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ÁÀÍÄÓÐÊÀ Îëåêñàíäð Ìàðêîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé þðèñò
Óêðà¿íè
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ÃÐÅ×ÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷ - äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê
îñâ³òè Óêðà¿íè
ORCID:http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
ÓÄÊ 343.9:[343.37+343.55](477)”1936”
терору», коли Молох репресій уже почав свій
рух. Ці чинники істотно впливали на спрямованість діяльності міліції. Накопичений історичний досвід вирішення органами міліції
організаційних питань і реалізації основних
напрямів діяльності має певну актуальність і
сприяє пошуку ефективніших форм і методів
їх роботи в сучасних умовах, надає допомогу
в розкритті загальних закономірностей удосконалення різних ланок державного механізму як у центрі, так і на місцях. Одночасно
вивчення досвіду діяльності міліції УРСР дає
можливість уникнути помилок і недоліків у
функціонуванні сучасної поліції України.

У статті досліджено основні напрями
організації та діяльності міліції в Україні у
1936 р. Показано, як визначалася роль правоохоронних органів у Конституції СРСР 1936 р.,як відбувалося створення такого нового підрозділу міліції, як Державна автомобільна
інспекці, і якими були її перші кроки. Розкривається питання про зміни у підготовці кадрів для міліції, зокрема відкриття дворічних
шкіл міліції, висвітлюються їх завдання та
рівень підготовки. Певна увага приділяється
дослідженню впливу нового «Положення про
проходження служби начальницьким складом
міліції», введення спеціальних звань на регламентацію службових правовідносин в міліції.
Розкрито деякі аспекти діяльності міліції
щодо протидії злочинності, проаналізовано
певні досягнення та недоліки даного напряму
її роботи.
Ключові слова: Україна, 1936 рік, НКВС,
міліція, підготовка кадрів, протидія злочинності.

Стан дослідження проблеми
Певне висвітлення деяких аспектів діяльності міліції у вказаний період є у роботах А. Є. Шевченка [1], І.В. Павловської [2],
І.О. Лесь[3]. Але кожна з таких робіт присвячена лише одному з напрямів діяльності
міліції упродовж досить значних історичних
періодів і 1936 р. там приділяється увага
лише з огляду на характер репресій та участі органів НКВС в їх здійсненні. Фактично,
наразі ніхто з істориків права комплексно
і спеціально не досліджував особливості
функціонування міліції Української СРР в
1936 р., перш за все, питання боротьби міліції УРСР з злочинністю.

Постановка проблеми
1936 рік є до певної міри помітним в історії України. Це був рік прийняття Конституції СРСР, де проголошувалася влада
народу, декларувалися різноманітні права
громадян держави, але в реальності багато
які з них не діяли, маючи, фактично, плакатний характер. Це був переддень «Великого
5
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року, то вона повністю відповідала Конституції СРСР 1936 року.
Однією з найсуттєвіших змін в організації міліції, яка мала далекосяжне значення протягом усієї її подальшої історії, стало
створення органів, що контролювали безпеку автомобільного руху. Мова йде про державну автомобільну інспекцію (ДАІ). Датою
створення ДАІ вважається 3 липня 1936
року, коли РНК СРСР затвердив «Положення про Державну автомобільну інспекцію
Головного управління робітничо-селянської
міліції НКВС СРСР» [5]. Основними завданнями ДАІ стала боротьба з аварійністю, розробка технічних норм експлуатації транспорту і його облік, контроль підготовки і
виховання шоферів.
Постановою Ради Народних Комісарів
Союзу РСР від 3 березня 1936 р. Державна
автомобільна інспекція в центрі і на місцях
була передана у ведення Головного управління РС міліції НКВС СРСР. Цією постановою на Державну автомобільну інспекцію
було покладено: а) боротьбу з аваріями і хижацьким використанням автотранспорту;б) спостереження за підготовкою і вихованням шоферських кадрів; в) розробку технічних норм і вимірників експлуатації автотранспорту; г) кількісний і якісний облік
автотранспорту.
У наказі наркома внутрішніх справ СРСР
«Про роботу Державної автомобільної інспекції» від 3 квітня 1936 р. відзначалося,
що «автомобільний транспорт у ряді господарств знаходиться в потворному стані,
кількість розбитих і очікуючих ремонту машин часто перевищує кількість ходових машин. Значною мірою це пояснювалося тим,
що в автогосподарствах кермо автомашини
довіряється горе-шоферам, що не мають належної підготовки, а кваліфікаційні комісії
частенько видають водійські права без перевірки». Головним завданням є добитися
негайного зниження аварій і поліпшення
стану автомобільного транспорту, що має
виключно важливе значення у справі обслуговування всіх галузей народного господарства і, особливо, у справі оборони країни
[6,с.208-209]. Слід зазначити, що це лише
витяг з досить розлогого наказу, який у
цілому мав комлексний та детальний харак-

Мета і завдання дослідження
Враховуючи фактичну відсутність наукової розробки цієї проблеми, автори поставили собі за мету розкрити основні аспекти організації та діяльності міліції України у
1936 р., показати, як змінювалася структура цих органів протягом року, якими були
основні напрями протидії злочинності.
Наукова новизна дослідження
Уперше в історико-правовій літературі у
статті проаналізовано суть та напрями змін
в організаційній структурі міліції протягом
1936 року, досліджено основні аспекти протидії органів міліції злочинності у вказаний
період. Набули подальшого розвитку питання про підготовку кадрів для міліції у
вказаний період.
Виклад основного матеріалу
Конституція СРСР 1936 року та Конституція УРСР 1937 року відносили діяльність
з охорони громадського порядку до компетенції Рада народних комісарів СРСР та
РНК УРСР відповідно. Згідно з Конституцією СРСР 1936 року Рада народних комісарів СРСР зобов’язана була вжити заходів
для забезпечення громадського порядку,
захисту інтересів держави та охорони прав
громадян (стаття 68) . Стаття 77 Конституції СРСР відносила НКВС, до складу якого
входила тоді міліція, до союзно-республіканських наркоматів. Щоб зрозуміти схему
роботи союзно-республіканських наркоматів, слід процитувати статтю 76 Конституції
СРСР 1936 року: «Союзно-республіканські
Народні комісаріати керують дорученою їм
галуззю державного управління, як правило, через однойменні Народні комісаріати
союзних республік і управляють безпосередньо лише певним числом підприємств
за списком, що стверджується Президією
Верховної Ради СРСР» [4]. Фактично ж
(стосовно НКВС СРСР та НКВС УРСР) союзно-республіканські наркомати керували
республіканськими наркоматами практично за всіма напрямами діяльності. Слід
додати, що прямого визначення місця чи
правового статусу міліції в межах державного механізму в Конституції СРСР 1936
року не було. Щодо Конституції УРСР 1937
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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ницьким складом міліції», затвердженим
ЦВК і Радою Народних Комісарів СРСР 3
липня 1936 р. [10, арк.3-4,4зв.]. Для працівників міліції встановлювалися спеціальні
звання та знаки розрізнення (ст.3), що мало
істотне значення для регулювання дисциплінарних правовідносин. Уперше Положенням встановлювалася сувора субординація і підпорядкованість відповідно до спеціального звання: всі особи начальницького
складу міліції були старшими щодо молодшого за званням до всього рядового і молодшого начальницького складу (ст.2).
У Положенні наводився і перелік спеціальних звань: сержант міліції, молодший
лейтенант міліції, лейтенант міліції, старший лейтенант міліції, капітан міліції, майор
міліції, старший майор міліції, інспектор міліції, директор міліції, головний директор
міліції.
Установлювалися наступні строки перебування в спеціальних званнях:

