1) особового складу збройних сил сторо-
ни конфлікту, а також членів ополчення або 
добровольчих загонів, які є частиною цих 
збройних  сил;

2) членів інших ополчень та доброволь-
чих загонів, зокрема організовані рухи опо-
ру, які від повідають певним умовам (ними 
командує особа, яка відповідає за своїх під-
леглих; вони мають постійний відмітний 

знак, добре розпізнаваний на відстані; вони 
носять зброю відкрито; вони здійснюють 
свої операції згідно із законами та звичаями 
війни);

3) членів особового складу регулярних 
збройних сил, які заявляють про свою від-
даність урядові або владі, що не визнані дер-
жавою, яка їх затримує;

4) осіб, які супроводжують збройні сили, 
але фактично не входять до їхнього складу 
(за умови, що вони отримали на це дозвіл 
тих збройних сил, які вони супроводжують, 
для чого останні видають їм посвідчення);

5) членів екіпажів суден торговельного 
флоту, а також екіпажів цивільних повітря-
них суден сторін конфлікту, які не користу-
ються більш сприятливим режимом згідно 
з будь-якими іншими положеннями міжна-
родного права;

6) жителів неокупованої території, які 
під час наближення ворога озброюються, 
щоб чинити опір силам загарбника, не ма-
ючи часу сформуватися в регулярні війська, 
за умови, що вони носять зброю відкрито й 
дотримуються законів і звичаїв війни [4]. 
З огляду на вищенаведене можна зроби-

ти висновок, що правом на статус військо-
вополоненого може бути наділене широке 
коло осіб (як військовослужбовець ЗСУ, так 
і доброволець чи інші особи, які у законний 
спосіб надають допомогу збройним силам). 
Водночас немає права на такий статус вій-
ськовий шпигун та найманець, оскільки їх 
діяльність є «поза законом». Не залишає 
також сумнівів, що у випадку захоплення 
цивільних осіб у полон (зокрема тих, що не 
мають зброї та не виступають на боці однієї 
з воюючих сторін) вони не вважатимуться 
військовополоненими, оскільки питання їх 
захисту підпадають під дію Женевської кон-
венції про захист цивільного населення під 
час війни від 12 серпня 1949 р.

 Особи, які наділені статусом військо-
вополоненого, захищаються, передусім, 
нормами міжнародного права. Скажімо, у 
Женевській конвенції про поводження з 
військовополоненими від 12 серпня 1949 р., 
міститься припис про заборону застосуван-
ня насильства щодо особи, наруги над люд-
ською гідністю, завдання каліцтва, жорсто-
кого поводження, тортур тощо (ч.1 ст.3). 
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Будь-який незаконний акт чи бездіяльність з 
боку держави, що тримає в полоні, які спри-
чиняють смерть або створюють серйозну за-
грозу здоров’ю військовополоненого, що пе-
ребуває під її охороною, забороняються та 
будуть розглядатись як серйозне порушен-
ня. Зокрема, жодного військовополоненого 
не можна піддавати медичним чи науковим 
експериментам будь-якого характеру, які не 
обґрунтовані потребою його лікування та не 
здійснюються в його інтересах. Так само вій-
ськовополонені завжди повинні бути захи-
щеними, зокрема від залякування, а також 
від образ та цікавості публіки (ст. 13). Схоже 
положення передбачене у Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод 
від 4 листопада 1950 р., у ст.3 якої регламен-
туються питання захисту осіб від катувань 
або нелюдського чи такого, що принижує 
гідність, поводження [5]. Зазначене поло-
ження відповідає ще кільком міжнародним 
документам, зокрема: Конвенції проти кату-
вань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність видів пово-
дження і покарання [6], Міжнародному пак-
ту про громадянські та політичні права 1966 
р. [7]. При цьому забороняються будь-які 
відступи від цього положення, навіть під час 
війни або іншої суспільної небезпеки, яка 
становить загрозу для життя людей (ст. 15 
Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод від 4 листопада 1950 р.). 
У національному кримінальному зако-

нодавстві відповідальність за погане пово-
дження з військовополоненими передба-
чена у ст.434 КК України. Зазначена нор-
ма стала особливо актуальною з огляду на 
агресію Російської Федерації проти Украї-
ни. Аналіз диспозиції статті, яка регламен-
тує кримінальну відповідальність за погане 
поводження з військовополоненими, засвід-
чує, що обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони відповідного складу злочину є 
лише суспільно небезпечне діяння. З огля-
ду на це аналізоване посягання описане як 
таке, що має формальний склад. Така по-
зиція законодавця є цілком виправданою, 
оскільки погане поводження з військово-
полоненими – це діяння, яке саме по собі є 
суспільно небезпечним. Відтак злочинний 
результат не є обов’язковою ознакою цього 

складу злочину. А тому настання таких на-
слідків не впливає на кваліфікацію злочину , 
проте може враховуватися судом при при-
значенні покарання.
Відповідно до ст.434 КК України погане 

поводження з військовополоненими є кри-
мінально-караним діянням, якщо воно мало 
місце неодноразово; пов’язане з особливою 
жорстокістю; спрямоване проти хворих і 
пор анених. Передусім необхідно зупини-
тись на аналізі поняття «погане поводжен-
ня», яке по-різному інтерпретується у кри-
мінально-правовій літературі. Це пов’язано 
із тим, що таке поняття характеризується 
високим рівнем суб’єкт ивізації, оскільки є 
оцінним, а відтак потребує ретельного ана-
лізу. Наявність у КК України оцінних по-
нять пов’язане із намаганням законодавця 
відобразити в законі суть багаточисельних 
кримінально-правових явищ [8, с. 49]. Втім 
використання їх у  законі ускладнює його ро-
зуміння, а відтак і застосування. 
У науковій літературі можна виокреми-

ти два підходи щодо трактування поняття 
«погане поводження». Власне представники 
першого пропонують його розглядати ви-
ключно у формі дій, які спричиняють шкоду 
здоров’ю, ущемляють права і честь потер-
пілих (нанесення побоїв, заподіяння тілес-
них ушкоджень, мордування та інші прояви 
жорстокості) [9, с. 435]. Натомість, пред-
ставники другого підходу не виключають 
можливості пог аного поводження також 
шляхом бездіяльності, що заподіює шко-
ду життю та здоров’ю військовополонених, 
принижує їх честь та гідність (катування, 
мучення, позбавлення їжі і медичної допо-
моги тощо ) [10, с.845]. Видається, що пога-
не поводження щодо військовополоненого 
може виражатися як у формі дії (наприклад, 
нанесення тілесних ушкоджень), так і безді-
яльності (скажімо, позбавлення людини їжі, 
пиття,  ліків, що вчиняється пасивним спо-
собом).
Відповідно до ст. 434 КК України погане 

поводження з військовополоненими є кри-
мінально-караним у випадку, якщо мало міс-
це неодноразово (два чи більше рази). Інак-
ше кажучи, одноразові прояви такого пово-
дження не підпадатимуть під дію цієї статті, 
що видається, є неприпустимим, оскільки 
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нерідко навіть одиничний факт жорстокого 
поводження може завдати людині більших 
стражда нь (скажімо імітація розстрілу), аніж 
систематичні його прояви. З огляду на це 
вказівка у диспозиції ст.434 КК України на 
словосполучення «яке мало місце неоднора-
зово» видається зайвою.
Законодавець до одного з різновидів по-

ганого поводження відносить поводження, 
яке пов’язане з особливою жорстокістю. У 
п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 7 лютого 2003 р. №2 «Про су-
дову практику в справах про злочини про-
ти життя та здоров’я особи» вказується, що 
особлива жорстокість має місце у випадку, 
якщо винний усвідомлює, що завдає потер-
пілому особливих фізичних (шляхом заподі-
яння великої кількості тілесних ушкоджень, 
тортур, мордування, мучення, в тому числі 
з використанням вогню, струму, кислоти, 
лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка 
завдає нестерпного болю, тощо), психічних 
чи моральних (шляхом зганьблення честі, 
приниження гідності, заподіяння тяжких 
душевних переживань, глумлення тощо) 
страждань [11, с.134]. Втім таке трактування 
досліджуваного поняття не можна вважати 
безапеляційним, оскільки визначити, в яких 
випадках особа зазнає особливих фізичних 
страждань, а в яких – «звичайних», навряд 
чи можливо. Окрім того, велика кількість 
заподіяння тілесних ушкоджень не завжди 
свідчить про особливу жорстокість, оскіль-
ки нерідко потерпілий від нанесення вже 
першого удару втрачає свідомість або вза-
галі помирає, а тому не відчуває страждань. 
Втім доводиться констатувати, що позиція 
Верховного Суду України, яка виражена в 
постанові його Пленуму, не є обов’язковою 
при вирішенні конкретних кримінальних 
проваджень. Тим не менше використання 
додаткових підстав кримінально-правової 
кваліфікації підвищує істинність кваліфіка-
ції та забезпечує стабільність тексту закону 
[12, с.49]. 
У кримінально-правовій літературі осо-

бливо жорстоке поводження з військовопо-
лоненими трактується як спричинення сер-
йозних фізичних та (або) моральних страж-
дань (позбавлення сну, харчування, води 
тощо) [13, с.432; 14, с.1123; 15, с.809]. За 

період бойових дій на Сході України можна 
навести чимало випадків негуманного по-
водження з боку бойовиків щодо військово-
полонених. Слід зазначити, що результати 
опитування науково-дослідної лабораторії 
екстремальної та кризової психології на-
уково-дослідного центру НУЦЗУ показали, 
що до деяких військовослужбовців, які пе-
режили ситуацію військового полону (17 %), 
застосовувалися такі способи впливу, як 
роздягання та проведення допиту без одя-
гу, позбавлення їжі та сну, 6,4 % показали, 
що по відношенню до них застосовувалась 
вогнепальна зброя, кожному було нанесе-
но кульове поранення лівого стегна, з ме-
тою залякування та запобігання втечі, до 
1,1% застосовувалося катування утоплен-
ням. Основою допиту всі опитані відмічали 
саме залякування та знущання, особливо 
військовослужбовці відмічали, що на пси-
хіку військовополонених сильно впливали 
факти ампутації полоненим пальців, цілих 
кінцівок, зв’язування колючим дротом, 
зґвалтування, кастрації тощо. Навіть, якщо 
полонений просто був свідком такого вчин-
ку, на думку тих, хто пережив таку ситуацію, 
це дуже сильно пригнічувало психіку та по-
ведінку, 26,6 % відмітили, що були свідками 
жорстоких тортур та вбивства своїх товари-
шів під час допиту, а в подальшому постійно 
переживали імітації розстрілів перед допи-
тами, коли їх відводили до стіни оголошу-
вали про намір розстрілу та навіть робили 
постріли в стіну з метою демонстрації своєї 
сили та залякування військовополонених 
[16, с.316-317].
Аналіз диспозиції ст.434 КК України дає 

підстави для висунення гіпотези про те, що 
поняття «погане поводження» та «особли-
ва жорстокість» охоплюють однакове коло 
суспільно небезпечних діянь. Водночас 
перше поняття можна назвати родовим, 
тобто таким, яке охоплює друге, оскільки 
це безпосередньо випливає з тексту кримі-
нального закону. З огляду на це одночас-
не використання вказаних понять у ст.434 
КК України видається невиправданим.-
З цього приводу Л.І. Скрекля зазначає, що 
застосування у ст.434 КК України термі-
ну «особлива жорстокість» є недоцільним, 
оскільки «погане поводження» охоплює всі 
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дії, характерні для першого поняття [17, 
с.112]. Така позиція не позбавлена раціо-
нального зерна. Водночас, видається, що 
законодавцю все ж варто відмовитись від 
використання терміну «погане поводжен-
ня», оскільки, по-перше, у нормах міжна-
родного права він не фігурує, натомість 
містяться приписи про заборону жорстоко-
го поводження, по-друге, системний аналіз 
КК України свідчить, що в інших статтях 
він не застосовується. Натомість поняття 
«особлива жорстокість» та похідні від нього 
застосовуються законодавцем неодноразо-
во. З.А. Тростюк з цього приводу зауважує, 
що якщо законодавець визнав за обхідне 
його ввести, то він повинен послідовно ви-
користовуватись у всьому тексті Особливої 
частини КК України, оскільки для кримі-
нально-правового терміну є характерною 
системність, тобто взаємозв’язок з іншими 
термінами термінологічної системи [18, с.16]. 
Втім вказівка у диспозиції ст.434 КК 

України на термін «особлива жорстокість» 
також викликає певні заперечення. Це 
пов’язано з тим, що у КК України законо-
давець використовує поняття «жорстоке 
поводження», яке включає в себе той же 
обсяг злочинних дій, що й при особливій 
жорстокості, оскільки не існує беззастереж-
них аргументів, на основі яких потрібно 
розмежовувати ці поняття. Відтак наведе-
не дає підстави для висновків, що більш 
вдалим є застосування у диспозиції статті 
терміну «жорстоке поводження». Таким чи-
ном, ст.434 КК України матиме такий зміст: 
«Жорстоке поводження з військовополоне-
ними або спрямоване проти хворих і пора-
нених…».
Втім є ще й інші норми, які прямо ре-

гламентують кримінальну відповідальність 
за жорстоке поводження з військовопо-
лоненими. Так, норма про порушення за-
конів та звичаїв війни (ст.438 КК України) 
є загальною нормою відносно спеціальної 
норми про погане поводження з військово-
полоненими (ст.434 КК України). Ознакою 
об’єктивної сторони складу злочину, пе-
редбаченого ст. 434 КК України, є особли-
ва жорстокість, тоді як ст. 438 КК України 
- жорстоке поводження. У науковому дис-
курсі домінує позиція, що особлива жорсто-

кість за ступенем суспільної небезпеки пере-
вищує «звичайну» [8, с.79]. Відтак і санкція 
статті, де має місце особлива жорстокість, 
повинна бути більш суворою у порівнянні 
із тією, де має місце «звичайна жорстокість». 
Втім навіть біглий огляд засвідчує невива-
женість санкцій спеціальної норми (ст.434 - 
позбавлення на строк до трьох років), що є 
менш небезпечним злочином відносно жор-
стокого поводження з військовополонени-
ми (ст. 438 - від восьми до дванадцяти років 
позбавлення волі),
Таким чином, є достатньо підстав вважа-

ти, що самостійна криміналізація відповід-
них дій, передбачених ст. 434 КК України, є 
сумнівною. Це пов’язано з тим, що фактич-
но діяння, передбачене ст. 434 КК України, 
є одним із порушень законів та звичаїв ві-
йни, а відтак охоплюється ст.438 КК Укра-
їни. Окрім того, є невідповідність між санк-
ціями аналізованих статей, що є свідченням 
того, що законодавча конструкція ст.434 КК 
України не є виправданою.

Висновки
У цілому проведений огляд дозволяє 

констатувати, що захист від жорстокого по-
водження з військовополоненими забезпе-
чується не лише нормами національного 
кримінального законодавства, але й регла-
ментується нормами міжнародного гума-
нітарного права. А тому співвідношення ж 
між такими нормами, оцінка виваженості 
караності таких діянь потребує ретельного 
аналізу, що стане поштовхом для подаль-
ших наукових досліджень.

Література
1. Шевченко В. Фашистський 

окупаційний режим в Україні та доля 
військовополонених (1939-1944 рр.) 
/ В. Шевченко // Військовий полон та 
інтернування.1939-1956. Погляд через 60 
років. Матеріали наукової конференції, 2 - 4 
червня 2006 р. – Київ, 2008. – С.67–70.

2. Центр інформації про права людини 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:https://
humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_ 
rozpovili_pro_95_ strat_na_donbasi

3. Про затвердження Керівництва по 
застосуванню норм міжнародного гумані-



137

Êîí÷óê Í.Ñ. - Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîãàíå ïîâîäæåííÿ...

тарного права в Збройних силах України: 
Наказ Міністра оборони України від 11 ве-
ресня 2004 р. № 400. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0704-17

4. Женевська Конвенція про поводження 
з військовополоненими від 12 серпня 1949 
р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153

5. Конвенція про захист прав люди-
ни та основоположних свобод від 4 лис-
топада 1950 р. [Електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_004

6. Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і пока-
рання. Ухвалена Генеральною Асамблеєю 
ООН 10 грудня 1974 р. Ратифікована Ука-
зом Президії Верховної Ради УРСР № 3484-
ХІ від 26 січня 1987 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.igfm.org.
ua/dokumenti/konvents-ya-proti-katuvan-ta-
nshikh-zhorstokikh-nelyudskikh-abo-takikh-
shcho-prinizhuyut-g

7. Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права. Схвалений Генеральною 
Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

8. Кучер В. І. Кримінально-правові про-
блеми вчинення злочинів способом особли-
во жорстокого поводження: монографія /-
В. І. Кучер. – К.: Азимут–Україна, 2004. – 
120 с.

9. Науково-практичний коментар до 
Кримінального кодексу України: 2-ге вид., 
переробл. та доповн. / відп. ред. С. С. Яцен-
ко. – К.: А.С.К., 2002. – 936 с. 

10. Науково-практичний коментар 
Кримінального кодексу України / за ред. 
М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – 5-те вид., 
переробл. та доповн. – К.: Юридична думка, 
2012. – 1216 с. 

11. Про судову практику в справах про 
злочини проти життя та здоров’я особи: По-
станова Пленуму Верховного Суду України 
від 7 лютого 2003р. № 2. [Електронний ре-
сурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/v0002700-03

12. Навроцький В.О. Основи криміналь-
но-правової кваліфікації: навч. посібник] /-
В. О. Навроцький. – К.: Юрінком Інтер, 
2006. – 704 с.

13. Науковий коментар Кримінального 
кодексу України/ за заг. ред. М. Й. Коржан-
ського. – К.: Атіка, Академія, Ельга – Н, 2001. 
– 654 с.

14. Науково-практичний коментар до 
Кримінального кодексу України/ відп. ред.: 
В.Ф.Бойко та ін. – 6-те вид., допов. – К.: 
А.С.К., 2000. – 1200 с.

15. Науково-практичний коментар до 
Кримінального кодексу України:у 2-х томах 
/ під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка 
В.Г. – К.: Форум, 2001. – Т. 2. – 942 с.

16. Широбоков Ю.М. Стадії військово-
го полону та особливості їх впливу на пси-
хіку військовослужбовців. Проблеми екс-
тремальної та кризової психології. Вип. 20. 
2016 р. С.313-322.

17. Скрекля Л.І. Жорстокість як на-
скрізне кримінально-правове поняття: дис. 
к.ю.н. Спец.: 12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче 
право. Львівський державний університет 
внутрішніх справ. Львів. 2014 р. 221 с.

18. Тростюк З. А. Понятійний апарат 
Особливої частини Кримінального кодексу 
України: Монографія. — К.: Атіка, 2003. — 
144 с.

The article deals with the topical issues of the 
need for regulatory and legal support in Ukraine 
for the problem of the retention and treatment of war 
prisoners. It conducts an analysis of the international 
and national legislations, and the general principles 
of warfare. The directions of improvement criminal-
legal prohibition, contained in the Art. 434 of the 
Criminal Code of Ukraine.

The article analyses the issues regarding the ne-
cessity to improve the normative framework of regu-
laiting war relations. It conducts an analysis of the 
international and national legislations on military 
law, and the general principles of warfare. The arti-
cle provides a detailed examination of the main inter-
national legal acts that are governing military rela-
tions and the lives of civilians during armed confl icts. 
The work focuses on the issues which require updates 
of the legislative regulation regarding the needs of 
time and technological progress. This paper analyzes 
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the theoretical - the legal aspects related to the laws 
and customs of war – a system of rules and principles 
of international law, which set out the rights and du-
ties of belligerents and neutrals in a military confl ict 
to eliminate the cruelest of ways and means of their 
activities.

Thus, the norms and principles of international 
humanitarian law constitute a separate type of social 
relations, despite the common features that differ from 
social relations ensuring peace and peaceful coexis-
tence of states, as well as crimes against the security 
of mankind. The opinion is expressed that in the near 
future responsibility for numerous violations of hu-
man rights and violations of the norms and principles 
of international humanitarian law committed in the 
context of the military confl ict in the east of Ukraine 

will soon become the subject of due process of interna-
tional and national institutions.

Complex study into institute of military captiv-
ity is held. Its historical development is traced. In-
stitute’s humanization and proliferation of norms on 
the treatment of prisoners of war and their protection 
are specifi ed as characteristic features of this devel-
opment. The system characteristic of the institute of 
military captivity is proposed. The provisions of uni-
versal international agreements on the protection of 
prisoners of war are analyzed in details. Existing cus-
tomary law is reviewed. Subsidiary sources of IHL 
for the protection of prisoners of war (resolutions of 
the UN GA, UN SC resolutions, ICRC commentar-
ies, jurisprudence) are studied. It is concretized that 
international norms on treatment of prisoners of war 
are applicable to the internationalized armed confl ict. 
Among others they are applicable to the armed confl ict 
in the parts of Donetsk and Lugansk regions. Inter-
national law control mechanisms of protection of pris-
oners of war are demonstrated. IHL implementation 
measures for the protection of prisoners of war are 
systematized. Complex of legislative and law enforce-
ment measures for the improvement of the quality of 
implementation of the IHL in Ukraine is proposed. 
Issues of individual criminal responsibility for viola-
tions of the IHL in the context of the treatment of 
prisoners of war are studied.

Keywords: aggression, confl ict, the treat-
ment of prisoners of war, prisoners of war, in-
ternational relations.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядаються актуальні пи-

тання необхідності нормативно-правового за-
безпечення в Україні проблеми утримання та 
поводження з військовополоненими. Здійснено 
аналіз міжнародного та національного законо-
давства, а також загальних принципів ведення 
війни. Визначено напрями удосконалення кри-
мінально-правової заборони, вміщеної у ст.434 
КК України. 
Ключові слова: агресія, конфлікт, пово-

дження з військовополоненими, військовополо-
нені, міжнародні відносини. 
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В статье рассмотрены и проанализиро-
ваны актуальные вопросы психологических 
основ допроса свидетелей во время досудебного 
расследования уголовного производства. Опре-
делены тактика и психологические приемы 
их допроса. Проанализированы уголовное про-
цессуальное законодательство и специализиро-
ванная литература, касающаяся проведения 
указанного следственного действия. Определе-
ны и выделены основные этапы установления 
психологического контакта во время допроса. 
Установлено психологические особенности до-
проса свидетеля, этапы проведения допроса 
и установления психологического контакта 
между субъектами проведения досудебного рас-
следования и указанным участником уголовно-
го производства. Определены психологические 
основы допроса различных категорий свиде-
телей, влияние на формирование показаний 
в качестве субъективных, так и объективных 
факторов. Кроме того, в статье раскрыты 
недостатки действующего законодательства, 
касающиеся допроса, предложены соответству-
ющие изменения в действующее процессуальное 
законодательство. Освещено видение необходи-
мости допроса свидетелей процессуальным ру-
ководителем, который осуществляет процессу-
альное руководство досудебным расследованием 
с целью улучшения эффективности поддержи-
вать публичное (государственное) обвинение в 
дальнейшем. Также, исследуются психологиче-
ские основы противодействия расследованию со 
стороны допрашиваемого лица.
Ключевые слова: свидетель, допрос, досудеб-

ное расследование, противодействие, прокурор, 
процессуальный руководитель.

Постановка проблеми
На даний час, в умовах постійних за-

конодавчих змін, досить гостро постає 
питання якості та своєчасності прове-
дення слідчих (розшукових) дій, проти-
дії суб’єктам досудового розслідування та 
процесуального керівництва в реалізації 
відповідних процесуальних рішень учас-
никами кримінального провадження. 
З огляду на вищевикладене, детальний 

аналіз шляхів та умов використання спе-
ціальних психологічних знань та методик 
при проведення такої слідчої дії, як допит 
свідка, є нагальною потребою та має важ-
ливе значення для практичної діяльності.

Аналіз останній досліджень                
і публікацій

Психологічні основи допиту, встанов-
лення психологічного контакту, психоло-
гічного впливу, тактики проведення допи-
ту учасників кримінального провадження 
були предметом дослідження таких на-
уковців, як В.В. Бедь, В.Д. Берназ, А.Н. 
Васильєв, В.О. Коновалова, В.Г. Лукаше-
вич, М.В. Салтевського, О.Д. Ситковської, 
В.Ф.Пирожков.

Метою даної статті є визначити осно-
вні положення щодо психологічних основ 
допиту свідка у кримінальному прова-
дженні, окреслити механізм встановлення 
психологічного контакту, виявити недо-
ліки законодавства, що стосуються допи-
ту та запропонувати шляхи їх усунення, 
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окреслити проблему протидії суб’єктам 
допиту учасниками кримінального прова-
дження.

Виклад основного матеріалу
Розслідування кримінальних правопо-

рушень, у першу чергу, проводить певна 
людина (слідчий, прокурор), якій прита-
манний набір характеристик та якостей. 
Так, від їх сполучення та взаємодії як 
суб’єктивного чинника та існуючої право-
вої регламентації залежить, яке кінцеве 
рішення у кримінальному провадженні 
під час його завершення прийняте. 
Процесуальний порядок призначення 

та проведення слідчих (розшукових) дій 
регламентований главою 20 КПК Украї-
ни, зокрема статтями 223 – 245.
Згідно з положеннями частини 1 статті 

223 слідчі (розшукові) дії є діями, спрямо-
ваними на отримання (збирання) доказів 
або перевірку вже отриманих доказів у 
конкретному кримінальному проваджен-
ні[1].
Необхідно наголосити, що під час до-

судового розслідування виникають пи-
тання, для з’ясування яких недостатньо 
професійних знань слідчого чи прокуро-
ра, внаслідок чого вимагаються спеціальні 
знання в галузі психології. Це стосується, 
в основному, дослідження особливостей 
психічної діяльності свідків, потерпілих, 
підозрюваних, їх емоційних реакцій, пси-
хічних властивостей, станів. Для дослі-
дження зазначених особливостей також 
використовують спеціальні психологічні 
знання. 
У судово-психологічній та криміналіс-

тичній літературі існує думка про те, що 
без психологічного контакту не можна 
обійтись у жодній слідчій дії, що пов’язана 
зі спілкуванням [4, c. 12]. 
Варто зазначити, що під час прове-

дення досудового розслідування важливе 
місце в збиранні доказової інформації на-
лежить такій слідчій (розшуковій) дії, як 
допит.
Не випадково проблематиці питань 

допиту у вітчизняних і зарубіжних кримі-
нально - процесуальній, криміналістичній 
літературі приділяється постійна увага. 

Зазначені питання не можна вважати 
дослідженими повною мірою, без дослі-
дження їх психологічної складової – пси-
хології осіб, які допитуються, особливос-
тей психічних процесів, процесу форму-
вання показань та чинників, що на нього 
впливають. 
Знання психології формування пока-

зань, вікових та індивідуальних особли-
востей допитуваного має вагоме значен-
ня для правильного обрання прийомів 
встановлення психологічного контакту, 
режиму проведення допиту, оцінки його 
показань і, як результат, з’ясування необ-
хідних обставин, отримання правдивої 
доказової інформації для встановлення іс-
тини у кримінальному провадженні.
Допит – це процесуальна дія, що яв-

ляє собою регламентований кримінально 
– процесуальними нормами (КПК Украї-
ни) інформаційно – психологічний про-
цес спілкування осіб, які беруть у ньому 
участь, спрямований на отримання інфор-
мації про відомі допитуваному факти, що 
мають значення для встановлення істини 
в справі [7, c. 252].
Слід зауважити, що для досягнення 

мети допиту слідчому чи прокурору по-
трібно правильно обрати тактику його 
проведення, що зводиться до використан-
ня певних тактичних прийомів, які спри-
яють одержання більш докладної інфор-
мації.
Для належного проведення вказаної 

слідчої дії необхідно перш за все встано-
вити, хто буде допитуваною особою та 
її процесуальний статус. Кримінальний 
процесуальний кодекс України виділяє 
наступних осіб, які можуть бути допитані 
під час досудового розслідування – свідок, 
потерпілий, підозрюваний. Необхідно 
пам’ятати, що вказані особи можуть бути 
як неповнолітніми, так і дорослими, що 
також впливає на психологічні основи 
проведення допиту.
Проаналізувавши літературу, яка сто-

сується питанням тактики допиту, вста-
новлено, що існує безліч рекомендацій 
щодо порядку встановлення психологіч-
ного контакту, кожен автор розкриває 
особисте бачення цього феномену, пропо-
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нує власні тактичні прийоми встановлен-
ня психологічного контакту, послідовність 
їх застосування. Однак аналіз зазначених 
положень свідчить про те, що серед уче-
них немає єдиної позиції щодо порядку 
встановлення психологічного контакту. 
Механізм його формування трактується 
залежно від власного визначення змісту та 
ролі психологічного контакту при допиті. 
Так, з метою ефективного встановлен-

ня психологічного контакту при допиті 
свідка необхідно розробити ситуаційно 
обумовлені етапи, які будуть враховува-
ти характер слідчої ситуації, дозволять 
спрогнозувати послідовність дій та розви-
ток події у цілому. 
Слід наголосити, що сформульовані 

етапи встановлення психологічного кон-
такту повинні регулювати процес установ-
лення, підтримання та закріплення пси-
хологічного контакту, допомогти ліквіду-
вати дію негативних чинників та усунути 
перекручення, що виникають із природи 
формування психологічного контакту, 
враховувати рівні формування психоло-
гічного контакту, дослідити можливості 
ефективного застосування тактичних при-
йомів його встановлення при проведенні 
допиту. 
У психологічному плані розвиток кон-

такту між людьми проходить три стадії: а) 
взаємне оцінювання; б) взаємна зацікав-
леність; в) відокремлення в діаду [2, c. 74]. 
Так, Васильєв В.Л. розглядає встанов-

лення психологічного контакту як стадію 
допиту та пропонує наступні стадії «пси-
хології допиту». 
Зокрема, перша стадія полягає у ви-

значенні особою, яка проводить вказану 
слідчу дії її цілей, плану, послідовністю 
допитів у групі, місця та часу його прове-
дення. Друга стадія характеризується па-
ралінгвістичними закономірностями об-
становки, впливом зовнішнього вигляду 
суб’єкта допиту та забезпеченням ефекту 
першого враження. Третя стадія – це пе-
рехід до психологічного контакту, де на-
уковець вказує, що «глибина контакту за-
звичай пов’язана з тим, на якому рівні він 
здійснюється» [6, с. 496], та виділяє: а) ди-
намічний контакт – на цьому рівні визна-

чаються такі параметри бесіди, як її ритм, 
темп, рівень напруженості, пов’язаний з 
такими темпераментними особливостя-
ми нервової системи, як сила, жвавість 
та врівноваженість; б) рівень аргумента-
ції – особа, яка допитує вибирає докази, 
враховуючи вік допитуваного, спеціаль-
ність, інтелект, життєвий досвід, спеці-
альний тип вищої нервової діяльності;-
в) рівень соціально-психологічних відно-
син – пов’язаний з ролевими позиціями 
допитуваного, особа, яка проводить до-
пит повинна планувати темп, ритм, три-
валість, рівень напруги, способи зняття 
зайвої психологічної напруженості з ура-
хуванням темпераменту допитуваного, 
тобто всі рекомендації у цій частині зво-
дяться до підстроювання «на однакову 
хвилю» з допитуваним. Четверта стадія 
– досягнення мети допиту, момент істини 
– характеризується «розповіддю» допиту-
ваного, тобто зняттям комплексу проти-
річ, розрядкою, усуненням внутрішньої 
напруги. П’ятою є стадія корекції пока-
зань, характеризується співставленням з 
інформацією, що є у наявності, усуненням 
протиріч та нечіткостей. Шоста стадія по-
лягає у приведенні отриманої інформації 
у процесуальну форму та композиції пока-
зань [6, с. 489–491]. 
У свою чергу Коновалова В.О. вказує, 

що становлення психологічного контак-
ту передбачає вивчення даних про особу 
допитуваного: матеріали кримінального 
провадження, показання свідків чи підо-
зрюваних. Аналіз даних дозволяє скласти 
припущення про психологічний та соці-
альний портрет особи, з якою має відбу-
тися розмова. Це свого роду перша стадія 
підходу до спілкування. Друга стадія має 
місце у процесі допиту, де слідчий чи про-
курор отримують безпосереднє враження 
про особу допитуваного під час допиту. 
У подальшому в усіх випадках під час до-
питу необхідно створювати психологічну 
атмосферу, яка настроїть допитуваного на 
спілкування, що передбачає прагнення зі 
сторони офіційної особи до усунення кон-
фліктних ситуацій, до виникнення у до-
питуваного зацікавленості у спілкуванні-
[8, с. 66]. 
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На мою думку, найбільш вдало сфор-
мульована стратегія допиту у праці 
В.Г.Лукашевича, який зазначає, що вста-
новлення психологічного контакту ви-
значається у вигляді трьох відносно са-
мостійних етапів: а) попередній етап 
спілкування – прогнозування поведінки 
осіб, обстановки, яка склалася; створення 
зовнішніх умов, які полегшують встанов-
лення контакту; б) початковий етап спіл-
кування – вияв зовнішніх комунікативних 
ознак у процесі безсловесної поведінки 
(на рівні зорового сприйняття і відчуттів); 
вивчення психічного стану, ставлення 
об’єкта спілкування до предмета бесіди; 
в) подальший етап спілкування – дії для 
ліквідації перешкод у спілкуванні; тактич-
ні прийоми, спрямовані на прояв інтересу 
до подальшого контакту [9, с. 164].
Так, з метою встановлення психологіч-

них основ допиту необхідно детально зу-
пинитися на прикладі свідка.
Відповідно до частини 1 статті 65 КПК 

України свідком є фізична особа, якій мо-
жуть бути відомі обставини, що підляга-
ють доказуванню під час кримінального 
провадження, і яка викликана для даван-
ня показань[1].
Слід підкреслити, що показання свідка 

відносяться до категорії «особистісних до-
казів», які відображають особистість свід-
ка, що безпосередньо впливає на форму-
вання сукупності показань та можливості 
їх отримання, перевірки та використання 
особою, що проводить допит. 
У науці виділють три основні стадії 

формування показань, у тому числі і у 
свідка: сприйняття, запам’ятовування, 
відтворення [10, с. 32]. 
Слід зауважити, що для того, щоб особа 

могла повідомити відомості про будь-які 
події і обставини, вона повинна їх спочат-
ку сприйняти, зафіксувати у своїй пам’яті 
і далі правильно відтворити під час про-
ведення відповідної процесуальної дії. 
Зазвичай люди не з однаковим ступе-

нем точності сприймають одні й ті ж об-
ставини, по-різному їх сприймають і фор-
мують свою думку та враження про поба-
чене. 

Різним є і обсяг сприйняття, здатність 
зафіксувати ту чи іншу кількість деталей у 
пам’яті. На точність сприйняття вплива-
ють об’єктивні і суб’єктивні фактори. До 
об’єктивних належать умови, в яких відбу-
валася подія, час спостереження, освітлен-
ня, відстань, погодні умови. Суб’єктивні 
фактори визначаються насамперед станом 
органів чуттів відповідної людини, а також 
емоційним (внутрішнім) станом людини, 
втомою, станом здоров’я, рівнем розумо-
вого розвитку, освітою, наявністю тих чи 
інших професійних навичок, спеціальних 
знань, життєвим досвідом, зацікавленості 
в ситуації та багато інших. 
Свідки події злочину часто переоціню-

ють час, протягом якого вона відбувалася. 
Це пояснюється тим, що коли людина від-
чуває стрес або страх, тенденція до пере-
оцінки часу зростає. На формування по-
казань свідків впливає погодні умови, час 
доби, в який було вчинено кримінальне 
правопорушення та його тривалість. 
Так, аналізуючи практику прокурор-

ської діяльності, свідки точніше згадують 
побачене при денному світлі або в ранніх 
сутінках, ніж уночі. 
Точність і повнота сприйняття зале-

жать від часу, впродовж якого подія спо-
стерігається. Час здійснення події (дорож-
ньо - транспортна, терористичний акт, 
масові заворушення) не дозволяє зазви-
чай свідкові сприйняти її досить повно і в 
деталях, що мають значення при розсліду-
ванні. Проте це не унеможливлює чіткого 
сприйняття окремих деталей, обставин 
події. 
У ході допиту слідчому чи процесу-

альному керівнику при його проведенні 
необхідно враховувати названий чинник 
як при постановці питань, так і при оцінці 
отриманих показань. Погодні умови – ту-
ман, дощ, снігопад – в значній мірі впли-
вають на сприйняття, нерідко спотворю-
ючи уявлення про побачене. Так, туман 
і дощ впливають на сприйняття форми, 
кольору, віддаленості об’єктів [8, с. 21-25]. 
Слід наголосити, що процес відтворен-

ня інформації у вербальній формі нерідко 
являє собою певні складнощі для допиту-
ваного. Відтворення, як і пам’ять у ціло-
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му, – це динамічний активний процес, що 
ґрунтується на гнучких рухомих зв’язках 
і піддається свідомому контролю. Зв’язок 
відтворення з процесами мислення відо-
мий давно. Дійсно, у відтворенні інфор-
мації процеси мислення відіграють дуже 
важливу роль. Очевидно, що вирішення 
складного завдання вимагає участі не тіль-
ки пізнавальних, але й інших психічних 
процесів, однак провідна роль належить 
саме пізнавальним розумовим процесам. 
Змістом відтворення є відновлення того, 
що було сприйнято в минулому, розумові 
ж операції виступають тут як засоби, що 
допомагають адекватному правильному 
відображенню минулих подій [11, с. 24]. 
Під час відтворення інформації розу-

мовий процес спрямований на осмислен-
ня того, що при запам’ятовуванні було 
недостатньо ясним, того, що сприйнято 
поверхово, що не представляло в момент 
запам’ятовування особливого інтересу. У 
тих випадках, коли відтворений матері-
ал пов’язаний із сильними переживан-
нями, переживання ці повертаються при 
пригадуванні і надають йому своєрідний 
емоційний характер. Те, що пов’язано 
з сильними почуттями, зазвичай довше 
пам’ятається. 
На точність показань свідків здійснює 

вплив особа, яка проводить допит. 
Під час допиту можливо оцінювати 

показання свідка, вказуючи на те, що він 
точно описує подію (позитивний зворот-
ний зв’язок) або робить якісь помилки 
(негативний зворотний зв’язок). Ця оцін-
ка здійснює вплив на відповіді свідка, але 
це частіше відбувається при безпосеред-
ньому спілкуванні між ними. 
Підсумовуючи різні наукові підхо-

ди та викладене вище, можна виділити 
об’єктивні (ті, які не залежать від власти-
востей людини, якості сприйняття та ін-
ших психічних процесів, але перебувають 
у прямій залежності від навколишнього 
середовища) та суб’єктивні групи чинни-
ків формування показань свідків. 
До об’єктивних чинників формування 

показань свідків слід відносити: 1) кримі-
нальне правопорушення (вид, характер); 
2) тривалість сприйняття події криміналь-

ного правопорушення; 3) складність си-
туації, в якій свідок сприймає подію кри-
мінального правопорушення; 4) відстань 
до об’єкту (події), що сприймається;-
5) характер процесу сприйняття; 6) погод-
ні умови, температура повітря; 7) харак-
тер освітлення під час сприймання події 
правопорушення; 8) маскування особою, 
яка вчиняє кримінальне правопорушен-
ня своєї зовнішності та дій; 9) особливості 
допиту особи (йдеться про відтворення ін-
формації як складової частини формуван-
ня показань). 
До суб’єктивних чинників формуван-

ня показань свідка необхідно віднести на-
ступні: 1) стан здоров’я особи; 2) особли-
вості психіки особи (в тому числі, особли-
вості пізнавальних, емоційних, вольових 
процесів та станів, а також психічні влас-
тивості особистості); 3) соціальний статус 
особи; 4) відносини з учасниками сприй-
нятливої злочинної події; внутрішнє став-
лення до сприйманятливої події, окремих 
його обставин тощо. Отже, чим довше і 
уважніше свідок сприймає інформацію 
стосовно події злочину, тим повніше він 
її запам’ятає, а потім і відтворить. Знання 
слідчим, прокурором закономірностей 
процесу сприйняття, запам’ятовування 
надає можливість краще зрозуміти меха-
нізм формування показань свідків. 
Прокурору, який здійснює процесу-

альне керівництво досудовим розсліду-
ванням у деяких випадках, на мою думку, 
необхідно самостійно проводити вказану 
слідчу дію. 
Так, у тяжких, особливо тяжких, бага-

тоепізодних кримінальних провадженнях 
необхідно самостійно допитувати ключо-
вих свідків, зокрема із застосування відео-
запису. Слід підкреслити,що прокурор у 
кримінальному провадженні зазвичай і в 
подальшому підтримує публічне обвину-
вачення, і він сам зацікавлений в наданні 
свідком у судовому засіданні правдивої ін-
формації, яка була надана свідком під час 
досудового розслідування.
Однак, на практиці виникають ситуа-

ції, коли свідок у судовому засідання кар-
динально змінює свої покази.
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Так, відповідно до частин 3,4 стат-
ті 96 КПК України свідок зобов’язаний 
відповідати на запитання, спрямовані на 
з’ясування достовірності його показань[1]. 
Свідок може бути допитаний щодо попе-
редніх показань, які не узгоджуються із 
його показаннями.
На практиці у своїй діяльності публічні 

обвинувачі, які здійснювали процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуван-
ням стикаються з проблемами зміни пока-
зань свідка під час його судового допиту, 
які суттєво відрізняються від тих, які були 
надані ним на досудовому розслідуванні. 
Так, судді тлумачать норму статті 96 

КПК України по – різному. В судовому за-
сідання прокурори заявляють клопотання 
про оголошення протоколу допиту свідка, 
у випадку зміни ним показань, однак у ба-
гатьох випадках судді відмовляють у задо-
воленні вказаних клопотань, посилаючись 
на статтю 23 КПК України, в якій з-поміж 
іншого вказано, що суд досліджує дока-
зи безпосередньо. Показання учасників 
кримінального провадження суд отримує 
усно [1].
На мою думку, доречно було б внести 

зміни до статті 96 КПК України, допо-
внивши її частиною 5 наступного змісту:  
«Показання, надані свідком під час досу-
дового розслідування, які підписані ним, 
мають преюдиційне значення для суду». 
У подальшому привести статтю 23 КПК 
України у відповідність до статті 96 з ура-
хуванням запропонованих змін.
Так, після аналізу специфіки допиту 

можливо також зауважити, що на практи-
ці виникає у більшості випадків протидія 
у проведенні вказаної слідчої дії.
Допит є ключовою слідчою дією, яка 

передбачає певною мірою протиборство 
і якій належить визначальна роль у вста-
новленні істини, оскільки саме у процесі 
допиту має бути одержана надзвичайно 
важлива для слідства інформація про відо-
мі допитуваному обставини справи та інші 
дані, що мають значення для встановлен-
ня істини. 
Протидія при проведенні допиту пе-

редбачає ту чи іншу форму спілкування 
суб’єкта протидії зі суб’єктом допиту. У 

структурі спілкування розрізняють три 
компоненти: перцептивний, комуніка-
тивний та інтерактивний. Зміст перцеп-
тивного компонента складають проце-
си сприйняття і розуміння один одного 
учасниками спілкування. Комунікативний 
компонент складається з обміну інформа-
цією учасників спілкування. Інтерактив-
ний компонент характеризує взаємодію 
учасників спілкування [3, с. 176]. 
Суб’єкт протидії, розуміючи цілі та 

спрямованість дій допитуючого, прагне 
вплинути на них у бажаний для себе бік. 
З комунікативної точки зору, протидія 
розслідуванню при проведенні допиту по-
лягає, з одного боку, в прагненні суб’єкта 
одержати інформацію про задуми та дії 
допитуючого, а з іншого боку – в передачі 
йому недостовірної інформації, або й вза-
галі в її прихованні. Інтерактивний ком-
понент у даному випадку виражається в 
конфліктній взаємодії, в суперечності, не-
сумісності цілей сторін, що взаємодіють 
[12, с. 74]. Тому при проведенні допиту в 
умовах протидії слідству ключову роль ві-
діграють, перш за все, методи психологіч-
ного впливу на допитувану особу. 
Психологічний вплив – це навмисне, 

цілеспрямоване втручання у процеси пси-
хічного відображення дійсності іншої лю-
дини [4, с. 36]. Суть психологічного впли-
ву полягає у використанні прийомів для 
забезпечення найбільш ефективної форми 
повідомлення доказової інформації, зміни 
ходу психічних процесів та суб’єктивної 
позиції допитуваного й породження в 
ньому бажання давати правдиві показан-
ня, допомагати слідству у встановленні 
істини. За характером впливу виділяють:-
а) простий вплив, пов’язаний з реалізаці-
єю детального плану послідовних дій, що 
відбувається за один сеанс допиту, як пра-
вило, даний вплив зумовлений досягнен-
ням однієї чи декількох практичних ці-
лей; б) складний вплив, який складається 
з ряду простих, і стає засобом чи способом 
досягнення стратегічної мети. 
Слід зауважити, що при застосуван-

ні психологічного впливу важливим є 
дотримання принципів законності, на-
уковості та доцільності, які, звичайно, 
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пов’язуються з допустимістю та правомір-
ністю використання психологічного впли-
ву в кримінальному процесі. 
Отже, так як спілкування і взаємовід-

носини практично неможливі без пси-
хологічного впливу, то криміналістична 
(слідча) тактика в теорії і практичних ре-
комендаціях повинна постійно виходити 
з наявності такого впливу, використання 
його і розробки ефективної системи при-
йомів тактико-психологічного характеру. 
У даному випадку йдеться про науковий, 
логічно обґрунтований, законний поря-
док сукупності прийомів спеціальної ді-
яльності допитуваного, які спрямовані на 
розв’язання окремих завдань у процесі 
розслідування кримінального проваджен-
ня про злочин. На доцільність застосу-
вання тактичних прийомів допиту в кон-
кретній слідчій ситуації впливають суттєві 
й несуттєві обставини буття, у тому числі 
природні, соціальні, національні, фізіоло-
гічні, психологічні. 
Фактори, що визначають раціональ-

ність використання тактичних прийомів 
допиту в процесі розслідування злочину, 
як правило, комбінуються. Таким чином, 
при підготовці до допиту суб’єкт криміна-
лістичної діяльності має уважно аналізу-
вати слідчу ситуацію і конфліктну ситуа-
цію, з тим щоб передбачити необхідність 
застосування певних тактичних прийомів. 
Під час допиту використовуються різні 
тактичні (тактико - психологічні) прийо-
ми: постановка тих чи інших запитань, 
пред’явлення речових та письмових до-
казів, оголошення показань інших осіб, 
допит на місці події, роз’яснення суті на-
слідків вчиненого злочину, переконання 
в необхідності надання допомоги органам 
розслідування. 
Окрім того, використовуються та-

кож прийоми, що мають на меті: усунен-
ня конфліктних ситуацій і спрямовані на 
встановлення психологічного контакту 
з допитуваним, спонукання до давання 
правдивих показань, уточнення показань 
і усунення в них суперечностей, актуаліза-
цію забутого в пам’яті допитуваного, ви-
криття неправди, усунення перекручень 
при добросовісній помилці допитуваного. 

Слід додати, що використання тактич-
них прийомів у процесі допиту повинно 
мати не хаотичний характер, а логічну 
доцільність їх реалізації, відповідно до ти-
пової ситуації допиту, мети допиту, його 
виду та процесуального становища допи-
туваного. 
Взагалі, з точки зору психології, влас-

не ситуація протидії розслідуванню з боку 
допитуваної особи перш за все зумовлю-
ється специфічними станами, що зазна-
ють такі особи. Найбільш характерними 
з них є: тривога, страх розплати, наступ-
ного покарання, звідси виникає депресія, 
погіршення самоконтролю, пригнічення 
психіки; ці стани перешкоджають вста-
новленню психологічного контакту; по-
боювання, що про злочинну поведінку ді-
знаються рідні, близькі, сусіди, співробіт-
ники, ці стани виникають у випадку, коли 
для злочинця не байдужі моральні оцін-
ки його оточення; страх втратити волю, 
звичний спосіб життя, можливість опини-
тись серед злочинців – допитуваний вва-
жає, що відмова від звинувачення та дачі 
правдивих свідчень може йому допомог-
ти; невизначеність – коли допитуваний 
не має можливості передбачити ситуацію, 
керувати нею (невідомо, яку інформацію 
має слідство); щире каяття та жаль про 
скоєне – стан, максимально сприятливий 
для встановлення психологічного контак-
ту; розкутість – коли в напруженій ситу-
ації допитуваний зовнішньою розкутістю 
намагається зняти напруженість; агресія, 
ворожість до співробітників дізнання та 
слідства, свідків, потерпілих, інших осіб – 
ця позиція суттєво ускладнює контакт. На 
основі вказаних станів, як правило, роз-
вивається так звана «захисна домінанта» – 
осередок негативного збудження в голов-
ному мозку, який актуалізує будь-яку від-
мову від спілкування, неприйняття логіки 
міркувань, істероїдні реакції. 
До різновидів дій при захисній до-

мінанті відносяться «докази поведінки», 
тобто дії, що опосередковано підтверджу-
ють причетність до злочину: створення 
неправдивого алібі; підготовка інсцену-
вань; невмотивований та раптовий від’їзд, 
втеча; спроба спрямувати дізнання та 
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слідство правильним шляхом; прояв під-
вищеного інтересу до розслідування; роз-
повсюдження вигаданих чуток про особу 
злочинця; демонстративність поведінки; 
заперечення фактів, що навіть не мають 
відношення до слідства; зізнання у при-
четності рідним, близьким, випадковим 
особам; спроби підкупу та умовлянь по-
терпілих, свідків; підшукування осіб для 
дачі неправдивих свідчень; прояв поін-
формованості про деталі злочину; ухилен-
ня від контактів із допитуючим; багатора-
зові повернення (навіть легендовані) на 
місце злочину. 
У подібних ситуаціях для подолання 

протидії розслідуванню під час допиту мо-
жуть бути використані психологічні при-
йоми впливу, зокрема використання пси-
хологічних особливостей особистості до-
питуваного. Суть цього прийому полягає 
в урахуванні допитуючим як на етапі вста-
новлення контакту, так і безпосередньо 
при допиті, відомостей про характероло-
гічні риси допитуваного, його самооцін-
ку, систему його стосунків у сімейно-по-
бутовій, професійній та дозвільній сферах, 
домінуючі мотиви поведінки, особливості 
перебігу психічних та фізичних проявів 
тощо. 

Висновки
Отже, допит – одна з найбільш склад-

них слідчих дій. Його складність полягає 
в тому, що допитуваний далеко не завжди 
одразу ж дає потрібні для справи свідчен-
ня, настільки повні, щоб охопити всі об-
ставини події, які йому відомі, і настільки 
достовірні, щоб відповідати реальній дій-
сності, а іноді і зовсім відмовляється під-
тримувати контакт під час спілкування. 
Тому той чи інший результат допиту 

залежить не тільки від процесуального 
порядку його проведення, а й від пра-
вильного, виваженого, поєднаного засто-
сування криміналістичних і психологіч-
них знань. Процесуальні норми – основа 
допиту, його загальні рамки, що забезпе-
чують законність слідчої дії, але успішне 
вирішення завдань допиту потребує від 
допитуючого творчого підходу до прове-
дення цієї процесуальної дії, майстерності 

і знання психологічних прийомів. Тому у 
всіх випадках протидії допитуючий може 
застосовувати відповідні заходи впливу, 
що складаються з різних прийомів пси-
хологічного впливу в різних варіантах та 
ситуаціях. Кожен з таких заходів впливу 
може входити до певної системи прийо-
мів, найбільш доцільної для типової ситу-
ації, що дає можливість скласти алгоритм 
їх застосування. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто та проаналізовано ак-

туальні питання психологічних основ допиту 
свідків під час досудового розслідування кримі-
нального провадження. Визначено тактику та 
психологічні прийоми їх допиту. Проаналізова-
но кримінальне процесуальне законодавство 
та спеціалізовану літературу, що стосується 
проведення вказаної слідчої дії. Визначено та 
виокремлено основні етапи встановлення пси-
хологічного контакту під час допиту. Встанов-
лено психологічні особливості допиту свідка, 
етапи проведення допиту та встановлення 
психологічного контакту між суб’єктами про-
ведення досудового розслідування та указаним 
учасником кримінального провадження. Ви-
значено психологічні основи допиту різних ка-
тегорій свідків, вплив на формування показів 
як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів. 
Крім того, у статті розкриті недоліки законо-
давства, які стосуються допиту, запропонова-
но відповідні зміни до чинного процесуального 
законодавства. Висвітлено бачення необхіднос-
ті допиту свідків процесуальним керівником, 
який здійснює процесуальне керівництво до-
судовим розслідуванням з метою покращення 
ефективності підтримувати публічне (держав-
не) обвинувачення в подальшому. Також дослі-
джуються психологічні основи протидії розслі-
дування з боку допитуваної особи. 
Ключові слова: свідок, допит, досудове роз-

слідування, протидія, прокурор, процесуальний 
керівник.

SUMMARY 
The article deals with and analyzes the ac-

tual questions of psychological bases of question-
ing witnesses during pre-trial investigation of 
criminal proceedings. The tactics and psycho-
logical acceptance of their inquiry were deter-
mined. The criminal procedural legislation and 
specialized literature concerning the conduct of 
the mentioned investigative action were ana-
lyzed. The main stages of establishing a psycho-
logical contact during the inquiry were identi-
fied and singled out. The psychological features 
of questioning of the witness, stages of inquiry 
and establishment of psychological contact be-
tween the subjects of pre-trial investigation and 
the specified participant in criminal proceed-
ings were established. The psychological bases of 
inquiry of different categories of witnesses, in-
fluence on the formation of impressions of both 
subjective and objective factors were determined.
Besides, disadvantages of the current legislation 
concerning the inquiry, proposes the appropriate 
changes to the current procedural legislation are 
revealed in the article. 

The vision of the necessity of questioning 
witnesses to the procedural supervisor, who car-
ries out procedural guidance to the pre-trial in-
vestigation with the purpose of improving the 
efficiency of maintaining public (state) prosecu-
tion in the future, was highlighted. The psycho-
logical foundations of counteraction to the in-
vestigation by the interrogated person are also 
researched.

Key words: witness, inquiry, pre-trial in-
vestigation, opposition, prosecutor, procedural 
leader.
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Статья посвящена научной разработке 
криминально-правовых, организационных, 
нормативных и других основ противодействия 
коррупции, рассмотрения проблемы этого фе-
номена в рамках реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, определению 
особенностей криминальной ответственно-
сти должностных лиц органов местного само-
управления за коррупционные деяния.
Ключевые слова: коррупция, органы мест-

ного самоуправления, административная от-
ветственность.

нальної відповідальності посадових осіб ор-
ганів місцевого самоврядування за коруп-
ційні діяння. Корупційні злочини посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування 
характеризуються підвищеною небезпекою 
у порівнянні з іншими видами злочинних 
діянь, оскільки зачіпають безпосередньо 
інтереси держави, правопорядок, права 
та свободи громадян, а отже, мають 
супроводжуватися підвищеною юридичною 
відповідальністю. 

Аналіз останніх досліджень засвідчує, 
що окремі аспекти відповідальності посадо-
вих осіб за корупційні діяння були предме-
том вивчення М. І. Бажанова, В. І. Борисова, 
Б. В. Волженкін, А. В. Галахова, В. М. Гара-
шука, О. О. Дудоров, С. І. Дячук, Б. В. Здра-
вомислов, Д. І. Йосифовича, М. І. Камлика, 
В. А. Клименка, В. П. Коржа, М. Й. Кор-
жанський, Є. В. Невмержицького, І. В. Сер-
вецького, І. К. Туркевича, Р. М. Турчака та 
інших. 

Метою статті є дослідження криміналь-
но-правових проявів корупції та особливос-
тей кримінальної відповідальності посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування 
за корупційні діяння. 

Виклад основного матеріалу
Сучасне законодавство у сфері кримі-

нальної відповідальності посадових осіб ор-
ганів місцевого самоврядування за коруп-
ційні діяння відзначається відносно нетри-

Вступ
Сучасна розбудова держави, забезпе-

чення прав і законних інтересів громадян 
передбачає формування нової, ефективної 
системи органів місцевого самоврядування. 
Служба в органах місцевого самоврядуван-
ня виконує визначальну роль щодо забезпе-
чення реалізації та захисту прав та законних 
інтересів громадян. Діяльність посадових 
осіб органів місцевого самоврядування по-
стійно піддається ризикам щодо викорис-
тання службових повноважень з метою за-
доволення власних майнових потреб. Це 
змушує відкрито говорити про суспільно-
правовий феномен корупції в системі орга-
нів місцевого самоврядування.

Постановка проблеми
Прийняття нового законодавства у до-

сліджуваній сфері та розвиток теорії кри-
мінального права створює необхідність 
поглиблення правових знань щодо кримі-
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валим процесом становлення та новизною 
для вітчизняної правової системи. 
Історично склалося, що у радянський 

період посадові особи органів місцевого са-
моврядування не визнавалися суб’єктами 
корупційних діянь, оскільки, з одного боку, 
був відсутнім сам інститут місцевого само-
врядування, а з іншого – корупція як злочин 
не розглядалася на практиці. 
Перші спроби сформулювати чіткі кри-

терії визначення поняття «посадова особа» 
пов’язані з прийняттям Положення про 
дисциплінарну відповідальність у порядку 
підпорядкованості, затвердженого Поста-
новою ВЦВК і РНК РСФСР від 20 березня 
1932 р. Зокрема, посадовими особами ви-
значалися особи, які користуються правом 
найму і звільнення, виборні посадові особи, 
відповідальні працівники інших категорій 
(до таких належали керівники підприємств, 
установ і організацій, їхні заступники і по-
мічники, головні інженери, головні бухгал-
тери, головні лікарі, начальники цехів, стар-
ші майстри і майстри, керівники управлінь, 
відділів тощо).
Формування кримінального законодав-

ства у сфері відповідальності посадових осіб 
не стосувалося системи органів місцевого са-
моврядування. У період входження України 
як радянської республіки до складу СРСР 
сам термін «місцеве самоврядування» був 
вилучений з ужитку. Така форма самоорга-
нізації територіальних громад чи колекти-
вів взагалі не визнавалася державою. «Вла-
да рад» вважалася найдемократичнішим 
здобутком «соціалістичного суспільства», 
керувалася виключно однією комуністич-
ною партією і визнавалася «народовладдям» 
[1, с. 49]. Фактичне відродження місцевого 
самоврядування в Україні почалося у 1990 
році. Закон «Про загальні засади місцевого 
самоврядування і місцевого господарства 
в СРСР» № 1417-I від 09 квітня 1990 р. ви-
знав місцеве самоврядування в СРСР части-
ною соціалістичного самоврядування наро-
ду, яке і покликане забезпечити реалізацію  
прав  і свобод громадян, їх самостійність у 
вирішенні питань соціального й економіч-
ного розвитку території, охорони навко-
лишнього середовища. Стаття 26 даного 
закону визначала особливості відповідаль-

ності в системі органів місцевого самовряду-
вання.
Вперше поняття посадової особи на за-

конодавчому рівні було закріплено в ст. 2 
Закону «Про державну службу». Згодом За-
кон «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 р. та Закон «Про службу 
в органах місцевого самоврядування» від 07 
червня 2001 р. визначили, що посадовою 
особою місцевого самоврядування є особа, 
яка працює в органах місцевого самовряду-
вання, має відповідні посадові повноважен-
ня у здійсненні організаційно-розпорядчих 
та консультативно-дорадчих функцій і отри-
мує заробітну плату за рахунок місцевого 
бюджету. 
На даний час належне правове забезпе-

чення кримінальної відповідальності поса-
дових осіб органів місцевого самоврядуван-
ня є важливим чинником зміцнення закон-
ності у нашій державі. 
Інститут кримінальної відповідальності 

посадових осіб органу місцевого самовря-
дування є частиною кримінального права. 
У радянський період термін «корупція» не 
знайшов закріплення у Кримінальному ко-
дексі Української РСР [2, с. 111], корупція як 
злочин не розглядалася на практиці. Понят-
тя корупції у радянські часи пов’язувалося 
винятково з хабарництвом, визнавалося 
злочином, що полягає в одержанні службо-
вою особою особисто або через посередни-
ків матеріальних цінностей або будь-якого 
іншого майна чи майнових вигод за вико-
нання або невиконання в інтересах того, хто 
дає хабар, будь-якої дії, яку службова особа 
повинна була або могла вчинити, викорис-
товуючи своє службове становище [3, с. 601].
Як слушно зазначає А. В. Савченко, ви-

значальною для сприйняття законодавцем 
потреби виокремлення окремої групи ко-
рупційних злочинів у кримінальному зако-
нодавстві України була усталена міжнарод-
на практика. Так, формулювання «злочини, 
пов’язані з корупцією», «корупційні дії», 
тощо містилися у Кримінальній конвенції 
про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27 
січня 1999 р. [4], Цивільній конвенції про 
боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 
р. [5], Конвенції ООН проти корупції від 31 
жовтня 2003 р. [6; 7].
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На даний час належне правове забезпе-
чення кримінальної відповідальності поса-
дових осіб органів місцевого самоврядуван-
ня за корупційні діяння є важливим чинни-
ком зміцнення законності у нашій державі. 
На жаль, чинний Кримінальний кодекс 
України не містить єдиного розділу, при-
свяченого корупційним злочинам. Наукова 
література теж не вирізняється єдністю під-
ходів до їхнього визначення.
Р.М. Тучак вважав, що корупція – це 

умисна, протиправна, винна дія чи бездіяль-
ність особи, уповноваженої на виконання 
державних функцій, з використанням свого 
статусу, з корисливою метою, яка посягає на 
державний порядок або на встановлений 
порядок управління, на власність, права і 
свободи громадян, а рівно стимулювання до 
названих дій [8, с. 8] [3, с. 8].
В праці Є.В. Невмержицького зазначе-

но, що корупція – це, в першу чергу,  соці-
ально-політичне явище, його головною осо-
бливістю є використання посадовими особа-
ми законодавчої, виконавчої та судової вла-
ди, а також громадських об’єднань, установ і 
організацій господарського управління всіх 
форм власності свого службового станови-
ща для одержання матеріальних цінностей, 
послуг чи пільг для себе або третіх осіб [9,-
с. 11] [5, с. 11].
Сучасні правові засади кримінальної від-

повідальності посадових осіб органів місце-
вого самоврядування за корупційні діяння 
закладено Законом України «Про запобі-
гання корупції», що визначає основними 
проявами корупційних дій  використання 
службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей з метою отримання не-
правомірної вигоди; прийняття неправо-
мірної вигоди; прийняття обіцянки/про-
позиції неправомірної вигоди; надання не-
правомірної вигоди; обіцянку/пропозицію 
неправомірної вигоди [10].
Законом визначається коло суб’єктів, 

дальність яких пов’язана з корупційними 
ризиками. Серед таких особи, уповноважені 
на виконання функцій місцевого самовряду-
вання, та особи, які прирівнюються до осіб, 
уповноважених на виконання функцій міс-
цевого самоврядування [10]. 

Як системне окреме правове явище ко-
рупційні злочини були виокремлені у чин-
ному Кримінальному кодексі України на 
підставі Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» від 14 жов-
тня 2014 р. [11]. 
До переліку корупційних злочинів, ви-

значених Кримінальним кодексом України, 
слід віднести злочини, передбачені ст. 191, 
262, 308, 312, 313, 320, 357, 410. Окремою 
групою є злочини, що вчиняються шляхом 
зловживання службовим становищем, зло-
чини, визначені у ст. 210, 354, 364, 364-1, 
365-2, 368 – 369-2 Кримінального кодексу 
України.
Корупційні злочини є наслідком загаль-

них проблем матеріального забезпечення 
працівників органів місцевого самовряду-
вання, низького рівня правової культури та 
правового виховання населення, недоліків 
законодавства та специфіки правового регу-
лювання служби в органах місцевого само-
врядування тощо. 
При цьому, визначальними у сфері 

корупційних діянь є: 1) характеристики 
службової середовища; 2) характеристики 
службовців; 3) умови і процеси їх взаємодії;-
4) стан соціального контролю в сфері служ-
би [12].
Врахування особливостей криміналь-

ної відповідальності посадових осіб органів 
місцевого самоврядування за корупційні 
злочини відіграє визначальне значення, 
служить основою при розробці ефективних 
заходів протидії різноманітним проявам ко-
рупційної діяльності. 
Загалом кримінальна відповідальність 

посадових осіб органів місцевого самовряду-
вання за корупційні діяння наділена всіма 
ознаками юридичної відповідальності. Вона 
наступає лише у випадках, визначених зако-
нодавством, заснована на державному при-
мусі, виражається в негативних наслідках 
для особи, що вчинила правопорушення, 
наступає лише у випадку порушення кри-
мінально-правової норми, вимагає відповід-
ного процесуального оформлення згідно з 
вимогами закону, реалізується у діяльності 
уповноважених органів. 
Разом з тим, кримінальній відповідаль-

ності посадових осіб органів місцевого само-
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врядування за корупційні діяння властиві 
ряд специфічних особливостей, які відріз-
няють її від інших видів юридичної відпо-
відальності.
Кримінальна відповідальність посадо-

вих осіб органів місцевого самоврядування 
за корупційні діяння є одночасно засобом 
впливу на неправомірну поведінку посадо-
вих осіб органів місцевого самоврядування 
та формою захисту прав, свобод і законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб від не-
правомірної діяльності посадових осіб орга-
нів місцевого самоврядування.
Фактичною підставою кримінальної від-

повідальності посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування за корупційні ді-
яння є вчинення корупційного злочину, 
пов’язаного з недотриманням правил, за-
безпечення виконання яких входить до їх 
службових обов’язків, з метою власного зба-
гачення. Кримінально-правові норми, які 
встановлюють кримінальну відповідальність 
посадових осіб органів місцевого самовря-
дування за корупційні діяння, враховують 
особливості служби як виду трудової 
діяльності. 
Кримінальна відповідальність посадо-

вих осіб органів місцевого самоврядування 
за корупційні діяння зумовлена характером 
організаційно-службового положення по-
садових осіб у органі місцевого самовряду-
вання, залежать від обсягу компетенції по-
садової особи (наприклад, керівник чи пред-
ставник влади). Вона виникає лише у межах 
службово-трудових відносин, а її зміст за-
лежить від виду службової діяльності чи 
характеру виконуваних службових завдань. 
Чим вищу посаду обіймає посадова особа в 
органі місцевого самоврядування та біль-
шим об’ємом прав вона володіє, тим біль-
ше виникає можливостей для виконання 
службових обов’язків із незаконною метою. 
Суб’єктами кримінальної відповідальності є 
не всі службовці в системі органів місцевого 
самоврядування, а лише посадові особи цих 
органів. 
Суспільно небезпечні наслідки корупції 

проявляються як шкода, що заподіюється 
протиправними діяннями посадових осіб 
органів місцевого самоврядування охоро-
нюваним законом суспільним відносинам, 

або як існуюча небезпека заподіяння та-
кої шкоди. Серед таких наслідків Законом 
України «Про запобігання корупції» ви-
значено: 1) збитки, шкода, завдані державі 
внаслідок вчинення корупційного правопо-
рушення; 2) порушення прав із завданням 
моральної та/або майнової шкоди, збитків 
фізичних та юридичних осіб; 3) укладення 
незаконного правочину; 4) видання (при-
йняття) незаконних нормативно-правових 
актів [10].
Суспільно небезпечні наслідки можуть 

бути залежно від характеру і обсягу шкоди, 
заподіяної об’єкту, наслідками у вигляді ре-
ально заподіяної шкоди (стаття 191 ККУ– 
Привласнення, розтрата майна або заволо-
діння ним шляхом зловживання службовим 
становищем) і наслідками у вигляді створен-
ня загрози заподіяння шкоди (стаття 368 
ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службо-
вою особою). Кримінальна відповідальність 
наступає лише за ті правопорушення, які 
відзначаються високим ступенем суспільної 
небезпеки, чим, у свою чергу, відрізняють-
ся від схожих адміністративних правопору-
шень. 
Усі ці особливості засвідчують особливий 

характер кримінальної відповідальності по-
садових осіб органів місцевого самовряду-
вання за корупційні діяння та необхідність 
їх врахування з метою підвищення ефектив-
ності законодавчого регулювання вищеза-
значених питань та правозастосовної прак-
тики у цій сфері.
Важливою передумовою покращення 

соціально-психологічного клімату в сус-
пільстві є подолання подвійних моральних 
стандартів, відмова від пережитків радян-
ської системи. При цьому, оновлення за-
конодавчої бази не є безумовною запору-
кою подолання проблем, пов’язаних з ко-
рупцією в системі органів місцевого само-
врядування. Комплекс державних заходів, 
спрямованих на боротьбу з корупційними 
правопорушеннями, повинен включати 
організаційні, економічні, інформаційні, 
заохочувальні заходи та ефективні заходи 
боротьби з такого роду правопорушення-
ми.  
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Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, хотілося 

б відзначити, що кри мінальна відповідаль-
ність посадових осіб органів місцевого само-
врядування за корупційні діяння є склад-
ною категорією, яка обумовлена різними 
чинниками. Вона залежить від виду служ-
бової діяльності чи характеру виконуваних 
службових повноважень цих осіб та є одним 
із елементів їх правового статусу. Саме вона 
є засобом впливу держави на неправомірну 
поведінку цих посадових осіб органів місце-
вого самоврядування з метою їх приведення 
у бажаний для суспільства та громадян стан. 
Врахування даних чинників є запорукою 
ефективності законодавства та практичного 
втілення антикорупційної стратегії і відпо-
відних механізмів щодо подолання корупції.
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Lychenko I. A.
CRIMINAL LIABILITY OF OFFICIALS 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ORGANI-
ZATIONS FOR CORRUPTION

The article is devoted to the scientifi c de-
velopment of criminal-legal, organizational, 
normative and other foundations for com-
bating corruption, to address the problem of 
the above phenomenon within the framework 
of the implementation of the powers of local 
self-government bodies, and to determine the 
peculiarities of criminal liability of offi cials of 
local self-government bodies for corruption 
acts.

Modern state development, ensuring rights 
and legitimate interests of citizens provides for 
the formation of a new, effective system of lo-
cal self-government bodies. The service in local 
self-government bodies plays a decisive role in 
ensuring the implementation and protection of 
the rights and legitimate interests of citizens. 
Activities of offi cials of local self-government 
bodies are constantly exposed to risks of us-
ing offi cial powers to meet their own property 
needs. This makes public talk about the social 
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and legal phenomenon of corruption in the 
system of local self-government.

The adoption of new legislation in the fi eld 
of study and the development of the theory of 
crim inal law creates the need to deepen the 
legal knowledge about the criminal respon-
sibility of local government offi cials for cor-
ruption. Corruption crimes of offi cials of local 
self-government bodies are characterized by an 
increased danger compared’ to other types of 
criminal acts, since they directly affect the inter-
ests of the state, the rule of law, the rights and 
freedoms of citizens, and, therefore, should be 
accompanied by increased legal responsibility.

Criminal liability of offi cials of local self-gov-
ernment bodies for corruption acts is a com-
plicated category, which is caused by various 
factors. It depends on the type of service activ-
ity or the nature of the offi cial duties of these 
individuals and is one of the elements of their 
legal status. It is she who is the means of in-
fl uencing the state on the unlawful behavior of 
these offi cials of local self-government bodies in 
order to bring them into a state that is desira-
ble for society and citizens. Taking into account 
these factors is a guarantee of the effectiveness 
of legislation and the practical implementation 
of the anti-corruption strategy and appropriate 
mechanisms for combating corruption.

An important prerequisite for improving 
the socio-psychological climate in society is 
to overcome the double moral standards, the 
abandonment of the remnants of the Soviet 
system. At the same time, updating of the leg-
islative framework is not an absolute guarantee 
of overcoming the problems connected with 
corruption in the system of local self-govern-
ment bodies. The complex of state measures 
aimed at combating corruption offenses should 
include organizational, economic, information, 
incentive measures and effective measures to 
combat such offenses.

Key words: corruption, local governments, 
criminal responsibility.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена науковій розробці 

кримінально-правових, організаційних, нор-
мативних та інших основ протидії корупції, 
розгляду проблеми наведеного феномена в рам-
ках реалізації повноважень органів місцевого 
самоврядування, визначенню особливостей 
кримінальної відповідальності посадових осіб 
органів місцевого самоврядування за корупцій-
ні діяння.
Ключові слова: корупція, органи місцево-

го самоврядування, кримінальна відповідаль-
ність.
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 ÁÀÁÀÍ²ÍÀ Â³êòîð³ÿ Â³êòîð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äîêòîðàíò äîêòîðàíòóðè òà àä’þíêòóðè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ
 ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ Àííà Ñåðã³¿âíà - çäîáóâà÷ äîêòîðàíòóðè òà àä’þíêòóðè 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Исследована уголовно-правовая защита 
журналистов по законодательству зарубежных 
стран, на основе чего сформулированы выводы 
и предложения по совершенствованию ст. 345-
1 УК Украины. Учитывая размещение в систе-
ме уголовного законодательства зарубежных 
стран изучаемых норм в главах (разделах) Осо-
бенной части УК, предусматривающих ответ-
ственность за преступления против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, 
подтверждена авторская позиция о том, что 
объектом угрозы или насилия в отношении 
журналиста следовало бы признавать обще-
ственные отношения в сфере избирательных, 
трудовых и других личных прав и свобод чело-
века и гражданина. Выделены четыре подхода 
к описанию признаков объективной стороны 
исследуемого деяния по законодательству зару-
бежных стран. На основе компаративистского 
исследования предложено внести изменения в 
УК Украины в отношении должностного лица 
в части угрозы или насилия над журналистом 
и признать его квалифицированным призна-
ком состава преступления (ч. 2 ст. 345-1 УК 
Украины), кроме того, деяние, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 345-1 УК Украины, совершенное 
группой лиц, признать также квалифици-
рованным признаком состава преступления 
Обосновано, что субъективная сторона иссле-
дуемых преступлений характеризуется виной в 
форме прямого умысла.
Ключевые слова: уголовная ответствен-

ность, уголовно-правовая норма, защита, уго-
ловное законодательство, угроза, насилие, жур-
налист.

Постановка проблеми
Напевно, всі знають вислів Н.М. Рот-

шильда: «Хто володіє інформацією – володіє 
світом». На сьогодні інформація здійснює 
необмежений вплив на різноманітні сфери 
життєдіяльності людини. Так, ще Т. Джеф-
ферсон зазначав: «... якби мені довелося ви-
бирати, мати нам уряд без газет чи газети 
без уряду, я, не вагаючись, віддав би пере-
вагу останнім» [14, с. 134].
Минулого року вважалося у всьому сві-

ті, що 2017 р. був найбільш смертоносним 
для засобів масової інформації у порівнянні 
з попередніми 14 роками (зокрема окрім 56 
журналістів, чия смерть була явно пов’язана 
з їх роботою, у RSF знаходиться в процесі 
розслідування більше 10 інших випадків). 
Однак це виявилося далеко не так, оскіль-
ки згідно з даними журналу Reporters With-
out Borders (RSF) у зв’язку з професійною 
діяльністю за перші дев’ять місяців 2018 р., 
було більше вбито журналістів, ніж у всьо-
му 2017 р., більша половина з яких в зонах 
проведення військових дій [15]. 
Згідно з дослідженням, проведеним ор-

ганізацією «Reporters without borders, for 
freedom of information» (яка щорічно публі-
кує Індекс свободи преси), в Україні право 
на свободу слова та друку дотримується, але 
із серйозними порушеннями. Так, у списку 
з 180 країн у 2018 р. наша держава опини-
лася на 101 місці. У 2017 р. – Україна займа-
ла 102 місце, а в 2016 р. – 107 [13].
У зв’язку із цим, постає необхідність ви-

вчення зарубіжного досвіду щодо кримі-
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нально-правового захисту журналістів. Це 
дозволить запропонувати нові шляхи щодо 
вирішення проблем кримінальної відпові-
дальності за погрозу або насильство щодо 
журналіста.

Аналіз останніх досліджень
Окремим питанням кримінальної відпо-

відальності за порушення свободи слова та 
професійної діяльності журналістів в Укра-
їні в доктрині кримінального права приді-
лялася певна увага в роботах таких вчених, 
як П.П. Андрушко, Я.С. Безпала, П.С. Бер-
зін, Р.В. Вереша, Н.О. Гуторова, О.О. Жит-
ний, О.М. Костенко, О.В. Красильникова, 
Н.В. Кушакова, О.М. Литвинов, С.Я. Ли-
хова, А.І. Марущак, В.І. Павликівський, 
Ю.С. Пестерєва, В.І. Тютюгін, О.М. Храм-
цов, П.В. Хряпінський, А.М. Ященко.
Питаннями, які розглядали автори в 

цих працях, були присвячені науковим по-
зиціям щодо дослідження ознак складу зло-
чину, передбаченого ст. 171 КК України, 
або розкрито питання кваліфікації окремих 
видів злочинів, а що стосується криміналь-
но-правового захисту журналістів за зако-
нодавством зарубіжних країн у зазначених 
дослідження розкрито не було. 
З огляду на вище викладене, метою 

статті є дослідження кримінально-право-
вого захисту журналістів за законодавством 
зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу
Кримінальне законодавство більшості 

держав Західної Європи та Північної Аме-
рики не містить вказівок на особливий ста-
тус журналістів, це є однією з підстав відсут-
ності безпосередньої кримінально-правової 
охорони журналістської діяльності. Незва-
жаючи на це, рівень дотримання та забезпе-
чення прав журналістів є набагато вищим, 
ніж у багатьох країнах, де передбачений 
кримінально-правовий захист журналістів.
Враховуючи те, що норми про відпо-

відальність за злочини проти журналістів 
передбачені не у всіх КК зарубіжних країн, 
цілком логічно, що наше порівняльно-пра-
вове дослідження буде присвячене нормам 
законодавства тих країн, у КК яких вона 
передбачена і правова система яких від-

носиться до романо-германської правової 
сім’ї. Це є причиною того, що порівняльне 
дослідження слід здійснювати саме в кон-
тексті подібності кримінального законодав-
ства та напрямів його розвитку. Такий під-
хід може видатися обмеженим, оскільки не 
охоплює дослідження норм кримінального 
законодавства країн мусульманської право-
вої сім’ї, країн Далекого Сходу та країн сім’ї 
загального права, однак таке обмеження іс-
тотно не вплине на результати дослідження 
питань захисту журналістів за законодав-
ством зарубіжних країн. 
Дослідження будемо проводити шляхом 

зіставлення кримінально-правових норм ві-
тчизняного та зарубіжного законодавства 
щодо захисту журналістів, на основі чого 
буде сформульовано висновки і пропози-
ції по удосконаленні ст. 345-1 КК України. 
Слід звернути увагу, що норма, яка встанов-
лює кримінальну відповідальність за такі ді-
яння є в законодавстві далеко не всіх країн 
представників романо-гарманської право-
вої сім’ї, а лише в КК Азербайджанської 
Республіки (ст. 163), КК Грузії (ст. 154), 
КК Киргизької Республіки (ст. 151), КК Рес-
публіки Білорусії (ст. 198), КК Республіки 
Вірменія (ст. 164), КК Республіки Казахста-
ну (ст. 158), КК Республіки Молдови (ст. 180-
1), КК Республіки Таджикистан (ст. 162), 
КК Російської Федерації (ст. 144). Цілком 
логічним, є те, що наше дослідження буде 
зосереджене тільки на законодавстві тих 
країн, де прямо передбачається така кримі-
нально-правова норма. 
Цікавим аспектом у зазначених КК кра-

їн СНД є те, що ці статті майже схожі між 
собою, за виключенням деяких особли-
востей. Також в усіх КК зарубіжних країн 
норма щодо захисту журналістів розміщена 
в главах або розділах про злочини проти 
конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина. Фактично здійснюється посяган-
ня саме на зазначені суспільні відносини, 
що дає підстави констатувати, що об’єктом 
цього злочину, здебільшого, слід визнавати 
суспільні відносини у сфері охорони кон-
ституційних прав і свобод людини і грома-
дянина. Це є суттєвим аргументом щодо 
необхідності переосмислення питання про 
визначення об’єкта погрози або насильства 
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щодо журналіста за вітчизняним кримі-
нальним законодавством та про доцільність 
розміщення ст. 345-1 КК України в розді-
лі V («Злочини проти виборчих, трудових 
та інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина»).
У кримінальному законодавстві одних 

зарубіжних країн (Австрія, Данія, Естон-
ська Республіка, Іспанія, Королівство Нор-
вегія, Латвійська Республіка, Литовська 
Республіка, Нідерланди, Німеччина, Поль-
ща, Республіка Болгарія, Франція, Швеція) 
ознаки журналістів як потерпілого від зло-
чину не присутні.
Натомість в ст. 154 КК Грузії передбача-

ється кримінальна відповідальність не тіль-
ки за перешкоджання законній діяльності 
журналістів, а й за посягання на свободу 
слова чи права на отримання або розповсю-
дження інформації, що спричинило значну 
шкоду або вчинене з використанням служ-
бового становища [5]. Ще більш широке 
коло потерпілих від злочину (ще й засоби 
масової інформації в цілому) передбачене у 
ст. 180-1 КК Республіки Молдова [10]. За-
рубіжне законодавство встановлює кримі-
нальну відповідальність не тільки за пору-
шення прав і свобод журналістів, але й за 
переслідування громадян у зв’язку з по-
ширенням ними критичних суджень (ч. 2 
ст. 163 КК Таджикистану [11], ст. 198 КК 
Республіки Білорусь [8, с. 229]). Тобто як 
засоби масової інформації так і громадяни 
повинні завжди правдиво і неупереджено 
повідомляти будь-яку інформацію, яка ста-
новить суспільний інтерес [1, с. 3]. У свою 
чергу, національний законодавець йде 
шляхом буквального тлумачення закону, 
де потерпілим є виключно журналіст, а ви-
значення цього поняття не охоплює значне 
коло осіб, це в багатьох випадках виключає 
можливість застосування норм щодо кримі-
нально-правового захисту журналістів. 
За кримінальним законодавством за-

рубіжних країн об’єктивну сторону злочи-
нів щодо захисту журналістів визначають 
по-різному. До першої групи належать КК, у 
тексті кримінально-правової норми яких 
передбачається кримінальна відповідаль-
ність за перешкоджання професійній діяль-
ності журналіста лише у формі примусу їх 

до поширення або відмови від поширення 
інформації з застосуванням насильства або 
погрози його застосування (КК Азербай-
джанської республіки [4, с. 151], КК Гру-
зії [5]. До другої групи належать КК, у тексті 
кримінально-правової норми яких пере-
шкоджання професійній діяльності журна-
ліста вчиняється способом у вигляді при-
мушування до поширення чи відмови від 
поширення інформації (КК Республіки Ка-
захстан [9], КК Киргизької Республіки [6, 
с. 143], КК Російської Федерації [12]. До тре-
тьої групи належать КК, у тексті криміналь-
но-правової норми яких перешкоджання 
професійній діяльності журналіста і примус 
до поширення або відмови від поширення 
інформації, розглядають як дві форми проя-
ву об’єктивної сторони досліджуваного зло-
чину (КК Республіки Білорусія [8, с. 229], 
КК Республіки Вірменія [7]. До четвертої 
групи належать КК, у тексті кримінально-
правової норми яких перешкоджання про-
фесійній діяльності журналіста може бути 
вчинене у будь-якій формі, або із погрозами 
застосування насильства, знищенням або 
пошкодженням майна, поширенням накле-
пів або розголошенням інших відомостей, 
які потерпілий бажає зберегти в таємниці, 
а так само шляхом погрози обмеження прав 
і законних інтересів журналіста (КК Респу-
бліки Молдова [10], КК Республіки Таджи-
кистан [11].
У першому підході законодавець у ч. 1 

ст. 154 КК Грузії та ч. 1 ст. 163 КК Азер-
байджанської Республіки, зазначаючи, що 
незаконне перешкоджання журналістам 
у здійсненні ними професійної діяльності, 
тобто їх примушення до поширення або 
утримання від поширення інформації з за-
стосуванням насильства або погрози його 
застосування [4, с. 151; 5], сам конкретизує, 
у чому саме полягає зміст перешкоджання 
журналістам у здійсненні ними професійної 
діяльності.
Другий підхід використовується в ч. 1 

ст. 158 КК Республіки Казахстан, ч. 1 
ст. 151 КК Киргизької Республіки, ч. 1 
ст. 144 КК Російської Федерації, де опису-
ється діяння у вигляді перешкоджання за-
конній професійній діяльності журналістів 
шляхом примусу їх до поширення або до 
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відмови від поширення інформації [9; 6, 
с. 143; 12]. Примус, як спосіб вчинення зло-
чину, є обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони і має ключове значення при квалі-
фікації (інші способи не охоплюються зміс-
том диспозиції та не є кримінально карани-
ми).
Третій підхід притаманний для кримі-

нально-правових норм, у тексті яких опису-
ється, що перешкоджання законної профе-
сійної діяльності журналіста або примушен-
ня його до поширення або відмови від по-
ширення інформації може бути здійснене в 
будь-якій формі [8, с. 229; 7], тобто перешко-
джання і примус розглядають як дві форми 
прояву об’єктивної сторони досліджуваного 
злочину, а форми, якими буде вчинене пе-
решкоджання, чітко в законодавстві не про-
писується (можуть бути різними).
Четвертий підхід відображається в 

КК Республіки Молдова та КК Республіки 
Таджикистан, де у ч. 1 ст. 162 КК Респу-
бліки Таджикистан, по суті, встановлюєть-
ся відповідальність за перешкоджання за-
конній професійній діяльності журналіста 
в будь-якій формі, а так само примушення 
його до поширення або відмови від поши-
рення інформації, поєднане з погрозою на-
сильства, знищенням чи пошкодженням 
майна, поширенням наклепів або розголо-
шенням інших відомостей, які потерпілий 
бажає зберегти в таємниці, а також шляхом 
погрози обмеження прав і законних інтер-
есів журналіста; а в ч. 1 ст. 180-1 КК Респу-
бліки Молдова встановлюється відповідаль-
ність за умисне перешкоджання діяльності 
засобів масової інформації або журналіста, 
а також залякування їх за критику [11; 10]. 
Для встановлення змісту діянь у вигляді 
перешкоджання діяльності засобів масової 
інформації або журналіста, які охоплюють-
ся досліджуваними нормами, слід вихо-
дити виключно із наукового та лінгвістич-
ного розуміння цього поняття. Описання 
об’єктивної сторони зазначених складів 
злочинів у КК цих країн охоплює в собі фак-
тично зміст усіх кримінально караних діянь 
щодо захисту журналістів, які закріпленні 
в КК України (що містяться у спеціальних 
нормах – ст.ст. ст. 345-1, ст. 347-1, ст. 348-
1). Раціоналізація зазначеного підходу ар-

гументується відсутністю в кримінальному 
законодавстві зарубіжних країн, на відміну 
від КК України, такої кількості норм щодо 
захисту журналістів, при цьому рівень за-
безпечення їх прав та реалізація свобод є 
набагато вищими у порівнянні з Україною.
Спосіб вчинення злочинів проти журна-

лістів також визначається по-різному із: 
1) загрозою обмеження законних прав та 
інтересів журналіста (КК Республіки Та-
джикистан); 2) залякуванням (КК Респу-
бліки Молдова); 3) знищенням або пошко-
дженням майна (КК Республіки Білорусія; 
КК Республіки Таджикистан; КК Респу-
бліки Казахстан; КК Російської Федерації); 
4) застосуванням насильства чи загрози його 
застосування щодо близьких осіб журналіс-
та (КК Республіки Казахстан; КК Російської 
Федерації); 5) застосуванням насильства 
чи загрози його застосування щодо самого 
журналіста (КК Азербайджанської республі-
ки; КК Республіки Білорусія; КК Республі-
ки Молдова; КК Республіки Таджикистан; 
КК Республіки Казахстан; КК Російської 
Федерації); 6) погрозою застосування на-
сильства (КК Грузії; КК Російської Федера-
ції; КК Республіки Таджикистан); 7) поши-
ренням наклепів або розголошенням інших 
відомостей, які потерпілий бажає зберегти 
в таємниці (КК Республіки Таджикистан); 
8) утиском прав і законних інтересів журна-
ліста (КК Республіки Білорусія); 9) створен-
ня умов, що перешкоджають виконанню 
журналістом законної професійної діяль-
ності або повністю позбавляють його такої 
можливості (КК Республіки Казахстан).
Тобто у КК Республіки Білорусія, КК 

Республіки Казахстан, КК Російської Феде-
рації, КК Республіки Таджикистан передба-
чено декілька способів вчинення злочинів 
проти журналістів, які містяться як в осно-
вному, так і в кваліфікованому складі.
Характеризуючи суб’єкта злочинів про-

ти журналістів за кримінальним законодав-
ством зарубіжних країн, можемо констату-
вати, що в основному складі, як правило, 
таким суб’єктом є загальний, ознаки якого, 
здебільшого, не описуються в диспозиціях 
кримінально-правових норм. Натомість зі 
змісту кваліфікованих складів досліджува-
них норм КК зарубіжних країн слідує, що 
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кваліфікуючою ознакою досліджуваного 
суспільно-небезпечного діяння є вчинення 
злочину службовою особою з використан-
ням свого службового становища (виклю-
чення становить лише КК Білорусії). Ці-
кавим аспектом, який заслуговує уваги, є 
особливо кваліфікуюча ознака – вчинення 
двома або більше особами (ст. 180-1 КК Рес-
публіки Молдова). На нашу думку, такі по-
зиції є виправданими, адже в дійсності зло-
чини проти журналіста можуть вчинятися 
будь-якими особами, а вчинення його служ-
бовими особами із використанням свого 
службового становища або вчинення дво-
ма або більше особами має більшу ступінь 
суспільної небезпеки у порівнянні із вчи-
ненням його простим пересічним громадя-
нином. Тому вважаємо, що в КК України 
варто було б врахувати законодавчі поло-
ження зарубіжних країн стосовно визнання 
спеціального суб’єкта злочину – службової 
особи – суб’єктом кваліфікованого складу 
погрози або насильства щодо журналіста, а 
також вчинення діяння передбаченого ч. 1 
ст. 345-1 КК України групою осіб – також 
кваліфікованим складом. Пояснюється це, 
в першу чергу, тим, що ст. 345-1 КК Укра-
їни не охоплює випадків вчинення групою 
осіб або службовою особою погрози вбив-
ством, насильством або знищенням чи по-
шкодженням майна щодо журналіста, його 
близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку 
із здійсненням цим журналістом законної 
професійної діяльності. Відтак це призво-
дить до фактично однакової правової оцін-
ки (кваліфікації) принципово різних діянь.
Що ж стосується суб’єктивної сторони до-

сліджуваних злочинів, то вона характеризу-
ється виною у формі прямого умислу. При 
цьому про умисну форму вини безпосеред-
ньо зазначається в диспозиції кримінально-
правової норми (КК Республіки Молдова), 
або вона логічно слідує із самого змісту кри-
мінально-правової заборони (КК Азербай-
джанської Республіки, КК Грузії, КК Кир-
гизької Республіки, КК Республіки Білору-
сії, КК Республіки Вірменія, КК Республіки 
Казахстану, КК Республіки Таджикистан, 
КК Російської Федерації).
У кримінальному законодавстві зарубіж-

них країн не використовується описання 

інших ознак суб’єктивної сторони злочинів 
проти журналістів (мотив, мета, емоційний 
стан). Виключенням є лише ч. 3 ст. 180-1 
КК Республіки Молдова [10], тут мета визна-
чається обов’язковою ознакою суб’єктивної 
сторони особливо кваліфікуючого складу 
умисного перешкоджання діяльності засо-
бів масової інформації або залякування за 
критику за кримінальним законодавством 
Молдови [10]. Але ця кваліфікуюча ознака 
поєднується також із іншими спонукання-
ми, можливо, і з корисливими При цьому 
не виділяються конкретно ні помста, ні 
мотиви расової, національної чи релігійної 
нетерпимості як окремий мотив вчинення 
злочину. Як мотив, так і емоційний стан, 
є факультативними ознаками суб’єктивної 
сторони досліджуваних злочинів. Тому 
вони будуть мати значення при призначен-
ні покарання, але жодним чином на квалі-
фікацію впливати не будуть.
Окремо слід зазначити, що практика Єв-

ропейського суду з прав людини заповнює 
прогалини національного законодавства, 
фактично будучи частиною правової сис-
теми України. Зокрема, у його рішеннях 
зазначається, що «демократія процвітає 
в умовах свободи вираження думок» [3], а 
свобода друку наділяє суспільство одним з 
найдосконаліших інструментів, що дозво-
ляють дізнатися і скласти уявлення про ідеї 
та позиції політичних лідерів [2].