тер та охоплював різні напрями діяльності
новоствореного органу.
У пресі того часу наводилися найбільш
резонансні випадки аварій. Так, дніпропетровська відомча газета «На варті» повідомляла: 9 листопада 1936 р. о 10 годині вантажна машина, що належала сільгоспартілі
ім. Калініна під водійством шофера Потоцького, який був п’яним, розвинула велику
швидкість і звалилася в обрив глибиною 22
метри. На машині знаходилося 15 осіб колгоспників, які отримали різні поранення і
забиття. 5 грудня 1936 р. о 22 годині на залізничному переїзді перегону між західним
і південним парком Запоріжжя вантажна
машина коксохімічного заводу № 27 м. Запоріжжя під водійством шофера Пипенка
зіткнулася з товарним поїздом. Загинув заступник начальника цеху заводу № 27 Лоєв,
важко поранена одна особа. Аварія сталася
внаслідок «молодецтва» шофера Пипенка,
що намагався проскочити переїзд перед потягом, який уже наближався. «Аналогічних
фактів дуже багато» - констатувала газета [7].
У 1936 р. продовжувалися спроби покращити підготовку кадрів для міліції 20 березня 1936 р. нарком внутрішніх справ СРСР
видав наказ про переведення шкіл РСМ на
дворічне навчання й затвердив Положення
про школи старшого та середнього начскладу РСМ. Така школа була реорганізована,
зокрема і в Харкові [8, с.262]. У наказі вказувалося, що завданням шкіл є підготовка та
перепідготовка кваліфікованих і політично
стійких працівників РСМ на посаді старшого начскладу з рівнем знань: а) загальноосвітня – в обсязі 7-ми класів середньої школи; б) політична – в обсязі обласних курсів
марксизму-ленінізму; в) військова – в обсязі
командира взводу РСМ; г) фізична – відповідно до комплексу ГПО 1-го і 2-го ступеня
з опануванням самбо. Увесь комплекс дисциплін навчального плану був розрахований на те, щоб підготувати кваліфікованого
працівника, що вмів би виконувати вимоги,
які висувалися до начальника міськвідділения, оперуповноваженого КРРВ і старшого
інспектора [9,с.419-428].
Усі основні питання служби в міліції
отримали правову регламентацію в «Положенні про проходження служби началь-

Строки перебування в спеціальних
званнях [11,с.146].
Спеціальне звання
Строки
Сержант міліції
3 роки
Молодший лейтенант міліції 3 роки
Лейтенант міліції
3 роки
Старший лейтенант міліції 3 роки
Капітан міліції
4 роки
Майор міліції
5 років
У 1936 р. продовжувалися пошуки оптимізації міліцейського однострою. 4 квітня 1936 р. нарком внутрішніх справ СРСР
Г. Г. Ягода направив доповідну записку на
ім’я Й. В. Сталіна і В. М. Молотова, в якій
пропонував додатково ввести персональні
знаки розрізнення на петлицях. Ця пропозиція була прийнята. Нові петлиці були
затверджені рішенням Політбюро ЦК ВКП
(б) від 24 квітня 1936 р. і постановою РНК
СРСР «Про додаткові знаки розрізнення
для начальницького складу НКВС» від 28
квітня 1936 р. і введені наказом НКВС №
152 від 30 квітня 1936 р. Те, що таке питання розглядало навіть Політбюро, свідчить,
якого значення надавалося цьому питанню,
як пов’язано з силовими структурами і про
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те, що фактично вищий орган влади у державі займався навіть такими, здавалося б, не
першорядної ваги питаннями. На петлиці
були додані знаки розрізнення, аналогічні
нарукавним (позолочені і посріблені металеві або вишиті зірочки, червоні емалеві усічені трикутники) [12].
Наркомат внутрішніх справ УСРР періодично аналізував діяльність міліції з питань
боротьби зі злочинністю в республіці. У відповідній довідці відзначалося, що 1-й квартал 1936 р. показує дальше різке зниження
злочинності по Україні. Так, у І кварталі
1935 р. всього було засуджено 61 322 осіб 100 %, а в 1936 р. – 40 275 - 65,68 %. Далі констатувалося, що поруч із загальним зниженням злочинності окремі види злочинів, «які
відбивають зростаючий опір рештків класово-ворожих елементів», знаходиться ще на
високому рівні. До цих видів злочинів відносили хуліганство та бандитизм [13,с.144146]. Отже, щодо причин злочинності в той
час провідною була класова – «зростання
опору рештків класово-ворожих елементів».
Але ось один з конкретгих прикладів
боротьби з бандитизмом у цей час. На
території Харківської області, в Тростянецькому, Охтирському, Богодухівському і
В.-Писарівському районах організувалася і
діяла озброєна грабіжницька зграя Безсмертного-Мартиненка. За час свого існування
вона вчинила велику кількість бандитських
нападів зі вбивствами. Для ліквідації угрупування в район його дії відряджався уповноважений відділу кримінального розшуку
ОУРСМ Мякушин і уповноважений розшуку Тростянецького райвідділення РС міліції
Ігнатенко. Завдяки умілому поєднанню
агентурно-оперативної роботи і ініціативи
Мякушина та Ігнатенка, банда в короткий
термін була ліквідована. Були затримані 14
бандитів, у яких відібрана велика кількість
награбованих речей [14,с.259-260].
Але в документах того часу і у пресі
повідомлялося і про недоліки в роботі
міліції. Звичайно, що в пресі писали про
окремі та незначні недоліки. Київська
відомча газета НКВС «На революционном
посту» повідомляла про випадок з поїздкою
в трамваї академіка Супруненка. 21 грудня
1936 р. він при входженні у трамвай намаªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