Висновки
Дослідивши положення, законодавства 

зарубіжних країн про кримінально-право-
вий захист журналістів, можемо сформулю-
вати наступні висновки і пропозиції по удо-
сконаленні ст. 345-1 КК України.
Досить подібними є розміщення норм 

щодо захисту журналістів у системі кримі-
нального законодавства зарубіжних кра-
їн – в главах (розділах) особливих частин 
КК, що передбачають відповідальність за 
злочини проти конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина, хоча сам зміст 
норм мають суттєві відмінності. Тому родо-
вим об’єктом погрози або насильства щодо 
журналіста здебільшого слід було б визна-
вати суспільні відносини у сфері виборчих, 
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трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина.
Виокремлено чотири підходи до опи-

сання ознак об’єктивної сторони досліджу-
ваного діяння за законодавством зарубіж-
них країн: 1) у тексті кримінально-правової 
норми передбачається кримінальна від-
повідальність за перешкоджання профе-
сійній діяльності журналіста лише у формі 
примусу їх до поширення або відмови від 
поширення інформації з застосуванням на-
сильства або погрози його застосування 
(КК Азербайджанської республіки, КК Гру-
зії); 2) у тексті кримінально-правової норми 
до перешкоджання професійній діяльності 
журналіста вчиняється способом у вигляді 
примушування до поширення чи відмови 
від поширення інформації (КК Республі-
ки Казахстан, КК Киргизької Республіки, 
КК Російської Федерації); 3) у тексті кри-
мінально-правової норми перешкоджання 
професійній діяльності журналіста і примус 
до поширення або відмови від поширення 
інформації розглядають як дві форми про-
яву об’єктивної сторони досліджуваного 
злочину (КК Республіки Білорусія, КК Рес-
публіки Вірменія); 4) у тексті криміналь-
но-правової норми перешкоджання про-
фесійній діяльності журналіста може бути 
вчинене у будь-якій формі, або із погрозами 
застосування насильства, знищенням, або 
пошкодженням майна, поширенням накле-
пів, або розголошенням інших відомостей, 
які потерпілий бажає зберегти в таємниці, 
а так само шляхом погрози обмеження прав 
і законних інтересів журналіста (КК Респу-
бліки Молдова, КК Республіки Таджикис-
тан).
Суб’єкт злочину є як загальний, так і спе-

ціальний. В основному складі, як правило, 
ним є загальний суб’єкт злочину. У квалі-
фікованому чи особливо кваліфікованому 
складі – спеціальний суб’єкт службова осо-
ба із використанням свого службового ста-
новища. Кваліфікуючою ознакою є також 
вчинення злочину групою осіб. Враховую-
чи законодавчі положення зарубіжних кра-
їн, доцільно визнати спеціальним суб’єктом 
кваліфікованого складу погрози або насиль-
ства щодо журналіста – службову особу. Та-
кож кваліфікуючою ознакою визнати діян-

ня, передбачене ч. 1 ст. 345-1 КК України, 
вчинене групою осіб. 
Суб’єктивна сторона – характеризуєть-

ся виною у формі прямого умислу, про це 
зазначено або безпосередньо в диспозиції 
кримінально-правової норми (КК Республі-
ки Молдова), або вона випливає із її змісту. 
Мета визначається обов’язковою ознакою 
суб’єктивної сторони лише у КК Республі-
ки Молдова, у всіх інших КК зарубіжних 
країн, вона є факультативною ознакою 
суб’єктивної сторони злочинів проти жур-
налістів, так як і мотив та емоційний стан.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено кримінально-правовий захист 

журналістів за законодавством зарубіжних 
країн, на основі чого сформульовано висновки і 
пропозиції з удосконалення ст. 345-1 КК Укра-
їни. Враховуючи розміщення в системі кри-
мінального законодавства зарубіжних країн 
досліджуваних норм у главах (розділах) особли-
вих частин КК, що передбачають відповідаль-
ність за злочини проти конституційних прав 
і свобод людини і громадянина, підтверджено 
авторську позицію, що об’єктом погрози або на-
сильства щодо журналіста здебільшого слід було 
б визнавати суспільні відносини у сфері вибор-
чих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина. Виокремлено чотири 
підходи до описання ознак об’єктивної сторони 
досліджуваного діяння за законодавством зару-
біжних країн. На основі компаративістського 
дослідження запропоновано внести зміни до 
КК України відносно службової особи, в части-
ні погрози або насильства щодо журналіста, і 
визнати її кваліфікованою ознакою складу зло-
чину (ч. 2 ст. 345-1 КК України), крім того, 
діяння, передбачене ч. 1 ст. 345-1 КК України, 
вчинене групою осіб, визнати також кваліфіко-
ваною ознакою складу злочину. Обґрунтовано, 
що суб’єктивна сторона досліджуваних злочи-
нів характеризується виною у формі прямого 
умислу. 
Ключові слова: кримінальна відповідаль-

ність, кримінально-правова норма, захист, 
кримінальне законодавство, погроза, насиль-
ство, журналіст.

SUMMARY 
The criminal law protection of journalists 

according to legislation of foreign countries is 
researched, on the basis of which formulated the 
conclusions and proposals for the improvement of 
Art. 345-1 of the Criminal Code of Ukraine. Giv-
en the placement in the criminal law of foreign 
countries of the investigated norms in the chapters 
(chapters) of special parts of the Criminal Code, 
which provide for responsibility for crimes against 
the constitutional rights and freedoms of man and 
citizen, the author’s position that the object of the 
threat or violence against the journalist would 
mostly have to be to recognize social relations 
in the fi eld of election, labor and other personal 
rights and freedoms of man and citizen. There are 
four approaches to describing the signs of the ob-
jective side of the investigated act under the leg-
islation of foreign countries. On the basis of com-
parative research it is proposed to make changes 
to the Criminal Code of Ukraine regarding an of-
fi cial in the part of the threat or violence against 
a journalist and recognize it as a qualifi cation of 
crime (Part 2 of Article 345-1 of the Criminal 
Code of Ukraine), moreover, 1 item 345-1 of the 
Criminal Code of Ukraine, committed by a group 
of persons, also recognized as a qualifi cation of a 
crime. It is substantiated that subjective side of the 
investigated crimes is characterized by guilt in the 
form of direct intent.

Key words: criminal responsibility, criminal 
law relations, protection, criminal legislation, 
threat, violence, journalist.
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На основе анализа действующих уголовно-
правовых предписаний и специальной научной 
литературы, проведен анализ обязательных 
признаков субъекта преступления, предусмо-
тренного ст. 351 УК Украины. Выяснено, что 
согласно действующей редакции ст. 351 УК 
Украины, субъектом этого преступления при-
знается специальный субъект – должностное 
лицо. Такое лицо должно быть наделенно как 
общими, так и специальными признаками 
субъекта преступления. Из общих признаков 
следует, что это физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
Специальный признак указывает на наличие 
статуса должностного лица в понимании ч. 3 
и ч. 4 ст. 18 УК Украины.
Ключевые слова: состав преступления, 

субъект преступления, специальный субъект 
преступления, вменяемость, преступление, 
общественные отношения, препятствова-
ние, деятельность народного депутата Укра-
ины, деятельность депутата местного сове-
та.

Аналіз останніх досліджень
Деякі питання кримінальної відповідаль-

ності за перешкоджання діяльності народ-
ного депутата України чи депутата місце-
вої ради були предметом досліджень таких 
вчених, як П.П. Андрушко, Ю.В. Баулін, 
П.С. Берзін, В.Т. Дзюба, М.П. Куцевич, 
М.І. Хавронюк, О.В. Харитонов, Н.М. Яр-
миш та ін. Однак, питання про визначення 
службової особи як суб’єкта перешкоджан-
ня їх діяльності так і не дістало належного 
висвітлення. 
Тому метою статті є дослідження 

ознак службової особи як суб’єкта злочину, 
передбаченого ст. 351 Кримінального ко-
дексу України.

Основні результати дослідження
Поняття службова особа надається двічі 

в КК України (в ч. 3 та ч. 4 ст. 18 та в при-
мітці до ст. 364 КК України). Змістовно ці 
визначення є відмінними і коло криміналь-
но-правових норм, до яких вони можуть за-
стосовуватися також є різним (визначення 
наведене в ч. 3 та ч. 4 ст. 18 КК України за-
стосовується до всіх кримінально-правових 
норм, за винятком норм, які згадані у п. 1 
примітки до ст. 364 КК України). Одночас-
не різне змістовне описання цього понят-
тя та використання його різних визначень 
у тексті КК України однозначно негативно 
впливає і на сам процес розуміння кримі-
нально-правових положень, і на процес їх 
застосування. Як наслідок, це утворює ризи-
ки неоднакового застосування кримінально-

Постановка проблеми
Виходячи із буквального розуміння 

диспозицій ч. 1 та ч. 2 ст. 351 КК України, 
суб’єктом перешкоджання може визнавати-
ся тільки службова особа. Тобто суб’єкт роз-
глядуваного злочину є спеціальним, оскіль-
ки разом із загальними ознаками наділяється 
ще й додатковими, які дають йому можли-
вість вчинити цей злочин та є обов’язковими 
для цього складу злочину. 
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го закону та спричиняє корупційні загрози у 
процесі самого правозастосування. 
На це також звертає увагу О.Д. Ярошен-

ко, яка разом із висновком про помилковість 
та недоцільність такого підходу, пропонує 
конкретизувати визначення службової осо-
би, яке закріплене в примітці до ст. 364 
КК України, вказівкою на те, що у цьому 
випадку йдеться саме про «публічну службо-
ву особу» [10, с. 12]. Із цією позицією варто 
погодитися, адже конкретизація, у примітці 
до ст. 364 КК України, виду службової осо-
би, дасть змогу усунути конкуренцію між 
визначеннями цього поняття та забезпечи-
ти точність застосування кримінально-пра-
вових положень. Більше того, порівняння 
змісту визначень поняття «службова особа», 
які закріплені в ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки 
до ст. 364 КК України підтверджує тезу про 
те, що перше із цих визначень (ч. 3 ст. 18 
КК України) описує ознаки загального по-
няття службова особа, а друге (п. 1 примітки 
до ст. 364 КК України), – ознаки видового по-
няття.
Відмінність цих визначень полягає у 

тому, що перше (ч. 3 ст. 18 КК України) охо-
плює віднесення до службових, тих осіб, які 
постійно чи тимчасово обіймають посади 
на будь-яких підприємствах, установах чи 
організаціях, пов’язані із виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих чи адміністратив-
но-господарських функцій, тоді як друге ви-
значення (п. 1 примітки до ст. 364 КК Укра-
їни), з-поміж іншого, охоплює віднесення 
до службових, тільки осіб, які постійно чи 
тимчасово обіймають «на державних чи ко-
мунальних» підприємствах, установах або 
організаціях посади, пов’язані із виконан-
ням організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарчих функцій. 
Наприклад, вироком Київського район-

ного суду м. Донецька 26 червня 2014 року 
директор кредитної спілки «Слов’янська», 
яка була зареєстрована як неприбуткова 
організація, заснована фізичними особами 
на кооперативних засадах, був притягну-
тий до кримінальної відповідальності за ч. 5 
ст. 191 КК України, а саме за заволодіння 
чужим майном шляхом зловживання служ-
бовою особою своїм службовим становищем 
за попередньою змовою групою осіб, вчине-

ні в особливо великих розмірах [2]. Із цього 
бачимо, що суд визнав службовою особою, в 
контексті ч. 3 ст. 18 КК України, директора 
кредитної спілки «Слов’янська», тобто осо-
бу, яка виконувала організаційно-розпоряд-
чі та адміністративно-господарські функції 
в недержавній і не комунальній організації. 
Відтак, головним чином відмінність сто-

сується тільки кола підприємств, установ чи 
організацій, на яких особа може виконувати 
організаційно-розпорядчі чи адміністратив-
но-господарські функції. На це також звер-
тають увагу О.В. Кришевич та А.В. Савчен-
ко [6, с. 848] Якщо в першому випадку мова 
йде про буд-які підприємства, установи чи 
організації, то в другому – тільки про дер-
жавні або комунальні. 
Що ж стосується суб’єкта досліджува-

ного злочину, то слід констатувати, що 
ст. 351 КК України не згадується в п. 1 при-
мітки до ст. 364 КК України, як стаття, щодо 
якої розповсюджується визначення публіч-
ної службової особи, а тому у цьому випад-
ку повинно застосовуватися загальне ви-
значення службової особи, закріплене в ч. 3 
ст. 18 КК України.
Аналіз законодавчого визначення загаль-

ного поняття «службова особа» дає можли-
вість виділити такі категорії службових осіб: 
1) особа, яка виконує функції представника 
влади; 2) особа, яка виконує функції пред-
ставника місцевого самоврядування; 3) осо-
ба, яка обіймає на підприємствах, установах, 
організаціях посаду, пов’язану із виконан-
ням організаційно-розпорядчих функцій; 
4) особа, яка обіймає на підприємствах, уста-
новах, організаціях посаду, пов’язану із ви-
конанням адміністративно-господарських 
функцій; 5) особа, яка виконує функції пред-
ставника влади, представника місцевого 
самоврядування, організаційно-розпорядчі 
чи адміністративно-господарські функції за 
спеціальним повноваженням (навіть за від-
сутності обіймання посади), яким особа на-
діляється повноважним органом державної 
влади, органом місцевого самоврядування, 
центральним органом державного управ-
ління із спеціальним статусом, повноваж-
ним органом чи повноважною службовою 
особою підприємства, установи, організації, 
судом або законом.
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Дещо схожі види (категорії) службових 
осіб пропонують виокремлювати О.О. Ду-
доров та Г.М. Зеленов, які у цьому зв’язку 
виділяють: 1) осіб, які постійно здійснюють 
функції представників влади чи місцевого 
самоврядування; 2) осіб, які тимчасово чи 
за спеціальним повноваженням здійсню-
ють функції представників влади чи місце-
вого самоврядування; 3) осіб, які в органах 
державної влади, органах місцевого само-
врядування, на державних чи комунальних 
підприємствах, в установах та організаціях 
займають посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністратив-
но-господарських функцій; 4) осіб, які викону-
ють організаційно-розпорядчі та адміністра-
тивно-господарські функції за спеціальним 
повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, ор-
ганом місцевого самоврядування, централь-
ним органом державного управління із спе-
ціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною особою підприємства, устано-
ви, організації, судом або законом [4, с. 568]. 
У свою чергу О.В. Кришевич та А.В. Сав-
ченко пропонують виділяти три або чотири 
категорії службових осіб [8, с. 47].
Загалом, підтримуючи вказані наукові 

позиції про виділення відповідних катего-
рій службових осіб, спробуємо тільки дета-
лізувати, що категорія представників влади 
та категорія представників місцевого само-
врядування мають певні відмінності, а отже, 
потребують відокремлення.
Представником влади правозастосовні 

орієнтири пропонують визнавати, зокрема, 
працівників державних органів та їх апара-
ту, які наділені правом у межах своєї компе-
тенції ставити вимоги, а також приймати рі-
шення, обов’язкові для виконання юридич-
ними і фізичними особами незалежно від їх 
відомчої належності чи підлеглості [7]. 
На ці ж самі ознаки представників вла-

ди звертають увагу і в науці кримінального 
права [8, с. 45; 3, с. 118]. Так, ст. 5 та ст. 6 
Конституції України визначають, що джере-
лом влади в Україні є народ, який здійснює 
владу безпосередньо і через органи держав-
ної влади та органи місцевого самовряду-
вання. При цьому державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законо-

давчу, виконавчу та судову. Водночас, відпо-
відно до ст. 140 Конституції України місцеве 
самоврядування є правом територіальної 
громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кіль-
кох сіл, селища та міста – самостійно вирішу-
вати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України.
Таким чином очевидною і принциповою 

є відмінність державної влади та місцево-
го самоврядування, які знаходять відме-
жування в самій Конституції України та за-
конодавчому визначенні поняття «службова 
особа» (ч. 3 ст. 18 КК України). Утім, необ-
хідність виділення представників місцевого 
самоврядування, як окремої категорії служ-
бових осіб заперечується Т.І. Слуцькою, яка 
вказує, що поняття представника влади по-
вною мірою повинно охоплювати представ-
ника місцевого самоврядування [9, с. 10].
З цього приводу О.О. Дудоров та 

Г.М. Зеленов уточнюють, що визначення 
стосується не тільки представника влади, 
але й представника місцевого самоврядуван-
ня: «Представники влади та місцевого само-
врядування – це особи, які, діючи від імені 
всіх гілок державної влади або органів місце-
вого самоврядування, реалізують надані їм 
владні повноваження, що тягне правові на-
слідки для невизначеного кола непідлеглих 
їм по службі осіб» [4, с. 569].
Погоджуючись із позицією вчених щодо 

виокремлення представників влади та пред-
ставників місцевого самоврядування як 
можливих категорій службових осіб, слід 
звернути увагу на певну обмеженість кола 
представників влади. Так, до останніх про-
понується відносити осіб, які діють «від іме-
ні всіх гілок державної влади». Проте, у цьо-
му зв’язку слід звернути увагу на аргументи 
Р.Л. Максимовича, який стверджує, що коло 
представників влади не може пов’язуватися 
із поділом державної влади на три гілки (за-
конодавчу, виконавчу і судову), оскільки іс-
нують державно-владні інституції, які не на-
лежать до жодної із них (Президент Укра-
їни, прокуратура тощо), утім їх представ-
ники наділені владними повноваженнями 
і можуть віддавати обов’язкові вказівки для 
не підпорядкованих по службі осіб. Тому за 
визначенням дослідника: «Представники 
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влади – це особи, які здійснюють функції 
публічної влади (державної влади та вла-
ди місцевого самоврядування), тобто Пре-
зидент, члени Уряду, депутати, керівники 
органів місцевого самоврядування, судді, 
народні засідателі, присяжні, прокурори, 
слідчі, особи, які здійснюють дізнання, го-
лови місцевих державних адміністрацій та 
їхні заступники, працівники державних 
інспекцій, члени громадських формувань 
з охорони громадського порядку і держав-
ного кордону, а також інші працівники, які 
наділені правом у межах своєї компетенції 
пред’являти вимоги, приймати рішення чи 
застосовувати примусові заходи стосовно 
фізичних і юридичних осіб незалежно від 
їх відомчої належності чи підлеглості» [5, 
с. 125, 271].
Таким чином, можемо зробити висно-

вок, що, по-перше, поняття представник 
влади та представник місцевого самовряду-
вання повинні розмежовуватися, а по-друге, 
визначення кола представників влади не 
повинно пов’язуватися виключно із поділом 
державної влади на три гілки.
Із цього випливає, що представником 

влади є особа, яка працює в органі держав-
ної влади, або є самостійною державною по-
садовою особою і за характером своїх функ-
цій має право віддавати вказівки та розпо-
рядження, які є обов’язковими для не під-
порядкованих по службі осіб.
На відміну від цього, представником 

місцевого самоврядування пропонується 
визнавати особу, яка безпосередньо ви-
конує завдання місцевого самоврядуван-
ня (органу місцевого самоврядування) і за 
характером своїх функцій володіє повно-
важеннями ставити вимоги та приймати 
рішення обов’язкові для виконання юри-
дичними чи фізичними особами на відпо-
відній території, незалежно від їх відомчої 
належності чи підпорядкування [1, с. 142]. 
За іншим визначенням, представником 
влади є особа, яка перебуває на службі в 
органах місцевого самоврядування, діє від 
їх імені (за їх дорученням) і в межах своєї 
компетенції здійснює (реалізує) функції та-
ких органів. Вказаними представниками, 
зокрема, є: депутати місцевих рад, міські, 
сільські, селищні голови, працівники апа-

ратів органів місцевого самоврядування та 
ін. [6, с. 67].
На думку О.М. Грудзура, представник 

влади та місцевого самоврядування повинен 
характеризуватися двома ознаками: 1) на-
лежністю до органів державної влади, їх 
структурних підрозділів або до органів міс-
цевого самоврядування; 2) наявністю влад-
но-управлінських повноважень [7, с. 117].
На цій підставі можемо зробити висно-

вок, що представником місцевого самовря-
дування є особа, яка належить до органу 
місцевого самоврядування та за характером 
повноважень може віддавати вказівки та 
ставити вимоги обов’язкові для виконання 
не підпорядкованими по службі особами.
Разом із цим, слід звернути увагу, що 

саме визначення поняття «службова особа» 
вказує не безпосередньо про представників 
влади чи місцевого самоврядування, а про 
осіб, які виконують функції представників 
влади або місцевого самоврядування. При 
цьому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України 
такі функції можуть виконуватися особою 
постійно, тимчасово чи за спеціальним по-
вноваженням. Відтак, вбачається, що коло 
осіб, які виконують функції представника 
влади чи місцевого самоврядування, є шир-
шим, ніж коло самих представників влади 
або місцевого самоврядування. У відповід-
ності з цим, доцільним є прийняття до ува-
ги тільки характеру функцій представника 
влади чи місцевого самоврядування, тоді 
як сама належність особи до відповідного 
органу державної влади або місцевого само-
врядування не є визначальною у даному ви-
падку. 
Що стосується розуміння самих функцій, 

то це поняття є ширшим за поняття обов’язки 
і включає в себе коло діяльності та повнова-
жень службової особи.
Визначальним для встановлення ознак 

службової особи є наявність повноважень 
представляти орган державної влади (дер-
жавну владу) чи орган місцевого самовряду-
вання, діяти від їх імені та віддавати вказівки 
і ставити вимоги обов’язкові до виконання 
особами, які не підпорядковані їй по службі.
З’ясуємо тепер сутність організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господар-
ських функцій. Зазначимо, що в правозас-
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тосовних орієнтирах вони визначаються 
як обов’язки. При цьому організаційно-
розпорядчі обов’язки роз’яснювалися як 
обов’язки по здійсненню керівництва галуз-
зю промисловості, трудовим колективом, 
ділянкою роботи, виробничою діяльністю 
окремих працівників на підприємствах, в 
установах чи організаціях незалежно від 
форми власності. Тоді як адміністратив-
но-господарські обов’язки розумілися як 
обов’язки по управлінню або розпоряджен-
ню державним, колективним чи приватним 
майном (установлення порядку його збері-
гання, переробки, реалізації, забезпечення 
контролю за цими операціями тощо). Пер-
ші були характерні, зокрема, для керівників 
міністерств, інших центральних органів ви-
конавчої влади, державних, колективних чи 
приватних підприємств, установ і організа-
цій, їх заступників, керівників структурних 
підрозділів (начальники цехів, завідувачі 
відділами, лабораторіями, кафедрами), їх 
заступників, осіб, які керують ділянками ро-
біт (майстри, виконроби, бригадири тощо). 
Другі – для начальників планово-господар-
ських, постачальних, фінансових відділів і 
служб, завідувачів складами, магазинами, 
майстернями, ательє, їх заступників, керів-
ників відділів підприємств, відомчих ревізо-
рів та контролерів тощо [7].
Законодавче визначення поняття служ-

бової особи, пов’язане як із безпосереднім 
виконанням організаційно-розпорядчих 
або адміністративно-господарських функцій 
(коли такі функції виконуються за спеціаль-
ним повноваженням), так і з самою наяв-
ністю вказаних функцій за посадою. Разом 
із цим, в останньому випадку, безпосереднє 
виконання таких функцій не є обов’язковим 
для визнання особи службовою, достатньою 
повинна бути тільки наявність, за посадою, 
повноважень виконувати такі функції. 
Що ж стосується розуміння сутності ор-

ганізаційно-розпорядчих та адміністратив-
но-господарських функцій (обов’язків), то 
вони повинні співпадати із тим, які визначе-
ні в правозастосовчих орієнтирах. У відпо-
відності з цим, слід підтримати наукові по-
зиції щодо необхідності віднесення до кола 
службових, тих осіб, які постійно чи тимча-
сово обіймають на підприємствах, установах 

чи організаціях посади, пов’язані із вико-
нанням обліково-контрольних функцій, або 
виконують ці функції за спеціальним повно-
важенням.
Відсутність описаної ознаки у визначен-

ні поняття службова особа утворює певні 
прогалини як у забезпеченні самої кримі-
нально-правової охорони службової діяль-
ності, так і в належній оцінці суспільно не-
безпечних діянь, які вчиняться особами, що 
здійснюють обліково-контрольні функції.
Здійснення професійної діяльності, 

пов’язаної із наданням публічних послуг, 
не може повною мірою охоплювати вико-
нання особою обліково-контрольних функ-
цій. Отже, це підкреслює необхідність за-
безпечення належної правової оцінки ви-
конання обліково-контрольних функцій та 
віднесення осіб, які їх здійснюють, до кола 
службових осіб. Тому виправданим і об-
ґрунтованим є доповнення ч. 3 ст. 18 та п. 1 
примітки до ст. 364 КК України після слів 
«адміністративно-господарських» словами 
«або обліково-контрольних». 
Також варто звернути увагу, що ч. 4 ст. 18 

та п. 2 примітки до ст. 364 КК України, ви-
знає службовими особами також іноземних 
службових осіб, а саме: посадові особи іно-
земних держав (особи, які обіймають посади 
в законодавчому, виконавчому або судовому 
органі іноземної держави, у тому числі при-
сяжні засідателі, інші особи, які здійснюють 
функції держави для іноземної держави, зо-
крема для державного органу або державно-
го підприємства), іноземні третейські судді, 
особи, уповноважені вирішувати цивільні, 
комерційні або трудові спори в іноземних 
державах у порядку, альтернативному судо-
вому, посадові особи міжнародних організа-
цій (працівники міжнародної організації чи 
будь-які інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), а також чле-
ни міжнародних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і посадо-
ві особи міжнародних судів.
Як бачимо, законодавче визначення 

іноземних службових осіб є достатньо роз-
горнутим та по суті було перейняте вітчиз-
няним законодавцем із норм міжнародного 
права. Тому перешкоджання діяльності на-
родного депутата України чи депутата міс-
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цевої ради може вчинити не тільки вітчиз-
няна, але й іноземна службова особа. На-
приклад, особа, яка уповноважена діяти від 
імені міжнародного організації, здійснює її 
постійне представництво в Україні і разом із 
цим утворює штучні перешкоди у роботі на-
родного депутата України, депутата місцевої 
ради, комітету чи тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України.
На цій підставі можемо сформулюва-

ти наступні узагальнення щодо розуміння 
службової особи як суб’єкта злочину, пе-
редбаченого ст. 351 Кримінального кодексу 
України.

1. Відповідно до чинної редакції ст. 351 
КК України, суб’єктом цього злочину визна-
ється спеціальний суб’єкт – службова особа. 
Така особа повинна бути наділена як загаль-
ними, так і спеціальними ознаками суб’єкта 
злочину. Із загальних ознак випливає, що це 
є фізична осудна особа, яка досягла шістнад-
цятирічного віку. Спеціальна ознака вказує 
на наявність статусу службової особи, у розу-
мінні ч. 3 та ч. 4 ст. 18 КК України.

2. На підставі законодавчого визначення 
поняття службової особи можемо зробити 
висновок, що до таких осіб слід відносити 
осіб, які: 1) постійно або тимчасово вико-
нують функції представника влади – особи, 
яка працює в органі державної влади або є 
самостійною державною посадовою особою 
і за характером своїх повноважень має пра-
во віддавати вказівки та ставити вимоги, що 
є обов’язковими для не підпорядкованих по 
службі осіб; 2) постійно або тимчасово вико-
нують функції представника місцевого само-
врядування – особи, яка належить до органу 
місцевого самоврядування та за характером 
повноважень може віддавати вказівки та 
ставити вимоги обов’язкові для виконання 
не підпорядкованими по службі особами; 
3) постійно або тимчасово обіймають поса-
ди, пов’язані зі виконанням організаційно-
розпорядчих функцій – функції із здійснен-
ня керівництва галуззю промисловості, тру-
довим колективом, ділянкою роботи, вироб-
ничою діяльністю окремих працівників на 
підприємствах, в установах чи організаціях, 
незалежно від форми власності; 4) постійно 
або тимчасово обіймають посади, пов’язані 
із виконанням адміністративно-господар-

ських функцій – функцій із управління або 
розпорядження державним, колективним 
чи приватним майном (установлення по-
рядку його зберігання, переробки, реалі-
зації, забезпечення контролю за цими опе-
раціями тощо); 5) виконують функції пред-
ставника влади, представника місцевого 
самоврядування, організаційно-розпорядчі 
чи адміністративно-господарські функції за 
спеціальним повноваженням; 6) іноземні 
службові особи.
По-третє, слід підтримати наукові пози-

ції щодо розширення кола службових осіб 
та віднесення до них тих, які постійно або 
тимчасово обіймають посади, пов’язані із 
виконанням обліково-контрольних функцій 
чи виконують такі функції за спеціальним 
повноваженням.
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АНОТАЦІЯ 
На основі аналізу чинних кримінально-

правових приписів та спеціальної наукової 
літератури, проведено аналіз обов’язкових 
ознак суб’єкта злочину, передбаченого 
ст. 351 КК України. З’ясовано, що відповід-
но до чинної редакції ст. 351 КК України, 
суб’єктом цього злочину визнається спеці-
альний суб’єкт – службова особа. Така особа 
повинна бути наділена як загальними, так і 
спеціальними ознаками суб’єкта злочину. Із 
загальних ознак слідує, що це є фізична осудна 
особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. 
Спеціальна ознака вказує на наявність ста-
тусу службової особи у розумінні ч. 3 та ч. 4 
ст. 18 КК України.
Ключові слова: склад злочину, суб’єкт зло-

чину, спеціальний суб’єкт злочину, осудність, 
злочин, суспільні відносини, перешкоджання, 
діяльність народного депутата України, ді-
яльність депутата місцевої ради.

SUMMARY 
On the basis of analysis of existing criminal-

law regulations and special scientifi c literature, 
an analysis of obligatory features of subject of the 
crime, provided by art. 351 of the Criminal Code 
of Ukraine. It was clarifi ed that according to the 
current edition of Art. 351 of the Criminal Code 
of Ukraine, the subject of this crime is a special 
subject – a servant. Such a person must be en-
dowed with both general and special features of 
the subject of crime. It follows from general signs 
that this is a physical, condemned person who has 
reached the age of sixteen. A special feature indi-
cates the presence of an offi cial in sense of Part 3 
and Part 4 of Art. 18 of the Criminal Code of 
Ukraine.

Key words: set of elements of crime, subject of 
crime, special subject of crime, imputable, crime, 
life, health, social relations, precluding, activity 
of people’s deputy of Ukraine, activity of a deputy 
of the local council.
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ÓÄÊ 349.2

У рамках даної науково-правничої статті 
автор розглянув сучасні процесуально-резуль-
тативні форми міжнародної нормативно-
правової інтеграції у сфері регулювання тру-
дових відносин. Вказану дослідницьку мету 
досягнуто за допомогою авторського звернен-
ня до змісту низки основоположних джерел 
сучасного міжнародного трудового права, 
чинного трудового та іншого законодавства 
України, а також відповідних наукових праць 
окремих фахівців.
Ключові слова: трудові відносини, сучас-

не міжнародне трудове право, чинне націо-
нальне трудове законодавство, сучасні проце-
суально-результативні форми міжнародної 
нормативно-правової інтеграції.

універсальних та галузевих нормативних 
положень сучасного міжнародного права 
у чинне національне, наприклад, консти-
туційне або ж окреме матеріально-галузеве 
законодавство суверенних держав. Також 
варто зазначити, що сучасна міжнародна 
нормативно-правова інтеграція та/або інте-
грованість відтворює і свій внутрішньосис-
темний, міжгалузевий вимір. Усе сказане 
у повній мірі стосується і такої невід’ємної 
та надзвичайно важливої галузі сучасного 
міжнародного та національного права як 
власне право у сфері регулювання трудо-
вих відносин.
Сучасне міжнародне трудове право, 

норми якого кодифіковано у цілісному пра-
ві Міжнародної організації праці (надалі 
– МОП), є еталоном щодо нормативного 
регулювання всіх необхідних аспектів та 
умов, пов’язаних із початком, продовжен-
ням, зміною та припиненням трудових від-
носин між працівником та роботодавцем. 
Чинний джерельний базис даної галузі су-
часного міжнародного права, який умовно 
іменують сукупним Міжнародним трудо-
вим кодексом, станом, наприклад, на 1 ве-
ресня 2016 року складається із 189 конвен-
цій, 204 рекомендацій та 6 протоколів [1, 
c. 1-2].
У свою чергу, за даними Федерації про-

фесійних спілок України, станом на 1 лис-
топада 2015 року нашою державою було 
підписано та згодом належно ратифіковано 
усі 8 із 8 основоположних конвенцій МОП, 
усі 4 з 4 директивних конвенцій, 57 із 177 

Відтворення системи сучасного міжна-
родного права становить динамічний про-
цес.
Першим конкретним, достатньо оче-

видним виміром зазначеного міжнарод-
но-правового динамізму є постійний, суто 
змістовний розвиток відповідного норма-
тивного базису. Проявами такого розви-
тку виступають певні, інколи радикальні 
та ґрунтовні зміни, новації, реформи, до-
повнення, які відбуваються в рамках як 
універсальних, так і тих чи інших галу-
зевих складових сучасного міжнародного 
права.
Другим виміром даного динамізму є, 

у свою чергу, власне процеси поточної ін-
теграції або ж рівень явної номінальної 
і фактичної інтегрованості тих чи інших 
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технічних конвенцій – усього 69 конвенцій, 
з яких 61 чинна, а 8 – денонсовано [9].
У даній науково-правничій статті ми 

спробуємо дати ґрунтовну відповідь на за-
питання власне про основні сучасні, загаль-
ноприйняті форми, шляхи, способи, види 
міжнародної правової інтеграції у сфері 
праці. Вказану дослідницьку мету нами до-
сягнуто за допомогою звернення до змісту 
низки основоположних джерел сучасного 
міжнародного трудового права, чинного 
трудового та іншого законодавства Укра-
їни, а також відповідних наукових праць 
окремих фахівців.
На нашу думку, двома базовими, ска-

жімо так, фундаментально «втіленими» 
проявами «явища інтеграції як такої» є: 
1) інтеграція в якості більш або менш ре-
гулярного/частого/постійного процесу і-
2) інтеграція в якості наявного, очевид-
ного, об’єктивно досягнутого результату.-
Д.Є. Петров справедливо узагальнює ви-
словлену нами тезу: «Інтеграція в рамках 
складної системи має подвійну природу 
і являє собою як стан цілісності, єднос-
ті об’єкту, який пізнається, так і процес 
об’єднання, пов’язування складових час-
тин, елементів системи. Інтеграція юридич-
ної матерії підпорядковується як спільним 
законам функціонування та розвитку будь-
яких органічних систем, так і має власні за-
кономірності, обумовлені її особливою при-
родою» [8, c. 44].
Що ж стосується процесів та результатів 

правової інтеграції, то І.Ю. Настасяк на-
голошує на наступному об’єктивному стані 
речей: «Процеси глобалізації істотно впли-
нули на розвиток сучасних правових сис-
тем світу, спричинили їх трансформацію, 
зміну інфраструктури правопорядку. осно-
вними тенденціями розвитку сучасних пра-
вових систем є їхнє зближення, змішаний 
характер, уподібнення правового регулю-
вання під впливом міжнародних правових 
стандартів» [7, c. 68].
Однак, нам необхідно чітко сформулю-

вати й іншу, теж похідну, і теж достатньо 
основоположну смислову тезу. Вона поля-
гає у том, що предметна сутність та функ-
ціонально-цільове призначення власне 
правової та міжнародно-правової інтеграції є 

багатоваріативним і, що надзвичайно важ-
ливо, суто доктринальним науковим понят-
тям. Так, наприклад, Р.А. Курбанов слушно 
зазначає з цього приводу наступне: «У док-
трині є відсутньою єдність у розумінні пра-
вової інтеграції, однак правова сфера спів-
робітництва здійснюється в рамках кожного 
регіонального утворення (курсив мій. – Авт.)» 
[5, c. 176].
Дане цілком правильне наукове, кон-

цептуально-теоретичне твердження має 
безпосереднє відношення до всього пред-
метно-тематичного спектру даної науко-
во-правничої статті. Однак воно вимагає 
від нас уважного, цілісного, комплексного, 
системного, багатосегментного авторського 
пояснення.
Насамперед, слід зазначити, що в дано-

му випадку мова йде власне про правову док-
трину, в рамках якої, у свою чергу, відтво-
рюється й окрема, відносно автономна між-
народно-правова доктрина як така. Виходячи 
з цього, ми маємо можливість визначити 
та проаналізувати зазначену актуалізовану 
проблематику і з позицій галузевої доктрини 
чинного міжнародного та національного тру-
дового права.
Р.А. Курбанов правильно і доцільно 

оперує й іншим, важливим для нас універ-
сальним поняттям – «правова сфера спів-
робітництва». Конструюючи це важливе 
поняття, вчений звертається до нагальної, 
затребуваної організаційно-інституційної 
форми такого співробітництва, яка є над-
звичайно розповсюдженою, характерною 
для всієї другої половини ХХ-першого два-
дцятиліття ХХІ ст. – «регіональне утворен-
ня». Однак у даному випадку точніше було 
б сказати «міжнародне міжурядове регіо-
нальне утворення» або «міжнародна між-
урядова організація».
Отже, логічно-смислова та суто функ-

ціональна взаємопов’язаність наведених 
змістовних сегментів полягає у тому, що в 
контексті безпосередньої міжнародної норма-
тивно-правової інтеграції у сфері регулювання 
трудових відносин слід говорити суто про 
спільне, тобто в даному випадку міжнародне, 
власне міждержавне, міжурядове правотворен-
ня, спільне прийняття норм галузевого права, 
спільне правозастосування та спільну, часто 
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узгоджену галузеву національно-правовому ре-
цепцію.
Сказане цілком співпадає із думкою 

І.Ю. Настасяк про складові, завдання та 
суб’єктів такої інтеграції: «Можна виокре-
мити низку характерних особливостей 
правової інтеграції: 1) складовою части-
ною правової інтеграції є інтеграція права 
задля формування основи для об’єднаної 
взаємодії соціальних систем; 2) суб’єктами 
правової інтеграції є учасники, наділені по-
вноваженнями ухвалювати владні правові 
рішення та застосовувати правові засоби; 
3) спланованість і регламентованість інте-
граційних процесів; 4) гарантованість вра-
хування інтересів її учасників; 5) характер-
ні методи здійснення правової інтеграції» 
[7, c. 69].
Р.А. Курбанов, у свою чергу, вказує з 

цього приводу наступне (подається в ав-
торському перекладі з мови-оригіналу 
джерела): «Основна особливість правової 
інтеграції полягає у тому, що дані проце-
си здійснюються одночасно в двох право-
вих системах: на рівні міжнародного права 
– через установчі й інші акти регіональних 
організацій; а на рівні національного за-
конодавства – через імплементацію даних 
норм до національного права взаємодію-
чих держав» [7, c. 69]. Зазначені ж прояви 
міжнародної, міжнародно-правової діяль-
ності мають свій безпосередній вираз саме 
у процесі та кінцевому результаті.
Далі. Під конкретним функціонально-

цільовим «регіональним утворенням», у 
свою чергу, ми розуміємо, насамперед, або 
ж навіть виключно одну із основних, дав-
ніх галузево-спеціалізованих організацій 
у рамках всієї системи чинних інституцій 
ООН – Міжнародну організацію праці.
У цілому ж однак, у більш суворо-по-

слідовному хронологічному контексті, за-
значена міжнародно-правова інтеграція 
трудових стандартів розпочалась власне 
із створенням у 1919 році МОП, тобто у 
зв’язку із вільною та юридично чітко вира-
женою волею тодішніх суверенних держав 
створити після Першої світової війни єди-
не міжнародно-правове поле у сфері тру-
дових відносин та уніфікувати із останнім 
власне національне трудове законодавство. 