гався скористався наявним у нього правом
входу через передній майданчик. Але постовий міліціонер зупинив вагон і висадив
з вагону академіка. Коли Супруненко заявив міліціонерові, що той вчинив неправильно, останній зажадав посвідчення особи, записав адресу і пригрозив «відправити
до району». Супруненко написав великого листа начальникові Київської міліції.
Того ж вечора йому зателефонував капітан
міліції Доброжинский. За дорученням начальника Київського обласного управління
міліції старшого майора Ряботенка він попросив вибачення в академіка і сповістив,
що міліціонер був негайно викликаний до
керівництва і за грубість буде покараний
[15]. Таким чином, маленьке непорозуміння
владналося і винуватий у незначному проступку міліціонер мав бути покараний.
Так писали про недоліки у роботі міліції
у 1936 р. У газеті не було вказано ініціали
академіка. Але пошук показав, що мова йде
про академіка Всеукраїнської академії наук у
галузі транспортної механіки (з 1934 р.) Петра Михайловича Супруненка (1893-1938),
який у цей час був директором Інституту
транспортної механіки Всеукраїнської АН.
У 1938 р. він був заарештований, виключений зі складу Академії і розстріляний як
«ворог народу» [16, 17,18, с.3-11]. Можливо,
йому «агукнувся» цей лист?
У зв’язку з тим, що у справі розшуку і
обліку злочинців були виявлені певні недоліки, нарком внутрішніх справ СРСР 10 вересня 1936 р. видав наказ «Про розшук злочинців», у якому відзначалося, що розшук,
який є однією з найважливіших функцій
оперативної роботи, досі залишається далеко не на належній висоті. Пояснювалося це,
по-перше, тим, що основа всякого розшуку - система паспортної реєстрації – діяла з
великими перебоями. Зокрема, громадяни,
що прибували в населені пункти, прописувалися несвоєчасно; особи, що вибували з
міст і селищ, теж виписувалися несвоєчасно,
у листках вибуття, як правило, не відмічалося куди хто виїхав; листки прибуття і вибуття своєчасно не розкладалися; сторожові
листки на розшукуваних заповнювалися далеко не на всіх оголошених у розшук осіб і
розкладалися несвоєчасно; списки розшуку
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в районах не використовувалися по адресних столах, не перевірялися і роботи з ними
ніякої не велося. Вони просто складалися в купу і як мотлох валялися в шафах РВ
НКВС або РВМ’ів. Другою причиною недоліків називалося те, що розшук був абсолютно безконтрольним. Місцевий оперативний
розшук не контролювався ні оперативними
відділами ГУДБ НКВС, ні начальниками
УНКВС, ні начальниками крайових управлінь міліції. Більше того, оперативні відділи
ГУДБ НКВС не знали навіть, кого і як розшукує їх периферія. Табори не повідомляли своєчасно зацікавленим відділам НКВС
про втікачів з таборів і місць ув’язнення
засуджених.Третім недоліком визнавалася
велика кількість розшукуваних, яка «давить
на якість розшуку, а працівники розшуку не
вміють виділяти із загальної маси розшукуваних тих утікачів, які мають бути розшукані в будь-якому разі» [19].
Слід відзначити, що у наказі були дані
досить детальні вказівки з цього питання,
але вони, в основному, стосувалися покращення обліку розшукуваних злочинців, у
тому числі через паспортну систему. Вказувалося навіть на те, як треба розрізати листки розшуку, що, як нам здається, не повинно
було входити в наказ всесоюзного наркома,
а регулюватися спеціальною інструкцією
для відповідних відділів. Таким чином, цей
наказ мав бюрократично-діловий характер і
зосереджував увагу органів міліції на другорядних речах.
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Висновки
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структурі міліції відбулася суттєва та важлива зміна - з’явилася Державтоінспекція.
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9

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

9. О переводе школ РКС на двухлетнее
обучение и утверждение Положения о школах старшего и среднего начсостава РКС:
приказ народных комиссаров внутренних
дел Союза ССР 20 марта 1936 г.). Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.):у 6 т.: наук. вид./авт. кол.: М. Г. Вербенський,
О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко, В. О. Криволапчук, В. В. Ткаченко, В. М. Чисніков,Т. А. Плугатар, В. А. Довбня, О. В. Кожухар, О. В. Пристайко, В. А. Золотарьов;
за заг. ред. А. Б. Авакова. Київ, 2015. Т. 4.С. 419–428.
10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
(ЦДАВО України). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 7006.
Арк.3-4,4зв.
11. Положение «О прохождении службы
начальствующим составом рабоче-крестьянской милиции»: утверждено ЦИК и СНК
СССР 3 июля 1936 г. Михайленко ПЛ., Кондратьев Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. Т. 2. С. 146.
12. Власенко В.Т. Форма одежды и
знаки различия милиции СССР. Часть 6.
1931-1936 гг. URL.: http://army.armor.kiev.ua/
forma-2/milicia-07.php.
13. Докладная записка о состоянии преступности на Украине. Михайленко ПЛ.,
Кондратьев Я.Ю. Історія міліції України. Т. 2.
С. 144-146.
14. Приказ народного комиссара внутренних дел УССР о награждении работников уголовного розыска Харьковского областного управления т. Мякушина и т. Игнатенко Тростянецкого райотделения Р.С.
милиции. 10 июля 1936 г. Михайленко ПЛ.,
Кондратьев Я.Ю. Історія міліції України. Т. 2.
С. 259-260.

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

SUMMARY
In the article basic directions of organization
and activity of militia are investigational in Ukraine
in 1936. It shows how the role of law enforcement
agencies was defined in the Constitution of the
USSR in 1936, how such a new militia unit as
the State Automobile Inspectorate was created and
what its first steps were.A question opens up about
changes in training of personnels for a militia, in
particular opening of two year schools of militia,
their task and level of preparation are described.
Certain attention is spared to research of influence of
new «Statute about passing of service management
staff of militia», introduction of the special ranks on
regulation of official legal relationships in a militia.
Some aspects of activity of militia are exposed in
relation to counteraction to criminality, certain
achievements and lacks of this her work assignment
are analysed.
15. Милиционер. На революционном посту.1936. 31 декабря.
16.Супруненко Петро Михайлович.
URL.: http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/
Pages/Biography.aspx?PersonID=0000013115.
17. Супруненко Петро Михайлович.
URL.: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
18. Азарова Т.О. Інститут транспортної
механіки АН УРСР та його внесок в розвиток вітчизняної науки. Історія науки і техніки: Збірник наукових праць / Гол. ред.О.Я. Пилипчук. К.: Вид-во ДЕТУТ, 2015.
Вип. 6.С.3-11.
18. О розыске преступников: приказ народного комиссара внутренних дел Союза
ССР. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали
(1917–2017 рр.): у 6 т.: Т. 4.С.459-460.
19. О.М. Бандурка, В.А. Греченко. Міліція в Україні в період посилення тоталітарного режиму (1931-1941 рр.): історикоправове дослідження: Монографія. Харків:Золота миля; Панов, 2020. 444 с.