Відомо, що дана важлива сфера суспільних 
відносин суттєво ускладнилась через гострі 
класові та виробничо-власницькі протиріч-
чя на початку карколомного ХХ століття. 
Отже, саме тому Д.Є. Петров зазначає, що 
розвиток процесу інтеграції норм права по-
силюється із ростом чисельності та усклад-
ненням об’єкту юридичного регулювання 
– системи суспільних відносин (трудових 
відносин. – Прим. авт.). Посилена із часом 
диференціація норм вимагає зворотного 
процесу – їхнього об’єднання у комплекси, 
правові спільності у вигляді інституцій, га-
лузей та інших структурних утворень» [8, 
c. 45]. Тому у Преамбулі до Статуту МОП 
від 28 червня 1919 року говориться, що 
МОП бере до уваги те, що «відмова будь-
якої держави надати трудящим людські 
умови праці є перешкодою для інших на-
родів, які бажають покращити умови праці 
у своїх країнах» [10]. Є всі підстави під та-
кою відмовою розуміти і штучно обумовле-
ну відсутність власне суворих міжнародних 
трудових стандартів у рамках національно-
го трудового законодавства тих чи інших 
суверенних держав.
Власне у поточному році, в червні, як 

відомо, святкуватиметься 100-річний юві-
лей із дати заснування МОП, прийняття її 
чинного Статуту та заснування власне самої 
Ліги Націй.
Однак зазначене співробітництво на 

сьогоднішній день здійснюється і в рамках 
низки інших міжнародних міжурядових, 
але суто регіональних організацій, одним із 
прикладів яких, у свою чергу, є, безумов-
но, Арабська організація праці [3, c. 216-
217]. Таким чином, таке співробітництво 
здійснюється і на основі суто регіональних 
джерел сучасного міжнародного трудо-
вого права, серед яких П.Є. Морозов ви-
окремлює наступні: 1) акти РЄ; 2) акти ЄС;-
3) акти інших регіональних європейських 
організацій (міжнародних об’єднань); 4) 
північні та південні американські міжна-
родно-правові акти; 5) аналогічні афри-
канські акти; 6) аналогічні акти Південно-
Східної Азії [6, c. 150].
Саме тому, у свою чергу, Р.А. Курбанов 

слушно наголошує, що взаємодія на регіо-
нальному (і на універсально-міжнародному 
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також. – Прим. авт.) рівні вимагає від дер-
жав прийняття різноманітних правових ак-
тів, які можуть мати для держав-учасниць 
як рекомендаційний, так і обов’язковий 
характер, що призводить до формування 
права регіональної інтеграції. Саме тому в 
установчих актах більшості регіональних 
організацій сторони вказують на правове 
співробітництво (в даному випадку у сфері 
регулювання власне праці, трудових від-
носин. – Прим. авт.), за якого можуть бути 
використані найрізноманітніші механізми: 
рецепція, гармонізація, уніфікація та стандар-
тизація (курсив мій. – Авт.) [5, c. 176].
Таким чином, під міжнародною норма-

тивно-правовою інтеграцією у сфері регулю-
вання трудових відносин у вузькому смислі ми 
розуміємо комплексне цільове співробітництво 
держав-членів МОП у сфері або власне з метою 
створення, розвитку, реформування, розповсю-
дження, національного запровадження та пря-
мого застосування сучасних міжнародно-право-
вих трудових стандартів.
Так чи інакше, але основна форма між-

народно-правової інтеграції у сфері праці 
відтворюється через варіативну інкорпора-
цію міжнародно-правових трудових стан-
дартів до чинного національного трудово-
го законодавства тих чи інших суверенних 
держав, які є і не є членами МОП. Так, у 
підп. б) п. 2 ст. 10 Статуту МОП говорить-
ся (подається в авторському перекладі з 
мови-оригіналу джерела), що Міжнарод-
не Бюро Праці, один із основних робочих 
органів МОП, «надає допомогу урядам, на 
їхні прохання і по мірі своїх можливостей, 
у розробці законів та правил на основі рішень 
Конференції (курсив мій. – Авт.) та для по-
кращення адміністративної практики та 
системи інспекції» [10]. Таким чином, між-
народна правова інтеграція у сфері праці 
розпочинається через ясно виражене ба-
жання самих суверенних держав розвивати 
свою національне трудове законодавство та 
наближувати його до чинного стандартів 
МОП.
Власне початкове практичне створення 

та розвиток норм сучасного міжнародного 
трудового права часто здійснюється під час 
засідань найвищого, основного робочого 
органу МОП. Так, наприклад, у п. 1 ст. 14 

Розділу ІІ «Процедура» Статуту МОП за-
значається наступне (подається в автор-
ському перекладі з мови-оригіналу джере-
ла): «1. Порядок денний сесій Конференції 
складається Адміністративною Радою (ви-
конавчий орган МОП. – Прим. авт.), яка 
розглядає різноманітні пропозиції про 
включення питань до порядку денного, 
озвучені урядом будь-якого члена Органі-
зації» [10].
Надзвичайно важливим є зміст поло-

ження п. 1 ст. 19 Статуту МОП (подається 
в авторському перекладі з мови-оригіналу 
джерела): «1. Якщо Конференція виловлю-
ється на користь прийняття пропозицій із 
будь-якого пункту порядку денного, вона 
повинна визначити, чи будуть вони втілені 
у формі: а) міжнародної конвенції або б) ре-
комендації, якщо обговорюване питання, 
або його будь-який вид є таким, що рішен-
ня по ньому не може бути прийнято в цей 
момент у формі конвенції» [10].
У рамках МОП міжнародно-правова 

інтеграція здійснюється і через відповідне 
регулярне звітування держав-членів МОП. 
Так, у ст. 22 Статуту МОП зазначається 
(подається в авторському перекладі з мо-
ви-оригіналу джерела): «Кожний із членів 
(МОП. – Прим. авт.) зобов’язується надава-
ти щорічні доповіді Міжнародному Бюро 
Праці щодо прийнятих заходів для засто-
сування конвенцій, до яких він приєднав-
ся» [10].
Розглянемо форми інтеграції міжнарод-

но-правових трудових стандартів до сучас-
ного українського трудового права.
Отже, загальною вітчизняною регуля-

тивно-правовою основою для інтеграції 
норм сучасного міжнародного права до 
національної правової системи України, 
є чинні Конституція України [4] та Закон 
України «Про міжнародні договори Укра-
їни» від 29 червня 2004 року [2]. Зокрема, 
у ст. 9 Конституції України нормативізова-
но наступне: «Чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною націо-
нального законодавства України (курсив мій. 
– Авт.)» [4]. 
Важливий нормативно-правовий зміст 

відтворено і у ч. 2 ст. 19 «Дія міжнародних 
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договорів України на території України» 
даного Закону: «2. Якщо міжнародним до-
говором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші 
правила, ніж ті, що передбачені у відповід-
ному акті законодавства України, то засто-
совуються правила міжнародного догово-
ру» [2].
Безпосередніми формами інтеграції 

нормативних положень системи МОП до 
чинного національного трудового права 
України є, насамперед, формально-юри-
дичні процедури національного правового 
запозичення.
Увесь змістовно-роз’яснювальний комп-

лекс з даного приводу міститься у ст. 2 «Ви-
значення термінів» Розділу І «Загальні по-
ложення» Закону України «Про міжнарод-
ні договори України».
Отже, першим природним процесу-

альним етапом визначено, згідно з цією 
статтею, «укладення», власне підписання: 
«Укладення міжнародного договору Укра-
їни – дії щодо підготовки тексту міжнарод-
ного договору (до якого відносяться, у свою 
чергу, також угода, конвенція, пакт, про-
токол тощо – Прим. авт.), його прийняття, 
встановлення його автентичності, підпи-
сання міжнародного договору та надання 
згоди на його обов’язковість для України» 
[2].
У цій самій статті надається роз’яснення 

про всі інші форми зазначеної інтеграції: 
«Ратифікація, затвердження, прийняття, 
приєднання – залежно від конкретного ви-
падку – форма надання згоди України на 
обов’язковість для неї міжнародного дого-
вору» [2].
Однак даний нормативно-інтегра-

ційний процес часто не відбувається без, 
скажімо так, юридично закріплених за-
уважень, критичного ставлення до реце-
пійованих джерел міжнародного, зокрема 
і трудового права. «Заява – односторонній 
акт, яким сторони міжнародного договору 
висловлюють своє тлумачення або розу-
міння його положень і з якого для них не 
випливають міжнародно-правові наслідки; 
застереження – одностороння письмова 
заява, зроблена при підписанні, ратифі-
кації, затвердженні, прийнятті міжнарод-

ного договору або приєднанні до нього, 
якою висловлюється бажання виключити 
або змінити юридичну дію певних поло-
жень договору щодо їхнього застосування 
до України» [2], – говориться у даній статті 
цитованого Закону.
Таким чином, виходячи із усього вище-

викладеного, ми доходимо наступних ви-
сновків.
Сучасна міжнародна інтеграція у сфері 

регулювання трудових відносин відтворю-
ється в якості процесу та результату. Її кон-
кретними проявами/видами є міжнародне 
правотворення, прийняття норм галузе-
вого права та правозастосування. Велике 
практичне значення має галузева націо-
нально-правова рецепція.
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SUMMARY 
Within the given law study paper the author 

considered the present forms which process and re-
sult in the international legal integration within 
labor relations. This research goal was achieved 
by means of author`s appealing to a range of the 
basic present international labor law instruments, 
active labor and other Ukrainian legislation, and 
research studies of the separate experts as well.

The manifestations of the development of na-
tional legislation are certain, sometimes radical 
and fundamental changes, innovations, reforms, 
additions that occur within the framework of both 
universal and those or other sectoral components of 
modern international law..

The dynamism of national legal systems is the 
current integration processes or the level of explicit 
nominal and actual integration of certain univer-
sal and sectoral regulations of modern interna-
tional law into the existing national legislation of 
sovereign states. It is also worth noting that modern 
international regulatory and legal integration re-
produces its internal systemic, inter-sectoral dimen-
sion. All this applies to the law in the sphere of la-
bor relations regulation.

It concludes that modern international inte-
gration in the fi eld of labor relations is reproduced 
as a process and result. Its specifi c manifestations, 
types are international law-making, the adoption 
of norms of sectoral law and law enforcement. Of 
great practical importance is the sectoral national 
legal practice of implementation.

Key words: labor relations, the present interna-
tional labor law, active national labor legislation, 
forms which process and result in the international 
legal integration.



174ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

ÂÈÐ²ØÅÍÍß ÁÀÒÜÊÀÌÈ ÏÈÒÀÍÍß ÒÈÌ×ÀÑÎÂÎÃÎ 
ÂÈ¯ÇÄÓ ÄÈÒÈÍÈ ÇÀ ÌÅÆ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

 ªÔÐÅÌÎÂÀ ²ðèíà Îëåêñ³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
öèâ³ëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ 

ÓÄÊ 347.61/.64

В статье обосновывается, что пра-
во физического лица на свободный выезд за 
пределы Украины является составляющей 
права на свободу передвижения. Аргументи-
руется, что предоставление разрешения на 
выезд из Украины в несколько иностранных 
государств гражданину, не достигшему 
16-летнего возраста, без согласия и сопро-
вождения другого из родителей возможно, 
если временный выезд за пределы Украины в 
несколько государств обусловлен одной целью 
выезда, например, туристической поездкой.
Ключевые слова: ребенок, право на свободу 

передвижения, временный выезд за пределы 
Украины, согласие родителей (усыновителей), 
разрешение на выезд из Украины без согласия 
и сопровождения другого из родителей.

Аналіз останніх досліджень                    
і публікацій

Відносини, які складаються щодо реалі-
зації права дитини на тимчасовий виїзд за 
межі України, питання надання та оформ-
лення згоди одного з батьків на виїзд ди-
тини за межі України розглядались в прав-
ничій літературі, зокрема В. Поповим [2], 
О. Розгон [3], Н. В. Шепелєвою, В. А. Капус-
тинським [4]. Проте новітні зміни до чинно-
го законодавства України, законопроекти, 
які перебувають на розгляді у Верховній 
Раді України і стосуються порядку виїзду 
дитини з межі України, потребують більш 
ретельного наукового аналізу та критичного 
обміркування проблемних питань тимчасо-
вого виїзду дитини за межі України. 

Метою статті (постановкою завдання) є 
визначення особливостей вирішення бать-
ками питання тимчасового виїзду дитини за 
межі України.

Виклад основного матеріалу
Частина 3 ст. 313 Цивільного кодек-

су України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК 
України) [5] передбачає, що фізич на особа, 
яка є громадянином України, має право на 
безперешкодне повернення в Україну. Фі-
зична особ а, яка досягла шістнадцяти років, 
має право на вільний самостійний виїзд за 
межі України. Фізична особа, яка не дося-
гла шістнадцяти років, має право на виїзд за 
межі України лише за згодою батьків (уси-

Постановка проблеми
За більше ніж п’ятнадцятирічний період 

дії оновленого цивільного та сімейного зако-
нодавства України склалася певна правозас-
тосовна практика щодо тимчасового виїзду 
дитини за межі України. Сучасні реалії роз-
витку українського суспільства, тимчасова 
окупація території України, запровадження 
безвізового режиму між Україною та Євро-
пейським Союзом, новітні зміни до Сімейно-
го кодексу від 10 січня 2002 року (далі – СК 
України) [1] ставлять нові питання перед за-
конодавчою владою, цивілістичною наукою, 
правозастосовною практикою щодо удоско-
налення механізму реалізації права дитини 
на тимчасовий виїзд за межі України. 
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новлювачів), піклувальників та в їхньому 
супроводі або в супроводі осіб, які уповно-
важені ними, крім випадків, передбачених 
законом.
О. В. Синєгубов зазначає, що, ведучи 

мову про право неповнолітньої особи на сво-
боду пересування, слід відмітити існування 
в її змісті двох складових: внутрішньої, під 
якою розуміється можливість фізичної осо-
би вільно пересуватись по території Укра-
їни, та зовнішньої, під якою розуміється 
можливість фізичної особи залишати тери-
торію України та можливість повернення в 
Україну. Суть права на свободу пересування 
полягає в тому, що дитина може вирішувати 
на власний розсуд, які місця їй відвідувати і 
як довго там перебувати. Юридичний зміст 
цього права включає ряд повноважень, се-
ред яких можна виділити: 1) право вільно 
пересуватися у межах своєї держави; 2) пра-
во на вибір місця перебування; 3) право на 
вільний виїзд за межі своєї держави; 4) пра-
во на безперешкодне повернення до своєї 
країни [6, с. 271].
Отже, якщо фізична особа не досягла 

шістнадцяти років, то за загальним прави-
лом питання тимчасового виїзду дитини за 
межі України вирішуються батьками дити-
ни спільно, за винятками, встановленими за-
коном. Зокрема, такі винятки встановлені-
ч. 5 ст. 157 СК України. Проаналізуємо 
більш ретельно вирішення батьками питан-
ня тимчасового виїзду дитини за межі Укра-
їни.
По-перше, відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 157 

СК України той із батьків, з яким за рішен-
ням суду визначено або висновком органів 
опіки та піклування підтверджено місце 
проживання дитини, крім того з батьків, до 
якого застосовуються заходи примусового 
виконання рішення про встановлення по-
бачення з дитиною та про усунення пере-
шкод у побаченні з дитиною, самостійно ви-
рішує питання тимчасового виїзду за межі 
України на строк, що не перевищує одного 
місяця, з метою лікування, навчання, участі 
дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, 
наукових виставках, учнівських олімпіа-
дах та конкурсах, екологічних, технічних, 
мистецьких, туристичних, дослідницьких, 
спортивних заходах, оздоровлення та відпо-

чинку дитини за кордоном, у тому числі у 
складі організованої групи дітей, та у разі, 
якщо йому відомо місце проживання іншо-
го з батьків, який не ухиляється та належ-
но виконує батьківські обов’язки, інформує 
його шляхом надсилання рекомендованого 
листа про тимчасовий виїзд дитини за межі 
України, мету виїзду, державу прямування 
та відповідний часовий проміжок перебу-
вання у цій державі.
По-друге, абз. 2 ч. 5 ст. 157 СК України 

передбачено право одного з батьків, з яким 
за рішенням суду визначено або висновком 
органів опіки та піклування підтверджено 
місце проживання дитини, самостійно вирі-
шувати питання тимчасового виїзду дитини 
за межі України на строк до одного місяця та 
більше з метою лікування, навчання, оздо-
ровлення тощо, якщо другий із батьків не-
належним чином виконує обов’язок з утри-
мання дитини і у разі: 1) наявності заборго-
ваності зі сплати аліментів, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів 
за чотири місяці, підтвердженої довідкою 
про наявність заборгованості зі сплати алі-
ментів; 2) наявності заборгованості зі сплати 
аліментів, підтвердженої довідкою про на-
явність заборгованості зі сплати аліментів, 
сукупний розмір якої перевищує суму відпо-
відних платежів за три місяці, якщо алімен-
ти сплачуються на утримання дитини з інва-
лідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі пери-
натальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне 
захворювання, онкологічні, онкогематоло-
гічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний), гострі 
або хронічні захворювання нирок IV сту-
пеня, або на утримання дитини, яка отри-
мала тяжкі травми, потребує транспланта-
ції органа, потребує паліативної допомоги, 
що підтверджується документом, виданим 
лікарсько-консультативною комісією ліку-
вально-профілактичного закладу в порядку 
та за формою, встановленими центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику 
у сфері охорони здоров’я.
По-третє, той із батьків, з яким за рішен-

ням суду визначено або висновком органів 
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опіки та піклування підтверджено місце 
проживання дитини, не може самостійно 
вирішувати питання тимчасового виїзду 
дитини за межі України на строк до одно-
го місяця, якщо йому невідомо місце про-
живання другого з батьків. У цьому випадку 
неможливо одержати від другого з батьків 
й нотаріально посвідчену згоду на тимчасо-
вий виїзд дитини за межі України. Тому той 
із батьків, з яким проживає дитина, може 
звернутися до суду з позовом про надання 
дозволу на виїзд з України громадянину, 
який не досяг 16-річного віку, без згоди та 
супроводу другого з батьків. При цьому, від-
повідно до ч. 9 ст. 28 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України від 18 березня 2004 р. 
(далі – ЦПК України) [7] позови до відпо-
відача, місце реєстрації проживання або пе-
ребування якого невідоме, пред’являються 
за місцезнаходженням майна відповідача чи 
за останнім відомим зареєстрованим його 
місцем проживання або перебування чи по-
стійного його заняття (роботи). Той із бать-
ків, з яким проживає дитина, у разі, якщо 
невідоме місце проживання другого з бать-
ків, може звернутися до суду з позовом про 
визнання другого з батьків безвісно відсут-
нім чи з позовом про оголошення другого з 
батьків померлим.
Досить спірним є питання визначен-

ня того, чи можна надати дозвіл на виїзд з 
України в кілька іноземних держав грома-
дянину, який не досяг 16-річного віку, без 
згоди та супроводу другого з батьків, зважа-
ючи на те, що згідно з підпунктом 1 пунк-
ту 4 Правил перетинання державного кор-
дону громадянами України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 
27 січня 1995 р. № 57 (далі – Правил пере-
тинання державного кордону громадянами 
України) [8], виїзд з України громадян, які 
не досягли 16-річного віку, в супроводі од-
ного з батьків або інших осіб, уповноваже-
них одним з батьків за нотаріально посвід-
ченою згодою, здійснюється за нотаріаль-
но посвідченою згодою другого з батьків із 
зазначенням у ній держави прямування та 
відповідного часового проміжку перебуван-
ня у цій державі, якщо другий з батьків від-
сутній у пункті пропуску. 

Судовій практиці відомі позови про на-
дання дозволу на виїзд дитини, яка не до-
сягла 16 років, на майбутнє (у тому числі до 
16-и років); надання дозволу на постійні та 
багаторазові виїзди дитини за кордон; на-
дання дозволу без обмеження будь-яким 
строком перебування в іноземній державі 
та без зазначення країни виїзду тощо. Скла-
лась усталена судова практика щодо відмо-
ви у задоволенні вказаних вище позовних 
вимог, тільки в поодиноких випадках суди 
дозволяють тимчасовий виїзд дитини до 16 
років за кордон у декілька країн. Напри-
клад, ухвалою Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 29 січня 2015 р. рішення Авто-
заводського районного суду м. Кременчука 
Полтавської області від 02 жовтня 2014 р. та 
ухвалу апеляційного суду Полтавської об-
ласті від 03 листопада 2014 р. залишено без 
змін, якими було надано дозвіл ОСОБА_2 на 
тимчасовий виїзд за межі України до Феде-
ративної Республіки Німеччина, Турецької 
Республіки та Об’єднаних Арабських Еміра-
тів та оформлення проїзних документів для 
тимчасового виїзду за кордон малолітньої 
дитини – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, без 
згоди та супроводу батька – ОСОБА_3 – у су-
проводі матері, ОСОБА_2, терміном на три 
роки з обов’язковим поверненням дитини 
до постійного місця проживання [9]. 
О. Розгон правильно зазначає. що чин-

ним законодавством передбачено можли-
вість вирішувати питання про надання до-
зволу саме на конкретний виїзд дитини за 
кордон без згоди батька (одноразовий), з ви-
значенням його початку і закінчення. Інше 
розуміння змісту нормативних актів та до-
пустимість неодноразових виїздів дитини за 
кордон без згоди батька на підставі одного 
рішення суду є грубим порушенням права 
одного з батьків на спілкування з дитиною 
та на участь у її вихованні [3, с. 61].
Видається, що надання дозволу на ви-

їзд з України в декілька іноземних держав 
громадянину, який не досяг 16-річного віку, 
без згоди та супроводу другого з батьків є 
можливим, якщо тимчасовий виїзд за межі 
України в декілька держав о бумовлений од-
нією метою виїзду, наприклад, певною ту-
ристичною подорожжю тощо. Якщо один із 
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батьків заявляє вимогу про надання дозво-
лу на виїзд не в одну державу, а в декілька 
держав, то необхідно вказувати ці держави 
та мету виїзду (оздоровлення, відпочинок 
тощо), зазначати початок і закінчення виїз-
ду. Мета виїзду зазначається для з’ясування 
заперечень відповідача та встановлення їх  
поважності чи неповажності.
По-четверте, той із батьків, з яким за рі-

шенням суду визначено або висновком орга-
нів опіки та піклування підтверджено місце 
проживання дитини, не може самостійно 
вирішувати питання тимчасового виїзду ди-
тини за межі України на строк більше одно-
го місяця, якщо другий із батьків добросо-
вісно виконує свої батьківські обов’язки й не 
має відповідної заборгованості за алімента-
ми. У цьому випадку питання тимчасового 
виїзду дитини за межі України вирішуються 
батьками спільно. Так, згідно з п. 3 Правил 
перетинання державного кордону грома-
дянами України виїзд з України громадян, 
які не досягли 16-річного віку, здійснюється 
за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в 
їх супроводі або в супроводі осіб, уповнова-
жених ними, які на момент виїзду з Укра-
їни досягли 18-річного віку, у тому числі в 
супроводі членів екіпажу повітряного судна, 
на якому вони прямують. Пункт 5 Правил 
перетинання державного кордону грома-
дянами України виїзд з України громадян, 
які не досягли 16-річного віку, в супроводі 
осіб, які уповноважені обома батьками, здій-
снюється за нотаріально посвідченою зго-
дою обох батьків із зазначенням держави 
прямування та відповідного часового про-
міжку перебування у цій державі. Відповід-
но до підпункту 1 п. 4 Правил перетинання 
державного кордону громадянами України 
виїзд з України громадян, які не досягли 
16-річного віку, в супроводі одного з бать-
ків або інших осіб, уповноважених одним з 
батьк ів за нотаріально посвідченою згодою, 
здійснюється за нотаріально посвідченою 
згодою другого з батьків із зазначенням у 
ній держави прямування та відповідного ча-
сового проміжку перебування у цій держа-
ві, якщо другий з батьків відсутній у пункті 
пропуску. 
В. Попов зазначає, що ця згода оформ-

люється у вигляді заяви, справжність підпи-

сів батьків (одного з батьків) на такій заяві 
засвідчується нотаріусом [2, с. 50].
По-п’яте, згідно з абз. 3-5 ч. 5 ст. 157 СК 

України той із батьків, хто проживає окремо 
від дитини, який не ухиляється та належно 
виконує батьківські обов’язки, не має забор-
гованості зі сплати аліментів, звертається 
рекомендов аним листом із повідомленням 
про вручення до того з батьків, з яким про-
живає дитина, за наданням згоди на виїзд 
дитини за межі України з метою лікування, 
навчання, участі дитини в дитячих змаган-
нях, фестивалях, наукових виставках, учнів-
ських олімпіадах та конкурсах, екологічних, 
технічних, мистецьких, туристичних, до-
слідницьких, спортивних заходах, оздоров-
лення та відпочинку дитини за кордоном, у 
тому числі в складі орга нізованої групи ді-
тей. У разі ненадання тим із батьків, з яким 
проживає дитина, нотаріально посвідченої 
згоди на виїзд дитини за кордон із зазначе-
ною метою,   у десятиденний строк з момен-
ту повідомлення про вручення рекомендо-
ваного листа, той із батьків, хто проживає 
окремо від дитини та у якого відсутня за-
боргованість зі сплати аліментів, має право 
звернутися до суду із заявою про надання 
дозволу на виїзд дитини за кордон б ез зго-
ди другого з батьків. Довідка про наявність 
за боргованості зі сплати аліментів видається 
органом державної виконавчої служби, при-
ватним виконавцем у порядку, встановлено-
му законом.
По-шосте, відповідно до підпункту 2  

п. 4 Правил перетинання державного кор-
дону громадянами України виїзд з України 
громадян, які не досягли 16-річного віку, в 
супроводі одного з батьків або інших осіб, 
уповноважених одним з батьків за нотарі-
ально посвідченою згодою, здійснюється 
без нотаріально посвідченої згоди другого з 
батьків: якщо другий з батьків є іноземцем 
або особою без  громадянства, що підтвер-
джується записом про батька у свідоцтві 
про  народження дитини, та який (яка) від-
су тній у пункті пропуску; якщо у паспорті 
громадянина України дл я виїзду за кордон, 
з яким перетинає державний кордон гро-
мад янин, який не досяг 16-річного віку, або 
проїзному докуме нті дитини є запис про ви-
буття на постійне місце проживання за межі 
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України чи відмітка про взяття на постій-
ний консульський облік у дипломатичному 
представництві або консульській установі 
України за кордоном; у разі пред’явлення 
документів або їх нотаріально засвідчених 
копій: свідоцтва про смерть другого з бать-
ків; рішення суду про позбавлення батьків-
сь ких прав другого з батьків; рішення суду 
про визнання другого з батьків безвісно від-
сутнім; рішення суду про визнання другого 
з батьків недієздатним; рішення суду про 
надання дозволу на виїзд з  України грома-
дянину, який не досяг 16-річного віку, без 
згоди та супроводу другого з батьків; довід-
ки про народження дитини, виданої відді-
лом реєстрації актів цивільного стану, із за-
значенням підстав внесення відомостей про 
батька відповідно до ч. 1 ст. 135  СК України 
(під час виїзду дитини за кордон у супроводі 
одинокої матері); довідки про наявність за-
боргованості із сплати аліментів, сукупний 
розмір якої перевищує суму відповідних 
платежів за чотири місяці, виданої органом 
державної виконавчої служби, приватним 
виконавцем; свідоцтва про народження 
дитини, виданого компетентним органом 
іноземної держави, що не містить відомос-
тей про батька дитини, легалізованого або 
засвідченого апостилем, а також без будь-
якого додаткового засвідчення у випадках, 
передбачених міжнародним договором 
України. 
Постановою Верховної Ради України 

від 7 лютого 2019 року «Про порядок ден-
ний десятої сесії Верховної Ради України 
восьмого скликання» [10] до порядку ден-
ного десятої сесії Верховної Ради України 
включено законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо порядку виїзду дитини за межі Украї-
ни» (реєстр. № 6647 від 23.06.2017 р.), який 
готується на друге читання. Варто зазна-
чити, що цей законопроект містить деякі 
юридичні неточності у тлумаченні понять 
та термінів, що створить нові колізії між 
нормами права та неузгодженість законо-
давчих актів. Так, у законопроекті вжива-
ється термін «інші законні представники», 
проте авторами проекту закону не врахо-
вано, що згідно з чинним законодавством 
України піклувальники та патронатні вихо-

вателі не належать до законних представ-
ників дитини, зважаючи на те, що стаття 
242 Цивільного кодексу України «Пред-
ставництво за законом» в частині першій 
та другій визначає батьків (усиновлювачів) 
законними представниками своїх малоліт-
ніх та неповнолітніх дітей, опікуна – закон-
ним представником малолітньої особи та 
містить бланкетну норму в частині третій, 
яка передбачає, що законним представ-
ником у випадках, встановлених законом, 
може бути інша особа. Таким законом є Сі-
мейний кодекс України, який прийомних 
батьків визнає законними представниками 
прийомних дітей (ч. 4 ст. 256-2 Сімейно-
го кодексу України), батьків-вихователів 
визнає законними представниками дітей-
(ч. 4 ст. 256-6 Сімейного кодексу України), 
а піклувальників та патронатних виховате-
лів законними представниками прямо не 
визначає. Крім того, пунктом 1 розділу І 
законопроекту пропонується внести зміни 
до Сімейного кодексу України і доповни-
ти Сімейний кодекс України статтею 1611 
«Стаття 1611. Право дитини на виїзд за 
межі України», що свідчить про те, що від-
сутній системний аналіз Сімейного кодексу 
України, не проведено комплексний ана-
ліз цивільного та сімейного законодавства 
України, зокрема не враховано зміни до 
ст. 157 СК України, які внесено Законом 
України від 3 липня 2018 року «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо створення економічних 
передумов для посилення захисту права 
дитини на належне утримання», і які сто-
суються вирішення батьками питання тим-
часового виїзду дитини за межі України. У 
зв’язку з наведеним вище, пропонується 
Сімейний кодекс України не доповнювати 
статтею 1611 «Стаття 1611. Право дитини на 
виїзд за межі України», а внести зміни тіль-
ки до частини третьої статті 313 Цивільно-
го кодексу України щодо тимчасового ви-
їзду за межі України фізичної особи, яка не 
досягла шістнадцяти років. 

Висновки
Таким чином, право фізичної особи на 

вільний виїзд за межі України є складовою 
права на свободу пересування. Законодав-
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ством передбачено право одного з батьків, 
з яким за рішенням суду визначено або ви-
сновком органів опіки та піклування під-
тверджено місце проживання дитини, са-
мостійно вирішувати питання тимчасового 
виїзду дитини за межі України на строк, 
що не перевищує одного місяця, з метою 
лікування, навчання, оздоровлення тощо, 
за умови попереднього інформування про 
тимчасовий виїзд дитини за межі України 
рекомендованим листом другого з батьків, 
який належним чином виконує батьківські 
обов’язки.
Доведено, що надання дозволу на ви-

їзд з України в декілька іноземних держав 
громадянину, який не досяг 16-річного віку, 
без згоди та супроводу другого з батьків є 
можливим, якщо тимчасовий виїзд за межі 
України в декілька держав обумовлений од-
нією метою виїзду, наприклад, певною ту-
ристичною подорожжю тощо.
Обґрунтовано, що той із батьків, з яким 

за рішенням суду визначено або висновком 
органів опіки та піклування підтверджено 
місце проживання дитини, не може само-
стійно вирішувати питання тимчасового 
виїзду дитини за межі України на строк 
більше одного місяця, якщо другий із бать-
ків добросовісно виконує свої батьківські 
обов’язки й не має відповідної заборгова-
ності за аліментами.
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The author of the article has substantiated 
that the right of an individual to free departure 
out of Ukraine is an integral part of the right to 
freedom of movement. It has been established 
that the legislation provides the right of one 
of the parents, where the child’s place of resi-
dence is determined according to the court de-
cision, or in accordance with the conclusion of 
Child Protection Services, to resolve indepen-
dently the issue of the temporary departure of 
a child out of Ukraine for a term not exceeding 
one month for the purpose of treatment, edu-
cation, rehabilitation, etc., if the second parent, 
who duly fulfi lls parental responsibilities, was 
preliminary informed about the temporary de-
parture of the child out of Ukraine by the reg-
istered letter.

It has been proved that one of the parents 
with whom the place of residence of the child is 
determined by the decision of the court or the 



180ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

conclusion of the Child Protection Services, can 
not independently resolve the issues of tempo-
rary departure of the child out of Ukraine for a 
term up to one month, if he does not know the 
place of residence of the other parent.

It has been substantiated that granting a 
permit to a citizen who has not attained the age 
of 16 to leave Ukraine in several foreign states 

without the consent and escort of the second 
parent is possible, if the temporary departure 
out of Ukraine to several states is due to one 
purpose of departure, for example, a certain 
tourist trip, etc. One of the parents, with whom 
the place of residence of the child is determined 
by the decision of the court or the conclusion of 
the Child Protection Services can not indepen-
dently resolve the issues of temporary depar-
ture of the child out of Ukraine for a term more 
than one month, if the second parent carries 
out his parents duties in good faith and does 
not have the maintenance debt.

On the basis of the analysis of the draft Law 
“On Amendments to Certain Legislative Acts of 
Ukraine Regarding the Procedure of a Child’s 
Departure out of Ukraine”, the author has of-
fered not to supplement the Family Code of 
Ukraine with the Art. 1611 “The Article 1611. 
The Right of a Child to Leave Ukraine”, but 
just to amend Part 3 of the Art. 313 of the Civil 
Code of Ukraine regarding the temporary de-
parture of an individual out of Ukraine, who 
has not attained the age of sixteen years.

Key words: a child, right to freedom 
of movement, temporary departure out of 
Ukraine, consent of parents (adoptive parents), 
permission to leave Ukraine without the con-
sent and escorted by the second parent.

АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано, що право фізичної 

особи на вільний виїзд за межі України є скла-
довою права на свободу пересування. Доведено, 
що той із батьків, з яким за рішенням суду ви-
значено або висновком органів опіки надання 
дозволу на виїзд з України в декілька іноземних 
держав громадянину, який не досяг 16-річно-
го віку, без згоди та супроводу другого з батьків 
є можливим, якщо тимчасовий виїзд за межі 
України в декілька держав обумовлений однією 
метою виїзду, наприклад, певною туристич-
ною подорожжю тощо. 
Ключові слова: дитина, право на свободу пе-

ресування, тимчасовий виїзд за межі України, 
згода батьків (усиновлювачів), дозвіл на виїзд з 
України без згоди та супроводу другого з батьків.
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В статье исследуются особенности адап-
тации наследственного законодательства 
Украины к законодательству стран Евро-
пейского Союза. Обосновано два основных 
направления такой адаптации: определение 
наследственного статуса постмортальных 
детей наследодателя и расширение договор-
ных конструкций в сфере наследственного 
права.
Ключевые слова: наследование, наслед-

ственные отношения, наследник, наследода-
тель, завещание, адаптация законодатель-
ства, Европейский Союз.

Із ратифікацією 16.09.2014 р. Угоди між 
Україною та ЄС процес євроінтеграції нашої 
держави перейшов у практичну фазу.
Адаптація законодавства України до за-

конодавства ЄС – це поетапне прийняття та 
впровадження нормативно-правових актів 
України, розроблених з урахуванням зако-
нодавства ЄС. Складність дослідження даної 
тематики пов’язана з тим, що адаптація за-
конодавства – це не разовий акт, а спланова-
на послідовність взаємопов’язаних дій щодо 
зміни існуючого правопорядку, кожна ланка 
якої логічно пов’язана з іншими елементами, 
що разом формують програму саморозвитку 
правової системи держави. Тому, вирішуючи 
завдання стосовно адаптації законодавства, 
держава як відповідно автономна система 
фактично визначає свій шлях розвитку. Про-
цеси адаптації є проявом динамічного – на 
відміну від «звичайного» умовно статистич-
ного, еволюційного – виміру права, способом 
реалізації ще однієї (на додаток до основної – 
регулюючої) функції права, а саме – його мо-
дернізуючої функції, що актуалізувалась на 
новому витку суспільного прогресу і з новою 
силою [1, с. 123].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання проведення адаптації україн-
ського законодавство до законодавства країн 
ЄС достатньо детально висвітлювалися у на-
уковій літературі. Але предмет досліджень 
робіт з цього напряму був сфокусований пе-
реважно на загальних, теоретичних аспектах 

Постановка проблеми
З моменту набуття незалежності України 

магістральним напрямом її зовнішньої по-
літики було визначено курс на європейську 
інтеграцію, що передбачає адаптацію зако-
нодавства України до законодавства країн 
Європейського Союзу (далі за текстом – ЄС).
Слід відзначити, що в Україні існує роз-

винута нормативна база стосовно проведен-
ня адаптації національного законодавства до 
законодавства країн ЄС. У цьому аспекті слід 
назвати: Концепцію адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, схвалену по-
становою Кабінету Міністрів України від 
16.08.1999 р. № 1496; Концепцію Загально-
державної програми адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, схвалену За-
коном України від 21.11.2002 р. № 228-ІV; 
Загальнодержавну програму адаптації зако-
нодавства України до законодавства ЄС, за-
тверджену Законом України від 18.03.2004 р. 



182ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

адаптації (О. Л. Євглевська [1], І. Яков’юк [2], 
О. В. Волошенюк [3], О. І. Миколенко [4]), 
або безпосередньо адаптації саме цивільного 
законодавства України (Н. С. Кузнєцова [5], 
А. С. Довгерт [6], Є. О. Харитонов [7]).
При цьому наукових розвідок, присвяче-

них адаптації українського спадкового зако-
нодавства до законодавства країн ЄС, остан-
нім часом не проводилося. Хоча є всі підста-
ви констатувати актуалізацію вказаної тема-
тики у зв’язку із значним зростанням обсягу 
транскордонного переміщення капіталу, ін-
тенсивним здійсненням міждержавного пе-
реміщення осіб, що передбачає збільшення 
приватноправових відносин за участю іно-
земного елементу. Додамо до цього численні 
випадки смерті громадян України на тери-
торії інших держав, знаходження нерухомо-
го спадкового майна за межами юрисдикції 
України в інших країнах. 

Метою даної статті є визначення осно-
вних напрямів проведення адаптації спад-
кового законодавства України до законодав-
ства країн ЄС.

Виклад основного матеріалу
Наявність іноземного елементу у міжна-

родних спадкових правовідносинах зумов-
люється передусім такими чинниками:
а) іноземним громадянством спадкодав-

ця, який постійно проживав на території да-
ної держави;
б) перебування спадкового майна (неру-

хомість, транспортні засоби, банківські вкла-
ди тощо) на території іншої держави;
в) тим фактом, що спадкодавець останнім 

часом постійно проживав на території іншої 
держави.
Ці та інші обставини ставлять перед спад-

коємцями, органами нотаріату та судами без-
ліч питань, вирішення яких ускладнюється 
через розбіжності у матеріально-правовому 
регулюванні спадкових відносин у різних 
юрисдикціях [8, с. 154].
В аспекті предмета дослідження даної ро-

боти має бути відзначено прийняття Євро-
пейським парламентом і Радою 04.07.2012 р. 
Регламенту № 650/2012 про юрисдикцію, 
застосовуване право, визнання і виконання 
рішень, прийняття і виконання автентичних 

інструментів з питань спадкування та ство-
рення Європейського свідоцтва про спадку-
вання (так званий Регламент «Рим IV») [9], що 
є важливим засобом впорядкування колізій-
них правил у сфері спадкування, в тому числі 
правил щодо погашення боргів спадкодавця. 
Регламент набув чинності на двадцятий день 
від дати його офіційного опублікування і за-
стосовується до процедури спадкування осіб, 
померлих після 17.08.2015 р. Відповідно до 
п. 9 преамбули Регламенту, сфера його дії по-
винна поширюватися на всі цивільно-право-
ві аспекти спадкування, а саме на будь-який 
спосіб передання майна, прав і обов’язків 
унаслідок смерті, як щодо добровільної пере-
дачі на підставі розпорядження на випадок 
смерті, так і щодо передачі у рамках спадку-
вання без заповіту – ab intestate. Водночас, 
цей документ не поширюється на питання 
оподаткування, що належать до сфери пу-
блічного права. 
При цьому адаптацію національного за-

конодавства, його вдосконалення слід від-
різняти від механічного запозичення певних 
правових конструкцій та навіть цілих право-
вих інститутів із зарубіжних правопорядків. 
Слід враховувати, що традиції цивільно-пра-
вового регулювання важливо сприймати при 
вивченні будь-якого цивільно-правового ін-
ституту. Ось чому неприпустимо включати 
до цивільного законодавства конструкції та 
традиції, зародження і розвиток яких нам 
не зовсім відомі і не повною мірою з’ясовані 
[10, с. 309, 310]. Це особливо рельєфно про-
стежується саме у спадковому праві, оскільки 
останнє надзвичайно тісно пов’язане із відно-
синами шлюбу, сім’ї, споріднення, що значно 
зближує спадкове право із сімейним. Крім 
того, на розвиток спадкового законодавства 
істотно впливають національні традиції, зви-
чаї, а також моральні уявлення про форму-
вання кола спадкоємців та порядок розподі-
лу між ними спадщини.
Стійка тенденція останніх років запрова-

дження до національного законодавства за-
рубіжних правових інститутів та конструкцій 
обумовлює проведення глибоких наукових 
досліджень, які б дозволили адаптувати їх 
до українських реалій. Крім того, практика 
застосування тієї чи іншої конструкції в кра-
їнах загального права є неоднаковою залеж-
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но від конкретної юрисдикції, що не завжди 
враховується правознавцями, які посила-
ються на досвід однієї країни. Складність по-
лягає в тому, що запозичуються переважно 
конструкції, які не мають законодавчого за-
кріплення та наукового обґрунтування. 
У цьому аспекті слід назвати відомий 

та досить поширений в країнах загального 
права інститут трасту, який пропонується 
поширити на спадкове право шляхом за-
провадження в національне законодавство 
заповідального трасту. Утім чужорідність 
такої конструкції проявляється в тому, що у 
країнах загального права діє особливий по-
рядок переходу спадщини, відмінний від 
концепції універсального правонаступни-
цтва, що є «візитною карткою» системи рома-
но-германського права. Йдеться, по суті, про 
ліквідацію спадщини за участю спеціального 
суб’єкта особистого представника (personal 
representative), який виявляє та збирає майно 
спадкодавця, сплачує його борги та належні 
податки, мита, вчиняє інші дії, пов’язані з 
управлінням майном. У свою чергу, засто-
сування механізму управління спадщиною 
шляхом укладення відповідного договору є 
ефективним засобом збереження спадкового 
майна та повною мірою відповідає позитив-
ному праву, не порушуючи концепції універ-
сального правонаступництва. 
На нашу думку, адаптація спадкового за-

конодавства України до законодавства країн 
ЄС має проводитися у двох напрямах.
Перший стосується визначення спадко-

во-правового статусу дітей спадкодавця, 
не лише народжених, а й зачатих після від-
криття спадщини («постмортальних дітей», 
від лат. post mortem – посмертний).
При визначенні спадкоємців законода-

вець намагається віднайти оптимальний 
баланс між необхідністю забезпечення най-
ближчих родичів спадкодавця, членів сім’ї та 
врахуванням його припустимої волі, яка не 
була виражена в заповіті в силу певних об-
ставин. Не викликає сумніву, що такий під-
хід, незважаючи на свій консерватизм, має 
враховувати і досягнення сучасної медичної 
науки. Йдеться про те, що за межами норма-
тивного регулювання залишився спадково-
правовий статус особи, не тільки народже-
ної, а й зачатої після смерті спадкодавця із 

застосуванням допоміжних репродуктивних 
технологій (далі за текстом – ДРТ). Інши-
ми словами, можливість спадкування особа-
ми, зачатими після відкриття спадщини, за 
українським законодавством виключається. 
Новітні високорозвинені наукові технології 
дають підставу по-іншому розглядати про-
блему зачаття дитини після смерті її батьків. 
Крім того, природні катаклізми, техногенні 
катастрофи, широке поширення онкологіч-
них захворювань, численні зони бойових 
дій тягнуть велику кількість смертей осіб, які 
перебували у репродуктивному віці. Заморо-
жені гамети здатні зберігатися у відповідних 
умовах досить тривалий час, а тому зачаття 
дитини, народженої за допомогою їх подаль-
шого використання, цілком може відбувати-
ся після смерті спадкодавця. У 1980 р. був 
описаний перший випадок не лише посмерт-
ного народження, а й посмертного відібран-
ня репродуктивного матеріалу [11, с. 479], 
що означало «посмертну (постмортальну) 
репродукція», тобто народження дитини 
після смерті будь-якого з батьків. Історично 
цей феномен характеризував зачаття дитини 
обома батьками, але народження її вже після 
смерті батька. Зараз виконується посмертне 
зачаття з використанням кріоконсервова-
них сперми і ембріонів. Проте, оскільки ДРТ 
прогресують, стало можливим отримати пев-
ну кількість сперміїв від недавно померлого 
чоловіка для подальшого використання в 
програмах запліднення іn vitro. Ця методика 
отримала назву «посмертне отримання спер-
ми» і має тенденцію до зростання [12]. 
Таким чином, розвиток наукових техно-

логій дозволяє здійснити два варіанти по-
смертної репродукції: використання кріо-
консервованої сперми, що була взята за жит-
тя спадкодавця, та вилучення сперми з вже 
померлої особи. 
Законодавствами низки європейських 

країн регулюються питання спадкування 
особами, народженими внаслідок посмерт-
ної репродукції. Так, ст. 9.2 Закону Іспанії 
про допоміжні методи репродукції людини 
№ 14/2006 від 26.05.2006 р. надає можливість 
використання репродуктивного матеріалу 
протягом дванадцяти місяців після смерті 
чоловіка для запліднення його дружини з 
юридичними наслідками, що випливають із 
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сімейного походження. Використання ре-
продуктивного матеріалу після смерті мож-
ливо за умови надання чоловіком згоди на 
це в спеціальному документі, заповіті або 
інструкції. Таке право надається також чо-
ловікам, які не перебувають у шлюбі. Для 
врегулювання правового статусу майбутніх 
ембріонів вони розглядаються як насцитуру-
си [13, р. 7, 8], тобто зачаті за життя спадко-
давця та народжені після його смерті (від лат. 
nasciturus – плід во чреві матері). 
Відповідно до § 2101 Німецького цивіль-

ного укладення, у разі призначення спадко-
ємцем особи, не зачатої на момент відкриття 
спадщини, слід вважати, що вона є додатко-
вим спадкоємцем, якщо не доведене інше. 
Якщо ж волі спадкодавця не відповідає необ-
хідність існування додаткових спадкоємців, 
то таке призначення є недійсним. До наро-
дження дитини, зачатої після смерті спадко-
давця, основними спадкоємцями визнаються 
спадкоємці за законом (§ 2105 Німецького 
цивільного укладення) [14, с. 655, 656]. 
Доцільність визнання спадкових прав за 

особами, не лише народженими, а й зачати-
ми після відкриття спадщини, зумовлюється 
двома чинниками. По-перше, це реалізація 
принципу свободи заповіту, до змісту якого 
включають, серед іншого, і право заповіда-
ча призначити спадкоємцем будь-яку особу, 
як ту, що входить до кола спадкоємців, так 
і будь-яку іншу фізичну та юридичну особу 
[15, с. 94]. По-друге, надання спадкодавцем 
згоди на посмертну репродукцію є всі підста-
ви розглядати як здійснення останнім осо-
бистого немайнового права на репродуктив-
ний вибір. 

Водночас визнання спадкоємцями постмор-
тальних дітей та, відповідно, вдосконалення 
національного законодавства у цьому напряму 
має здійснюватися з урахуванням певних умов, 
зважаючи на необхідність забезпечення прав 
та інтересів інших учасників спадкових право-
відносин (спадкоємців, кредиторів, відказоо-
держувачів) і стабільності майнового обороту. 
До таких умов слід віднести:

1) строк, протягом якого може бути про-
ведено штучне запліднення із застосуванням 
ДРТ, має становити шість місяців з дня від-
криття спадщини, оскільки відповідає стро-
ку, встановленому для її прийняття; 

2) виражене у заповіті відповідне волеви-
явлення спадкодавця. Тобто визнання таких 
осіб спадкоємцями, враховуючи їх зачаття 
вже після відкриття спадщини, має здійсню-
ватися лише за волею спадкодавця. У про-
тилежному випадку запропонована новація 
може стати благодатним ґрунтом для чис-
ленних зловживань з боку інших учасників 
правовідносин. Наприклад, дружина спадко-
давця, маючи на меті зменшення спадкових 
часток дітей померлого від першого шлюбу, 
вдається до штучного запліднення з генетич-
ного матеріалу спадкодавця вже після його 
смерті. 
На нашу думку, з метою визнання пра-

вового статусу постмортальних дітей спад-
кодавця, ст. 1222 ЦК України потребує змін 
шляхом внесення до її змісту пункту, викла-
деного наступним чином: 

«Спадкоємцем за заповітом може бути особа, 
зачата протягом шести місяців з часу відкрит-
тя спадщини внаслідок застосування допоміж-
них репродуктивних технологій з генетичного 
матеріалу спадкодавця». 
Другий напрям адаптації українського 

законодавства із законодавством ЄС має сто-
суватися розширення кола договірних кон-
струкцій у сфері спадкового права. 
Слід врахувати, що європейське законо-

давство ілюструє стійку тенденцію до розши-
рення свободи заповіту шляхом зменшення 
прав обов’язкових спадкоємців. У цьому ас-
пекті показовими є зміни, внесені до Німець-
кого цивільного укладення у 2010 р., згідно 
з якими було збільшене коло підстав для по-
збавлення спадкоємця права на обов’язкову 
частку у спадщині (§ 2333); обмежене право 
спадкоємця на збільшення обов’язкової част-
ки у спадщині, якщо спадкодавець вчинив 
дарування на користь третьої особи (§ 2325), 
а також розширені права спадкоємця за за-
повітом на відстрочення відшкодування 
вартості обов’язкової частки (§ 2331а). При 
цьому рішення про відстрочення відшкоду-
вання вартості обов’язкової частки у спадщи-
ні приймається судом із спадкових справ [14, 
с. 703].
Відповідно до ст. 1056 ЦК Іспанії з метою 

збереження бізнесу, цілісності підприємства, 
збереження контролю над капіталом корпо-
рації або їх груп, обов’язкова частка у спад-
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щині може бути сплачена готівкою. Якщо 
готівки не вистачає, платіж може бути від-
кладений на строк, що не перевищує 5 років 
з дня смерті спадкодавця [16, р. 173].
Зважаючи на склад спадкової маси та 

коло спадкоємців, доцільним є запрова-
дження до цивільного законодавства Укра-
їни договору про відмову від обов’язкової 
частки у спадщині. Сторонами запропоно-
ваного договору є власник майна (майбутній 
спадкодавець) та особа, яка на момент його 
укладення має право на обов’язкову частку 
у спадщині в силу непрацездатності (за ві-
ком або станом здоров’я). Така домовленість 
має на меті виплатити вказаній особі певну 
грошову суму за життя спадкодавця з тим, 
щоб після відкриття спадщини зазначений 
спадкоємець не закликався до спадкування в 
порядку ст. 1241 ЦК України та не претен-
дував на отримання спадщини. Договір про 
відмову від обов’язкової частки у спадщи-
ні не лише забезпечить цілісність окремих 
об’єктів спадкового правонаступництва, а 
й дозволить уникнути спорів між спадкоєм-
цями після відкриття спадщини. Крім того, 
обов’язковий спадкоємець буде забезпече-
ний певним грошовим утриманням за життя 
спадкодавця, розмір якого визначатиметься 
з урахуванням домовленості між сторона-
ми, а не виходячи з імперативного припису 
ст. 1241 ЦК України.
Договір про відмову від обов’язкової част-

ки у спадщині має певну схожість із відступ-
ним як підставою припинення зобов’язання. 
Так, згідно зі ст. 600 ЦК України зобов’язання 
припиняється за згодою сторін внаслідок пе-
редання боржником кредиторові відступного 
(грошей, іншого майна тощо). Сплата визна-
ченої договором про відмову від обов’язкової 
частки у спадщині грошової суми припинить 
існування права, але на майбутнє, адже до 
відкриття спадщини право на обов’язкову 
частку не виникає. За таких обставин осо-
ба, наділена правом на обов’язкову частку у 
спадщині, не закликатиметься до спадкуван-
ня після смерті спадкодавця (іншої сторони 
за договором), а тому положення ст. 1241 ЦК 
України, в тому числі в частині зменшення 
судом розміру обов’язкової частки у спадщи-
ні, до таких правовідносин застосовуватися 
не буде. Відтак нормативна модель договору 

про відмову від обов’язкової частки у спад-
щині паралізує дію ст. 1241 ЦК України.
Крім цього, розширення договірних кон-

струкцій у спадковому праві України може 
здійснюватися шляхом запровадження тако-
го договору, як дарування в рахунок спад-
кової частки, що широко застосовується в 
європейських країнах. У § 2301 Німецького 
цивільного укладення окремо регулюється 
обіцянка дарування на випадок смерті, під 
якою розуміється обіцянка дарування май-
на під умовою, що обдаровуваний переживе 
дарувальника та підпаде під дію правил про 
розпорядження на випадок смерті. 
Австрійське цивільне законодавство міс-

тить дві статті, що регулюють дарування на 
випадок смерті. Відповідно до § 603 ЦК Ав-
стрії mortis causa donatio може розглядатися як 
договір дарування або як заповідальне розпо-
рядження. У свою чергу в § 956 ЦК Австрії, що 
має назву «Дарування на випадок смерті», ви-
значено, що дарування, виконання якого здій-
снюється після смерті дарувальника, є дійсне 
як заповідальний відказ за умови дотримання 
необхідних формальностей. Як договір дару-
вання, воно розглядається лише тоді, коли 
обдаровуваний прийняв дар, дарувальник 
відмовився від права відкликати дарування та 
видав обдаровуваному письмовий власноруч 
підписаний документ [17, с. 109, 170]. 
Запровадження договору дарування в 

рахунок спадкової частки в українське зако-
нодавство забезпечить дотриманням спіль-
них інтересів спадкодавця та спадкоємців та 
дозволить отримати потенційному спадкоєм-
цеві певне майнове благо до відкриття спад-
щини у той момент, коли він цього потребує, 
скажімо, через необхідність вкладення обі-
гових коштів у бізнес-проект. У свою чергу, 
спадкодавець може заповісти належне йому 
майно із відповідним зменшенням частки та-
кого спадкоємця або взагалі позбавленням 
права на спадкування з метою, наприклад, 
недопущення дроблення певних об’єктів 
спадкового наступництва, зокрема підпри-
ємства та фермерського господарства як єди-
них майнових комплексів, земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення. 
Як договір дарування в рахунок спад-

кової частки, так і договір про відмову від 
обов’язкової частки у спадщини, на відміну 
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від інших договорів у сфері спадкування, 
укладаються спадкодавцем за життя. Запро-
поновані договірні конструкції є алеаторни-
ми, що пояснюється наступним. Коло спад-
коємців та склад спадщини визначаються 
за загальним правилом на день смерті спад-
кодавця. А відтак спадкоємець, який на час 
укладення договору був непрацездатним 
в силу стану здоров’я або віку, може у май-
бутньому не набути відповідного правового 
статусу (син спадкодавця став повнолітнім, у 
зв’язку із одужанням батько спадкодавця не 
є інвалідом на час відкриття спадщини). Так 
саме спадкодавець при даруванні в рахунок 
спадкової частки, не може усвідомлювати 
вартість спадщини саме на день своєї смерті.

Висновки
Адаптація національного спадкового за-

конодавства до законодавства країн ЄС має 
проводитися з урахуванням надзвичайно 
тісного зв’язку спадкового права із відноси-
нами шлюбу, сім’ї, споріднення. Крім того, 
на розвиток спадкового законодавства істот-
но впливають національні традиції, звичаї, а 
також моральні уявлення про формування 
кола спадкоємців та порядок розподілу між 
ними спадщини.
У роботі окреслено два основних напря-

ми адаптації українського спадкового законо-
давства до законодавства країн ЄС. Перший 
стосується визначення спадково-правового 
статусу дітей спадкодавця, не лише народже-
них, а й зачатих після відкриття спадщини, 
який пропонується іменувати «постморталь-
ні діти» (від лат. post mortem – посмертний). 
З метою визнання правового статусу по-
стмортальних дітей спадкодавця, пропону-
ється вдосконалити національне цивільне 
законодавство шляхом внесення до ст. 1222 
ЦК України пункту такого змісту: 

«Спадкоємцем за заповітом може бути 
особа, зачата протягом шести місяців з часу 
відкриття спадщини внаслідок застосування 
допоміжних репродуктивних технологій з 
генетичного матеріалу спадкодавця». 
Другий напрям адаптації українського 

законодавства до законодавства країн ЄС 
пов’язаний із розширенням кола договір-
них конструкцій у сфері спадкового права. 
Зважаючи на склад спадкової маси та коло 

спадкоємців, доцільним є запровадження до 
цивільного законодавства України договору 
про відмову від обов’язкової частки у спад-
щині, а також договору дарування в рахунок 
спадкової частки.

Література
1. Євглевська О. Л. Адаптація законодав-

ства як умова майбутнього членства України 
в Європейському Союзі. Державне будівництво 
та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. 
2009. Вип. 17. С. 118–129.

2. Яковюк І. Адаптація і гармонізація за-
конодавства в умовах інтеграції: проблема 
співвідношення. Вісник Академії правових наук 
України. 2012. № 4. С. 29–42.

3. Волошенюк О. В. Гармонізація та уні-
фікація законодавства як форми зближення 
правової системи. Право і суспільство. 2015. 
№ 4. Ч. 4. С. 3–7.

4. Миколенко О. І. Адаптація законодав-
ства України до законодавства Європейсько-
го Союзу як соціально-правове явище. Право-
ва держава. 2016. Вип. 22. С. 151–156.

5. Кузнєцова Н. С. Проблеми відповід-
ності цивільного законодавства України 
стандартам європейського права. Універси-
тетські наукові записки. 2005. № 1–2. С. 66–69.

6. Довгерт А. С. Сучасна гармонізація док-
трин, кодексів та інших законів з цивільного 
права у країнах ЄС. Тенденції розвитку цивільного 
права у країнах Європи. Інформаційні матеріали. 
Київ: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С. 13–20.

7. Харитонов Є. О. Методологічні заса-
ди дослідження проблем правової адаптації 
України до внутрішнього ринку ЄС. Наукові 
праці Національного університету «Одеська юри-
дична академія». 2015. Т. 17. С. 232–270.

8. Кисіль В. Спадкові відносини в сучас-
ному міжнародному приватному праві. Право 
України. 2013. № 7. С. 154–182.

9. Regulation (EU) № 650/2012 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 4 July 
2012 on jurisdiction, applicable law, recogni-
tion and enforcement of decisions and accep-
tance and enforcement of authentic instru-
ments in matters of succession and on the cre-
ation of a European Certifi cate of Succession. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650 (Last ac-
cessed: 07.02.2018).



187

Êóõàðºâ Î.ª. - Êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ àäàïòàö³¿ ñïàäêîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè...

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості адап-

тації спадкового законодавства України до зако-
нодавства країн Європейського Союзу. Обґрун-
товано два основних напрями такої адаптації: 
визначення спадкового статусу постморталь-
них дітей спадкодавця та розширення договір-
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SUMMARY 
The article deals with the peculiarities of ad-

aptation of Ukraine’s inheritance legislation to 
legislation of the European Union countries. It is 
emphasised that the adaptation of national inheri-
tance legislation to the European Union legislation 
should be carried out taking into account extremely 
close connection of the inheritance law with mari-
tal, family, kinship relationships . In addition, the 
development of inheritance legislation is signifi -
cantly infl uenced by national traditions, customs, 
as well as moral ideas about the formation of heirs 
circle and the order of inheritance distribution be-
tween them.

The paper outlines two main directions of ad-
aptation of Ukrainian inheritance legislation to 
the European Union legislation. The fi rst direction 
defi nes succession and legal status of a testator’s 
children, not only born but conceived after succes-
sion commencement, who are proposed to be called 
“post-mortem children” ( from Latin word post 
mortem – posthumous). In order to recognize the 
legal status of post-mortem children of a testator, it 
is proposed to improve the national civil legislation 
by enshrining the legal possibility of inheritance 
by such persons under two conditions: conceiving 
of an heir with the help of reproductive technolo-
gies using genetic material of a testator within six 
months from the date of succession commencement; 
appointment of such a person as a legatee, i.e. ac-
cording to testator’s consent to conceive a child af-
ter his death.

The second direction of adaptation of Ukrai-
nian legislation to the European Union legislation 
is connected with broadening the range of contrac-
tual structures in inheritance fi eld. Taking into 
account the content of succession mass and circle 
of heirs , it is proposed to introduce an agreement 
for renunciation of compulsory portion of inheri-
tance and donation agreement for hereditary share, 
known to foreign legal orders, to the Civil legisla-
tion of Ukraine 

Keywords: inheritance, inheritance relation-
ship, heir, testator, will, legislation adaptation, Eu-
ropean Union.
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Постановка проблемы. Актуальность 
темы статьи обусловлена вызовами, воз-
никшими перед национальной юридической 
наукой в связи с избранием Украиной векто-
ра по приобретению статуса полноправного 
члена Европейского Союза. Эти вызовы по-
буждают ученых изучать опыт европейских 
стран, удачно соединяя его с национальным 
достоянием в области права. 
В предлагаемой статье раскрывается 

правовая природа гарантии, рассматрива-
ются ее правовые признаки и различные 
взгляды на ее правовую природу. Гарантия ис-
следуется как составная часть как граждан-
ского, так и банковского законодательства. 
Акцентируется внимание читателей имен-
но на независимости гарантии от основного 
обязательства, ведь неустойка, задаток, за-
лог и поручительство неразрывно связаны 
с исполнением и действительностью основ-
ного обязательства, что не совсем может 
устраивать участников соответствующих 
отношений. Принцип независимости обяза-
тельства гаранта перед бенефициаром от 
основного обязательства проявляется в том, 
что основаниями к отказу в удовлетворении 
требования бенефициара могут служить ис-
ключительно обстоятельства, связанные с 
неисполнением условий самой гарантии, ко-
торые не имеют никакого отношения к ос-
новному обязательству [1].

 Целью статьи является исследование 
правовой природы гарантии в национальном 
праве (в частности гражданском) и особен-
ностей ее правового регулирования.

Анотація 
Постановка проблеми. Актуальність 

теми статті обумовлена викликами, що по-
стали перед національною юридичною на-
укою у зв’язку з обранням Україною вектора 
щодо набуття статусу повноправного члена 
Європейського Союзу. Ці виклики спонука-
ють науковців вивчати досвід європейських 
країн, вдало поєднуючи його з національ-
ним надбанням у галузі права. 
У пропонованій статті розкривається 

правова природа гарантії, розглядають-
ся її правові ознаки та різні погляди на її 
правову природу. Гарантія досліджується 
як складова частина як цивільного, так і 
банківського законодавства. Акцентується 
увага читачів саме на незалежності гаран-
тії від основного зобов’язання, адже не-
устойка, завдаток, застава та порука нероз-
ривно пов’язані з виконанням і дійсністю 

Объектом исследования являются право-
отношения, возникающие в связи с приме-
нением гарантии как способа обеспечения 
исполнения обязательств в контексте ее воз-
никновения и развития.

 Предметом исследования является га-
рантия как сложная правовая категория в 
гражданском праве Украины, а также ее пра-
вовая природа и значения и концептуальные 
подходы к ее изучению.
Ключевые слова: гарантия, контргаран-

тия, односторонняя сделка, гарант, бенефи-
циар, принципал, обязательство, договор пре-
доставления гарантии, гарантийное письмо.
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основного зобов’язання, що не зовсім може 
влаштовувати учасників відповідних відно-
син. Принцип незалежності зобов’язання 
гаранта перед бенефіціаром від основного 
зобов’язання проявляється в тому, що під-
ставами до відмови в задоволенні вимоги бе-
нефіціара можуть служити виключно обста-
вини, пов’язані з невиконанням умов самої 
гарантії, які не мають жодного стосунку до 
основного зобов’язання [1].
Метою статті є дослідження правової 

природи гарантії в національному праві (зо-
крема цивільному) та особливостей її право-
вого регулювання.
Об’єктом дослідження є правовідносини, 

що виникають у зв’язку із застосуванням 
гарантії як способу забезпечення виконан-
ня зобов’язань у контексті її виникнення та 
розвитку.
Предметом дослідження є гарантія як 

складна правова категорія в цивільному 
праві України, а також її правова природа 
та значення і концептуальні підходи до її 
вивчення.
Ключові слова: гарантія, контргарантія, 

односторонній правочин, гарант, бенефі-
ціар, принципал, зобов’язання, договір на-
дання гарантії, гарантійний лист.
Загальновідомо, що гарантія є одним 

із передбачених у ст. 546 ЦК України [2] 
способів забезпечення зобов’язань. Її на-
зивають найзручнішим інструментом пога-
шення кредитних зобов’язань. Вона дуже 
часто використовується кредиторами для 
мінімізації втрат фінансів, саме тому на цю 
послугу зростає попит. Зокрема, фінансові 
установи, йдучи назустріч клієнтам, актив-
но розвивають надання гарантій і контрга-
рантій. 
Нормативно-правовими актами, що 

регламентують питання гарантійних від-
носин, є статті 560 – 569 ЦК України [2], 
закони України «Про банки і банківську 
діяльність» [3], «Про фінансові послуги та 
ринки фінансових послуг» [4], «Про валюту і 
валютні операції» [5], Положення про поря-
док здійснення банками операцій за гаран-
тіями в національній валюті та іноземних 
валютах [6], Інструкція про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку бан-
ків України [7]. 

Отже, ст. 560 ЦК України [2] так визна-
чає поняття гарантії: за гарантією банк, 
інша фінансова установа, страхова орга-
нізація (гарант) гарантує перед кредито-
ром (бенефіціаром) виконання боржником 
(принципалом) свого обов’язку. Гарант від-
повідає перед кредитором за порушення 
зобов’язання боржником. 
Тому можна упевнено стверджувати, що 

гарантом за гарантією може виступати лише 
спеціальний суб’єкт, що відповідає вимогам 
законодавства і має належну ліцензію. Та-
ким чином, інтерес кредитора гарантується 
через залучення до основного зобов’язання, 
яке існує між кредитором та боржником, 
третьої особи – гаранта.
Для цього способу забезпечення вико-

нання зобов’язання визначено такий спеці-
альний суб’єктний склад: принципал, яким 
є боржник за основним зобов’язанням; 
бенефіціар, яким є кредитор за основним 
зобов’язанням, та гарант. Якщо принципал 
і бенефіціар – це будь-які учасники цивіль-
них правовідносин, то гарантами можуть 
виступати лише фінустанови. До таких згід-
но із Законом «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових 
послуг» [4] відносять:

1) банки, для яких видача гарантій та 
інших зобов’язань за третіх осіб, що перед-
бачають їх виконання у грошовій формі, є 
однією з банківських операцій відповідно 
до ст. 47 Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність» [3];

2) страхові організації згідно із Законом 
України «Про страхування» [8];

3) інші фінансові установи: кредитні 
спілки, ломбарди, лізингові компанії, дові-
рчі товариства, установи накопичувального 
пенсійного забезпечення, інвестиційні фон-
ди та компанії та інші юридичні особи, ви-
ключним видом діяльності яких є надання 
фінпослуг [9].
Зауважимо, що гарантією можна забез-

печити будь-яке зобов’язання. При цьому 
необов’язково, щоб таке зобов’язання вже 
існувало на момент її видачі. Як зазначено 
у відповідних нормах ЦК України [2] про 
гарантію, немає перешкод для її видачі за-
для забезпечення зобов’язання, що виникне 
в майбутньому. Тоді гарантія набере чин-
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ності або з моменту виникнення основного 
зобов’язання, або в більш пізній строк, про 
що зазначається в ній. А от відкладальною 
умовою може бути момент видачі позичаль-
ником гаранту комісійної винагороди, яка 
визначена процентом від суми гарантії. 
Ініціатором виникнення гарантійних 

відносин зазвичай виступає принципал, 
який зацікавлений у видачі гарантії. Адже 
відомо, що дуже часто від її наявності зале-
жить отримання позики, кредиту, виник-
нення інших правовідносин.
Для отримання гарантії принципал має 

подати заяву, що складається в довільній 
формі. Що стосується гарантій, які видають-
ся банками, то така заява повинна відповіда-
ти вимогам, передбаченим главою 1 розділу 
2 постанови НБУ «Про затвердження По-
ложення про порядок здійснення банками 
операцій за гарантіями в національній та 
іноземних валютах» [6].
ЦК України [2] гарантії як способу за-

безпечення виконання зобов’язання надав 
дещо новий сенс. Тому в цивільному обігу 
було запроваджено новий термін «банків-
ська гарантія» чи «фінансова гарантія».
Дослідженням правової природи гаран-

тії як одностороннього банківського право-
чину займалися такі науковці, як Л. Бірюко-
ва, Л. Єфімова, Л. Єсіпова, Н. Ковалевська, 
О. Олійник, Є. Павлодський, Н. Рассказова 
тощо. Найбільш повну та ґрунтовну працю, 
на нашу думку, щодо банківських правочи-
нів здійснив І. Безклубий [10]. Упроваджен-
ня на практиці результатів відповідних нау-
кових досліджень та застосування положень 
ЦК України [2] надає поштовх до широкого 
запровадження правочину гарантії в цивіль-
ному обороті. Запропонована дефініція, що 
міститься в ЦК України, є модифікацією ви-
значення банківської гарантії із ст. 2 Уніфі-
кованих правил Міжнародної торгівельної 
палати для банківських гарантій на першу 
вимогу 1992 р. [11]. Зауважимо, що у міжна-
родній банківській і комерційній діяльності 
положення цих правил слугують правовими 
звичаями. 

Як зазначають М. І. Брагінський і В. В. Вітрян-
ський, принцип незалежності зобов’язання 
гаранта перед бенефіціаром від основного 
зобов’язання проявляється в тому, що під-

ставами до відмови в задоволенні вимоги бе-
нефіціара можуть служити виключно обста-
вини, пов’язані з невиконанням умов самої 
гарантії, які не мають жодного стосунку до 
основного зобов’язання [1, с. 478].
Гарантія як односторонній, абстрактний 

цивільний правочин може виконувати роль 
не лише акцесорного зобов’язання. Зокре-
ма, банки звернули увагу на самостійний 
характер цього правочину. Разом з функ-
цією способу забезпечення зобов’язання, 
гарантія за своєю економічною сутністю 
розглядається як кредитна операція. Дій-
сність цього зобов’язання не залежить 
від письмового правочину між гарантом 
і принципалом (боржником), який може 
бути оформлений у вигляді договору про 
надання гарантії. Предметом такого дого-
вору є зобов’язання банку надати гарантію. 
Зазначене зобов’язання спрямоване на ви-
никнення нового зобов’язання, але вже в 
межах іншого правочину та за участю га-
ранта та бенефіціара. Як наголошує І. Без-
клубий, будучи самостійним, гарантійне 
зобов’язання виникає між гарантом і бене-
фіціаром на підставі одностороннього пись-
мового зобов’язання гаранта. 
Дослідник підкреслює, що слід зверну-

ти увагу на досить поширений документ, 
який зустрічається в банківській практиці 
та який інколи помилково ототожнюють з 
гарантією. Йдеться про гарантійний лист 
банку. Такий лист не є власне гарантією, а 
він лише повідомляє контрагента про мож-
ливість видачі гарантій (мова про інформа-
ційне навантаження) [10, с. 266 – 267]. 
З позицій національного банківсько-

го законодавства надання гарантії банком 
розглядається як правочин, що забезпечує 
здійснення кредитної операції (статті 47, 49 
Закону «Про банки і банківську діяльність») 
[3]. Отже, банк надає клієнту таку фінансо-
ву послугу, яка є відплатною, а це означає, 
що принципал також несе зобов’язання. 
Умови щодо оплати послуги з надання га-
рантії (розмір винагороди, форма розрахун-
ків, строки оплати тощо) зазвичай перед-
бачаються окремим двостороннім правочи-
ном між принципалом та банком і не міс-
тяться у формулярі гарантії. Менше з тим, 
зобов’язання гаранта перед бенефіціаром є 
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незалежними від відносин, що виникають 
між ним та принципалом, якщо інше не обу-
мовлене в гарантії. 
Принцип незалежності гарантії від осно-

вного зобов’язання не дає можливості банку 
брати участь у розгляді спору, що може ви-
никнути між принципалом і бенефіціаром 
навіть тоді, коли спір пов’язаний зі сплатою 
гарантійних платежів. Банк набуває права 
відмовитися від задоволення вимоги бене-
фіціара, якщо вимога або додані до неї доку-
менти не відповідають умовам гарантії або 
якщо вони подані гарантові після закінчен-
ня строку дії гарантії [10, c. 267]. 
За твердженням І. Безклубого, умови 

відносно можливого впливу відносин між 
банком і боржником на зобов’язання, що 
складає зміст гарантії, може бути пов’язана, 
зокрема, із строком дії гарантії. Загальне 
правило передбачає, що гарантія є чинною 
від дня її видачі. Проте як односторонній 
правочин гарантія може містити інший 
порядок набуття нею чинності (йдеться 
зокрема про встановлення відкладальної 
умови набрання гарантією чинності) [10,-
c. 268].
Загальновідомо, що на практиці засто-

совується гарантія двох видів: відклична та 
безвідклична. Як зазначається в чинному 
законодавстві, гарантія не може бути від-
кликана гарантом, якщо в ній встановлено 
інше (ч. 3 ст. 561 ЦК України [2]). Інакше 
кажучи, відкличною є лише така гарантія, у 
якій про це зазначено. Разом з тим відклич-
ну гарантію не можна відкликати, якщо кре-
дитор вже пред’явив вимоги до банківської 
установи [10, с. 268].
О. Олійник вважає, що обсяг відпові-

дальності гаранта визначається за двома па-
раметрами:

1) початково розмір відповідальнос-
ті визначається тією сумою, що зазначена 
в гарантії; при цьому зазначена сума може 
включати в себе як суму кредиту, так і суму 
процентів; 

2) у разі якщо гарант несвоєчасно аба 
неналежним чином виконав свій обов’язок 
сплатити відповідну суму, він може нести 
відповідальність уже за власні дії на загаль-
них підставах. Останнє можливе, якщо в са-

мій гарантії не була зафіксована обмежена 
відповідальність гаранта [14, с. 365]. 
Як наголошує І. Безклубий, бенефіціар 

може пред’явити вимогу до банку у межах 
строку, установленого в гарантії, на який її 
видано. Але передати право вимоги до га-
ранта, якщо інше не встановлено гарантією, 
кредитор не взмозі. Вимога кредитора до 
гаранта про сплату грошової суми відповід-
но до виданої ним гарантії пред’являється 
в письмовій формі. До вимоги слід додати 
документи, вказані в гарантії. У вимозі до 
гаранта або в доданих до неї документах 
кредитор повинен зазначити, у чому саме 
полягає порушення боржником основного 
зобов’язання, забезпеченого гарантією [10, 
с. 269]. 
Враховуючи особливості банківської 

гарантії як правового механізму щодо на-
дання банком фінансової послуги, І. Без-
клубий пропонує таке визначення банків-
ської гарантії – це кредитна операція, що 
здійснюється на підставі одностороннього, 
абстрактного, відплатного правочину, за 
яким банк (гарант) гарантує перед креди-
тором (бенефіціаром) виконання боржни-
ком (принципалом) свого обов’язку [10,-
с. 269]. 
На практиці гарантія за способом надан-

ня має такі різновиди: пряма та непряма. 
Пряма гарантія надається гарантом безпо-
середньо бенефіціару згідно з інструкціями 
принципала. Коли ж гарант надає гарантію 
бенефіціару за наказом принципала (іншо-
му банку) в обмін на його контргарантію 
– це непряма гарантія (опосередкована). 
Контргарантію можна визначити як зустріч-
ну гарантію, яку надає банк-принципал на 
користь гаранта чи іншого банку-гаранта. 
Слід зауважити, що порядок роботи з контр-
гарантією аналогічний порядку роботи з га-
рантією. 
Використання непрямих гарантій є 

характерною ознакою для забезпечення 
зобов’язань за міжнародними договорами. 
Суб’єкти, які уповноважені надавати гаран-
тії/контргарантії (гаранти), можуть їх нада-
вати як у національній, так і в іноземній ва-
лютах для забезпечення принципалом своїх 
зобов’язань перед бенефіціаром за осно-
вним зобов’язанням. 
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Як зазначає Л. В. Панова, національне 
законодавство передбачає також такі форми 
гарантії: 

1) умовна – гарантія, за якою банк-
гарант у разі порушення принципалом сво-
го зобов’язання, забезпеченого гарантією, 
сплачує кошти бенефіціару на підставі ви-
моги останнього та в разі виконання ним 
відповідних умов або подання документів, 
зазначених у гарантії;

2) безумовна – гарантія, за якою банк-
гарант у разі порушення принципалом сво-
го зобов’язання, забезпеченого гарантією, 
сплачує кошти бенефіціару за першою його 
вимогою без подання будь-яких інших до-
кументів або виконання будь-яких інших 
вимог.
Дослідниця вказує, що банк-гарант 

може надавати такі види гарантій: гарантії 
платежу, тендерні гарантії (йдеться про за-
безпечення пропозицій), гарантії виконан-
ня зобов’язань, гарантії авансового платежу, 
гарантії повернення кредиту та інші види 
[12, с. 87].
Л. В. Панова наголошує, що ЦК України 

[2] передбачає такі загальні особливості га-
рантії як способу забезпечення зобов’язань: 

1) гарантія є самостійною, тобто неза-
лежною від основного зобов’язання; 

2) як правило, гарантія не може бути від-
кликана;

3) права за гарантією не можуть бути пе-
редані третій особі;

4) гарантія є чинною з моменту її видачі, 
якщо інше не передбачено договором;

5) за надання гарантії сплачується вина-
города;

6) гарантія має письмову форму;
7) гарант має право на зворотну вимогу 

[12, с. 88].
Однією з основних операцій, яка прово-

диться при наданні гарантії, є виплата комі-
сійної винагороди.
Фінансові установи практикують як ра-

зову комісійну винагороду, так і за кожен 
день прострочення виконання. Умови ви-
плати комісійної винагороди також можуть 
бути різними: або вони виплачуються до 
операції по наданню гарантії, або – після, 
або протягом всього строку дії гарантії. При 
наданні контргарантії вартість комісійної 

винагороди зростає на суму комісії контр-
агента [12, с. 90].
Л. В. Панова наголошує, що істотними 

умовами гарантії є:
1) найменування принципала, бенефіці-

ара та гаранта;
2) посилання на основне зобов’язання, в 

якому передбачена видача гарантії;
3) максимальна сума коштів, яка підля-

гає виплаті, та валюта платежу;
4) строк, на який видано гарантію, або 

подія, при настанні якої припиняється 
зобов’язання гаранта; 

5) умови, на підставі яких здійснюється 
платіж. 
Зобов’язання гаранта перед бенефіціа-

ром за гарантією припиняються:
1) при виплаті бенефіціару грошової 

суми, на яку видано гарантію;
2) після закінчення строку, на який ви-

дано гарантію;
3) після відмови бенефіціара від своїх 

прав за гарантією та повернення її гаранту;
4) після відмови бенефіціара від своїх 

прав за гарантією шляхом письмової заяви 
про звільнення гаранта від його обов’язків. 

 Якщо дія гарантії припинена, гарант не 
пізніше наступного дня після припинення 
гарантії повідомляє про це принципала [12, 
с. 90]. 
Досліджуючи правову природу гарантії, 

обов’язково слід наголосити ще на одній 
особливості цього правового інституту – 
йдеться про те, що гарантія є односторон-
нім правочином. Проте із цього приводу 
існує декілька наукових поглядів. Зокрема,-
С. С. Алексєєв зазначає, що «банківська га-
рантія може бути як одностороннім, так і 
дво- чи багатостороннім правочином: усе 
залежить від конкретних обставин, від фак-
тичних відносин … відносини можуть бути 
оформлені і тристороннім (бенефіціар, га-
рант, принципал) договором [13, с. 55]. 
Л. В. Панова зазначає, що аргументом 

на користь того, що зобов’язання за гаран-
тією є одностороннім правочином, є ознака, 
яка властива таким правочинам (ч. 3 ст. 202 
ЦК України [2]). Йдеться про те, що одно-
стороннім правочином є дія однієї сторо-
ни, яка може бути представлена однією чи 
кількома особами. Односторонній правочин 
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може створювати обов’язки лише для осо-
би, яка його вчинила. Він може створювати 
обов’язки для інших осіб лише у випадках, 
установлених законом, або за домовленістю 
з цими особами [12, с. 93]. Тому вона робить 
висновок про те, що не можна погодитися із 
тими науковцями, які розглядають гарантію 
як дво- або багатосторонній договір. Дослід-
ниця пропонує таке визначення гарантії – 
це письмове зобов’язання банку або іншої 
фінансової установи, яке видане за заявою 
іншої особи (принципала) сплатити креди-
тору принципала (бенефіціару) відповідно 
до вимог виданого гарантом зобов’язання 
грошову суму за письмовою вимогою про її 
сплату.
Насамкінець зауважимо, що гарантія 

може бути як банківська, так і інша. Тоб-
то говорити лише про банківську гаран-
тію було б неправильно, оскільки власне 
про це і зазначено в чинному законодав-
стві. Зокрема, законодавець у ЦК України 
[2] зазначає, що письмове підтвердження 
у вигляді гарантійного листа може дати 
як банк, так і будь-яка кредитна установа 
або страхова організація про задоволення 
вимог управленої сторони. Тому можна 
зробити висновок, що найменування «бан-
ківська гарантія» є родовим поняттям і не 
позначає виключно гарантії, що надаються 
банками. 
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Formulation of the problem. The topic of 
the article’s actuality is formed by the challeng-
es that have arisen before the national legal sci-
ence in connection with the Ukraine’s chosen 
vector to acquire the status of a full member 
of the European Union. These challenges en-
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courage scientists to study the experience of 
European countries, successfully connecting it 
with the national heritage in the fi eld of law.

The proposed article reveals the legal na-
ture of the guarantee, discusses its legal char-
acteristics and the various views on its legal 
nature. The guarantee is investigated as an in-
tegral part of both civil and banking legislation. 
The attention of readers is focused precisely on 
the independence of the guarantee from the 
basic obligation, because the penalty, deposit, 
pledge and surety are inextricably linked to 
the performance and validity of the basic ob-
ligation, which is not entirely suitable for the 
participants of the relevant relationship. The 
principle of independence of the guarantor’s 
obligation to the benefi ciary from the main ob-
ligation is manifested in the fact that the rea-
sons for refusing to meet the benefi ciary’s de-
mand can only be circumstances related to the 

failure to fulfi ll the conditions of the guarantee 
itself, which have nothing to do with the main 
obligation [1].

The purpose of the article is to study the legal 
nature of guarantees in national law (in partic-
ular, civil law) and the peculiarities of its legal 
regulation.

The object of the research is the legal relations 
arising in connection with the application of 
the guarantee as a way of ensuring the fulfi ll-
ment of obligations in the context of its occur-
rence and development.

The subject of the research is the guarantee 
as a complex legal category in the civil law of 
Ukraine, as well as its legal nature and values 
and conceptual approaches to its study.

Keywords: guarantee, indirect guarantee, 
unilateral transaction, guarantor, benefi ciary, 
obligor, obligation, guarantee contract, letter of 
guarantee.
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Научная статья посвящена одной из 
особых признаков договора управления пред-
приятием единым имущественным ком-
плексом - предмет. поэтому особенностью 
этой разновидности договора управления 
является то, что в его заключения должна 
обязательно проводиться инвентаризация, 
а документами, подтверждающими состав 
имущественного комплекса, выступят: акт 
инвентаризации, бухгалтерский баланс, за-
ключение независимого аудитора о составе и 
стоимости предприятия, а также перечень 
всех долгов (обязательств), включаемых в со-
став предприятия, с указанием кредиторов, 
характера, размера и сроков их требований. 
Исходя именно из особенностей предмета 
этого договора, общие положения договора 
управления имуществом будут применять-
ся к договору управления предприятием, но в 
пределах, которые будут отвечать сущности 
последнего. В данной статье дается опреде-
ление понятия «услуги» и охарактеризованы 
ее признаки. При написании статьи авто-
ром проанализированы взгляды ученых на 
проблематику состав предмета настоящего 
договора.
Ключевые слова: договор управления 

предприятием единый имущественный 
комплекс, услуга, управления имуществом, 
предмет договора, предприятие, объекты 
гражданских прав.

Постановка проблеми
Виходячи з того, що ЦК України перед-

бачив як предмет договору управління май-
ном і підприємство, слід вважати, що за сво-
єю типовою належністю договір управлін-
ня підприємством — це різновид договору 
управління майном. Існує навіть точка зору, 
що з усіх об’єктів цивільних прав підпри-
ємство є найбільш адекватним для відносин 
управління майном. Чим же відрізняється 
від загальної моделі договору управління 
майном договір управління підприємством? 
Як і відносно будь-якого іншого договору з 
підприємством, це пов’язано з предметом 
договору, а тому особливістю цього різно-
виду договору управління є те, що до його 
укладення повинна обов’язково проводити-
ся інвентаризація, а документами, що під-
тверджують склад майнового комплексу, 
будуть: акт інвентаризації, бухгалтерський 
баланс, висновок незалежного аудитора про 
склад і вартість підприємства, а також пе-
релік усіх боргів (зобов’язань), які включа-
ються до складу підприємства, з вказівкою 
кредиторів, характеру, розміру і строків їх 
вимог. Виходячи саме з особливостей пред-
мета цього договору, загальні положення 
договору управління майном будуть засто-
совуватися до договору управління підпри-
ємством, але в межах, які відповідатимуть 
сутності останнього. Основна проблема, яка 
стоїть перед нами - це донести до читачів, 
що предмет договору управління підпри-
ємством як єдиним майновим комплексом 
поєднує дії(діяльність) з надання управлін-
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ських послуг і конкретизований результат 
такої діяльності чи дії.

Аналіз останніх досліджень                     
і публікацій

Питанню предмета договору управлін-
ня підприємством єдиним майновим комп-
лексом приділяє увагу значна кількість на-
уковців (як вітчизняних, так і зарубіжних). 
Обгрунтуванню окремих складових частин 
предмета договору присвятили свої пра-
ці Кривобок С. В., Федорченко Н.В., Рєз-
нікова В.В., Телестакова А.А., Горбунов 
В.В.,Слюсаревський М.М. та багато інших.
Утім. Проблеми складу предмету договору 
управління підприємством єдиним майно-
вим комплексом потребують подальших по-
глиблених досліджень.

Мета статті.
Метою статті є необхідність визначити 

предмет та проаналізувати положення за-
конодавства, що регулює правовий режим 
майна підприємства як єдиного майнового 
комплексу та норми, які регулюють відно-
сини з управління майном. Це дасть можли-
вість визначити особливості договору управ-
ління підприємством як єдиним майновим 
комплексом.

Виклад основного матеріалу                 
дослідження

 Договір управління майном належить 
до договорів про надання послуг. У юридич-
ній літературі містяться різні позиції щодо 
розуміння суті послуг та їх характерних 
ознак. Зокрема, Н.В. Федорченко визначає, 
що предметом послуг є надання за завдан-
ням замовника різного роду послуг, тобто 
безпосередня діяльність, що полягає у вчи-
ненні виконавцем певних дій або діяльності, 
а також корисний ефект від вчинення дії або 
діяльності виконавця, який (мається на увазі 
ефект) ніколи не набуває форми нової речі. А 
саму послугу розглядує як дію або сукупність 
дій (діяльність), об’єднаних однією метою – 
створення корисного ефекту. 
Натомість Д.І. Степанов розглядує по-

слугу як юридичну категорію через поняття 
об’єктів цивільних прав, які є видом специ-
фічних зобов’язань. При цьому серед інших 

об’єктів зобов’язань, які направлені на здій-
снення дій, послуги можуть бути виділені за 
допомогою специфічної поведінкової харак-
теристики: це операція (ряд послідовно здій-
снюваних дій, поєднаних спільною метою) 
або діяльність, яка характеризується такими 
ознаками, як неосяжність, невідокремле-
ність, синхронність надання та отримання, 
неможливість збереження, неформалізова-
ність якості.
Поняття послуги є багатогранним. По-

слуга з управління підприємством як майно-
вим комплексом включає не лише фактичні 
та юридичні дії, а й є підставою існування 
виробничих відносин, наслідком яких є ви-
никнення і набуття матеріалізованих благ, 
які мають споживчу вартість.
На корисному ефекті результату послуги 

неодноразово зверталася увага в літературі. 
Так, В.В. Рєзнікова визначає послугу як пев-
ну діяльність, яка не пов’язана зі створен-
ням речі (її відновленням, ремонтом тощо), 
однак сама по собі породжує відповідне бла-
го, що має споживчу вартість, та в силу своїх 
корисних властивостей здатна задовільнити 
певні потреби, і характерними ознаками по-
слуги визначає: 

1) корисний ефект;
2) невіддільність від джерела (синхрон-

ність надання та отримання послуги);
3) непомітність, невідчутність;
4) нематеріальність;
5) якість: диференційованість якості по-

слуги (залежність від кваліфікації, професій-
них якостей безпосереднього виконавця, по-
слугонадавача);

6) екслюзивність ;
7) неможливість зберігання;
8) невичерпність.
Не всі з перелічених ознак властиві дого-

вору управління підприємством як єдиним 
майновим комплексом. Але корисний ефект 
є наслідком управління як виду послуги. Ко-
рисний ефект може мати як матеріалізовану, 
так і нематеріальну форму.
Не можна спрощено трактувати послугу 

як дію (діяльність), яка споживається в про-
цесі її надання. Мета послуги полягає в за-
доволенні певного інтересу. Адже будь-який 
договір укладається з певною метою. Корис-
ний ефект за договором управління підпри-
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ємством як єдиним майновим комплексом 
полягає в оптимальному використання його 
з підприємницькою метою, а оскільки остан-
ня має на меті як отримання прибутку, так і 
отримання доходів у натуральній чи грошо-
вій формі. 
Тому, хоча договір управління підпри-

ємством як єдиним майновим комплексом 
належить до групи договорів про надання 
послуг, остання як предмет договору має 
певні особливості і відрізняється від інших 
послуг, що надаються в рамках цієї групи до-
говорів. Згідно з ст.177 ЦК України послуга 
визнається одним із об’єктів цивільних прав. 
Але за сутністю окремих видів послуг вони 
істотно відрізняються одна від одної. Отже, 
представляє інтерес суть послуги як об’єкта 
в цивільному правовідношенню, який вини-
кає на підставі договору управління підпри-
ємством як єдиним майновим комплексом.
У літературі висловлена позиція, що по-

слуга є об’єктом цивільних прав лише як 
об’єкт зобов’язальних правовідносин, оскіль-
ки принциповою відмінністю послуг від 
інших об’єктів цивільних прав є те, що по-
слуги є похідними від зобов’язального пра-
ва. Виділення послуги як окремої категорії 
об’єктів цивільних прав можливе постільки, 
оскільки існує зобов’язальне право. Отже, 
вважає Д.І. Степанов, про послуги можна 
вести мову лише у зв’язку із зобов’язаннями 
про надання послуг, відповідно послуги не 
можуть існувати так, як об’єкти матеріаль-
ного світу. Тому обґрунтовує визначення 
послуги як різновиду об’єктів цивільних 
правовідносин, що виражається у вигляді 
певної правомірної операції, тобто у вигля-
ді ряду дій виконавця або у діяльності, що 
є об’єктом зобов’язання, яка має нематері-
альний ефект, нестійкий речовий результат 
або уречевлений результат, пов’язаний з ін-
шими договірними відносинами і яка харак-
теризується властивостями здійсненності, 
невіддільності від джерела, моментальною 
споживністю, недореалізованістю якості.
Окремі елементи коментованого визна-

чення є актуальними для характеристики 
предмету договору управління підприєм-
ством як єдиним майновим комплексом, 
враховуючи природу відносин з управління 
– та їх триваючий характер. Такого роду від-

носини мають певні особливості, пов’язані з 
певним конкретизованим майновим резуль-
татом, отримуваним установником управлін-
ня. Цю специфіку не враховує А. А. Телеста-
кова, яка розглядає послугу як специфічний 
об’єкт цивільних прав, продукт корисної 
дії або діяльності, що не має майнового ви-
раження, результат якої не має юридично-
го значення і не може бути гарантованим. 
Тому пропонує розглядувати предмет до-
говору про виконання робіт і надання по-
слуг як цілеспрямовану дію (діяльність), од-
нак відмінність цих договорів проявляється, 
на її думку, в тому, що юридичне значення 
роботи полягає в обов’язковому кінцевому 
матеріально визначеному результаті, який 
підлягає передачі контрагенту, а у послузі- 
у самій вчиненій дії або здійсненні певного 
роду діяльності.
На наш погляд, предмет договору управ-

ління підприємством як єдиним майновим 
комплексом поєднує дії(діяльність) з надан-
ня управлінських послуг і конкретизований 
результат такої діяльності чи дії. Як зазна-
чає М.В. Мащенко послугою з управління 
є комплекс дій юридичного і фактичного 
характеру, спрямованих на ефективну реа-
лізацію повноважень стосовно прийнятого 
в управління майна, що здійснюється упра-
вителем з дотриманням встановлених (нор-
мативно-правовими актами і договором) ви-
мог з метою отримання доходу для власни-
ків (правоволодільців), збільшення вартості 
майна або досягнення для них іншого соці-
ально-економічного ефекту.
У контексті з’ясування правової природи 

предмету договору управління підприєм-
ством як єдиним майновим комплексом по-
слугою є комплекс дій управителя юридич-
ного і фактичного характеру, спрямованих 
на реалізацію повноважень в межах вста-
новлених договором і законом. Враховуючи, 
що підприємницька діяльність має на меті 
отримання прибутку, то в договорі можуть 
встановлюватися конкретизовані параметри 
результату експлуатації єдиного майнового 
комплексу підприємства. Хоча не виклю-
чено, що предметом договору управління 
підприємством як єдиним майновим комп-
лексом може бути комплекс юридичних і 
фактичних дій, не пов’язаних безпосередньо 
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з отриманням прибутку (доходу). Це може 
бути управлінська діяльність спрямована на 
консервацію (зберігання) єдиного майново-
го комплексу підприємства, його модерніза-
ція або реконструкція, дії щодо поділу май-
нового комплексу зв’язку з реорганізацією 
юридичної особи або у разі припинення її з 
правонаступництвом іншими способами, але 
із збереженням цільового призначення май-
нового комплексу.
За договором управління підприємством 

як єдиним майновим комплексом власник 
передає управителю можливість здійснення 
правомочностей власника в межах передба-
чених договором і законом. Власник не про-
сто передає в управління єдиний майновий 
комплекс підприємства, а визначає цілі, які 
він намагається досягти в рамках договору 
про передання майна в управління. Реалі-
зація правомочностей відбувається через 
категорію дії (діяльності), яка характеризує 
предмет послуги з управління єдиним май-
новим комплексом підприємства.
Предметом послуги будуть фактичні та 

юридичні дії з управління підприємством як 
єдиним майновим комплексом. Фактичними 
діями, які вчиняються управителем на вико-
нання договору, є: 

- ознайомлення з установчими доку-
ментами підприємства;

- облік переданих на баланс підприєм-
ства матеріальних і нематеріальних активів;

- здійснення контролю за цільовим ви-
користанням майнових і немайнових склад-
ників єдиного майнового комплексу підпри-
ємства;

- надання установникові управління 
поточної інформації про виробничо-госпо-
дарське використання єдиного майнового 
комплексу підприємства;

- дотримання технічних характерис-
тик технологічного процесу використання 
підприємства як єдиного майнового комп-
лексу;

- ведення внутрішньогосподарської 
документації, яка відображає цикли вироб-
ничого процесу з використанням єдиного 
майнового комплексу підприємства;

- формування фондів виробничого 
призначення;

- сприяння діяльності організаціям, 
створених трудовим колективом відповідно 
до умов колективного договору та положень 
закону.
До юридичних дій, які вчиняються упра-

вителем підприємства як єдиного майново-
го комплексу, належать:

- оформлення на управителя рахунку 
в банку, на якому знаходяться грошові акти-
ви підприємства як майнового комплексу;

- внесення відповідних змін до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень;

- участь від імені підприємства в пра-
вочинах (договірних відносинах) в межах, 
визначених договором і законом;

- представлення інтересів підприєм-
ства в судових процесах та господарському 
обороті;

- у формах, передбачених договором 
управління здійснювати відрахування з при-
бутку установнику управління або вигодона-
бувачу;

- сплата податків та обов’язкових пла-
тежів відповідно до положень фіксального 
законодавства;

- вчинення інших дій, спрямованих на 
виникнення, зміну чи припинення прав та 
обов’язків для підприємства як юридичної 
особи.
Перелічені фактичні та юридичні дії ста-

новлять зміст предмету договору управління 
підприємством як єдиним майновим комп-
лексом.
Однак у ст.1030ЦК України міститься 

характеристика предмету договору управ-
ління майном, яким може бути підприєм-
ство як єдиний майновий комплекс: нерухо-
ма річ, цінні папери, майнові права та інше 
майно. Не можуть бути предметом договору 
управління майном грошові кошти, крім ви-
падків, коли право здійснювати управління 
грошовими коштами прямо встановлено за-
коном. Таким чином, до предмету договору 
управління відносяться законодавством ма-
теріальні об’єкти. Але договір управління 
належить до договорів про надання послуг. 
Єдиний майновий комплекс підприємства є 
об’єктом цивільних правовідносин. Однак 
управління ним власником або уповнова-
женим органом здійснюється відповідно до 
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установчих документів (статуту або установ-
чого договору).
Тому за договором управління підприєм-

ством як єдиним майновим комплексом пе-
редаються не лише певні повноваження на 
вчинення дій з управління, але й матеріаль-
ні засоби, які є об’єктом управлінських дій. 
Предметом договору управління в даному 
випадку є єдиний майновий комплекс під-
приємства, який складається з майнових та 
немайнових складників.