10

Æàðîâñüêà ².Ì. - Ïðàâîñóääÿ òà âåðõîâåíñòâî ïðàâà: ñó÷àñí³ çàãðîçè

ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß ÒÀ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÎ ÏÐÀÂÀ:
ÑÓ×ÀÑÍ² ÇÀÃÐÎÇÈ

ÆÀÐÎÂÑÜÊÀ ²ðèíà Ìèðîñëàâ³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
êàôåäðè òåîð³¿, ³ñòîð³¿ ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà»
ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-3821-8120
У статті проводиться аналіз позитивного правового досвіду реалізації правосуддя в
державах – членах Ради Європи та Україні в
умовах пандемії COVID-19.
Виклики сьогодення, спричинені пандемією, характеризу.ться найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території багатьох країн світу, тому вводяться
обмежувальні заходи, котрі не дають повною
мірою реалізувати систему правосуддя. У проаналізовані у статті національні системи
(Австрія, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Вірменія, Польща) були введені спеціальні норми з метою задоволення потреби в соціальній
дистанційності, одночасно надаючи мінімальний рівень правосуддя. Це стосується,
зокрема, проваджень, пов’язаних із дітьми,
опікою, домашнім насильством та триманням під вартою. Засобом можливості оптимального вирішення проблеми верховенства
права та належного правосуддя під час пандемії є система електронного суду. Після відновлення, частково або повністю нормального судового процесу, судовій системі доведеться
вжити заходів для забезпечення вирішення
накопичених відставань, дотримуючись усіх
процедурних гарантій.
Ключові слова: правосуддя, верховенство
права, пандемія, загроза, суд.

нині ще не можуть повною мірою бути оцінені. Вказане зумовлено трьома факторами:
незважаючи на пом’якшення заходів безпеки, що вживалися державами на піку епідемії, все ж загроза інфікування не зникла, а
лишень тимчасово призупинилася; ВООЗ
застерігає про небезпеку другої хвилі загострення епідеміологічної ситуації; постпандемічне суспільство більше ніколи не стане
таким, як було до загрози.
Виклики відсуваються не тільки в індивідуальному обмеженні прав особи, а також
впливають на економічний та державноправовий сектор. Не оминули вони і таку
сферу, як правосуддя.
Протидія полягає у наступному – реальній можливості гарантування здійснення
правосуддя та потребі убезпечення членів
суспільства.
Питаннями функціонування правосуддя, верховенства права та належності побудови судової гілки влади займалося багато науковців, зокрема О.Б. Верба-Сидор,
Д.О. Вовк, Н.М. Грень, І. А. Кравченко,
Ю.О. Косткіна, О.М. Крукевич, С.Ю. Левицька, М. В. Оніщук, А. С. Славко та багато
інших. Проте питання функціонування системи правосуддя під час пандемії COVID-19
ще не ставала предметом розгляду.

Постановка проблеми
Пандемія COVID-19 зумовила зміну всієї
політико-правової реальності, змінила умови суспільно-побутового життя людства. Наслідки такої трансформації повною мірою

Метою цієї статті є аналіз позитивного
правового досвіду реалізації правосуддя в
державах – членах Ради Європи та Україні
в умовах пандемії COVID-19.
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звичайний період, повинні бути скасовані
як пріоритетні.
Після відновлення, частково або повністю нормального судового процесу судовій
системі доведеться вжити заходів для забезпечення вирішення накопичених відставань, дотримуючись усіх процедурних гарантій. Видається, що державам доведеться
виділити додаткові ресурси для створення
необхідного додаткового потенціалу.
Начальник управління юстиції та правового співробітництва Генерального директорату з прав людини та верховенства
права при Раді Європи Г. Джунчер також
зауважує, що «держави, в яких проводилися
судові реформи до пандемії, зіткнуться з ще
більшими проблемами у забезпеченні того,
щоб вони змогли впоратися зі своїми звичайними навантаженнями, а також тими, що
виникають внаслідок зниження продуктивності в періоди закриття або ув’язнення. У
системах з великою кількістю вакантних посад для суддів та прокурорів існує ризик, що
доступ до правосуддя буде негативно впливати» [2].
Європейська комісія Ради Європи з питань ефективності правосуддя створила цілий ряд інструментів та вказівок щодо оптимізації роботи судів, вирішення проблем
із відставанням у судах, роботи з часовими
рамками для різних видів справ, управління переходом до кібер несправедливості та
залученням у поглядах користувачів правосуддя та судів. Цей інструментарій розроблений для того, щоб забезпечити, щоб заходи, вжиті державами-членами під час поточної кризи, залишалися пропорційними
загрозі, спричиненою поширенням вірусу,
та були обмеженими у часі.
Рада Європи застерігає з обережністю
ставитися до обмежувальних заходів, у тому
числі права на правосуддя, вказуючи, що
«деякі обмежувальні заходи, прийняті державами-членами, можуть бути виправдані
на основі звичайних положень Європейської конвенції про права людини (Конвенція) щодо охорони здоров’я, заходи особливого характеру можуть вимагати відхилення
від норм зобов’язання держав за Конвенцією. Кожна держава повинна оцінювати, чи
приймає вона заходи, які вимагають такого