 Таким чином, предмет договору управ-
ління підприємством як єдиним майновим 
комплексом включає юридичні та фактичні 
дії, на які уповноважений управитель і мате-
ріальний об’єкт у вигляді майнових і немай-
нових складників. Переданий в управління 
єдиний майновий комплекс складається з 
рухомого і нерухомого майна, грошових ко-
штів, майнових прав, немайнових активів, 
що призначені для досягнення цілей під-
приємницької діяльності – виготовлення 
продукції, виконання робіт, надання послуг.
Як зазначає А.А. Албу предметом регулю-

вання є відносини, що складаються з приво-
ду діяльності управління майном з ефектив-
ного здійснення правомочностей власника 
майна в його інтересах або вказаної ним осо-
би. Установник управління заінтересований 
максимально зберегти реальну, фактичну та 
ринкову вартість свого майна (капіталу), а 
також мінімізувати можливі втрати та збит-
ки від непрофесійного управління, викорис-
тання і розпорядження майном (капіталом).
Предмет договору управління єдиним 

майновим комплексом підприємства пови-
нен охоплювати як матеріальні, так і немате-
ріальні складники єдиного майнового комп-
лексу, а також конкретні дії (діяльність), 
повноваження на вчинення яких переда-
ються власником (уповноваженим органом) 
– установником управління управителеві. 
У такому разі предмет договору буде чітко 
вказувати на його вид та сутність. Обмежен-
ня лише характеристикою в зобов’язальних 
відносинах статичними критеріями поняття 
єдиного майнового комплексу підприємства 
не дасть можливості застосовувати спеціаль-
ні положення, які регулюють особливості 
окремих видів зобов’язань. в нашому випад-
ку – відносин з управління майном.

Виокремлення предмету договору управ-
ління підприємством як єдиним майновим 
комплексом зумовлене особливістю його 
складу. Підприємство як єдиний майновий 
комплекс виступає об’єктом цивільного обо-
роту, який є матеріальною основою підпри-
ємницької діяльності з виробництва товарів 
або надання послуг. За договором управлін-
ня передається не просто майновий комп-
лекс як особливий вид нерухомості, а майно, 
що має функціональне призначення – ви-
готовлення продукції, виконання робіт, на-
дання послуг з метою отримання прибутку. 
Тому за своєю суттю договір управління під-
приємством не лише є правовою констата-
цією передання майна, а й прамомочностей 
власника (уповноваженого) органу, спрямо-
ваних на використання єдиного майнового 
комплексу із зазначеною метою.
У ЦК України необхідно виокремити осо-

бливості договору передання в управління 
майнового комплексу підприємства, в тому 
числі предмет названого договору, який по-
винен включати не лише перелік складників 
майнового комплексу підприємства, але й 
напрямку дій (діяльність) управителя з його 
використання. Предметом договору управ-
ління підприємством як єдиним майновим 
комплексом є юридичні та фактичні дії з 
володіння, користування, розпорядження 
матеріальними та нематеріальними актива-
ми, які становлять майнову основу підпри-
ємства.
Таким чином, предметом договору 

управління підприємством як єдиним май-
новим комплексом охоплюється два об’єкти 
– діяльність та майно. Предметом зазначе-
ного договору є діяльність управителя спря-
мована на цілісний матеріалізований об’єкт. 
Таким об’єктом є майновий комплекс, до 
якого належать всі види майна і немайнових 
активів, призначених для забезпечення гос-
подарської діяльності, земельні ділянки, бу-
дівлі, споруди, устаткування, інвентар, сиро-
вина, продукція, права вимоги, борги, права 
інтелектуальної власності та інші, передба-
чені законом і договором майнові права.

Висновок
Предмет договору управління підпри-

ємством як єдиним майновим комплексом 
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включає юридичні та фактичні дії, на які 
уповноважений управитель і матеріальний 
об’єкт у вигляді майнових і немайнових 
складників. Переданий в управління єдиний 
майновий комплекс складається з рухомого і 
нерухомого майна, грошових коштів, майно-
вих прав, немайнових активів, що призначе-
ні для досягнення цілей підприємницької ді-
яльності – виготовлення продукції, виконан-
ня робіт, надання послуг. На наш погляд, 
недостатньо предмет договору управління 
підприємством як єдиним майновим комп-
лексом обмежувати поняттям останнього без 
зазначення конкретних дій (діяльності упра-
вителя). Інакше вихолощується зміст пред-
мету договору управління єдиним майновим 
комплексом підприємства. Адже підприєм-
ство як єдиний майновий комплекс може 
бути предметом інших договорів. Предмет 
договору управління єдиним майновим 
комплексом підприємства повинен охо-
плювати як матеріальні, так і нематеріальні 
складники єдиного майнового комплексу, 
а також конкретні дії (діяльність), повнова-
ження на вчинення яких передаються влас-
ником (уповноваженим органом) – установ-
ником управління управителеві. У такому 
разі предмет договору буде чітко вказувати 
на його вид та сутність. Обмеження лише ха-
рактеристикою в зобов’язальних відносинах 
статичними критеріями поняття єдиного 
майнового комплексу підприємства не дасть 
можливості застосовувати спеціальні поло-
ження, які регулюють особливості окремих 
видів зобов’язань. в нашому випадку – від-
носин з управління майном.
В ЦК України необхідно виокремити 

особливості договору передання в управ-
ління майнового комплексу підприємства, 
в тому числі предмет названого договору, 
який повинен включати не лише перелік 
складників майнового комплексу підприєм-
ства, але й напрямку дій (діяльність) управи-
теля з його використання. Предметом дого-
вору управління підприємством як єдиним 
майновим комплексом є юридичні та фак-
тичні дії з володіння, користування, розпо-
рядження матеріальними та нематеріальни-
ми активами, які становлять майнову основу 
підприємства.

Таким чином, предметом договору 
управління підприємством як єдиним май-
новим комплексом охоплюється два об’єкти 
– діяльність та майно.
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АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена одній із 

особливих ознак договору управління під-
приємством єдиним майновим комплек-
сом – предмету, тому особливістю цього 
різновиду договору управління є те, що до 
його укладення повинна обов’язково про-
водитися інвентаризація, а документами, 
що підтверджують склад майнового комп-
лексу, виступатимуть: акт інвентариза-
ції, бухгалтерський баланс, висновок не-
залежного аудитора про склад і вартість 
підприємства, а також перелік усіх боргів 
(зобов’язань), які включаються до скла-
ду підприємства, із вказівкою кредиторів, 
характеру, розміру і строків їх вимог. Ви-
ходячи саме з особливостей предмета цьо-
го договору, загальні положення договору 
управління майном будуть застосовувати-
ся до договору управління підприємством, 
але в межах, які відповідатимуть сутності 
останнього. У даній статті дається визна-
чення поняття «послуги» та охарактери-
зовані її ознаки. Під час написання статті 
автором проаналізовані погляди вчених на 
проблематику складу предмета даного дого-
вору.
Ключові слова: договір управління під-

приємством єдиним майновим комплек-
сом, послуга, управління майном, предмет 
договору, підприємство, обєкти цивільних 
прав.

5. Bodnar T.V. Vykonannja doghovirnykh 
zobov’jazanj u cyviljnomu pravi: monoghrafi ja/
T.V.Bodnar/.-K.: Jurinkom Inter, 2005.-s.177.

6. Ghorbunov V.V. Doghovor 
doveryteljnogho upravlenyja ymushhestvom: 
Avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.03 / 
Uraljskaja ghos. juryd. akad. - Ekaterynburgh, 
2000. - 24 s.

The subject of the management agreement 
of the company is the only property complex

A scientifi c artifi cation of a special character 
of the agreement on the management of the 
company is the single property complex - 
subject. so the feature of this type of management 
agreement is that before its conclusion must be 
made inventory, and documents confi rming the 
composition of the property complex, will act: an 
act of inventory, balance sheet, the conclusion of 
an independent auditor on the composition and 
value of the enterprise, as well as a list of all debts 
(liabilities) that are included in the company, 
with indication of creditors, nature, size and 
terms of their claims. Proceeding precisely from 
the features of the subject of this agreement, the 
general provisions of the property management 
agreement will apply to the management 
agreement of the enterprise, but within the 
limits that correspond to the essence of the 
latter.In daniel articles, the defi nition of the 
concept of «services» and objectives of it is 
provided. During the writing of the article, the 
author analyzes the views of the scientist on the 
problem of the structure of this agreement. 
The basic problem which continues to be 
awarened that it is therefore before the readers 
that the subject of the management contract 
of the enterprise as a single property complex 
combines the activities (activities) with the 
provision of management services and specifi es 
the result of such activities or actions. The 
purpose of the article is the need to determine 
the subject and analyze the provisions of the 
law governing the legal regime of the property 
of the company as a single property complex 
and the rules governing the relationship 
management of property. This will enable to 
determine the features of the management 
contract as the only property complex. Тhe 
subject of a business management agreement 
as the sole property complex includes the legal 
and actual actions for which the authorized 
trustee and the material object in the form of 
property and non-property components.

Key words: agreement between the 
enterprise management by the unifi ed machine 
complex, service, money management, subject 
of agreement, enterprise, civilian rights 
objectives.
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В статье исследуется идентичность че-
рез индивидуальный и социальный аспекты. 
Установлено, что личная правовая иден-
тичность или самоидентичность - это са-
моопределение себя как субъекта правовой 
деятельности, что заключается в реализа-
ции чувства самоуважения, самоценности, 
правового достоинства. В целом правовая са-
моидентификация тесно связана с самоопре-
делением личности. В связи с этим степень 
сформированности чувства собственного до-
стоинства - это своеобразный показатель 
успешности правовой самоидентификации. 
Поэтому, выявление резервов совершенство-
вания правовой самоидентификации яв-
ляется предпосылкой успеха личностного 
развития. Человек, которому свойственны 
положительные морально-правовые каче-
ства, становится ценностью как в глазах 
других людей, так и в своих собственных. Со-
гласно этой оценки основывается достоин-
ство человека. Достоинство человека растет 
или уменьшается в зависимости от того, 
насколько социальные и правовые ценности 
стали для него правилам, вошли в его вну-
тренний мир. Вследствие положительной 
правовой самоидентификации, которая за-
ключается в осознанном отношении к себе 
как к субъекту правовой деятельности, спо-
собен действовать в рамках права возника-
ет чувство самоуважения, правовая значи-
мость, внутренняя уверенность человека в 
собственной ценности, а значит, чувство 
достоинства успешно развивается и функци-
онирует.

 ÃÓÄÈÌ Ëþáîìèð ßðîñëàâîâè÷ - çäîáóâà÷ Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó á³çíåñó 
òà ïðàâà

Постановка проблеми
Сучасний світ орієнтується на людину 

та ставить особливі вимоги до неї. Нада-
ючи широкий вибір прав, поряд з тим, 
науку і в тому числі філософію права все 
більше цікавить питання, який мають 
вплив на її вибір соціальне середовище, 
процеси, що відбуваються довкола неї, як 
ці процеси у суспільно-правовому житті 
відображаються у свідомості людини. Це 
коло екзистенційних проблем включає 
також і сприйняття людиною свого місця 
у правовому суспільстві. Тому досліджен-
ня людини, її внутрішнього світу, уявлень 
про право та її місце в ньому має вирі-

Выявлено, что самоидентичность яв-
ляется вторичной по социальной иден-
тичности, поскольку формируется на ос-
нове использования в процессе социальной 
категоризации произведенных понятий. 
Через усвоение общественных ролей и кате-
горий правовой идентичности происходит 
формирование правовой самоидентичности, 
то есть ценностной ориентации, мотивов, 
эмоций, правового сознания, развитие кото-
рых в дальнейшем влечет обратное влияние 
на правовую идентичность. В большинстве 
случаев правовая самоидентичность обуслов-
лена принадлежностью к определенной пра-
вовой группе и, наоборот, принадлежность 
обусловлена самоидентичностью. Наиболее 
оптимально, когда правовая самоидентич-
ность и правовая идентичность совпадают 
и развиваются во взаимосвязи.
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шальне значення щодо окреслення в по-
дальшому правової лінії своєї поведінки, 
прийняття правового рішення, відстою-
вання правової позиції. Все це пов’язане з 
поняттям «ідентичність», яке є важливим 
для філософії права, однак малодослідже-
ним та потребує розкриття його змісту і 
на його основі виведення нових, проте 
зрозумілих понять для філософії права, 
таких як: соціальна ідентичність та само-
ідентичність.

Стан дослідження
Станом на сьогодні у філософії пра-

ва не досліджувалась ідентичність через 
її особистісний та соціальний аспекти. 
Однак, окремі вчені вивчали структу-
ру ідентичності, зокрема: І.В. Антонова, 
М.О. Головина, А.В. Хамнєва, М.В. За-
коворотная, Н.Л. Іванова, Н.В, Ісаєва, 
Т.В. Канаваєва, О.В. Лук’янов, Г.Б. Мази-
лова, О.В. Парута та ін.

Метою статті є дослідження ідентич-
ності через розкриття її двох основних 
видів: індивідуальної та соціальної. 

Виклад основного матеріалу            
дослідження

Основним критерієм класифікації 
ідентичності є міра вираженості особис-
тих і соціальних аспектів Я. Тому, у су-
часній літературі виділяють два основних 
види ідентичностей, які точніше можна 
назвати двома гранями ідентичності: осо-
бистісна (персональна) і соціальна іден-
тичності. Соціальний аспект ідентичнос-
ті є продуктом інтеріоризації соціальних 
позицій індивіда, а особистісний  являє 
собою результат свідомого вибору індиві-
да з безлічі альтернатив розвитку [1, с. 65] 
Якщо особистісна ідентичність - це само-
визначення в поняттях фізичних, інте-
лектуальних, моральних, правових рис 
індивіда, то соціальна ідентичність - само-
визначення в поняттях віднесення себе 
до певної соціальної групи [2, с. 181]. За-
звичай, коли мова йде про самоідентич-
ність, то це має відношення до тих якос-
тей і характеристик, які ми бачимо в собі 
і які індивідуальні. Якщо хтось відповідає 

на питання, «Хто ви?» - твердженнями 
типу: «Я законослухняний», «Я право-
порушник», то зазвичай ці відповіді від-
носять до їх самоідентичності. Однак, у 
кожному з цих тверджень можна виявити 
соціальний підтекст, співвіднесення себе 
з певними груповими канонами і крите-
ріями [3, с. 108-109, 110].
Індивідуальна ідентичність розумієть-

ся як спосіб суб’єктивної організації по-
дій, як внутрішня динамічна структура, 
інтегруюча окремі сторони особистості, 
пов’язані з усвідомленням і переживан-
ням себе як представника певного ста-
ну, групи, як єдиного цілого без втрати 
своєрідності [4, с. 233]. Особиста ідентич-
ність або самоідентичність (Self-identity) 
- це єдність і спадкоємність життєдіяль-
ності, цілей, мотивів і змістовних уста-
новок особистості, яка усвідомлює себе 
суб’єктом діяльності [5, с. 25]. Самоіден-
тичність, у загальному розумінні, озна-
чає суб’єктивне переживання людиною 
своєї індивідуальності. Тому, коли дослі-
джують людину через категорії «загаль-
не - особливе - одиничне», вона постає як 
єдність трьох рівнів: а) людство в цілому 
і загальнолюдське в кожному конкретно-
му представнику роду; б) певна спільність 
людей (расова, національна, класова, 
професійна, конфесійна, вікова, статева 
і т.д.) і прояви цієї спільності в конкрет-
них людях; в) окрема людина в конкрет-
ній єдності свого реального існування. 
Як стверджується у літературі, мабуть, ця 
трирівнева структура являє собою одну з 
найважливіших універсалій буття і само-
свідомості людини. [6, с. 33-34]
Головна функція самоідентичності 

полягає в реалізації почуття гідності, са-
моцінності, безперервності в часі, ціле-
спрямованості, що є надійною основою 
для життєвого вибору. Здорова само-
ідентичність включає в себе набір думок, 
які асоціюються зі схваленням, почуттям 
провини і гідністю [3, с. 97]. Право ви-
знає гідність людини, її права і свободи 
як “гуманітарну універсалію, ціннісний 
орієнтир загальнолюдської ідентифіка-
ції”.[7, с. 381] Розуміючи під гідністю по-
вагу високих моральних якостей в самому 
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собі [8, с. 74], механізм самовизначення 
особи ми вбачаємо в наступному. Спер-
шу індивід співвідносить себе з певними 
соціально-правовими нормами та ціннос-
тями, відносить морально-правові ознаки 
до характеристики себе як суб’єкта пра-
вової діяльності, а вже згодом усвідомлює 
своє правове і суспільне положення, свою 
моральну репутацію, чутливість до сус-
пільної думки, до суспільної оцінки своєї 
діяльності і своєї гідності, прагнення за-
воювати і підтримати хорошу репутацію 
і уникнути суспільного осуду. Все це пе-
редбачає включення вольових моментів, 
що пояснює явище самовиховання, само-
регулювання [9, с. 15]. Тому «ідея гіднос-
ті особи в цій сфері виступає стержневим 
елементом, орієнтуючи особу на правиль-
ний вибір лінії поведінки, на самостій-
ність і вільне визначення власних вчин-
ків, свого місця в суспільстві і державі». 
[7, с. 78]
Отже, в цілому правова самоіденти-

фікація тісно пов’язана із самовизначен-
ням особистості. У зв’язку з цим ступінь 
сформованості почуття власної гідності 
– це своєрідний показник успішності пра-
вової самоідентифікації. Тому виявлення 
резервів вдосконалення правової само-
ідентифікації є передумовою успіху осо-
бистісного розвитку. Людина, якій влас-
тиві позитивні морально-правові якості, 
стає цінністю як в очах інших людей, так 
і у своїх власних. Відповідно до цієї оцін-
ки ґрунтується гідність людини. Гідність 
людини піднімається або зменшується 
залежно від того, наскільки соціальні та 
правові цінності стали для неї правилами, 
увійшли в її внутрішній світ. Внаслідок 
позитивної правової самоідентифікації, 
яка полягає в усвідомленому ставленні до 
себе як до суб’єкта правової діяльності, 
що здатний діяти в межах права, виникає 
почуття самоповаги, правова значимість, 
внутрішня впевненість людини у власній 
цінності, а отже, почуття гідності успішно 
розвивається і функціонує.
Тому особиста правова ідентичність 

або самоідентичність – це самовизначен-
ня себе як суб’єкта правової діяльності, 

що полягає в реалізації почуття самопо-
ваги, самоцінності, правової гідності.
Самоідентичність – це набір харак-

теристик, які роблять людину подібною 
самій собі і відмінною від інших. Вона 
пов’язана з усвідомленням людиною сво-
єї власної неповторності, значимості сво-
го життєвого досвіду, і соціального рівня. 
Натомість, соціальна ідентичність є тою 
якісною особистісною характеристикою, 
яка відображає внутрішню солідарність 
людини з соціальними, груповими ідеа-
лами і стандартами та трактується через 
групове членство, приналежність до гру-
пи, включеності в якусь соціальну катего-
рію [10, с. 34].
Теоретики схиляються до думки, що 

ідентичність соціальна за походженням, 
тобто формується в результаті взаємодії 
з людьми і засвоєння кожним вироблено-
го в процесі соціальної комунікації мови. 
Зміни в ідентичності залежні від соціаль-
них змін [11, с. 91].
Американський вчений П. Бергер вва-

жає, що ідентичність знаходиться в діа-
лектичному взаємозв’язку з суспільством: 
«Ідентичність формується соціальними 
процесами. Одного разу викристалізува-
лася, вона підтримується, видозмінюєть-
ся або навіть переформується соціаль-
ними відносинами. Соціальні процеси, 
пов’язані з формуванням і підтриманням 
ідентичності, детермінуються соціальною 
структурою. І навпаки, ідентичності, ство-
рені завдяки взаємодії організму, індиві-
дуальної свідомості і соціальної структу-
ри, реагують на дану соціальну структуру, 
підтримуючи, модифікуючи або навіть її 
переформовують» [12, с. 84].
М.О. Головіна також підкреслює сус-

пільне походження ідентичності, вважаю-
чи самоідентичність вторинною по відно-
шенню до соціальної, оскільки категорії 
соціальної ідентичності та соціальних ро-
лей забезпечують: а) формування змістов-
ної структури особистісної ідентичності 
(набору характеристик, що використову-
ються для самоопису); б) оцінку елементів 
змістової структури (моральні і соціальні 
норми, що задаються референтною гру-
пою) [1, с. 51].
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Питання щодо співвідношення між 
собою правової самоідентичності та іден-
тичності є дуже складним, оскільки, з 
одного боку, це два різних види іден-
тичності як такої, з іншого, самоідентич-
ність супроводжує уявлення людини про 
правову приналежність і в цьому сенсі є 
необхідним елементом правової ідентич-
ності [3, с. 108-109, 110]. Формування осо-
бистісної ідентичності відбувається через 
засвоєння суспільних ролей та категорій 
соціальної ідентичності, тобто цінностей, 
мотивів, емоцій, персональних конструк-
тів, розвиток яких тягне зворотний вплив 
на соціальну ідентичність у подальшому. 
Підсумком цього процесу стає ідентич-
ність, яка проявляється через думку, дію 
і афект у контексті особистісних і соціаль-
них відносин [13, с. 96]. Людина в залеж-
ності від ситуації буде діяти як особис-
тість, актуалізуючи особистісну ідентич-
ність, або як член соціальної групи, ак-
туалізуючи соціальну ідентичність. Пове-
дінка людини як члена соціальної групи 
пов’язана з прагненням підвищити свою 
самооцінку через входження в соціальну 
групу, яка оцінюється більш позитивно 
порівняно з аутгрупами [14, с. 393]. Отже, 
слід погодитись, що правова самоідентич-
ність є продуктом правової ідентичності, 
але, будучи сформованою, починає актив-
но впливати на останню [1, с. 51].
На підставі соціальної ідентичності 

людина будує свою індивідуальність, а 
на більш пізніх етапах розвитку визначає 
свою соціальну ідентичність на підставі 
власних характеристик. Таким чином, ін-
дивідуальна і соціальна ідентичності ма-
ють різні рівні самокатегоризації. Вони 
є соціально зумовленими і розвиваються 
як взаємопереходи. У більшості випадків 
індивідуальність обумовлена приналеж-
ністю до певної соціальної групи і, навпа-
ки, приналежність обумовлена індивіду-
альністю. Найбільш комфортно людина 
відчуває себе, коли самореалізується в 
особистісному і соціальному плані. Опти-
мально - поєднання властивостей групо-
вої та соціальної самокатегоризації, де 
вони розвиваються у взаємозв’язку [11,-
с. 120, 122]

Як зазначає Ю. Хабермас, особиста та 
соціальна ідентичності – це дві пересічні 
осі координат, де вертикальна – це осо-
биста ідентичність, а горизонтальна – со-
ціальна. Особиста ідентичність проявля-
ється через прагнення людини до своєї 
індивідуальності, неповторності, а соці-
альна – прагнення відповідати очікуван-
ням партнера [15, с. 82]. Отже, соціальна 
та особистісна ідентичності є полюси одні-
єї дихотомічної осі. Рух ідентифікаційних 
процесів здійснюється від одного полюса 
до іншого. У разі акцентування на про-
блемі самовираження, вибору переходять 
на полюс особистісної ідентичності; коли 
вивчається місце людини серед інших, 
цінність і емоційна значущість групової 
участі, полюс змінюється на протилеж-
ний. При цьому необхідно дотримувати-
ся балансу між соціальною та індивідуаль-
ною ідентичністю, оскільки переважання, 
скажімо, індивідуального є причиною до 
гіперперсоналізації і десоціалізації, коли 
поведінка людини у суспільстві визна-
чається в основному особистісними та 
індивідуальними характеристиками. Це 
призводить до переваження особистісної 
ідентичності над соціальною: люди все 
більше орієнтуються на вироблену у від-
повідному соціальному середовищі, од-
нак, власну систему цінностей і переко-
нань і відходять від зовнішніх соціальних 
уявлень (у тому числі загальноприйнятих 
моральних цінностей). [16, с. 41-42, 84] І 
навпаки, втрата індивідуальної ідентич-
ності часто свідчить про кризу суспіль-
них систем та тягне за собою ціннісну де-
струкцію, неузгодженість або втрату цін-
ностей (аномію). Спроби конструювання 
штучної ідентичності становлять загрозу 
безпеці суспільства і супроводжуються, 
часом, різного роду конфліктами. [6, с. 4]
Втім, значення має не тільки встанов-

лення балансу між індивідуальною і со-
ціальною ідентичністю, але і підтриму-
вання його. Такий баланс має досягатися 
водночас з двох сторін. З одного боку, 
людина прагне до вираження своєї непо-
вторності, а з іншого – має прагнути до 
взаємодії, що означає відповідати норма-
тивним очікуванням партнера.-
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В теорії права нормативні очікування 
представлені формальним (абстрактним) 
правовим статусом (правовим станови-
щем), пропонованим існуючим правопо-
рядком і таким, що підлягає суб’єктному 
ціннісно-смисловому освоєнню [17, с. 138].

Висновки
Cамоідентичність є вторинною щодо 

соціальної ідентичності, оскільки форму-
ється на основі використання в процесі 
соціальної категоризації вироблених по-
нять. Через засвоєння суспільних ролей 
та категорій правової ідентичності відбу-
вається формування правової самоіден-
тичності, тобто ціннісної орієнтації, мо-
тивів, емоцій, правової свідомості, розви-
ток яких у подальшому тягне зворотний 
вплив на правову ідентичність. У біль-
шості випадків правова самоідентичність 
обумовлена приналежністю до певної 
правової групи і, навпаки, приналежність 
обумовлена самоідентичністю. Найбільш 
оптимально, коли правова самоідентич-
ність і правова ідентичність співпадають 
і розвиваються у взаємозв’язку.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується ідентичність че-

рез індивідуальний та соціальний аспекти. 
Встановлено, що особиста правова ідентич-
ність або самоідентичність – це самовизна-
чення себе як суб’єкта правової діяльності, що 
полягає в реалізації почуття самоповаги, само-
цінності, правової гідності. В цілому правова 
самоідентифікація тісно пов’язана із самовиз-
наченням особистості. У зв’язку з цим ступінь 
сформованості почуття власної гідності – це 
своєрідний показник успішності правової само-
ідентифікації. Тому виявлення резервів вдоско-
налення правової самоідентифікації є переду-
мовою успіху особистісного розвитку. Людина, 
якій властиві позитивні морально-правові 
якості, стає цінністю як в очах інших людей 
так і у своїх власних. Відповідно до цієї оцінки 
ґрунтується гідність людини. Гідність люди-
ни піднімається або зменшується залежно від 
того, наскільки соціальні та правові цінності 
стали для неї правилами, увійшли в її внутріш-
ній світ. Внаслідок позитивної правової само-
ідентифікації, яка полягає в усвідомленому 
ставленні до себе як до суб’єкта правової діяль-
ності, що здатний діяти в межах права, вини-
кає почуття самоповаги, правова значимість, 
внутрішня впевненість людини у власній цін-
ності, а отже, почуття гідності успішно роз-
вивається і функціонує.
Виявлено, що самоідентичність є вторин-

ною щодо соціальної ідентичності, оскільки 
формується на основі використання в процесі 
соціальної категоризації вироблених понять. 
Через засвоєння суспільних ролей та категорій 
правової ідентичності відбувається формуван-
ня правової самоідентичності, тобто ціннісної 
орієнтації, мотивів, емоцій, правової свідомос-
ті, розвиток яких у подальшому тягне зворот-
ний вплив на правову ідентичність. У більшос-
ті випадків правова самоідентичність обумов-
лена приналежністю до певної правової групи і, 
навпаки, приналежність обумовлена самоіден-
тичністю. Найбільш оптимально, коли право-
ва самоідентичність і правова ідентичність 
співпадають і розвиваються у взаємозв’язку.

SUMMARY 
This Article draws on individual and social 

aspects to investigate the identity. It is concluded 
that individual legal identity or self-identity 
relates to one’s self-identifi cation as a subject 
of law defi ning the expression of sense of self-
respect, self-worth and legal dignity. In general, 
legal self-identifi cation is strongly linked to 
personal identity formation. Considering this, 
the extent to which the sense of self-dignity 
is formed serves as a sort of an indicator to 
measure the success of legal self-identifi cation. 
Thus, determining the reserve for improvement 
of legal self-identifi cation is a prerequisite for 
successful personal development. An individual 
with intrinsic positive moralities and legal 
qualities gets value both through the eyes of 
others but also for one’s own esteem. Such esteem 
stands as a basis for human dignity. Diminishing 
or improving the human dignity is affected by 
the extent to which social and legal values are 
regarded as a code of conduct by an individual 
and are embedded into his inner world. Positive 
legal self-identifi cation that is refl ected in 
conscious perception of oneself as the subject of 
law capable to act within the framework of law, 
causes the formation of self-respect, legal value, 
inner confi dence in self-worth and thus, results 
into continuous development and functioning of 
individual sense of dignity. 

It is identifi ed that self-identity is secondary 
in relation to social identity, since its very basis 
involves applying established notions in the process 
of social categorization. The legal self-identity is 
formed by means of mastering social roles and 
categories of legal identity, i.e. the formation 
of value orientations, motives, emotions, legal 
consciousness, and further development of those 
may create a reverse effect on legal identity. In 
most cases, legal self-identity is stipulated by an 
affi liation to a certain legal group and vice versa 
– the affi liation is dictated by self-identity. The 
most optimal way is matching legal self-identity 
with legal identity and their mutual development 
in cohesion.
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-
ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÈÕ ÔÀÊÒÎÐ²Â ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Ó ÑÔÅÐ² 

ÍÀÄÐÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Статья посвящена характеристике ос-
новных организационно-управленческих фак-
торов преступности в сфере недропользова-
ния. Выделены такие их виды: 1) недостатки 
политики дерегуляции недропользования, 
сохранение коррупционных барьеров в полу-
чении специальных разрешений на добычу 
полезных ископаемых; 2) неупорядоченность 
геологической информации, отсутствие сво-
бодного доступа к ней; 3) недостатки го-
сударственного контроля за специальным 
недропользованием; 4) отсутствие кримино-
логического обеспечения института страте-
гической экологической оценки. Дана харак-
теристика криминогенным недостаткам в 
организации и управлении правоохранитель-
ными органами.
Ключевые слова: недропользование, пре-

ступность, детерминация, организация, 
управление, контроль.

 ÌÀÊÑ²ÌÅÍÖÅÂ Ìàêñèì Ãåííàä³éîâè÷ - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê 
(Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Õàðê³â) 
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узгодженої із законами природи діяльності 
і, головне, світоглядних диспозицій, масо-
вої свідомості. Поширення цього різнови-
ду злочинності в суспільстві, окрім того, що 
заподіює цілком очевидну й суттєву шкоду 
довкіллю, викривляє низку економічних й 
політичних інститутів, сприяє їх дисфункції, 
підживлює глибинні політекономічні соці-
альні протиріччя, що продукують найбільш 
широкий спектр кримінальної активності як 
загальнокримінального, так і галузевого, ін-
ституціонально специфікованого значення. 
Ефективна протидія кримінальному надро-
користуванню, відтак, матиме комплексний 
кримінально-превентивний ефект. Тому до-
слідження особливостей детермінації зло-
чинності у сфері надрокористування, зокре-
ма організаційно-управлінських факторів, 
усунення яких, як правило, не вимагає над-
мірних фінансових обтяжень, є актуальною 
задачею на сучасному етапі розбудови укра-
їнської державності. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблеми протидії злочинності у сфе-
рі надрокористування під різним кутом 
зору висвітлювались у численних кримі-
нально-правових та кримінологічних пра-
цях В. Ф. Баранівського, З. Б. Бахмудова, 
О. В. Виноградової, С. Б. Гавриша, Р. А. Гур-
банова, Т. В. Корнякової, В. К. Матвійчука, 
Г. С. Поліщука, І. В. Попова, В. М. При-
сяжного, А. М. Притули, Б. Б. Тангієва, 
Ю. А. Турлової, А. М. Шульги та інших уче-

Постановка проблеми
Злочинність у сфері надрокористування 

є різновидом еколого-економічної органі-
зованої злочинності – соціально-правовим 
феноменом, що виражається у відносно 
масових, стійких інституційних, передба-
чених кримінальним законом, соціальних 
практиках щодо користування надрами та 
пов’язаними з ними акцесорними й супутні-
ми формами злочинної діяльності в еконо-
мічній, екологічній, політичній, безпековій 
сферах. За своєю юснатуралістичною сут-
ністю злочинність у сфері надрокористуван-
ня – це один зі зрізів соціальної сваволі, не 
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них. Визнаючи їх ґрунтовний характер та 
значущість для кримінологічної доктрини 
й практики, зауважимо, що блок організа-
ційно-управлінських детермінант кримі-
нального надрокористування досліджений 
недостатньо, різні криміногенні аспекти ор-
ганізації та управління у сфері надрокорис-
тування й досі не знайшли своєї належної 
наукової розробки. 

Мета статті полягає у виявленні, описі 
та поясненні основних організаційно-управ-
лінських факторів злочинності у сфері над-
рокористування. 

Виклад основного матеріалу
Аналіз практики державного управління 

у сфері надрокористування, в тому числі й 
юрисдикційної діяльності правоохоронних 
органів, дозволяє виділити декілька груп 
організаційно-управлінських факторів кри-
мінального надрокористування. 
Недоліки політики дерегуляції надроко-

ристування. Великі надії покладалися на де-
регуляцію процедури отримання дозволів 
на користування надрами. Загалом дерегу-
ляція є однією з системних ознак політики 
лібералізації ринків, невід’ємним елемен-
том переходу від адміністративного до віль-
ного ринку. Її зміст – усунення надлишко-
вих, не зумовлених мінімальною необхідніс-
тю державного контролю адміністративних, 
бюрократичних за своєю сутністю бар’єрів у 
системі господарської діяльності, в тому чис-
лі й діяльності у сфері надрокористування. 
У той же час, не можна не відмітити й того, 
що реалізація політики дерегуляції, в тому 
числі й зокрема у сфері надрокористування, 
залишає бажати кращого. 
Так, 25.04.2018 р. було внесено низку 

змін до Порядку проведення аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користу-
вання надрами (постанова Кабінету Міні-
стрів України від 30 травня 2011 р. № 594). 
Не вдаючись до ґрунтовного їх опису, за-
значимо лише те, що їх зміст зводиться до 
уніфікації процедури підготовки пакету до-
кументів для отримання вказаного дозволу 
через Держгеонадра. Окремі експерти на-
голошують на тому, що раніше, навіть отри-
мавши ліцензію на видобуток нафти чи газу 

компанію-переможця чекав довгий лан-
цюжок погоджень: Мінприроди роками не 
давала висновки про вплив на навколишнє 
середовище, без якого неможливо було роз-
почати розробку, обласні ради могли по пів-
року не голосувати за дозвіл про початок ро-
біт. Усе це породжувало притаманні цій га-
лузі корупційні ризики. Те, що уряд «зібрав 
у один пакет» всю дозвільну документацію, 
включаючи, в тому числі, дозвіл на розроб-
ку і землевідведення, і Держгеонадра взяло 
на себе узгодження з місцевою владою, а 
на аукціони виставляється, по суті, вже го-
товий інвестпроект – це крок вперед, який 
«вбиває» 90 % потенційних корупційних 
ризиків, що існували роками у Міністерстві 
екології та природних ресурсів України та 
Державній службі геології та надр України 
[1]. 
Насправді ж колишні корупційні ризики 

залишились. Вони лише трансформувались, 
відбуалась їх концентрація у сфері компе-
тенції Держгеонадр. Те, що саме на Держ-
геонадра покладається обов’язок комуніку-
вання з обласних радами щодо узгоджен-
ня діяльності з надрокористування, ще не 
означає зникнення відповідної корупційної 
складової на рівні діяльності останніх. Ін-
вестор (потенційний надрокористувач), як і 
раніше, залишається єдиним зацікавленим 
суб’єктом в отриманні такого спеціального 
дозволу і так само змушений особисто іні-
ціювати погодження обласної ради, яка не 
підпорядковується Держгеонадрам, є інди-
ферентною по відношенню до будь-яких на-
явних у неї важелів правового впливу. 
Відтак, як засвідчили зібрані нами екс-

перті оцінки, обласні ради й сьогодні зали-
шаються основним бар’єром до отримання 
спеціального дозволу на користування над-
рами, вагомою корупційною ланкою всього 
процесу легалізації надкрокористування. 
Продукування ж корупції як акцесорних 
кримінальних практик у сфері надрокорис-
тування зумовлює подальшу інтенсифікацію 
незаконного видобування корисних копа-
лин загальнодержавного значення.
Варто також зауважити й на окремих 

проблемних аспектах отримання спеціаль-
них дозволів для власників промислових пе-
реробних комплексів, на яких здійснюється 
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виробництво кінцевої продукції, придатної 
для використання споживачем без додат-
кової промислової обробки. Розгортання 
діяльності таких підприємств пов’язане зі 
значними капіталовкладеннями, що є супут-
німи по відношення до здійснення безпосе-
реднього видобування корисних копалин. 
Такі капіталовкладення, зазвичай, передба-
чають ліквідність щонайменше у середньо-
строковій перспективі. Таким чином, кож-
ного разу, коли закінчується термін дії спеці-
ального дозволу на користування надрами, 
таке підприємство, беручи участь в аукціоні 
на продаж спеціальних дозволів, перебуває 
у дискримінаційному становищі по відно-
шенню до інших учасників аукціону, буду-
чи пов’язаним з відповідним об’єктом зна-
чними фінансовими зобов’язаннями. Від-
так, представники подібних підприємств, з 
одного боку, вимушені діяти в умовах під-
вищених корупційних ризиків (адже ця об-
ставин усвідомлюється також і представни-
ками Держгеонадр, іншими суб’єктами по-
годження). З іншого ж – у період повторної 
участі в аукціоні характеризується підвище-
ною віктимністю в аспекті можливості стати 
жертвою вимагання, рейдерських атак. 
Такі атаки, як засвідчує практика, ор-

ганізується шляхом створення надмірного 
конкурентного обтяження з використанням 
корупційних механізмів саме при отриманні 
спеціального дозволу на надрокористуван-
ня, під час участі на відповідному аукціоні. 
Як умова відмови рейдера від права на отри-
мання через аукціон спеціального дозволу 
на вже розроблені підприємством родовища 
корисних копалин висувається вимога або 
передачі частки власності, або включення 
до складу органів управління таким підпри-
ємством визначеної рейдером особи. Таким 
чином, відсутність у порядку проведення 
аукціону положень про переважне право на 
отримання спеціального дозволу на надро-
користування у власників промислових пе-
реробних гірничодобувних комплексів слід 
вважати криміногенною прогалиною, яка 
серед іншого детермінує корупцію в сфері 
надрокористування. Одним із шляхів усу-
нення такої прогалини є закріплення від-
повідного переважного права або ж взагалі 
спростити процедуру продовження дії спе-

ціального дозволу, усунувши необхідність 
проходження процедур аукціону. 
Недоліки правового регулювання і здій-

снення державного контролю за спеціальним 
надрокористування. В. Г. Завгородня слуш-
но зауважує на тому, що суттєвим фактором, 
який детермінує злочинне порушення пра-
вил охорони або використання надр, є без-
контрольність, негативний стан контролю-
ючої діяльності правоохоронних, природо-
охоронних органів за станом навколишнього 
природного середовища, здійснення нагля-
ду на контролю за використанням та охоро-
ною надр [2, с. 202]. Дійсно, відсутність або 
слабкість контролю завжди зумовлює під-
вищену девіантність практично у будь-якій 
сфері суспільних відносин. І надрокористу-
вання не є виключенням. Ба, більше, діяль-
ність у сфері надрокористування потребує 
посиленого державного контролю з огляду 
на специфічний предмет такої діяльності, 
який є власністю Українського народу, на-
ціональним багатством. Безконтрольність 
щодо такої діяльності, без перебільшення, 
є зрадою національних інтересів, злочин-
ною бездіяльністю влади, а не проявом при-
хильності до курсу масштабної лібералізації. 
Остання a priori передбачає опору на роз-
винену культуру відповідальної свободи, яка 
не виникає моментно, не є даністю (а тим 
більше у посттоталітарних суспільствах), а 
підлягає важкому й цілеспрямованому, сис-
темному й науково обґрунтованому форму-
ванню. Лише у поєднанні з послідовною ре-
алізацією національного проекту лібераль-
ного транзиту для українського суспільства 
(парадоксально, але такого стратегічного 
проекту більше ніж за чверть століття неза-
лежності нашої країни розробити й реалі-
зувати не вдалося) можливо розглядати ва-
ріанти послаблення державного контролю 
за господарською діяльністю у найбільш 
соціально значущих сферах. Варто бути сві-
домим того, що загальносоціальний поступ 
є, перш за все, культурно детермінованим. 
Випередити чи підігнати політичну, право-
ву, економічну, моральну культуру під ситу-
ативно вигідні схеми отримання іноземної 
партнерської допомоги, хоча й спокусливо, 
проте рішуче неможливо. Як засвідчує ві-
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тчизняний досвід, такі спроби мають нега-
тивні екологічні та кримінологічні наслідки. 
Принагідно зауважимо, що протягом 

останніх п’яти років відбулося зміщення ак-
центів з політики дерегуляції на фактичну 
безконтрольність здійснення надрокорис-
тування при збереженні значних процедур-
них обтяжень при отриманні відповідного 
спеціального дозволу. Так, зокрема, стат-
тею 31 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік» (зі змінами, 
внесеними Законом України від 31.07.2014-
№ 1622-VII) запроваджено мораторій (забо-
рону) на проведення перевірок контролюю-
чими органами підприємств, установ та ор-
ганізацій, фізичних осіб-підприємців мора-
торій [3]. Законами України «Про Держав-
ний бюджет» на 2016, 2017 та 2018 рр. вка-
заний мораторій з певними відмінностями, 
які, втім, не стосуються контролю за дотри-
манням законодавства у сфері надрокорис-
тування, було продовжено. Підставою для 
подібних трансформацій бюджетного зако-
нодавства були положення Закону України 
«Про тимчасові особливості здійснення за-
ходів державного нагляду (контролю) у сфе-
рі господарської діяльності» № 1728-VIII від 
03.11.2016 р. [4]. 
Такий крок законодавця істотно позна-

чився на стані діяльності щодо викриття 
фактів незаконного видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення, що 
наочно відобразилось на статистичній кар-
тині досліджуваного різновиду злочинності. 
Відтак, встановлення мораторію на пере-
вірки суб’єктів спеціального надрокористу-
вання з боку Державної служби геології на 
надра України (його територіальних підроз-
ділів) відобразились на латентизації, а з нею 
й закономірному пожвавленню відтворення 
злочинного надрокористування. 
Не втягуючись до ґрунтовного аналізу 