Виклад основних положень
Слід погодитися з науковцями, які поняття правосуддя зводять до широкого
тлумачення. Зокрема, І. Кравченко вказує,
що «це правозастосовна діяльність суду з
розгляду та вирішення у передбаченому законом процесуального порядку цивільних,
господарських, кримінальних та адміністративних справ, а також конституційного судочинства, метою якого є досягнення справедливості, розв’язання конфлікту, захист
прав та свобод людини, юридичних осіб,
держави., та діяльність правоохоронних органів, які сприяють здійсненню судом правосуддя і забезпечують виконання його рішень, а саме: органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури та органів, які відають виконанням судових рішень, вироків і
призначених покарань» [1].
В основі правосуддя є діяльність суду
з метою захисту прав та свобод громадян.
Безперервність цього процесу та вчасність
є запорукою демократичності держави. Виклики сьогодення, спричинені пандемією
COVID-19, характеризуються найбільшим
поширенням інфекційного захворювання
на території багатьох країн світу, тому вводяться обмежувальні заходи, котрі не дають
повною мірою реалізувати систему правосуддя.
У більшості національних системах були
введені спеціальні домовленості з метою
задоволення потреби в соціальній дистанційності, одночасно надаючи мінімальний
рівень обслуговування у випадках, коли відкладення матиме особливо шкідливі наслідки. Це стосується, зокрема, стосовно проваджень, пов’язаних із дітьми, опікою, домашнім насильством та триманням під вартою.
Загалом міжнародний експертний та
науковий аналіз дає можливість стверджувати, що держави правильно поставили
пріоритет у всіх питаннях, пов’язаних зі
своїми системами охорони здоров’я та їх
економікою. Це повинно супроводжуватись визнанням важливості забезпечення
доступу до правосуддя – спорів, які все ще
вирішуються справедливо та в розумний
термін, прав – усе ще зберігається, а зловживань – усе ще виявляється та санкціонується. Обмеження, необхідні в цей надªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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тань організації робочих процесів у судах та
прокуратурах Боснії та Герцеговини. Там
вказано, що основні слухання у кримінальних справах мають бути перенесені, крім
випадків: у якому слід розглядати питання
про затримання; коли існує ризик спливу
строку давності та в інших невідкладних випадках, передбачених кримінальними кодексами в Боснії та Герцеговині [5]. Такий
відсилочний варіант норми не сприяє реалізації права на справедливий суд та дії принципу верховенства права. Тому вважаємо,
що найкращий нормотворчий підхід обрано Вищою радою судових органів Болгарії,
яка прийняла низку заходів, пов’язаних із
COVID-19, де чітко визначено в додатку категорії справ, які повинні розглядатися навіть під час оголошеного в країні надзвичайного стану [6].
У свою чергу, правова норма Данії передбачає суттєвий судовий угляд, тобто
передбачено можливість суддів самостійно
визначати рівень невідкладності справ, але
тільки з наступних категорій: попередні іспити перед магістратом; подовження строків та розпоряджень термінових процедур; справи опіки, коли справа відповідачів
за принципом пропорційності вже не може
бути відкладена; офіційні дії судового виконавця, які не можна відкласти; інші кримінальні справи, коли заради обвинуваченого, свідків чи потерпілих сторін відкладення було б непропорційним; певні випадки
адміністративного опіки; реєстрація майна
або земельних справ; особливо невідкладні
справи про банкрутство; і певні нагальні нотаріальні справи [7]. У Польщі голова суду
уповноважений визначати рівень невідкладності справ [8].
Система електронного урядування передбачає впровадження проекту «електронний суд», який ще називають електронним
доступом до правосуддя, який функціонує
не тільки в особливих суспільних обставинах. Його мета – це забезпечення швидкого
і зручного доступу громадян до інформації
про рух судової справи, час і місце її розгляду, обміну процесуальними документами
між судом та учасниками судового процесу
із застосуванням електронного цифрового
підпису.

відхилення залежно від характеру та ступеня обмежень, що застосовуються до прав та
свободи, захищених Конвенцією. Можливість держав зробити це важливою особливістю системи, що дозволяє продовжувати
застосовувати Конвенцію та її механізми нагляду навіть у найкритичніші часи» [3]
Інформаційний документ: Повага до
демократії, верховенства права та прав людини в рамках санітарної кризи COVID-19
містить вимоги до поваги до верховенства
права та демократичних принципів у надзвичайні періоди, зокрема дотримання
принципу законності, обмежена тривалість
режиму надзвичайного стану та заходів, обмежений обсяг законодавства про надзвичайні ситуації; принцип розподілу повноважень та перевірки виконавчої дії під час
режиму надзвичайного стану та принцип
необхідності. Останній і вимагає, щоб надзвичайні заходи повинні були спроможними досягти їх мети з мінімальною зміною
нормальних правил та процедур прийняття демократичних рішень . Тому повноваження уряду видавати надзвичайні укази
не повинні спричиняти карт-бланш, наданий законодавцем органам державної
служби.
Проаналізуємо національні заходи, здійснені з метою протидії пандемії COVID-19 у
сфері правосуддя.
Безпеку персоналу на учасників процесу
Австрійська влада висуває на перший план.
Тому 23 березня 2020 року були прийняті
заходи подолання загрози COVID 19, де
вказано, що у кримінальних справах слухання за винятком затримання та інших процедур, які не можуть бути відкладені, можуть
бути відмінені , а у цивільних справах усні
слухання слід проводити лише в тій мірі, в
якій це абсолютно необхідно для забезпечення належного здійснення правосуддя.
Офіційні акти, необхідні для надання процесуальних та сторонніх прав, можуть бути
складені лише за попереднім повідомленням по телефону і, якщо це можливо, повинні бути зроблені по телефону або електронною поштою [4].
Більш ширше пояснення надає Вища
судова та прокурорська рада Боснії та Герцеговини 22 березня 2020 у Рішенні з пи13
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Проте, реалізація права на справедливий суд під час пандемії отримала також
нові можливості. Наприклад, у Республіці
Вірменія уряд оголосив надзвичайний стан,
суди продовжують функціонувати під час
надзвичайного стану, який передбачений
законом. Більшість слухань відбувалося в заочній формі. Проте певна категорія позовів,
наприклад справи по догляду за дитиною,
такої форми не передбачають, тому вперше
в історії вірменської судової практики слухання проходили на великій відстані за допомогою технічних засобів. Щоправда, правова норма, що надавала право на це була
передбачена Цивільним процесуальним кодексом [9].
В Україні ця система діє також як пілотний проєкт. Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС),
затверджене рішенням Ради суддів України (РСУ) від 26.11.2010 р. №30 (у редакції рішення РСУ від 12.04.2018 р. №16),
надало можливість до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) використовувати в українських судах у тестовому
режимі окремі інструменти електронного
правосуддя, серед яких підсистема «Електронний суд». Сподіваємося, критична
ситуація стане поштовхом для подолання проблем такої системи. Нова редакція
Концепції побудови ЄСІТС, затвердженої
наказом Державної судової адміністрації
України від 07.11.2019 р. №1096, визначила проблеми, які існують у судах у частині
їх електронної роботи, зокрема: наявні системи автоматизації судів, органів та установ
системи правосуддя не відповідають вимогам технічного захисту інформації для
інформаційно-телекомунікаційних систем;
сукупність розрізнених локальних баз даних судів, органів та установ системи правосуддя; не надає можливості спільної роботи з документами тощо [10].