кримінологічної ефективності правового 
режиму тимчасових особливостей здійснен-
ня заходів державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності, зазначи-
мо лише те, що сфера надрокористування 
завжди характеризувалася й характеризу-
ється економічною привабливістю, а з нею 
– й підвищеною криміногенністю. Остання 
проявляє себе як у спектрі порушень пра-

вил безпеки виробництва, екологічної без-
пеки, так і умов спеціальних дозволів на 
користування надрами. Відтак, необхідність 
у здійсненні систематичного державного 
контролю за господарською діяльністю у та-
кій сфері безпосередньо випливає з її пред-
метної характеристики і її проекції на пло-
щину кримінологічної безпеки. 
Варто визнати, що накладання морато-

рію дійсно знижує інтенсивність відтворен-
ня корупційних злочинів у сфері. Це, влас-
не, і було основною метою цього заходу. 
Частково вона досягнута, рівень акцесорних 
корупційних практик у сфері надрокористу-
вання за експертними оцінками, в тому чис-
лі й з представників бізнесу, знизився. Але 
отриманий ефект є незначним у порівнянні 
з актуалізованими криміногенними ризи-
ками, пов’язаними з прогалинами у здій-
сненні державного контролю за діяльністю 
суб’єктів спеціального надрокористування. 
Збереження мораторію на перевірки закон-
ності користування надрами безпосередньо 
зумовлює окрему частину злочинного над-
рокористування. Наявність систематично-
го контролю дозволяла б запобігти частині 
злочинів, передбачених ст. 240 КК України 
на етапі раннього виявлення потенційних 
криміногенних ризиків (фіксація строку 
спеціального дозволу, що збігає найближ-
чим часом, звертання уваги на цю обставину 
уповноваженої особи підприємства, устано-
ви, організації).
Недоліки в системі управління правоохо-

ронними органами. Їх досить багато, вони – 
різнопланові і навіть половину з них у цій 
роботі навряд чи вдасться охарактеризува-
ти. Та в цьому і немає потреби. Виділимо 
лише деякі, найбільш дотичні, наближені до 
детермінації злочинного надрокористуван-
ня. Йдеться, перш за все, про вади кадрової 
політики в органах та підрозділах Націо-
нальної поліції. Варто визнати, що започат-
коване у 2015 р. та здійснюване й досі ре-
формування системи МВС, запуск окремого 
поліцейського органу суттєво позначилося 
на якості його персонального складу. Зага-
лом підтримуючи намагання й пріоритети 
реформістського руху в державному апараті 
взагалі та в його силовому блоці, зокрема, 
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зауважимо, що за багатьма його параметра-
ми доводиться констатувати:

- послаблення компетентнісної складової в 
організації та здійсненні не лише патруль-
но-постової, а й оперативно-розшукової ро-
боти (служби) в Національній поліції;

- як наслідок – в значній мірі втрачена 
спадковість в підтриманні оперативного конт-
ролю територій, знижена інтенсивність та 
якість зв’язків з негласним апаратом;

- зниження рівня розкриття й запобіган-
ня злочинам, які вчиняються організованими 
злочинними угрупуваннями, що стало пря-
мим наслідком ліквідації у 2015 р. спеці-
алізованих підрозділів МВС по боротьбі з 
організованою злочинністю. Під великим 
питанням наразі доля й автоматизованих 
облікових інформаційних систем (зокре-
ма, системи «Скорпіон»), ведення яких 
здійснювалось цим підрозділом. Немає 
жодних гарантій того, що ця інформація 
у період структурних «оптимізацій» й ка-
дрового плину не стала надбанням кри-
мінальних структур. Якщо це сталося (до-
стеменно про це говорити не доводиться, 
проте за експертними оцінками низки ко-
лишніх працівників підрозділів по бороть-
бі з організованою злочинністю частково 
це припущення підтверджується), то в за-
лежності від обсягу та характеру розсекре-
ченої інформації слід констатувати й руй-
націю агентурної мережі, що налагоджу-
валася роками (причому з ризиком для 
життя і здоров’я окремих осіб), внутрішню 
диверсифікацію діяльності організованих 
злочинних угрупувань, що в значній мірі в 
майбутньому ускладнить можливості її ви-
криття, припинення. 
Ці ж загальні тенденції в повній мірі 

поширюються і на кримінальні промисли 
у сфері надрокористування, пожвавлення 
яких фіксується від початку 2016 р. Цілком 
очевидно, що виключно силовими заходами 
(як-то введення підрозділів Національної 
гвардії в райони масового незаконного ви-
добутку бурштину) наявну проблему не ви-
рішити. Тому можна лише вітати зроблені 
у 2018 р. кроки щодо відновлення спеціа-
лізованих підрозділів поліції по боротьбі з 
організованою злочинністю (створення Де-
партаменту стратегічних розробок). Однак 

відкритим залишається питання кадрового 
потенціалу новоствореного підрозділу, зна-
чної елімінації його оперативно-інформа-
ційної бази;

- відсутність оперативно-службових пріо-
ритетів на розкриття і запобігання злочинам 
у сфері надрокористування. Принагідно за-
уважимо, що в організації роботи підроз-
ділів Департаменту захисту економіки На-
ціональної поліції не виділено відповідної 
окремої лінії роботи щодо цих злочинів, 
окремих працівників, що відповідали б за 
її ведення. Немає, гадаємо, потреби додат-
ково доводити, що відсутність належної спе-
ціалізації в організації оперативно-розшу-
кової діяльності (а викриття й запобігання 
злочинам у сфері надрокористування харак-
теризується значною специфікою, що варі-
юється від області до області, від району до 
району) не сприяє її ефективності, створює 
додаткові умови для інтенсивного відтво-
рення злочинності.
Окрім наведеного до числа організа-

ційно-управлінських факторів поширення 
злочинності у сфері надрокористування, зо-
крема, незаконного видобування буршти-
ну, слід віднести неврегульованість питань 
проведення гемологічної експертизи щодо 
встановлення виду, природи та походження 
каміння. Методика розслідування, а також 
судова практика вимагає у кожному випад-
ку вилучення бурштину-сирцю призначати 
та проводити гемологічну експертизу на 
підтвердження виду, якості, ваги предмету 
відповідного злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 240 КК України. Водночас, територіальні 
підрозділи НДЕКЦ МВС в абсолютній сво-
їй більшості не акредитовані на проведен-
ня такої експертизи. Її проводить Держав-
ний гемологічний центр України (а також 
деякі приватні науково-дослідні установи) 
і виключно на договірній, оплатній осно-
ві (за визначеними тарифами). Певна річ, 
ці витрати входить до категорії судових та 
мають стягуватись із винного у встановлено-
му законодавством порядку. Однак на ста-
дії досудового розслідування оплата таких 
експертиз організаційно не забезпечена, 
договори між МВС чи Національною полі-
цією та Державним гемологічним центром 
України не укладено. Це, звісна річ, гальмує 
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процес розслідування, не забезпечується 
його повнота, в низці випадків кримінальні 
провадження не розпочинаються, а розпо-
чаті припиняються лише на тій підставі, що 
немає змоги експертно підтвердити прина-
лежність вилученого каміння саме до пред-
мету злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК 
України. 
Здійснений нами аналіз матеріалів кри-

мінальних проваджень по фактам незакон-
ного видобування бурштину-сирцю засвід-
чу, що у 99 % випадків гемологічні експер-
тизи не призначаються. Судова практика, зі 
свого боку, в основному йде шляхом «розу-
міння» поліцейської проблеми та не зважає 
на відсутність експертиз (хоча, звісно ж, це 
неприпустимо, зважаючи на принцип за-
конності). Інша ж судова практика цілком 
заблокувала б можливість притягнення ви-
нних у незаконному видобуванні буршти-
ну-сирцю до кримінальної відповідальності. 
Водночас суди нерідко виносять виправ-
дувальні вироки цих підстав, пов’язаних з 
відсутністю судово-гемологічної експертизи 
(або проведення її неналежним суб’єктом), 
не встановленням предмету злочину. Такі 
випадки в основному мають місце там, де у 
провадженні бере учать адвокат, з яким під-
судним на комерційних засадах укладено 
відповідну угоду про надання правової до-
помоги.

Висновки
У результаті проведеного дослідження, 

що організаційно-управлінські детермінан-
ти злочинності у сфері надрокористування 
можливо об’єднати у декілька умовно одно-
рідних груп: недоліки політики дерегуляції 
надрокористування; неупорядкованість гео-
логічної інформації, відсутність вільного до-
ступу до неї; недоліки правового регулюван-
ня і здійснення державного контролю за спе-
ціальним надрокористування; відсутність 
кримінологічного забезпечення інституту 
стратегічної екологічної оцінки. Доведено, 
що запровадження мораторію на перевірки 
суб’єктів господарювання негативно позна-
чилося на стані діяльності щодо викриття 
фактів незаконного видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення, що 
наочно відобразилось на статистичній кар-

тині досліджуваного різновиду злочинності. 
Встановлення такого мораторію на пере-
вірки суб’єктів спеціального надрокористу-
вання з боку Державної служби геології на 
надр України відобразились на латентиза-
ції, а з нею й закономірному пожвавленню 
відтворення злочинного надркористування. 
Окремо наголошено на недоліках у системі 
управління правоохоронними органами
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CHARACTERISTIC OF MAIN ORGANI-

ZATIONAL-ADMINISTRATIVE FACTORS 
OF THE CRIME IN THE SPHERE OF SUB-

SOIL USE IN UKRAINE
The article is devoted to characteristic of 

main organizational-administrative factors of 
the crime in the sphere of subsoil use. It ascer-
tains that this group of determinants contains 
the following types: 1) bureaucracy and cum-
bersome procedures in assigning (prolonga-
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tion) of permission documents to special sub-
soil use; 2) drawbacks in the policy of mineral 
resources deregulation, preserving corruption 
barriers in acquiring special permits for subsoil 
use; 3) lack of order and dispersion of geologi-
cal information, the lack of easy access to it; 4) 
drawbacks of legal regulation and state super-
vision over special subsoil use, criminological 
ineffectiveness of moratorium on auditing sub-
jects of such activity; 4) the lack of criminologi-
cal support of the institute of strategic ecologi-
cal assessment. 

It proves that application of moratorium 
on auditing business entities had an adverse 
impact on the ascertaining facts of illegal utili-
zation of mineral resources of national impor-
tance, which is virtually displayed in statistics of 
the crime analyzed. Application of such mora-
torium on auditing subjects of special subsoil 
use by the Public Service of Geology and Sub-
soil of Ukraine resulted in high latency and log-
ical intensifi cation in self-replication of criminal 
subsoil use. 

Special attention is paid to drawbacks in 
administration of law enforcement agencies: 
1) decrease of professionalism in organization 
and execution of investigative activities of the 
National police; 2) the lack of succession in 
maintaining operational control over territo-
ries, decrease in quantity and quality of links 
with confi dential informants; 3) decrease in the 
rate of organized crime detection and preven-
tion; 4) the lack of service priorities in detec-
tion and prevention of crime in the sphere of 
subsoil use. At the present moment there is no 
specially dedicated activity for detecting crimes 
in the sphere of subsoil use in the units of the 
Department economic protection of the Na-
tional Police, neither professionals assigned for 
such activities; 5) termination of special envi-
ronmental protection activity of prosecutor’s 
offi ces; 6) the lack of regulation in conducting 
gemological examination by the Expertise ser-
vice of the Ministry of Internal Affairs that was 
a direct consequence of elimination of special-
ized organized crime units of the Ministry of 
Internal Affairs in 2015.

Key words: subsoil use, crime, determina-
tion, organization, management, control.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена характеристиці 

основних організаційно-управлінських факто-
рів злочинності у сфері надрокористування. 
Виділено такі їх види: 1) недоліки політики де-
регуляції надрокористування, збереження ко-
рупційних бар’єрів до отримання спеціальних 
дозволів на видобування корисних копалин;-
2) неупорядкованість геологічної інформації, 
відсутність вільного доступу до неї; 3) недоліки 
здійснення державного контролю за спеціаль-
ним надрокористування; 4) відсутність кри-
мінологічного забезпечення інституту стра-
тегічної екологічної оцінки. Надана характе-
ристика криміногенним вадам в організації 
та управлінні правоохоронними органами. 
Ключові слова: надрокористування, зло-

чинність, детермінація, організація, управ-
ління, контроль.
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процесу, можемо стверджувати, що Україна 
й досі спирається на регулятивні механізми 
минулого, які на сьогодні вже застаріли.
Автор цілком слушно відзначає, що 

успішне реформування юрисдикційної ді-
яльності потребує, окрім зміни об’єктивних 
умов її здійснення, перебудови психології 
осіб, які від імені держави реалізують від-
повідні функції, підвищення рівня їх май-
стерності. Одним із засобів такої перебудови 
вважаємо формування психологічної підго-
товленості фахівців, що потребує належного 
психологічного забезпечення юрисдикцій-
ної діяльності.
Юрисдикційний процес – це процес ре-

алізації матеріально-правових норм безвід-
носно до форм такої реалізації. У юридичній 
науці, його, на нашу думку, можна порів-
няти з певною «інструкцією» щодо реаліза-
ції прав. Дозволимо собі зауваження, що в 
даному випадку достатньо важко провести 
межу між матеріальними і процесуальними 
явищами в праві. Тим більше, що на частку 
матеріального права залишається порівня-
но небагато законодавчої уваги.
Правова процедура – це загальносоці-

альне явище, орієнтоване на досягнення 
конкретного правового результату. Зако-
нодавець закріпив правову процедуру здій-
снення судової влади у чинному законодав-
стві, як і необхідність її дотримання. У дав-
нину цю нішу займали ритуали, церемонії 
тощо. Правова процедура – це нормативно 
врегульована послідовність дій, пов’язаних 
цільовим напрямом, що здійснюються в ім-
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У монографії “Спеціальне психологічне 
пізнання в юрисдикційному процесі”, під-
готовленій кандидатом юридичних наук, 
доцентом В.В. Кощинцем, представлені 
основні результати дослідження теоретико-
методологічних засад спеціального психо-
логічного пізнання в юрисдикційному про-
цесі.
Характеризуючи історичні і теоретичні 

передумови формування юрисдикційного 
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перативній чи диспозитивній формах, у пев-
ні строки, а її результати мають юридичне 
оформлення. Основним її недоліком часто 
виступає складність для виконання, проте – 
це потужний засіб реалізації правовідносин.
Цінним у монографії є і те, що автор 

звернув увагу на те, що наукова традицій-
ність далеко не завжди чинить плідний 
вплив на вирішення методологічних про-
блем юрисдикційного процесу, зокрема, 
вона «гальмує» науковий пошук: нових ме-
тодологічних підходів; більш ефективних 
процесуальних норм та процедурних пра-
вил; визначення оптимального порядку 
реалізації норм матеріального права; роз-
ширення розуміння процесуального пра-
ва, концепцій юрисдикційних процесів як 
комплексних систем тощо. Вирішення мето-
дологічних проблем юрисдикційного про-
цесу має охоплювати всі сфери правової дій-
сності та відповідати реальним тенденціям 
права в сучасних умовах. Це допоможе шир-
ше осмислити характер системи методоло-
гічних понять правознавства та з’ясувати 
основи їх взаємозв’язків із позиції законів 
формальної і діалектичної логіки.
Автор робить висновок про те, що про-

блеми пізнання в науці пов’язані з визна-
ченням різноманітних особливостей цього 
багатогранного процесу (з’ясування його 
природи, джерел та кінцевого результату 
знань, закономірностей розвитку, супереч-
ностей тощо), а його основні напрями в на-
уці – сенсуалізм, раціоналізм, скептицизм, 
агностицизм, класична концепція пізнання 
істини, а також філософсько-екзистенціальні 
вчення та школи. 
Методологія пізнання в юрисдикційно-

му процесі використовується правниками 
для перетворення правової дійсності у пев-
ному напрямі за допомогою загальнонау-
кових, приватнонаукових, теоретичних та 
емпіричних методів, а також методів вста-
новлення психологічних особливостей осо-
бистості та методів психологічного впливу. 
Пізнання і доказування в юрисдикційному 
процесі є складовою механізму процесу-
ально-правового регулювання. Предметом 
пізнання тут виступають правові реалії для 
розкриття їх специфічних закономірностей 
і структури, предметом доказування – юри-

дично значущі факти, що характеризують 
певну справу. Межі того й іншого визна-
чають припинення означеної діяльності за 
умови досягнення мети.
Характеризуючи використання спеці-

альних психологічних знань в юрисдикцій-
ному процесі, можемо стверджувати, що на 
сьогодні наявні позитивні тенденції, проте 
потрібно ще докласти значних зусиль для 
підвищення ефективності застосування пси-
хології в правовому полі.
Основні завдання психолога в юрис-

дикційному процесі полягають в отриманні 
на основі практичного застосування спеці-
альних психологічних знань і методів до-
слідження нових фактів, що допомагають 
точно і об’єктивно оцінювати різноманіт-
ні індивідуальні особливості особистості та 
психічної діяльності процесуальних осіб 
(обвинувачених, підсудних, свідків, потерпі-
лих, позивачів, відповідачів тощо).
Автор наголошує, що суб’єкт спеціаль-

них психологічних знань повинен бути різ-
нобічно розвиненим фахівцем, володіти від-
повідним психологічним інструментарієм 
та сукупністю прикладних вмінь і навичок, 
а саме: аналітичними, діагностичними, про-
гностичними, конструктивними, організа-
ційними, контролюючими та ін.
Узагальнення результатів емпіричного 

дослідження щодо визначення психологіч-
ної складової в контексті певного право-
порушення психологами та юристами дає 
змогу стверджувати, що уявлення студен-
тів-психологів більш повні та різнобічні, 
ніж у студентів-правників. Також виявлено 
вищий рівень емпатійності при визначен-
ні розміру моральної шкоди потерпілого. 
Було підтверджено гіпотезу про формаль-
ність ставлення майбутніх юристів до засто-
сування спеціальних психологічних знань у 
юрисдикційному процесі.
Слушним є висновок автора про те, що 

доцільно запрошувати психолога-консуль-
танта в юрисдикційний процес на всіх ета-
пах досудової та судової практики, що на 
сьогодні відсутнє через недоліки процесу-
ального регламентування та недовіру до 
професіоналізму психологів взагалі.
Характеризуючи можливості викорис-

тання спеціальних психологічних знань у 
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різних видах юрисдикційного процесу, мо-
жемо стверджувати, що чинного на сьогодні 
система законодавчого регулювання та на-
уково-методичного забезпечення цієї сфери 
потребує доопрацювання з метою підви-
щення ефективності її функціонування.
Результатом використання спеціальних 

психологічних знань у кримінальному про-
цесі є внутрішньо диференційована сукуп-
ність уявлень про психологічну сутність до-
сліджуваної ситуації, що набула змістовності 
внаслідок творчої професійної діяльності 
експертів у межах поставлених перед ними 
завдань. 
В адміністративному процесі спеціальні 

психологічні знання можуть залучатися в 
разі виникнення сумнівів у нормотиповос-
ті психічного розвитку певної особи; для 
з’ясування, чи адекватно вона розуміє пра-
вовий контекст власних дій; для визначення 
ступеня впливу емоційного стану особи на 
вчинення нею адміністративного правопо-
рушення. Перспективним напрямом запро-
вадження психологічних знань у конститу-

ційному процесі нам вбачається проведення 
психологічної експертизи конституційних 
актів; у господарському процесі – участь спе-
ціаліста-психолога в підготовці, проведенні 
та оцінці ефективності переговорного про-
цесу.
У цілому монографія В.В. Кощинця є 

своєчасним і корисним дослідженням важ-
ливої проблеми використання в юрисдик-
ційній діяльності спеціальних психологіч-
них знань. Використання спеціальних пси-
хологічних знань у юрисдикційному проце-
сі – один із важливих важелів забезпечення 
підтримки законності в державі та пріори-
тету принципу гуманізму в суспільстві, тому 
звертання до них має бути постійним та 
обов’язковим; це особливий різновид діяль-
ності, яка виступає неодмінним механізмом 
забезпечення верховенства права в Україні. 
Результати дослідження можуть бути вико-
ристані слухачами та студентами, науков-
цями, викладачами, працівниками право-
охоронних та судових органів, та тими, чия 
діяльність пов’язана зі сферою правозасто-
сування.



218ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2019

Ðåöåíç³¿, êîìåíòàð³

ÐÅÖÅÍÇ²ß
íà ìîíîãðàô³þ Ñ.Â.Æóêîâà

«Ïðîáëåìè àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 
äîáðî÷åñíîñò³ ñóää³â»

 ÊÀËÞÆÍÈÉ Ðîñòèñëàâ Àíäð³éîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó Íàö³îíàëüíîãî 
àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó

явність великої кількості прогалин та супе-
речностей, що гальмують судову реформу. 
За таких умов визначення особливостей 
сучасного стану розвитку адміністративно-
правового забезпечення доброчесності суд-
дів стає нагальною проблемою сьогодення. 
Вказане обумовлює актуальність моногра-
фічного дослідження С.В.Жукова і слугує 
підтвердженням новизни та важливості уза-
гальнень, висновків та рекомендацій, які в 
ньому містяться.
У монографії обґрунтовано, що етичні 

стандарти професійної діяльності можуть 
бути предметом адміністративно-право-
вого забезпечення за наступних умов:-
а) якщо певний вид професійної діяльності 
має ознаки соціальної значущості, а наслід-
ки помилок та недоліків у здійсненні такої 
діяльності можуть негативно позначатися 
на рівні додержання прав і свобод людини і 
громадянина; б) якщо етичні вимоги, що ви-
суваються до певного виду професійної ді-
яльності можуть бути вербалізовані та закрі-
плені на рівні етичних кодексів або інших 
зводів моральних вимог, до представників 
певної професійної групи; в) якщо можна 
виокремити аспекти поведінки професіона-
лів, які можуть бути підтверджені двома не-
залежними спостерігачами, на основі однієї 
методики і при цьому результати спостере-
ження не будуть мати значних відміннос-
тей; г) якщо реалізація етичних стандартів 
базується на публічному інтересі і охоплює 
діяльність суб’єктів адміністративно-пра-
вових відносин. Автором досить детально 

Однією з амбітних цілей, що поставила 
перед собою Українська держава, є орга-
нізація судової влади та здійснення право-
суддя в Україні, що функціонує на засадах 
верховенства права відповідно до європей-
ських стандартів і забезпечує право кожного 
на справедливий суд. Необхідною умовою 
для досягнення вказаної мети є забезпечен-
ня доброчесності суддів, для чого реалізова-
но низку заходів судової реформи. Проте, 
на жаль, довіра громадянського суспільства 
до судової влади залишається вкрай низь-
кою, а науковці і практики відзначають на-
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охарактеризовано методологію досліджен-
ня феномену доброчесності суддів, яка яв-
ляє собою комплекс об’єднаних системним 
підходом способів та прийомів наукового 
пізнання, що дають змогу виявити основні 
закономірності поведінки суддів, які харак-
теризують їх здатність незалежно та неупе-
реджено здійснювати правосуддя та підтри-
мувати авторитет судової влади, та можуть 
бути вербалізовані та закріплені у писаних 
етичних та правових нормах. 
На підставі термінального аналізу кате-

горії «доброчесність» в адміністративному 
законодавстві та науці адміністративного 
права науковець пропонує періодизацію 
її розвитку, яка включає чотири етапи, та 
з’ясовано, що невід’ємними властивостя-
ми цього поняття є комплексний харак-
тер, наявність широкого та вузького тлу-
мачення, обумовленість міжнародними 

зобов’язаннями України та відображення 
на рівні поведінки суддів.
У роботі надано характеристику ролі 

адміністративного права у формуванні ви-
сокого рівня інтолерантності до корупції і 
зроблено акцент на наявності системного 
зв’язку між доброчесністю суддів і сприй-
няттям корупції у системі освіти. Запропо-
новано цілком обґрунтовані і слушні зміни 
та доповнення до Законів України «Про су-
доустрій і статус суддів», «Про запобігання 
корупції», «Про освіту» та інших правових 
актів.
Вважаємо, що видання може бути корис-

ним для науковців, викладачів, аспірантів і 
докторантів, студентів вищих закладів осві-
ти юридичного профілю, суддів та представ-
ників інших правничих професій, представ-
ників громадських об’єднань, журналістів 
і всіх, хто цікавиться проблемами забезпе-
чення доброчесності суддів.
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В статье рассмотрено административно-
правовые отношения в сфере миграции. Про-
анализировано действующее законодатель-
ство, регулирующее миграционные процессы 
в Украине. На основании системного анализа 
указано, что миграционные правоотношения 
это общественные отношения, урегулирован-
ные нормами административного права, со-
держанием которых является правовая связь 
между субъектами, при котором мигрант 
реализует предоставленное Конституцией 
право на свободу передвижения и уполномо-
ченными государственными органами, обя-
занными обеспечить реализацию указанных 
прав, возникающих в связи с потребностью в 
территориальном перемещении или при не-
посредственном перемещении или является 
результатом такого перемещения. Обладая 
спецификой правового регулирования, мигра-
ционные правоотношения имеют ряд осо-
бенностей, которые позволяют отделять от 
других правоотношений: составляются на ос-
новании норм миграционного права; дополни-
тельным критерием отраслевого отделения 
выступает характер субъектов миграцион-
ного права; характеризуются особенностями 
правовой связи между ними – спецификой 
прав и соответствующих обязанностей. Ад-
министративно-правовые отношения в сфе-
ре миграции – это урегулированные нормами 
права общественные отношения, складываю-
щиеся в ходе осуществления публичного управ-
ления миграционными процессами. Участ-
никами выступают органы исполнительной 
власти и местного самоуправления, обще-
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ственные объединения, религиозные и ино-
странные организации, украинские граждане, 
иностранцы, лица со специальным статусом 
(внутренне перемещенные лица, беженцы). 
Правоотношения, возникающие в сфере ми-
грации, регулируются различными отрасля-
ми права. Административно-правовые нор-
мы, регулирующие миграционные отношения 
обеспечивают процесс публичного управления 
исследуемой сферой. Качество управленческой 
деятельности, осуществляемой на основе дан-
ных норм определяет достижение стратеги-
ческих задач и целей в сфере миграции.
Ключевые слова: миграция, правовые от-

ношения, административно-правовые отно-
шения, миграционные отношения, мигрант.

Постановка проблеми
Україна, будучи правовою демократич-

ною державою, відповідно до ст. 3 Консти-
туції України проголошує людину, її права 
та свободи найвищою цінністю, визнає, до-
тримується та захищає їх. В Основному за-
коні закріплено право, яке належить кож-
ному, хто законно перебуває на території 
України, вільно пересуватися, вибирати 
місце перебування та проживання. Згідно 
ст. 13 Загальної декларації прав людини, 
кожен має право вільно пересуватися та 
обирати місце проживання в межах іншої 
держави, залишати його, включаючи влас-
ну країну, і повертатися. Права та свободи, 
проголошені Декларацією, охороняються 
законом незалежно від раси, статі, мови, 
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релігії, політичних переконань, національ-
ного походження і інших підстав [1]. 

Аналіз дослідження проблеми
Значний вклад у дослідження адміні-

стративно-правових відносин у сфері мігра-
ції внесли вчені-правознавці: О. М. Бан-
дурка, В. М. Близнюк, М. П. Бублій, 
Я. О. Волоско, О. В. Журба, В. К. Колпаков, 
І. М. Кресіна, О. В. Кузьменко, Е. М. Лі-
банова, О. А. Малиновська, А. Ф. Мота, 
Н. Р. Нижник, В. І. Олефір, О. Г. Пуригі-
на, Ю. І. Римаренко, У. В. Садова, О. С. Са-
інчин, С. Е. Сардак, В. П. Трощинський, 
О. У. Хомра, С. Б. Чехович, В. М. Шапо-
вал, К. В. Шиманська, Б. М. Юськів і інші. 
Водночас реалізація Угоди про асоціацію 
України та Європейського Союзу вимагає 
проведення досліджень у цій сфері з метою 
адаптації національного законодавства до 
європейських вимог.

Мета статті – дослідження адміністра-
тивно-правових відносин у сфері міграції.

Виклад основного матеріалу
Термін міграція населення (лат. 

migratio – переселення) – це переміщення 
людей у ряді випадків великими групами, 
на великі відстані з одного регіону, країни, 
світу в інший [2, с. 95]. У науці існує роз-
маїття визначень міграції, в яких акценту-
ється увага на різних аспектах цього соці-
ально-економічного, політичного явища. 
Відсутність загальновизнаного поняття 
міграція не тільки в нормативно-правовій 
базі, але й в доктрині міжнародного права 
призводить до того, що в науково-правовій 
літературі не існує єдиного підходу до за-
значеного питання та єдиного визначення 
цієї правової категорії.
На основі аналізу існуючих визначень 

терміна «міграція» як багатоаспектної пра-
вової категорії управлінських відносин, 
можна зробити висновок, що різноманіт-
ність дефініцій свідчить про складність і 
багатогранність даного явища.
Міграцію доцільно розуміти, як сукуп-

ність правових відносин, що виникають 
при перетині кордонів адміністративно-те-
риторіальних утворень з метою зміни по-

стійного або тимчасового місця проживан-
ня, що тягне придбання, реалізацію, зміну 
і припинення правового статусу особи. За 
задумом законодавця, згідно закону «Про 
правовий статус іноземців і осіб без грома-
дянства», нормативного регулювання під-
даються відносини, що виникають у сфері 
міграції [3].
За твердженням В. Б. Авер’янова, сфе-

ра державного управління – це комплекс 
організаційних рішень, що виникають з 
приводу здійснення міжгалузевих повно-
важень спеціального призначення. У цих 
сферах органи державного управління 
здійснюють контрольно-наглядові повно-
важення у встановлених законом масштабі 
та межах [4, с. 93].
Якщо враховувати, що різноманітність 

функцій державного управління обумов-
лює наявність сфер державної діяльності, 
то управління міграцією відноситься до од-
нієї з сфер державного управління. У нор-
мативно-правових актах, що регулюють 
питання міграції населення, використову-
ється словосполучення управління у сфері 
міграції [5]. 
Відносини, що виникають у сфері мі-

грації, відрізняються різноманіттям, для 
них характерні всі ознаки правовідносин, 
вироблені теорією права: виникнення на 
основі норм права, вольовий характер, охо-
рона державою, індивідуалізація суб’єктів і 
визначеність поведінки, наявність взаєм-
них прав і обов’язків.
Наукою адміністративного права ви-

значені ознаки адміністративних правовід-
носин: виникнення, зміна та припинення 
на основі норм адміністративного права; 
організуючий початок і державно-владний 
вольовий характер; дію принципу влади 
– підпорядкування; юридичну нерівність 
сторін; вирішення спорів між учасниками 
переважно в позасудовому порядку поряд 
з можливістю судового вирішення; встанов-
лення особливого правового режиму забез-
печення законності та правового захисту, 
обов’язкову присутність в якості однієї зі 
сторін відносин суб’єкта управління, що 
здійснює виконавчо-розпорядчу діяльність.
Всі перераховані ознаки є загальними 

для адміністративно-правових відносин, 
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що складаються у різних сферах діяльнос-
ті держави, у тому числі у сфері міграції. В 
умовах розвитку адміністративно-правово-
го регулювання міграційними процесами, 
що мають адміністративно-правову приро-
ду, набувають специфічні особливості, ви-
явити які можливо на основі дослідження 
внутрішньої структури та класифікації.
Адміністративно-правове відношення 

– центральна категорія адміністративного 
права. У науці адміністративного права іс-
нує думка, що адміністративні правовідно-
сини – це суспільні відносини, врегульовані 
нормами адміністративного права, що ви-
значаються як сукупність правових норм, 
що регулюють відносини, які виникають у 
галузі публічного управління [6, c. 20].
Адміністративне право встановлює пра-

вопорядок у взаєминах між державою і на-
селенням, що потрапляють у сферу впли-
ву публічною адміністрації при здійсненні 
адміністративної діяльності, зокрема, в 
міграційній сфері. Тому між зазначеними 
суб’єктами складаються відносини влади 
– підпорядкування. Адміністративно-пра-
вові норми, що регулюють відносини, які 
виникають у процесі адміністративної ді-
яльності держави, є переважно імператив-
ними.
Специфіка адміністративної діяльності 

держави через норми адміністративного 
права, знаходить вираз у адміністративних 
правовідносинах, тому для визначення 
сутності і особливостей даного правового 
відношення необхідно враховувати специ-
фіку управлінської діяльності держави.
Адміністративне право є однією з га-

лузей права, тому склад адміністративно-
правових відносин у сфері міграції може 
бути побудований, на загально-правових 
засадах структури правового відношення. 
До складу правовідносин входять елемен-
ти: суб’єкт, об’єкт і зміст.
Суб’єкт правовідносин – це публічне 

утворення, фізична і юридична особа, яка 
може виступати в якості носія суб’єктивних 
юридичних прав і обов’язків.

 Коло суб’єктів адміністративних пра-
вовідносин у сфері міграції, що володіють 
суб’єктивними правами, юридичними 
обов’язками, повноваженнями, відпові-

дальністю для участі у здійсненні публічної 
управлінської діяльності, досить різнома-
нітне. В адміністративній правовій науці, 
аналізуючи чинне законодавство та вико-
ристовуючи висновки теорії права, існує 
поділ суб’єктів правовідносин на колектив-
них (юридичні особи) та індивідуальних 
(фізичні особи). Така класифікація суб’єктів 
є теоретично обґрунтованою. Колективні 
суб’єкти – це організовані, відокремлені, 
самоврядні групи осіб, наділені правами 
вступати у відносини з іншими суб’єктами 
в якості єдиного публічно-правового утво-
рення. До них відносять: органи вико-
навчої влади; місцеві органи виконавчої 
влади, їх структурні підрозділи; виконав-
чі органи місцевого самоврядування; спе-
ціальні установи територіального органу 
виконавчої влади; громадські об’єднання; 
релігійні організації; інші організації, що 
здійснюють діяльність у даній сфері.
Аналізуючи тенденції участі різних 

суб’єктів у розглянутих правових відноси-
нах, доцільно зазначити, що у сфері мігра-
ції діють деякі суб’єкти, наділені специфіч-
ними повноваженнями.
Учасниками адміністративних право-

відносин у зазначеній сфері є громадські 
об’єднання. Зокрема, законом «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб» передбачена взаємодія орга-
нів виконавчої влади всіх рівнів з громад-
ськими об’єднаннями з питання надання 
допомоги внутрішньо переміщеним осо-
бам; залучення громадських об’єднань до 
підготовки пропозицій щодо напрямів по-
літики держави у сфері міграції, проектів 
з облаштування та зайнятості внутрішньо 
переміщених осіб [7].
Іноземні організації можуть виступати 

в якості колективних суб’єктів адміністра-
тивних правовідносин. Акредитовані в 
установленому порядку вони можуть бути 
суб’єктами адміністративних правовідно-
син з контролю та нагляду у сфері міграції.
До колективних суб’єктів слід відне-

сти спостережні комісії, представники 
яких: здійснюють громадський контроль 
при відвідуванні спеціальних установ, де 
утримуються іноземні громадяни, які під-
лягають адміністративному видворенню 
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або реадмісію; контролюють забезпечення 
прав людини в місцях примусового утри-
мання [8].
Як зазначених суб’єктів можна роз-

глядати релігійні організації, учасників 
діяльності багатофункціональних культур-
но-освітніх інтеграційних центрів, в яких 
іноземні громадяни отримують юридичні 
s інші послуги, вивчають мову, культуру, 
основи законодавства України.
Індивідуальними суб’єктами є фізич-

ні особи – громадяни України, іноземці, 
особи без громадянства, які мають необ-
хідний обсяг адміністративної правоздат-
ності та дієздатності, що дозволяє вступа-
ти в адміністративні правовідносини. На 
думку вчених, в числі особливостей даних 
суб’єктів стосовно адміністративно-право-
вих відносин у сфері міграції слід зазначи-
ти наявність серед них осіб, що володіють 
спеціальними адміністративно-правовим 
статусом: біженці; внутрішньо перемішені 
особи; закордонні українці; особи, які шу-
кають тимчасовий і політичний притулок; 
незаконні мігранти та інші.
Суб’єктом адміністративно-правових 

відносин у сфері міграції може стати ко-
жен, так як має право на свободу пересу-
вання, вибір місця перебування та прожи-
вання. Такі відносини є правовідносинами 
загального характеру. Правовідносини 
стають міграційними, якщо в них реалізу-
ються особливі права і обов’язки людини 
та відповідні права і обов’язки у органів 
публічної влади. Дані відносини вини-
кають з обов’язковою участю органу дер-
жавного управління, то за правовою при-
родою вони є адміністративно-правовими 
відносинами та мають свої особливості.
До спеціального адміністративно-пра-

вового статусу відносяться реалізовані в ад-
міністративно-правових відносинах права 
і обов’язки громадян, які перебувають під 
адміністративної опікою – внутрішньо пе-
ремішені особи. Становище суб’єкта може 
залежати від того, який він має загальний 
правовий статус: є громадянином України, 
іноземцем або особою без громадянства.
Міграція всередині держави здійсню-

ється на основі рівних можливостей вільно 
пересуватися, вибирати місце перебування 

і проживання в межах України для кожно-
го, хто знаходиться на її території законно. 
На відміну від прав, що належать громадя-
нину, права іноземця або особи без грома-
дянства позначаються в Конституції Укра-
їни формулюванням кожен має право, такі 
положення стосуються й мігранта [9].
Серед них особисті права, що належать 

як особистості – політичні, соціальні, еко-
номічні права, які встановлені і можуть 
бути змінені тільки Україною. Що стосуєть-
ся обов’язків, то деякі з них властиві всім 
категоріям мігрантів, оскільки випливають 
із загального конституційного статусу гро-
мадян, іноземців і осіб без громадянства, 
які перебувають на території України, на-
приклад, обов’язок дотримуватися Консти-
туції і законодавства України, який поши-
рюється на всіх осіб, незалежно від статусу 
та належності до громадянства/ 
Законодавство не містить легальної де-

фініції мігранта. Єдиний підхід до суті да-
ного поняття відсутній у міжнародному та 
національному праві. Це є однією з осно-
вних проблем у сфері міграційної політики 
держави. Визначення поняття необхідно 
відповідно до мети правового регулюван-
ня у сфері міграції та позначення право-
вого статусу мігранта. Відсутність загаль-
ного поняття не перешкоджає здійсненню 
правового регулювання статусу окремих 
мігрантів, так як в законодавстві закріпле-
ні дефініції: біженець, внутрішньо переви-
щена особа, шукач притулку, закордонний 
українець.
Формулювання поняття мігрант на за-

конодавчому рівні доцільно для точного 
визначення предмета регулювання мігра-
ційного законодавства та кола суб’єктів 
адміністративно-правових відносин, для 
виключення суперечностей та прогалин у 
застосуванні міжнародних і національних 
правових актів, де використовуються такі 
поняття.
Іноземців, які перебувають на території 

України, можна розділити на три катего-
рії: які тимчасово прибувають в країну на 
підставі візи або у безвізовому порядку і не 
мають посвідки на тимчасове проживання; 
тимчасово проживають – отримали в уста-
новленому порядку посвідку на тимчасове 
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проживання; які постійно проживають і 
отримали в установленому порядку посвід-
ку на проживання в Україні. Дані катего-
рії суб’єктів включають інші, більш вузькі 
групи осіб, які мають особливий правовий 
статус. Таким статусом в Україні наділені, 
наприклад, біженці. Крім біженців, необ-
хідно відзначити внутрішньо переміщених 
осіб, осіб, які шукають притулку, закор-
донних українців. Зазначені особи при-
бувають в Україну за різними підставами і 
цілями, але у подальшому бажають, праг-
нуть набути громадянство, інтегруватися у 
нове суспільство, стати повноцінними гро-
мадянами України. Коло суб’єктів адміні-
стративних правовідносин у сфері міграції 
має певну специфіку, включає учасників, 
які характерні тільки для розглянутих сус-
пільних відносин.
Поняття об’єкта адміністративно-пра-

вових відносин у науці адміністративно-
го права є дискусійним, проте більшість 
вчених сходяться в тому, що об’єктом є 
те, заради чого виникають правовідноси-
ни – позитивне або негативне поводження 
суб’єктів адміністративного права, їх дії.
Подібне трактування повністю може 

бути застосовне до конкретних адміністра-
тивних правовідносинах у сфері міграції. Їх 
об’єктом виступають дії і рішення суб’єктів 
відносин, їх поведінка. Під об’єктом адмі-
ністративно-правових відносин у зазначе-
ній сфері у широкому сенсі слід розуміти 
суспільні відносини, засновані на пере-
міщенні фізичних осіб, у межах території 
України та між іноземними державами та 
Україною. У вузькому сенсі – це те, на що 
спрямована поведінка учасників правовід-
носин, детермінована інтересами у межах 
належних суб’єктивних прав і обов’язків.
До числа об’єктів можуть бути відне-

сені: в’їзд громадян, іноземців і осіб без 
громадянства в Україну і їх виїзд; тимча-
сове перебування, тимчасове та постійне 
проживання іноземців; трудова і підпри-
ємницька діяльність іноземців в Україні, 
їх облік; контроль за перебуванням і про-
живанням у країні; повернення в Україну 
закордонних українців; надання громадя-
нам, іноземцям адміністративних послуг 

у сфері міграції; організація міграційного 
регулювання.
Розглядаючи зміст як один з елементів 

адміністративних правовідносин, слід за-
значити, що його сутнісною характеристи-
кою є взаємодія між суб’єктами, яка вира-
жається в наявності взаємних суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків. Зазначені 
права і обов’язки, кореспондують у межах 
певних правовідносин,  утворюючи їх юри-
дичний зміст.
Особи беруть участь у правовідносинах 

заради задоволення політичних, матері-
альних, культурних та інших інтересів, і 
потреб. Дана мета досягається за допомо-
гою суб’єктивних прав, обов’язків, і юри-
дичних дій.
В юридичному плані міграція пов’язана 

з реалізацією суб’єктивного права мігран-
тів, в ході якого виникають міграційні 
правовідносини – це право охоплюється 
свободою пересування; вибором місця пе-
ребування та проживання; можливістю 
в’їжджати в країну та залишати її терито-
рію.
Суб’єктивне право – це певна правова 

можливість, але ця можливість багатопла-
нова, включає чотири елементи: можли-
вість позитивної поведінки, тобто право на 
власні дії; право вимагати відповідної по-
ведінки від зобов’язаної особи, тобто право 
на чужі дії; можливість вдатися до держав-
ного примусу в разі невиконання іншою 
стороною обов’язку; можливість користу-
ватися на основі права певним соціальним 
благом.
Структура юридичного обов’язку від-

повідає структурі суб’єктивного права 
включає чотири компоненти: необхідність 
здійснювати певні дії або утриматися від 
них; необхідність для зобов’язаної особи 
відреагувати на звернені законні вимоги; 
необхідність нести відповідальність за не-
виконання вимог; необхідність не пере-
шкоджати контрагенту користуватися бла-
гом на яке він має право.
Підставами виникнення аналізованих 

правовідносин у сфері міграції, їх зміни та 
припинення є юридичні факти – право-
мірні та неправомірні дії (бездіяльності), 
події. Адміністративно-правові відносини 
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виникають, змінюються та припиняють-
ся на підставі кількох юридичних фактів 
– юридичного складу. У теорії права, в ад-
міністративно-правовій науці виділено ряд 
критеріїв класифікації правовідносин. За 
цільовим призначенням міграційні право-
відносини можуть бути правовстановлюю-
чими та правоохоронними; за змістом – ма-
теріальні та процесуальні; за часом функці-
онування – постійні та тимчасові; за харак-
тером взаємодії учасників – вертикальні  та 
горизонтальні.
З огляду на положення загальної тео-

рії права та адміністративно-правової на-
уки, доцільно провести класифікацію ад-
міністративно-правових відносин у сфері 
міграції. Виходячи зі співвідношення прав 
і обов’язків суб’єктів, адміністративні пра-
вовідносини у сфері міграції поділяються 
на вертикальні відносини, де владною сто-
роною виступає орган влади, та горизон-
тальні де відсутнє підпорядкування. Вер-
тикальні відносини у сфері міграції не за-
вжди чітко проявляються.
Горизонтальні адміністративно-право-

ві відносини, в тому числі у міграційній 
сфері, припускають відсутність відносин 
влади-підпорядкування між учасниками. 
У науці існують підстави для віднесення 
правовідносин до горизонтального типу: 
попередні керуючому впливу; наступні за 
здійсненням керуючого впливу; відносини 
адміністративно-процесуального характе-
ру; відносини адміністративно-договірно-
го характеру.
Залежно від функціонального при-

значення можна виділити регулятивні 
правовідносини – правомірна діяльність 
суб’єктів. Охоронні адміністративно-пра-
вові відносини можна класифікувати на: 
превентивні; відновлювальні; контролю-
ючі; деліктні. За цільовим призначенням 
адміністративно-правові відносини у мі-
граційній сфері поділяються на відносини: 
не пов’язані із застосуванням заходів адмі-
ністративного примусу; юрисдикційного 
характеру. 
За часом функціонування адміністра-

тивно-правові відносини підрозділяються 
на довготривалі та короткочасні. Період 
дії довготривалих правовідносин не визна-

чений, але вони можуть бути припинені за 
певних обставин. Короткочасні правовід-
носини у міграційній сфері мають термін 
існування, встановлений правовими нор-
мами.
Залежно від юридичного характеру 

розрізняють матеріальні адміністратив-
но-правові відносини, що виникають на 
підставі норм матеріального права та про-
цесуальні, регульовані нормами адміні-
стративно-процесуального права, що реа-
лізуються у сфері міграції з приводу вирі-
шення конкретних індивідуальних справ. 
За цим критерієм можна виділити адміні-
стративно-правові відносини, які можуть 
виникати в рамках здійснення державної 
міграційної політики, при розробці та ре-
алізації державних програм з ефективного 
регулювання міграції, проведенні заходів 
зі створення умов для адаптації і інтеграції 
мігрантів, забезпечення прав, свобод і со-
ціальної захищеності.
За характером обов’язків суб’єктів від-

носини діляться на активні та пасивні. 
Особливістю правовідносин пасивного 
типу є обов’язок суб’єкта утриматися від 
небажаних дій, заборонених нормами пра-
ва. У правовідносинах активного типу пе-
редбачається, що одна зі сторін повинна 
вчинити певні дії. Виходячи зі специфіки 
суб’єктного складу виділяють адміністра-
тивно-правові відносини щодо: реалізації 
громадянами і іноземцями прав; обмежен-
ня прав зазначених громадян; захисту по-
рушених прав у сфері міграції; застосуван-
ня заходів адміністративного примусу.
Під міграційними правовідносинами 

слід розуміти суспільні відносини, врегу-
льовані нормами адміністративного пра-
ва, змістом яких є правовий зв’язок між 
суб’єктами, при якому мігрант реалізує 
надане Конституцією право на свободу 
пересування і уповноваженими органами 
державного управління, зобов’язаними за-
безпечити реалізацію зазначених прав, що 
виникають у зв’язку з потребою в територі-
альному переміщенні, або при безпосеред-
ньому територіальному переміщенні, або є 
результатом такого переміщення. 
В Україні реалізують масштабну про-

граму децентралізації та реформування 
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багаторівневої системи публічного управ-
ління, в тому числі у сфері міграції як одно-
го з важливих складових елементів управ-
ління. Цей процес є складовою частиною 
комплексу заходів, спрямованих на забез-
печення територіальної цілісності та суве-
ренітету, вступу України в ЄС, розвитку 
громадянського суспільства, у якому реалі-
зація принципу транспарентності є одним 
із найбільш ефективних засобів вирішення 
вказаних завдань [10, с. 47].
Висновки. Володіючи специфікою пра-

вового регулювання, міграційні правовід-
носини мають ряд особливостей, які дозво-
ляють відмежовувати від інших правовід-
носин: складаються на підставі норм мігра-
ційного права; додатковим критерієм га-
лузевого відокремлення виступає характер 
суб’єктів міграційного права; характери-
зуються особливостями правового зв’язку 
між ними – специфікою прав і відповідних 
обов’язків. Адміністративно-правові від-
носини у сфері міграції – це врегульовані 
нормами адміністративного права суспіль-
ні відносини, що складаються у ході здій-
снення публічного управління міграційни-
ми процесами. Учасниками виступають ор-
гани виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, громадські об’єднання, 
релігійні організації, іноземні організації, 
українські громадяни і іноземці, особи, які 
мають спеціальний адміністративно-пра-
вовий статус (внутрішньо переміщені осо-
би, біженці).
Правовідносини, що виникають у сфе-

рі міграції, регулюються різними галузями 
права. Наука адміністративного права до-
сліджує специфіку державного управління 
міграційними процесами. Адміністратив-
но-правові норми, що регулюють міграцій-
ні відносини, мають особливе значення, за-
безпечують процес публічного управління 
досліджуваною сферою. Якість управлін-
ської діяльності, що здійснюється на осно-
ві норм адміністративного права визначає 
досягнення стратегічних завдань і цілей у 
сфері міграції.
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АНОТАЦІЯ 
У статті адміністративно-правові відно-

сини у сфері міграції. Проаналізовано чинне 
законодавство, що регулює міграційні процеси 
в України. На підставі системного аналізу за-
значено, що міграційні правовідносини це сус-
пільні відносини, врегульовані нормами адміні-
стративного права, змістом яких є правовий 
зв’язок між суб’єктами, при якому мігрант 
реалізує надане Конституцією право на свобо-
ду пересування і уповноваженими державними 
органами, зобов’язаними забезпечити реаліза-
цію зазначених прав, що виникають у зв’язку 
з потребою в територіальному переміщенні, 
або при безпосередньому переміщенні, або є ре-
зультатом такого переміщення. Володіючи 
специфікою правового регулювання, міграційні 
правовідносини мають ряд особливостей, які 
дозволяють відмежовувати від інших право-
відносин: складаються на підставі норм мігра-
ційного права; додатковим критерієм галузево-
го відокремлення виступає характер суб’єктів 
міграційного права; характеризуються осо-
бливостями правового зв’язку між ними – спе-
цифікою прав і відповідних обов’язків. Адміні-
стративно-правові відносини у сфері міграції 
– це врегульовані нормами права суспільні від-
носини, що складаються у ході здійснення пу-
блічного управління міграційними процесами. 
Учасниками виступають органи виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, громад-
ські об’єднання, релігійні і іноземні організації, 
українські громадяни, іноземці, особи зі спеці-
альним статусом (внутрішньо переміщені осо-
би, біженці). Правовідносини, що виникають у 
сфері міграції, регулюються різними галузями 
права. Адміністративно-правові норми, що 
регулюють міграційні відносини забезпечують 
процес публічного управління досліджуваною 
сферою. Якість управлінської діяльності, що 
здійснюється на основі даних норм визначає 
досягнення стратегічних завдань і цілей у сфе-
рі міграції.
Ключові слова: міграція, правові відносини, 

адміністративно-правові відносини, міграційні 
відносини, мігрант.

SUMMARY 
In the article administrative and legal 

relations in the fi eld of migration. The current 
legislation regulating migration processes in 
Ukraine is analyzed. Based on a systematic 
analysis, it is noted that migration relations 
are public relations governed by administrative 
law, the content of which is a legal relationship 
between the subjects, in which the migrant 
exercises the constitutional right to freedom of 
movement and authorized state bodies obliged 
to ensure implementation. these rights, arising 
in connection with the need for territorial 
relocation, or direct relocation, or are the result 
of such relocation. Possessing the specifi cs of legal 
regulation, migration relations have a number of 
features that distinguish them from other legal 
relations: formed on the basis of migration law; 
an additional criterion of sectoral separation 
is the nature of the subjects of migration law; 
characterized by the peculiarities of the legal 
relationship between them - the specifi cs of rights 
and responsibilities. Administrative and legal 
relations in the fi eld of migration are social 
relations regulated by the norms of law, which 
are formed in the course of public management 
of migration processes. Participants are executive 
authorities and local governments, public 
associations, religious and foreign organizations, 
Ukrainian citizens, foreigners, persons with 
special status (internally displaced persons, 
refugees). Legal relations arising in the fi eld of 
migration are regulated by various branches of 
law. Administrative and legal norms governing 
migration relations provide the process of public 
management of the study area. The quality of 
management activities carried out on the basis 
of these norms determines the achievement of 
strategic objectives and goals in the fi eld of 
migration.

Key words: migration, legal relations, 
administrative-legal relations, migration 
relations, migrant.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÇÌ²ÑÒ ÅË²ÒÈ ßÊ ÎÑÎÁËÈÂÎÃÎ 
ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÄÅÐÆÀÂÎÒÂÎÐ×ÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â

У статті розглянуто питання розуміння 
значення і ролі еліти у реалізації державот-
ворчих процесів. Наголошено, що не дивлячись 
на відмінності в тлумаченні поняття «еліта» 
більшість дослідників сходяться на думці, що 
еліта існує в усіх суспільствах не залежно від 
ідеології, економічних умов, політичного ре-
жиму й історичного контексту.
Зазначено, що під елітою розуміють неве-

лику групу осіб, які займають вищі позиції в 
суспільстві, чинять постійний вплив на ви-
роблення і прийняття стратегічних рішень у 
сфері державної політики, володіють владою і 
ресурсами, які дозволяють їм утримувати за-
ймане становище.
З’ясовано, що у контексті сучасних 

досліджень операційним є розуміння еліти 
відповідно до структурно-функціонального 
підходу. У вітчизняній науці при вивченні 
еліти найбільш часто використовують 
позиційний і репутаційний методи.
Ключові слова: еліта, політична еліта, 

правова еліта, державотворчі процеси.
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Значимість вивчення поняття та зміс-
ту категорії «еліта» дозволяє оцінити якість 
еліти і ступінь її гомогенності, що впливає 
на характер міжелітної взаємодії. Від рівня 
роз’єднаності або згуртованості владних груп 
залежить стабільність політичної системи і 
вектор державних реформ. 

Стан дослідження проблеми
Питання значення та ролі еліти загалом 

та правової еліти, зокрема, були предметом 
дослідження багатьох вчених. З-поміж най-
вагоміших варто назвати наукові роботи 
В. Вовк, Т. Гарасиміва, С. Гладкого, Н. Гура-
ленко, І. Жаровської, І. Коваля, В. Коваль-
чука, М. Козюбри, М. Костицького, В. Ко-
пєйчикова, В. Котюка, А. Крижановського, 
П. Макушева, В. Налуцишина, О. Омельчу-
ка, П. Рабіновича, А. Романової, С. Сливки, 
О. Турчака, Ю. Цуркан-Сайфуліної, Ю. Шем-
шученка та ін.

Мета статті полягає у з’ясуванні ролі елі-
ти загалом та правової еліти, зокрема, у по-
будові та розвитку державності.

Виклад основного матеріалу
Передусім варто зауважити, що пробле-

ма формування еліти пройшла багатовіковий 
шлях розвитку. Вона вивчалася у працях ан-
тичних авторів – Платона, Арістотеля та бага-
тьох інших. У Середньовіччі до неї звертали-
ся Марсилій Падуанський, Ж. Боден та інші. 
В епоху Відродження проблема формування 
еліти серед проблем формування влади роз-

Постановка проблеми
Еліта є одним з ключових суб’єктів у по-

літичному процесі, який володіючи необхід-
ними ресурсами, виробляє і приймає найваж-
ливіші стратегічні рішення. В умовах транс-
формації політичної системи зростає роль 
діяльності еліти. Еліта визначає основні на-
прями розвитку інститутів, стратегічні цілі та 
завдання в усіх сферах суспільства. Особливу 
нішу в державотворчих процесах займає пра-
вова еліта.
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глядалася насамперед Ш.-Л. Монтеск’є та Ж. 
Ж. Руссо. Т. Джефферсон і Дж. Медісон, роз-
глядаючи цільову конкуренцію гілок влади, 
відкрили новий напрям у розробленні про-
блеми. 
У XVIII–XIX ст. проблема формування 

еліти набула філософського підґрунтя у пра-
цях І. Канта і Г. Гегеля. У політичній думці 
царської Росії М. Щербаков (1733–1790 рр.) 
розробив аристократичну модель формування 
еліти, С. Десницький (1740–1789 рр.) розгля-
дав еліту в контексті конституційної монархії 
в Росії, М. Сперанський (1772–1839 рр.) уба-
чав в еліті різні гілки єдиної влади в державі. 
У XIX – на початку XX ст. концепція форму-
вання еліти в Росії розроблялася в державно-
правовому аспекті такими дослідниками, як А. 
Алексєєв, В. Гессен, М. Коркунов, В. Чичерін 
та ін. В українській політичній думці пробле-
ма формування еліти порушувалась у «Руській 
правді» Ярослава Мудрого, Городельській унії 
1413 р., «Пактах та Конституції прав та воль-
ностей війська Запорізького» Пилипа Орлика 
(1710 р.) тощо. Ця проблематика простежуєть-
ся в роботах В. Антоновича, П. Чубинського, 
М. Драгоманова, Т. Рильського, М. Костома-
рова та багатьох інших [1, с. 2].
Еліта є одним з найбільш впливових 

суб’єктів, який визначає напрям і характер 
розвитку держави. Поняття «еліта» є об’єктом 
міждисциплінарного дослідження, яке актив-
но розробляється в соціології, політології, іс-
торії, культурології, праві та інших науках. 
Теорія еліт активно розвивалася протягом 
XX століття, але незважаючи на залучення 
терміна «еліта» в науковий обіг, серед вче-
них існують значні розбіжності в визначенні 
цього поняття. Термін «еліта» походить від 
латинського eligere – вибирати; починаючи 
з XVII століття, він вживався для позначен-
ня товарів найвищої якості. У ХIХ столітті 
це поняття стали використовувати також у 
генетиці, селекції. В кінці XIX ст. В. Парето 
ввів його в соціальні науки. У вітчизняній і в 
зарубіжній літературі використовуються різні 
тлумачення дихотомії еліта – маса і співвідно-
шення еліта – правлячий клас; існують роз-
біжності в описі способів відбору в еліти і їх 
структури в сучасному суспільстві.
Складність вивчення еліти полягає не 

тільки в тому, що існує множинність можли-

вих підходів до вивчення еліт, а й в тому, що 
в науковій літературі відсутній загальноприй-
нятий і визнаний підхід до розуміння фено-
мена еліти. Термін цей використовують у без-
лічі смислів і значень, що само по собі створює 
складності для елітологічних досліджень.
У дослідницькій літературі склалося два 

напрями у трактуванні цього терміна. У ши-
рокому сенсі під елітою розуміють будь-який 
вищий прошарок суспільства, який включає 
до свого складу найбільш видатних представ-
ників усіх сфер життя суспільства, незалежно 
від історичного періоду; у вузькому сенсі до 
еліти відносять тільки вищий рівень держав-
ної влади.
У науковій літературі виділяється як міні-

мум такі тлумачення та інтерпретації поняття 
«еліта»:

– найбільш активні в політичному відно-
шенні люди, орієнтовані на владу, організо-
вана меншість, яка здійснює управління не-
організованим більшістю (Г. Моска);

– люди, що володіють високим станови-
щем, в суспільстві і завдяки цьому впливають 
на політичний процес (Г. Дюпре);

– особи, які мають у суспільстві найбіль-
ший престиж, статус, багатство; особи, які во-
лодіють найбільшою владою (Г. Лоуелл);

– люди, що володіють інтелектуальною 
або моральною перевагою над масою безвід-
носно до свого, статусу (Л. Боден);

– люди з найвищим почуттям відповідаль-
ності (Х. Ортега-і-Гассет);

– особи, які володіють позиціями влади 
(А. Етционі);

– група осіб, що володіють формальною 
владою в організаціях та інститутах, що ви-
значають соціальне життя (Т. Дай);

– меншість, яка здійснює найбільш важ-
ливі функції в суспільстві, що має найбільшу 
вагу і вплив (С. Келлер);

– харизматичні особистості (М. Вебер);
– творча меншість суспільства, що проти-

стоїть нетворчій більшості (А. Тойнбі);
– особи, які здійснюють в державі вла-

ду, що приймають найважливіші рішення і 
контролюють їх виконання за допомогою бю-
рократичного апарату (Л. Саністебан);
Сучасні європейські дослідники А. Сванн, 

Дж. Менор, Е. Квінн, Е. Райс пропонують такі 
дефініції поняття «еліта»: «люди, які контр-
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олюють більшу частку матеріальних, симво-
лічних і політичних ресурсів суспільства, ніж 
будь-яка інша страта суспільства. Вони за-
ймають вищі пости в ієрархії статусу і влади, 
отримані ними аскриптивно (згідно з написа-
ним статусом) або ресептивно (завдяки влас-
ним заслугам) ... які займають вищі владні по-
зиції, контролюють більшу частину власності 
і мають найвищий престиж» [2, с. 231-232].
Історично першим був сформований так 

званий ціннісний або нормативний підхід, 
який відповідає за основу якісних характе-
ристик елементів. Приналежність до еліти 
пов’язується з моральним та інтелектуальним 
переходом одних людей (які складають мен-
шість) відносно інших. Ще в античну епоху 
філософії працюють акценти на національ-
них та інтелектуальних характеристиках пра-
вителів та правових груп. До прихильників 
ціннісного підходу необхідно віднести таких 
вчених як А. Тойнбі і Х. Ортега-і-Гассет, Н.А. 
Бердяев та ін.
Інший напрям дослідження еліти є влад-

ним або структурно-функціональним підхо-
дом, який базується на можливостях показу-
вати зменшення впливу на процес прийнят-
тя рішення. У рамках цього підходу еліта – це 
спільнота, що займає вищі позиції в системі 
ключових соціальних інститутів та справляє 
пріоритетний вплив на прийняття важли-
вих рішень. Необхідно зазначити, що обидва 
трактування еліти не позбавлені недоліків.
Наприклад, С. Келлер зазначає, що цін-

нісний підхід змінює межі суттєвої характе-
ристики еліти і може «легко перерости у міс-
тицизм» [3, с. 25], тоді як структурно-функці-
ональний зміст у визначенні поняття містить 
тавтології «елітна група є такою через те, що 
розміщується під вертикальним розрізом по-
будови суспільства «наверху» [4, с. 81].
Отже, згідно з альтиметричним крите-

рієм, передбачається, що хто наверху, той і 
владарює, … влада підноситься наверх, а той 
хто наділений владою, тому і володіє нею, що 
знаходиться наверху.
Необхідно зазначити, що проблема еліти 

пов’язана з теорією соціальної стратифікації 
суспільства. У рамках розгляду структури 
спільноти еліта знаходиться на вищих пози-
ціях за ієрархічним і вертикальним напряма-
ми. При цьому сама еліта також неоднорідна і 

в дослідницькій літературі використовується 
термін «супереліта», який виокремлює еліту в 
еліті, а нижчестоящі структурні елементи, ви-
значаються терміном «субеліта».
У контексті сучасних наукових дослі-

джень операційним є розуміння елементів як 
категорій осіб, які займають вищі позиції в со-
ціальній структурі суспільства, що відповідає 
структурно-функціональному підходу.
На думку американських політологів Г.Л. 

Філда і Дж. Хігл «еліта – це ті люди, які в силу 
свого стратегічного положення, займаючи ке-
рівні посади в державних і приватних органі-
заціях (в урядових структурах, партіях, проф-
спілках, у військовій адміністрації, релігійні 
організації, в системі освіти, культури, засобів 
масової комунікації тощо) досить впливові 
для того, щоб від них залежали прийняття 
рішень і національна політика» [5].
Цей перелік не є вичерпним, враховуючи, 

що практично кожен дослідник соціальних і 
політичних процесів, так чи інакше, позначає 
своє ставлення до проблематики еліт.
Наголосимо на тому, що процеси держа-

вотворення, розвитку країни неодмінно по-
требують наявність правової еліти. Сучасна 
держава може бути ефективною лише тоді, 
коли вона базується на демократичних заса-
дах і принципах. І тут без відповідної участі 
еліти в розробленні законодавчих, норма-
тивно-правових актів, суспільних відносин 
узагалі неможливо сформувати демократич-
ну державу, яка лише і може бути ефектив-
ною.
Останнім часом активно досліджується 

питання формування і діяльності юридичної, 
або ж правової еліти суспільства, і найбільш 
гостро воно постає в контексті українських 
реалій. Запропоновані суспільству реформи, 
що наскрізь пронизують правову систему 
держави, не можуть обійти проблему першо-
го ешелону, тих, хто ініціює такі реформи, 
хто наповнює їх нормативним та інституцій-
ним змістом [6, с. 277].
Юридична еліта – це внутрішньо згур-

тована соціальна спільність, яка виступає 
суб’єктом підготовки і прийняття найважли-
віших рішень в законотворчій, виконавчої 
та судової сферах, а також у сфері правового 
захисту інтересів суспільства, держави і його 
громадян від посягань, що володіє необхід-
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ною для цього освітою, навиками та ресурс-
ним потенціалом.
Критеріями для визначення юридичної 

еліти є:
– вірність принципам верховенства права;
– вісокій рівень професіоналізму;
– незалежність і підпорядкування тільки 

закону;
– прагнення до істини і торжества спра-

ведливості;
– володіння розвиненим почуттям відпо-

відальності за свої рішення, дії та вчинки;
– звернення до джерел юридичної інфор-

мації і постійне вдосконалення своїх знань;
– перевага в поінформованості, організо-

ваності та здатності до спільних дій;
– участь у формуванні правової політики 

держави;
– здійснення повноважень з правового 

захисту інтересів суспільства, держави і його 
громадян від різних посягань;

– гласність здійснення професійної діяль-
ності або її результатів;

– постійне дотримання юридичної етики 
[7, с. 114-115].

Висновки
Підсумовуючи викладене вище можемо 

констатувати вагоме значенні еліти у держа-
вотворчих процесах. Особливе значення віді-
грають у цьому процесі представники право-
вої еліти як фундатори законодавчої ініціати-
ви. Натомість, при вивченні якісних характе-
ристик еліти важливу роль відіграє її персо-
нальний склад. Однією з важливих проблем 
для розвитку інститутів в умовах трансфор-
мації є здатність правової еліти нав’язувати 
свою волю, частково перевтілюючись в полі-
тичну еліту. збільшення питомої ваги пред-
ставників правового елітного сегмента в спів-
відношенні з політичним сегментом, з одного 
боку, сприяло зниження гетерогенності еліти 
загалом і вплинуло на рівень її згуртованості, 
з іншого боку, призвело до функціоналізації і 
звуження поля публічної політики.
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SUMMARY 
The article considers the issue of 

understanding the importance and role of the 
elite in the implementation of state-building 
processes. It is emphasized that despite the 
differences in the interpretation of the concept of 
“elite”, most researchers agree that the elite exists 
in all societies, regardless of ideology, economic 
conditions, political regime and historical 
context.

It is noted that the elite means a small group 
of people who hold senior positions in society, 
have a constant infl uence on the development 
and adoption of strategic decisions in public 
policy, have the power and resources that allow 
them to maintain their position.

It has been found that in the context of 
modern research, the understanding of the elite 
in accordance with the structural-functional 
approach is operational. In domestic science in 
the study of the elite most often use positional and 
reputational methods.

Key words: elite, political elite, legal elite, 
state-building processes.
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Розкриваються засади взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні. На 
основі комплексного аналізу системи націо-
нального законодавства пропонується визна-
чення поняття «засад», як основної категорії 
представленого дослідження. У подальшому, 
шляхом комплексного аналізу національного 
законодавства та відповідної практики, здій-
снюється класифікація засад взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції на загальні та 
спеціальні. Визначено зміст і безпосереднє 
призначення кожного з окреслених принципів. 
Пропонується визначення ролей та функцій 
засад взаємодії між суб’єктами протидії ко-
рупції. Підкреслюється необхідність здійснен-
ня законодавчого забезпечення основних форм 
взаємодії між антикорупційними інститута-
ми, а також встановлення законодавчих ме-
ханізмів їх реалізації.
Ключові слова: засади, загальні та спеці-

альні засади, принципи взаємодії антикоруп-
ційних органів.
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не агентство з питань запобігання корупції, 
Спеціалізовану антикорупційну прокурату-
ру, Вищий антикорупційний суд, тощо. Ра-
зом із тим, законодавець закріплюючи ряд 
функцій та повноважень останніх й відповід-
них засад, на основі котрих вони мають буду-
вати свою діяльність, у певній своїй мірі зали-
шив поза увагою питання реальної взаємодії 
зазначених вище інституцій. Відповідний 
стан речей призвів до того, що на практиці 
органи, котрі мали б взаємодіяти один із од-
ним, навпаки перешкоджали діяльності, що 
об’єктивно встановлює актуальність питання 
доктринального дослідження засад взаємодії 
між суб’єктами протидії корупції в Україні.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Аналізована нами тематика була 
об’єктом наукових пошуків ряду вчених, зо-
крема, Д. Заброди, О. Кальмана, М. Камли-
ка, Р. Клітгаарда, О. Прохоренка, Е. Дми-
тренко, Ю. Дьоміна, А. Михай ленка, М. 
Стефанчука, В. Сухоноса, М. Якимчука та 
інших. Разом з тим, всі із вище наведених 
науковців обмежувалися лише поверхневим 
розкриттям питання засад взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції, не встановлю-
ючи взаємозв’язків між окремими засадами, 
та не групуючи останні на окремі блоки.

Мета статті полягає у розкритті сутності 
засад (принципів) взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні, встановлення їх 
різновидів та визначення змісту останніх.

Актуальність
Євроінтеграційні процеси в Україні, укла-

дення Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, ратифікація Конвенції ООН про-
ти корупції, сприяло формуванню в Україні 
спеціалізованих органів, основною метою ді-
яльності котрих є протидія корупції. Серед 
останніх можна виокремити Національне 
антикорупційне бюро України, Національ-
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Виклад основного матеріалу
Переходячи до викладу обраної пробле-

матики по суті, зазначимо, що першопочат-
ково доречно надати тлумачення опорному 
поняттю даного дослідження. Даним понят-
тям у відповідній площині видається термін 
«засада». Відзначимо, що на сьогодні уста-
леною у межах національної правової док-
трина є практика відповідно до якої термін 
«засада» та «принцип» ототожнюється. Для 
прикладу, вчений Волошин Ю.О. надаючи 
тлумачення терміну «принцип» встанов-
лює, що останній може вживатися у двох 
основних значеннях, по-перше, як основні 
засади, вихідні ідеї, що характеризуються 
універсальністю, загальною значущістю, ви-
щою імперативністю і відображають суттєві 
положення теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього і міжнародного права, полі-
тичної, державної чи громадської органі-
зації (гуманізм, законність, справедливість, 
рівність громадян перед законом тощо), та 
по-друге, як внутрішнє переконання люди-
ни, що визначає її ставлення до дійсності, 
суспільних ідей і діяльності [1, с. 110-111]. 
Таким чином, не заглиблюючись у доктри-
нальні дискусії співвідношення категорії 
«засади» та «принципи», що вочевидь пе-
ребуває за межами безпосереднього пред-
мету даного дослідження, встановимо, що 
у межах даного наукового доробку пропо-
нуємо вживати їх як тотожні правові кате-
горії. Вчений Д.Г. Заброда, досліджуючи 
принципи взаємодії суб’єктів боротьби із 
корупцією, встановлює, що останні слід ро-
зуміти, як систему установок, керівних на-
чал, відправних положень, які відбивають 
об’єктивні закономірності розвитку право-
охоронних відносин у сфері боротьби з ко-
рупцією на сучасному етапі існування сус-
пільства і визначають сутність взаємовідно-
син між суб’єктами, які взаємодіють з метою 
виконання покладених на них загальних та 
індивідуальних завдань [2, с. 80]. Аналізую-
чи засади взаємодії між суб’єктами протидії 
корупції в Україні відзначимо, що на наше 
переконання, останні слід розглядати як 
систему взаємопов’язаних та взаємообумов-
лених постулатів та правових принципів, на 
основі котрих базується діяльність суб’єктів 

протидії корупції, що мають спільну мету, 
а саме оздоровлення національного дер-
жавного механізму та суспільства загалом 
від корупційних проявів та відповідних 
складників. Вважаємо, що засади взаємодії 
між суб’єктами протидії корупції в Україні 
можуть бути визначені також і через ряд 
ознак, серед яких:

 є цілеспрямованими інструментами, 
що об’єднуються спільною метою;

 носять загальний характер, що у ас-
пекті безпосередньої реалізації визначаєть-
ся чітко визначеним змістом;

 є об’єктивними, завжди зумовлю-
ються зовнішніми факторами та відповідни-
ми чинниками;

 є основними та безпосередніми 
принципами взаємодії суб’єктів протидії ко-
рупції в Україні. 

 Відзначимо, що на сьогодні у межах 
національного законодавства відсутня пра-
вова норма котра б визначала положення 
про безпосередні засади взаємодії суб’єктів 
протидії корупції між собою. Разом із тим, 
у кожному законодавчому акті, котрий без-
посередньо регулює діяльність антикоруп-
ційних інституцій прямо вказуються засади, 
на котрих базується їх діяльність. Відтак, до 
прикладу, ст. 3 Закону України «Про Наці-
ональне антикорупційне бюро України» ви-
значає основні засади, на котрих базується 
діяльність НАБУ. Однак, відсутність чітко 
законодавчо визначених механізмів, інстру-
ментів та засад взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції створює значну перепону 
на шляху до ефективної реалізації останні-
ми своїх повноважень. На сьогодні, у меж-
ах національної правової доктрини існують 
диференційовані підходи щодо класифікації 
засад взаємодії суб’єктів боротьби з корупці-
єю. До прикладу, з погляду В.К. Колпакова 
та Д.Г. Заброди, класифікація принципів 
взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією 
дозволяє більш глибоко з’ясувати сутність 
базових засад організації цього напряму 
правоохоронної діяльності та визначити 
можливість її обґрунтованого корегуван-
ня з урахуванням положень теорії права та 
управління. До основних принципів вза-
ємодії суб’єктів боротьби з корупцією вчені 
відносять наступні: законності, науковості, 
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економічної доцільності, безперервності, 
плановості, гласності, системності, комплек-
сності, спільності інтересів, «головної лан-
ки», маневреності, паритетності (рівності), 
спеціалізованості (оптимального викорис-
тання можливостей взаємодіючих суб’єктів), 
пропорційної відповідальності за наслідки 
взаємодії, посилення управляючих параме-
трів системи, не пересічення компетенцій, 
комплексного використання сил та засо-
бів взаємодіючих сторін та деякі інші [3, с. 
86]. Підтримуючи позицію науковців щодо 
ранжування відповідних принципів, вва-
жаємо, що засади взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції доцільно розділити на дві 
основні групи, а саме: на загальноправові 
засади та на спеціальноправові. До загаль-
ноправових засад доцільно віднести такі як: 
верховенства права, законності, прозорості, 
відкритості, плановості та системності. Спе-
ціальноправові у свою чергу представлені 
засадами пропорційності, спільності, опе-
ративності, спеціалізованості, тощо. Таким 
чином, нижче пропонуємо сконцентрувати 
увагу на детальному аналізі змісту останніх.

I. Загально-правові засади взаємодії 
між суб’єктами протидії корупції

 Засада верховенства права є базовою 
засадою на основі якої має будуватися систе-
ма державного управління загалом. На сьо-
годні існують диференційовані доктринальні 
підходи щодо тлумачення останньої. Разом із 
тим, на наше переконання, на особливу увагу 
заслуговує саме те тлумачення, що було на-
дане Конституційним судом України. Відтак, 
2 листопада 2004 року Конституційним Су-
дом України було ухвалено рішення, в яко-
му він вперше виклав своє розуміння верхо-
венства права: «...Верховенство права – це 
панування права в суспільстві. Верховенство 
права вимагає від держави його втілення у 
правотворчу та правозахисну діяльність, зо-
крема, у закони, які за своїм змістом мають 
бути проникнуті передусім ідеями соціальної 
справедливості, свободи, рівності тощо. Од-
ним із проявів верховенства права є те, що 
право не обмежується лише законодавством 
як однією з його форм, а й включає й інші 
соціальні регулятори, зокрема, норми мо-
ралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 
суспільством і зумовлені історично досягну-

тим культурним рівнем суспільства. Всі ці 
елементи об’єднуються якістю, що відпові-
дає ідеології справедливості, ідеї права, яка 
значною мірою дістала відображення в Кон-
ституції України» [4]. Таким чином, у аспекті 
взаємодії між суб’єктами протидії корупції 
дана засада може бути розкрита як правовий 
постулат та орієнтир, що зобов’язує відпо-
відні державні інституції реалізовувати свою 
діяльність у чіткій відповідності до право-
вого закону та прав людини загалом. Окрім 
того, у разі наявності у відповідних суб’єктів 
щонайменшого сумніву щодо відповідності 
правового припису праву, як філософській 
категорії та прав людини загалом, останні 
мають діяти саме у відповідно до загальних 
засад їхньої діяльності, тобто застосовувати 
на практиці, не лише букву, але і так званий 
дух закону.

 Засада законності тісно пов’язана 
із засадою, проаналізованою нами вище. 
Окрім того деякі науковці пропонують ото-
тожнювати останні та розглядати законність 
як складову верховенства права. Разом із 
тим, не відкидаючи взаємопов’язаності да-
них правових засад та спільності їхніх пра-
вових орієнтирів, встановимо, що засада 
законності характеризується самостійним 
правовим змістом та має розглядатися як 
самостійна правова категорія у межах засад. 
О.Ф. Скакун визначає законність як комп-
лексне (принцип, метод, режим) соціально-
правове явище, що характеризує організа-
цію та функціонування суспільства і держа-
ви на правових засадах [5, с. 445]. Більше 
того, на наше переконання, засада закон-
ності – це той правовий принцип, котрий 
встановлює, що діяльність суб’єктів протидії 
корупції та взаємозв’язки між ними мають 
реалізовуватися у відповідності до букви 
правового закону. Це зокрема є очевидним 
із урахуванням того, що суб’єкти публічного 
адміністрування, котрими у більшості своїй 
і є суб’єкти протидії корупції мають діяти у 
спосіб та у межах повноважень, що визна-
чені законом. Таким чином, засада закон-
ності має бути одним із наскрізних каменів 
взаємопов’язаної єдності суб’єктів протидії 
корупції.

 Засада прозорості є окремою та 
надзвичайно важливою засадою взаємодії 
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суб’єктів протидії корупції. Остання визна-
чає рівень обізнаності громадськості щодо 
діяльності відповідних суб’єктів, що має ва-
гоме значення для формування позитивно-
го суспільного іміджу та формування довіри 
до останніх. Вважаємо, що прозорість може 
розглядатися у внутрішньому та зовнішньо-
му аспектах. Внутрішніх аспект прозорості 
визначається у межах передбачуваності ді-
яльності антикорупційних інституцій для 
інших суб’єктів публічного адміністрування 
та громадськості загалом. Зовнішній аспект 
полягає у тому, що інформація про проведе-
ні оперативні заходи та загальну діяльність 
антикорупційних органів має бути донесена 
до відома суспільства. Вчений Н. Гудима під 
принципом прозорості розуміє обов’язок 
системи державної влади гарантувати гро-
мадянам можливість одержувати реальну 
інформацію про змістове навантаження 
державного управління та вплив управлін-
ської діяльності на суспільство [6, с. 79 – 80]. 
Підтримуючи відповідну позицію встанови-
мо, що реалізація принципу прозорості має 
сприяти відкритості державних інституцій 
для громадянина.

 Засада відкритості є загальноправо-
вою засадою, що у межах правової доктрини 
розглядається спільно із засадою прозорос-
ті. Є. Тихомирова, поєднуючи транспарент-
ність і відкритість влади, розглядає їх як 
фактор демократичного розвитку; інстру-
мент забезпечення підконтрольності вла-
ди; засіб підвищення активності громадян, 
їхньої свідомості і політичної культури; ре-
зультат розвитку комунікацій між різни-
ми учасниками демократичного процесу; 
форму реалізації права громадян на повну 
й об’єктивну інформацію [7]. Разом із тим, 
на наше переконання, засади прозорості та 
відкритості доречно розмежовувати. Не за-
перечуючи спільних постулатів, на котрих 
базуються останні, варто зазначити, що за-
сада відкритості займає цілком самостійне 
місце у системі загально-правових засад, що 
опосередковується її особливим правовим 
змістом. Розмежування засад прозорості та 
відкритості полягає у тому, що засада про-
зорості має розглядатися як можливість сво-
єчасного отримання громадянами надійної 
та релевантної інформації про діяльність 

державних органів, а засада відкритості – як 
гарантії обліку думок громадян при розроб-
ці й впровадженні державних рішень [8]. 
Відтак, у аспекті взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні засада відкри-
тості полягає у тому, що відповідні суб’єкти 
публічного адміністрування повинні дослу-
ховуватися до запитів громадськості та ре-
алізовувати свою діяльність у тій площині, 
що відповідає запитам суспільства загалом. 

 Засада плановості діяльності 
суб’єктів протидії корупції носить наскріз-
ний характер та полягає у необхідності 
системного обдумування та планування 
діяльності антикорупційних інституцій у 
перспективі. При цьому встановимо, що із 
урахуванням того, що законодавець у пев-
ній своїй мірі розпорошено визначає повно-
важення суб’єктів протидії корупції, саме 
спільність планування ними своєї діяльності 
буде мати важливе прикладне значення при 
реалізації останніми своїх повноважень. 
Планування діяльності антикорупційних 
інституцій може бути як короткостроковим, 
так і довгостроковим. При цьому вид відпо-
відного планування залежить від найближ-
чої мети. Відзначимо, що саме ефективна ре-
алізація засади плановості надає можливість 
враховувати велику кількість обставин, які 
можуть виникнути в процесі взаємодії, за 
рахунок розробки чітких програм узгодже-
них дій та можливості прогнозування зміни 
оперативної обстановки. 

 Засада системності передбачає, що 
суб’єкти протидії корупції повинні реалізо-
вувати встановлені законом повноваження 
перебуваючи у нерозривному взаємозв’язку 
між собою. Відповідний взаємозв’язок обу-
мовлений системністю, що характеризу-
ється єдністю складових задля досягнення 
спільної мети. Відзначимо, що на сьогодні 
засада системності взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції є однією із найменш док-
тринально досліджених. Це обумовлюється 
складністю правового розуміння останньої, 
а також намаганням штучного розширення 
правового змісту. Разом із тим, встановимо, 
що на наше переконання, засада системності 
опосередковує необхідність єдності та вод-
ночас самостійності антикорупційних інсти-
туцій, що реалізуючи власні повноваження 
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у сфері протидії корупції об’єднані спільною 
законодавчо визначеною метою.
II. Спеціально-правові засади взаємо-
дії між суб’єктами протидії корупції
Окрім загальноправових засад взаємодії 

між суб’єктами протидії корупції, котрі, від-
значимо, у тій чи іншій площині притаманні 
й іншим суб’єктам публічного адміністру-
вання, на сьогодні доречно виокремлювати 
й спеціальноправові засади, що визначають 
особливості взаємодії саме між суб’єктами 
протидії корупції в Україні. На наше пе-
реконання, серед даних засад доречно ви-
окремлювати засади пропорційності, спіль-
ності, оперативності, спеціалізованості. Тож 
зупинимось на детальному аналізі кожної із 
даних засад.

 Засада пропорційності є однією із 
спеціальноправових засад взаємодії суб’єктів 
протидії корупції. Відзначимо, що так само 
як і всі суб’єкти публічного адміністрування 
останні при реалізації своїх повноважень 
зобов’язані реалізовувати встановлені зако-
ном приписи лише у векторі, що наперед 
обумовлений законодавцем. Відтак, будь-
яке втручання у реалізацію прав людини 
при відповідній взаємодії суб’єктів протидії 
корупції повинно бути обумовленим та від-
повідати безпосередній меті такого втручан-
ня. Вчений С. Шевчук вказує, що принцип 
пропорційності можна сформулювати таким 
чином: індивідуальний тягар може бути по-
кладений на особу правовим актом держави 
тільки тією мірою, яка необхідна для досяг-
нення певної легітимної мети [9, с. 70–71]. 
І дане визначення, на наше переконання, 
видається цілком повним та обґрунтованим, 
адже у демократичній державі завжди має 
бути дотримана так звана пропорція між ді-
яльністю провладних суб’єктів та інтересами 
окремих громадян загалом. Наукові пошуки 
у царині засади пропорційності були прове-
дені також вченим С.П. Погребняком. На 
думку останнього, принцип пропорційності 
включає такі положення: 1) легітимність й 
істотність мети встановлення обмежень; 2) 
закон, який запроваджує обмеження, по-
винен давати змогу встановити цю мету; 3) 
обмеження мусять бути виправданими, об-
ґрунтованими; 4) нормативно-правові акти 
не повинні накладати обмеження, які не-

можливо виконати; 5) використовуватися 
мають найменш обтяжливі обмеження [10, 
c. 197-201]. У даному випадку, науковець на-
дає розширене тлумачення принципу про-
порційності крізь призму аналізу складових 
останнього, що надає можливість детально 
проаналізувати його зміст та встановити 
безпосередню правову суть.

 Засада спільності діяльності та інтер-
есів є однією із ключових засад взаємодії 
між суб’єктами протидії корупції в Україні. 
Це обумовлено тим, що взаємодія як така 
завжди характеризується одновекторністю 
та спільністю найближчої та загальної мети 
діяльності. У сфері протидії корупції дана 
мета зводиться до викорінення корупції із 
державного та суспільного механізму зага-
лом. Разом із тим, дана загальна мета може 
бути реалізована шляхом її структурування 
на окремі цілі. Останні мають бути спільним 
та наріжним базисом для всіх суб’єктів про-
тидії корупції, та реалізовуватися у безпосе-
редній взаємодії між ними.

 Засада оперативності полягає у тому, 
що ефективність взаємодії тих чи інших 
суб’єктів завжди обмежена у часі. Це, зокре-
ма, опосередковується специфічною сферою 
діяльності відповідних суб’єктів, а також по-
вноваженнями, що на них покладаються. За-
сада оперативності має важливе прикладне 
значення та є категорією динаміки, що опо-
середковує швидкість, доцільність та якість 
взаємодії між суб’єктами протидії корупції 
загалом. Засада оперативності також роз-
кривається і крізь призму застосування тих 
чи інших доцільних й раціональних засобів 
суб’єктами публічного адміністрування. 

 Засада спеціалізованості або розмеж-
ування компетенцій є засадою, що спрямо-
вана на реалізацію безпосереднього розмеж-
ування повноважень між суб’єктами проти-
дії корупції. У даній площині варто встано-
вити, що взаємодія відповідних суб’єктів не 
має розглядатися як безпосереднє змішу-
вання компетенцій чи передання повнова-
жень від одного органу до іншого. Взаємо-
дія між суб’єктами протидії корупції має від-
буватися шляхом безпосередньої співпраці 
та реалізації своїх повноважень кожним із 
суб’єктів у спосіб та у межах, що визначені 
законом. 
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 Засада конфіденційності є спеціаль-
ноправовою та водночас особливою заса-
дою взаємодії суб’єктів протидії корупції в 
Україні. Суть останньої полягає у тому, що 
певна інформація, що здобувається в аспекті 
взаємодії між суб’єктами протидії корупції в 
України, не підлягає оприлюдненню, а та-
кож донесення до відома громадськості зага-
лом. Разом із тим, очевидним є те, що засада 
конфіденційності прямо створює колізію із 
засадою прозорості та відкритості. Однак, 
вважаємо, що на сьогодні актуальним ви-
дається розроблення чітко визначених ас-
пектів розмежування відповідних засад, а 
також практичної реалізації останніх. Сама 
по собі засада конфіденційності повинна 
займати одне із чільних місць у контексті 
взаємодії між суб’єктами протидії корупції 
в України, адже її реалізація має стояти на 
варті досягнення спільної мети відповідних 
інституцій та підтримання правопорядку у 
державі загалом.
Відтак, можемо встановити, що на сьо-

годні система засад взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні є надзвичайно 
широкою та у певній своїй мірі розпороше-
ною. Вважаємо, що задля ефективності ді-
яльності антикорупційних інституцій, а та-
кож взаємодії останніх між собою слід зако-
нодавчо закріпити базові засади їх взаємо-
дії. У даній площині, на сьогодні доцільним 
видається здійснення чіткого нормативного 
визначення кожної із базових засад вза-
ємодії антикорупційних інституцій, а також 
розроблення чітких правових механізмів 
реалізації останніх у аспекті взаємодії між 
національними антикорупційними інститу-
ціями. 

Висновки
Здійснивши аналіз обраної нами про-

блематики можемо сформулювати ряд ви-
сновків, що логічно обумовлюються даним 
дослідженням.

1. Категорія «засада» як базова кате-
горія проведеного нами дослідження роз-
глядається у диференційованій площині у 
межах правової доктрини. Разом із тим, у 
більшій своїй мірі ототожнюється із катего-
рією принцип та виступає базовим, наріж-
ним постулатом реалізації суб’єктами проти-

дії корупції своїх повноважень у практичній 
площині.

2. Засади взаємодії між суб’єктами 
протидії корупції в Україні – це система 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених 
постулатів та правових принципів, на основі 
котрих базується діяльність суб’єктів проти-
дії корупції, що мають спільну мету, а саме 
оздоровлення національного державного 
механізму та суспільства загалом від коруп-
ційних проявів та відповідних складників.

3. На наше переконання, засади вза-
ємодії між суб’єктами протидії корупції до-
цільно розділити на дві основні групи, а 
саме: на загальноправові засади та на спе-
ціальноправові. До загальноправових за-
сад доцільно віднести такі як: верховенства 
права, законність, прозорість, відкритість, 
плановість, та системність. Спеціальнопра-
вові у свою чергу представлені засадами 
пропорційності, спільності, оперативності, 
спеціалізованості, тощо. Кожна із даних за-
сад визначається особливим правовим зміс-
том, суттю, а також призначенням, що було 
нами відображено у межах відповідного до-
слідження.

4. Нагальною на сьогодні видається не-
обхідність законодавчого закріплення засад 
взаємодії між суб’єктами протидії корупції, 
а також розроблення системи їхньої реаліза-
ції на практиці, адже від цього буде залежа-
ти ефективність діяльності суб’єктів проти-
дії корупції загалом. 
Таким чином, підводячи загальний під-

сумок даному дослідженню можемо встано-
вити, що проблематика засад взаємодії між 
суб’єктами протидії корупції в Україні по-
требує подальшого доктринального дослі-
дження та вивчення. У свою чергу резуль-
тати даного дослідження можуть стати осно-
вою подальших доктринальних пошуків та 
законодавчих змін.
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SUMMARY 
The principles of interaction between the 

subjects of anti-corruption in Ukraine are 
revealed. Based on a comprehensive analysis of 
the system of national legislation, it is proposed 
to defi ne the concept of “principles” as the main 
category of the presented study. In the future, 
through a comprehensive analysis of national 
legislation and relevant practice, the classifi cation 
of the principles of interaction between the 
subjects of anti-corruption into general and 
special. The content and direct purpose of each 
of the outlined principles are determined. It is 
proposed to defi ne the roles and functions of the 
principles of interaction between the subjects 
of anti-corruption. The need for legislative 
support of the main forms of interaction between 
anti-corruption institutions, as well as the 
establishment of legislative mechanisms for their 
implementation is emphasized.

Key words: principles, general and special 
principles, principles of interaction of anti-
corruption bodies.
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