не дають повною мірою реалізувати систему правосуддя. У проаналізованих у статті
національних системах (Австрія, Болгарія,
Боснія і Герцоговина, Вірменія, Польща)
були введені спеціальні норми з метою задоволення потреби в соціальній дистанційності, одночасно надаючи мінімальний
рівень правосуддя. Це стосується, зокрема,
стосовно проваджень, пов’язаних із дітьми,
опікою, домашнім насильством та триманням під вартою. Засобом можливості оптимального вирішення проблеми верховенства права та належного правосуддя під час
пандемії є система електронного суду. Після
відновлення, частково або повністю, нормального судового процесу судовій системі
доведеться вжити заходів для забезпечення
вирішення накопичених відставань, дотримуючись усіх процедурних гарантій.
Література
1. Кравченко І. А., Колодочка О.Є. Поняття правосуддя та особливості його здійснення в Україні Журнал східноєвропейського
права. 2019. № 63. – С. 52-58.
2. Juncher Н. Justice during, and after,
a Time of Pandemic URL: https://www.unodc.
org/dohadeclaration/en/news/2020/05/justiceduringand-aftera-time-of-pandemic.html (дата
звернення: 1.06.2020)
3. Respecting democracy, rule of law
and human rights in the framework of the
COVID-19 sanitary crisis A toolkit for member
states. Information Documents SG/Inf(2020)11
URL:
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11respecting-democracy-rule-of-law-and-humanrights-in-th/16809e1f40 (дата звернення:
1.06.2020)
4. Introductory decree to deal with
the current corona pandemic (SARS-CoV-2)
URL:
https://rm.coe.int/order-covid19-enaustria/16809d72fa
5. High Judicial and Prosecutorial Council
Bosnia and Herzegovina held a telephone
session on 22 March 2020 and adopted the
following: Decision on the organisation of
work processes in courts and prosecutor’s
offices in Bosnia and Herzegovina URL:
https://www.coe.int/en/web/cepej/compilationcomments#Bosnia%20and%20Herzegovina
(дата звернення: 1.06.2020)

Висновок
Виклики сьогодення спричинені пандемією COVID-19, характеризуються найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території багатьох країн світу,
тому вводяться обмежувальні заходи, котрі
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

14

Æàðîâñüêà ².Ì. - Ïðàâîñóääÿ òà âåðõîâåíñòâî ïðàâà: ñó÷àñí³ çàãðîçè

6. Management of the judiciary –
compilation of comments and comments by
country URL: https://www.coe.int/en/web/
cepej/compilation-comments#Bulgaria (дата
звернення: 1.06.2020)
7. Plan for reopening the Courts of
Denmark. 14 May 2020 URL: https://rm.coe.
int/plan-for-reopening-of-the-courts-ofdenmark/16809e5a14
(дата
звернення:
1.06.2020)
8. Аct of 31 March 2020 amending
the Act on special solutions related to the
prevention and combating of COVID-19 URL:
https://www.coe.int/en/web/cepej/compilationcomments#Poland
(дата
звернення:
1.06.2020)
9. Armenia Management of the judiciary
– compilation of comments and comments
by country URL: https://www.coe.int/en/web/
cepej/compilation-comments#Armenia (дата
звернення: 1.06.2020)
10. Венгриняк Х. Все, що потрібно знати про електронний суд Юридична газета.
2019. №51-52. (705-706).

Iryna Myroslavivna Zharovska
JUSTICE AND THE RULE OF LAW:
CURRENT THREATS
The article analyzes the positive legal
experience in the administration of justice in
the member states of the Council of Europe
and Ukraine in the context of the COVID-19
pandemic.
Today’s challenges caused by the pandemic
are characterized by the highest prevalence of
infectious diseases in many countries around the
world, so restrictive measures are introduced
that do not allow the full implementation of
the justice system. In the national systems
analyzed in the article (Austria, Bulgaria,
Bosnia and Herzegovina, Armenia, Poland),
special rules were introduced to meet the need
for social distance, while providing a minimum
level of justice. This applies in particular to
proceedings involving children, guardianship,
domestic violence and detention. An e-court
system is a means of optimally addressing the
rule of law and due process during a pandemic.
Once a normal, partially or completely normal
trial has resumed, the judiciary will have to take
steps to ensure that the accumulated backlogs
are resolved, in compliance with all procedural
guarantees.
Key words: justice, rule of law, pandemic,
threat, court.
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ÓÄÊ 341.322.5
міжнародного судового органу, покликаного притягати до відповідальності осіб,
які винні в скоєнні найбільш тяжких злочинів, таких як геноцид, агресія, злочини
проти людяності, воєнні злочини. Людству
довелося пережити трагедії двох світових
воєн, геноцид у Югославії і в Руанді, щоб
прийти до усвідомленого і узгодженого рішення створити перший в історії постійно
діючий Міжнародний кримінальний суд
(далі – МКС, Суд). На Дипломатичній конференції повноважних представників, що
проходила під егідою ООН в Римі, 17 липня 1998р. був прийнятий Статут Міжнародного кримінального суду [20] (далі – Статут
МКС).
Основне завдання МКС полягає в здійсненні міжнародного правосуддя над особами, обвинувачуваними у скоєнні найтяжчих міжнародних злочинів. У преамбулі його Статуту підкреслюється, що Суд
пов’язаний з системою ООН і має юрисдикцію щодо найбільш тяжких злочинів,
що викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства. Приєднання
держави до Статуту МКС тягне за собою
істотні наслідки для її правової системи.
З урахуванням того, що ратифікація Статуту МКС накладає на відповідні держави
зобов’язання привести своє національне
законодавство і правозастосовчу практику
відповідно до положень Статуту, в законодавстві держав-учасниць мають отримати
закріплення принцип компліментарності
юрисдикції МКС по відношенню до юрис-

В статье исследуются актуальные вопросы имплементации положений Римского
статута Международного уголовного суда относительно военных преступлений в законодательство некоторых государств-участников
Римского статута. Обосновывается тезис о
том, что подписание и ратификация Римского статута накладывает на присоединившиеся государства обязательства привести
свое национальное законодательство и правоприменительную практику в соответствии с
положениями Статута. Так, в законодательстве государств-участниц должны получить
закрепление принцип комплиментарности
юрисдикции Суда в отношении юрисдикции национальных судов и принцип недопустимости
ссылки на должностное положение лица для
освобождения ее от ответственности. Констатируется, что параметры восприятия
положений Римского статута в контексте
наказания за военные преступления определяются самим государством в его внутреннем
законодательстве, с учетом типа ее правовой
системы, конституционных положений, а
также международно-правовых обязательств
государства.
Ключевые слова: Римский статут Международного уголовного суда, Международный уголовный суд, имплементация, трансформация,
военные преступления, уголовное законодательство, принцип комплиментарности и др.
Постановка проблеми
Міжнародне
співтовариство
давно
прагнуло до створення постійно діючого
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дикції національних судів і принцип неприпустимості посилання на посадове становище особи для звільнення її від відповідальності. Крім того, держава зобов’язана
вжити заходів, що забезпечують взаємодію
з МКС і гарантують передачу Суду осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів, і участь у
фінансуванні діяльності МКС.
Станом на 5 березня 2019 року 124 держави ратифікували або приєднались до
Статуту МКС. Наразі законодавство щодо
імплементації положень Статуту МКС прийняло близько 40 держав, у тому числі Австралія, Аргентина, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Грузія, Іспанія, Канада,
Литва, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Португалія, Уругвай, Фінляндія, Швейцарія, ПАР і низка інших країн. Ще кілька
десятків держав, які ратифікували Статут
МКС, знаходиться в процесі розробки і
прийняття необхідних для імплементації
актів [13, c. 76].

Виклад основного матеріалу
Держави, як це випливає зі змісту відповідних норм чинного міжнародного
права і підтверджується правозастосовчою
практикою, несуть основні зобов’язання у
зв’язку із забезпеченням кримінального переслідування і покарання осіб, які вчинили
воєнні злочини. У зв’язку з цим, особливого значення набуває питання криміналізації в національному кримінальному законодавстві серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права (далі – МГП),
що застосовується в збройних конфліктах.
Міжнародно-правові акти, що діють в даній сфері, покладають на держав-учасниць
зобов’язання криміналізувати такого роду
серйозні порушення МГП і передбачити
їх кримінальну відповідальність, беручи до
уваги їх міжнародну та суспільну небезпеку.
Як зазначає С.А. Лобанов, «у цілому
йдеться про два взаємопов’язані фактори,
що лежать в основі даного процесу. Поперше, слід враховувати вплив міжнародного права, що володіє пріоритетом у питанні криміналізації такого роду діянь (як
злочинів проти миру і безпеки людства).
У спеціальній літературі [1, с. 175-176] обґрунтовано зазначається, що норми внутрішньодержавного права не можуть суперечити міжнародному праву, більше того,
повинні забезпечувати реалізацію вимог
міжнародно-правових норм, обов’язкових
для даної держави1. І у цьому зв’язку підхід до криміналізації аналізованих діянь і
заходів покарання за них повинен відповідати вимогам міжнародного кримінального права. По-друге, параметри сприйняття
положень міжнародного кримінального
права визначаються самою державою, з
урахуванням типу її правової системи, кон-

Таким чином, метою цієї статті є дослідити особливості та проблемні питання
в процесі імплементації положень Статуту
Міжнародного кримінального суду в законодавство деяких зарубіжних держав-учасниць Статуту.
Аналіз останніх публікацій
і досліджень
Питання створення, функціонування та імплементації положень Статуту
МКС досліджувались такими вітчизняними вченими, як: В.Ф. Антипенко, В.А. Базов, М.В. Буроменський, В. Г. Буткевич,
М.М. Гнатовський, Н.В. Дрьоміна, С.О. Загороднюк, Н.А. Зелінська, О.В. Касинюк,
А.О. Кориневич, Г.Л. Кохан, І.О. Колотуха, В.М. Лисик, А. С. Мацко, А.А. Маєвська,
В.М. Репецький, В.П. Попович, М.І. Хавронюк, О.Р. Фісенко, В.Х. Ярмакі та ін.
Серед зарубіжних учених варто відзначити роботи, зокрема, Р.А. Адельханяна,
М.Ш. Басіоуні, І.П. Бліщенка, В.А. Вдовіна, І.І. Карпеця, А.Г. Кибальника, М.І. Костенка, М. Моріс, В.Н. Русинової, М.А. Саркисяна, Н.А. Сафарова, І.Г. Соломоненко,
Є.Н. Трікоз, Б.Б. Ференца, І.В. Фісенко та
ін.

Таке розуміння повною мірою узгоджується з
нормами чинного міжнародного права. Зокрема, в
ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних
договорів від 23 травня 1963 р. закріплено положення, згідно з яким держава - учасниця договору
не може посилатися на положення свого внутрішнього права як на виправдання невиконання нею
договору. З проблеми виконання міжнародних
договорів в контексті принципу добросовісності./
Див., наприклад: [9, с. 168-210] .
1
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ституційних положень, що діють у ній, а також її міжнародно-правових зобов’язань, у
зв’язку з участю в міжнародних договорах»
[12, с. 267].
Причому, тут слід враховувати не тільки специфіку континентальних правових
традицій і традицій загального права, а й
національно-правові особливості, регіональний фактор. Так, можна вести мову
про певну подібність кримінально-правових систем держав СНД, а також і інших
інтеграційних об’єднань, що, звичайно, не
виключає відмінностей, іноді досить істотних, у підході до криміналізації воєнних
злочинів у кримінальному законодавстві
держав. Не випадково МКЧХ у ході роботи щодо організації і координації дій держав у рамках виконання ними зобов’язань
щодо імплементації МГП (яке, як підкреслюється МКЧХ, у цілому повинно бути універсальним, оскільки його метою є захист
жертв збройних конфліктів) запропонував
розробляти, поряд з іншими документами, типові закони, що орієнтовані на прийняття імплементаційних заходів, з урахуванням регіональних рамок або подібності
правових систем відповідних груп держав
[5, с. 83].
Що стосується конкретного способу виконання цього зобов’язання, техніки законодавчого опису діянь, що криміналізуються, заходів і видів покарань, то тут держава
має вибір. Зарубіжні вчені, досліджуючи
проблеми національно-правової імплементації у зв’язку з участю держав у Статуті
МКС, відзначають, що фактично національні системи зберігають автономію свого
кримінального права навіть після вступу
Статуту МКС у силу для них, оскільки нормативний стандарт, передбачений Статутом , полягає в бажанні і здатності держави
здійснювати кримінальне переслідування
(ст. 17 Статуту МКС), і у зв’язку з цим деяка
відмінність формулювань складів злочинів
у національному праві від відповідних визначень, що містяться в Статуті МКС, самі
по собі не можуть бути перешкодами для
здійснення державою кримінального переслідування [2, с. 161].
Кримінальний закон держави може містити вказівку на можливість прямого відªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

силання до норми міжнародного права при
вирішенні кримінально-правових питань,
у тому числі у зв’язку з криміналізацією
воєнних злочинів. Крім того, приведення
норм національного кримінального закону
в питаннях злочинності і караності діяння у відповідність до вимог міжнародного
права за загальним правилом здійснюється
за допомогою сприйняття нормами національно-правової системи приписів системи
міжнародно-правової. У свою чергу, як зазначається в літературі, таке сприйняття
може бути проведено трьома шляхами:
1) текстуального включення норми міжнародного кримінального права в кримінальне законодавство на виконання міжнародного договору;
2) включення норми міжнародного
кримінального права в кримінальне законодавство, причому припис міжнародного
договору не встановлює жорсткої форми
сприйняття його приписів у внутрішньодержавному праві;
3) зміни вже наявних норм кримінального законодавства на виконання положень міжнародного кримінального права
[11, с. 187-188].
Крім того, з певною часткою узагальнення, можна вести мову про наступні два
(поряд з прямим відсиланням) основні способи впливу міжнародного права на національне кримінальне законодавство: рецепція – акт міжнародного права як джерело
кримінального права повністю включається в кримінальний закон без будь-яких
змін, при цьому може вводитися нова норма або змінюватися сучасна; імплементація
– вже наявна кримінально-правова норма
або (частіше) вводиться нова норма кримінального закону, що адаптується внутрішнім законодавцем на виконання міжнародного договору [10, с. 192-193].
Як показує практика, держави використовують вищезгадані варіанти, при цьому
нерідко їх поєднують.
Насамперед слід відзначити, що вітчизняна юридична література неоднозначно
називає процес узгодження норм внутрішньодержавного і міжнародного права. Найбільш часто пропонуються наступні терміни: «рецепція», «трансформація», «націо18
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нально-правова імплементація» або просто
«імплементація», «здійснення» (реалізація),
«застосування», «виконання». Майже всі автори розуміють під цими найменуваннями
механізм здійснення (реалізації) норм міжнародного права. У міжнародному праві
для позначення поняття «здійснення» норм
міжнародного права широкого поширення
набув термін «імплементація норм міжнародного права».
У
Словнику
міжнародно-правових
термінів термін «імплементація» (від лат.
implere – наповнювати, досягати, виконувати, здійснювати) в міжнародному праві розуміється як організаційно-правова діяльність держав з метою реалізації своїх міжнародно-правових зобов’язань [4, с. 184].
Термін «імплементація» буквально означає
«втілення в життя відповідно до певної процедури» [27, р. 667], «забезпечення практичного результату і фактичного виконання конкретними засобами» [36, р. 1134].У свою чергу, «імплементація (міжнародного права) – фактична реалізація міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні, яка здійснюється шляхом
трансформації міжнародно-правових норм
у національні закони та підзаконні акти»[25, с. 116].
Цей термін набув широкого поширення в численних резолюціях Генеральної
Асамблеї ООН і її органів, у багатьох міжнародних конвенціях та інших міжнародно-правових актах. Значного поширення у
міжнародно-правовій літературі набули також вирази «механізм імплементації», «імплементаційні статті». При цьому під механізмом імплементації розуміють передбачену міжнародним договором систему
заходів контролю за його виконанням або
певні органи, створені з цією метою міжнародним договором, та процедура їх роботи.
Поняття «імплементаційні статті» означає
ті статті договору, що передбачають систему заходів для реалізації договору.
У довідковій літературі можна зустріти такі визначення цього терміна: «імплементація – в широкому сенсі слова означає здійснення міжнародно-правових і
внутрішньодержавних норм на виконання
міжнародно-правових, а також створення

на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях умов для такого здійснення» [21,
с. 102].
О. Скакун вважає, що імплементація –
«це перенесення (введення) у національне право норм і принципів міжнародних
актів» [19, с. 63]. Професор В.Л. Чубарєв
під імплементацією розуміє «запровадження норм міжнародно-правового договору
у національне законодавство» [24, с. 250].
М.Ю. Черкес зазначає, що «трансформація
– це введення норми міжнародного права
у внутрішньодержавну правову систему в
результаті здійснення певних процесуальних дій. Інакше цю процедуру ще іменують
імплементацією норм міжнародного права, хоча імплементацію слід розуміти ще
у широкому значенні як процедуру реалізації норм міжнародного права у внутрішньодержавному праві» [14, с. 34]. На думку
А. Дмітрієва та В. Муравйова, «реалізація
(імплементація) норм міжнародного права
– це процес, коли відповідні суб’єкти, яким
адресована міжнародно-правова норма, діють згідно з її положеннями» [15, с. 184].
Професор А.С. Гавердовський зазначає,
що «в міжнародному праві для забезпечення поняття «здійснення» норм міжнародного права широке поширення набув термін
«імплементація» [3, с. 49]. А.С. Гавердовський розуміє під імплементацією цілеспрямовану організаційно-правову діяльність держав,
що здійснюється індивідуально, колективно
або в рамках міжнародних організацій з метою своєчасної, всебічної та повної реалізації
прийнятих ними відповідно до міжнародного
права зобов’язань [3, с. 62].Це визначення видається найбільш повним, оскільки його очевидна перевага полягає в тому, що тут зафіксовано підхід до
процесу реалізації міжнародного права як
до органічного поєднання правотворчої і
організаційної діяльності держав, що здійснюється ними всередині держави і на міжнародній арені, в тому числі за допомогою
і в рамках сучасних або знову створюваних
інституційних структур. Згідно з цим визначенням імплементація є підготовча стадія реалізації, необхідна для забезпечення
своєчасної, всебічної та повної реалізації
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норм, тобто вона, по суті, ототожнюється із
забезпеченням реалізації.
Отже, про імплементацію міжнародноправових норм можна говорити тільки в
тому випадку, якщо держава не тільки видає відповідні законодавчі акти (змінює чи
скасовує вже наявні) для здійснення норм
міжнародного права, а й проводить в життя ці акти. Тому національно-правова імплементація норм міжнародного права – це
тільки етап у процесі їх імплементації (здійснення), вона створює лише юридичні передумови для їх виконання. Імплементація
норм міжнародного права – результат також фактичних дій.
Отже, найпоширенішими способами
імплементації міжнародно-правових норм
у національну систему права є: 1) рецепція,
тобто текстуальне повторення нормотворчим органом держави змісту міжнародноправової норми в статті нормативно-правового акта; 2) трансформація, під якою розуміється переробка тексту міжнародно-правового акта чи окремих його статей із прийняттям на цій основі норм внутрішнього
права; 3) відсилання, яке є вказівкою у внутрішньодержавному нормативно-правовому акті на міжнародне право як на джерело, що регулює ці відсильні відносини.
Національну систему імплементації становлять органи державної влади й інші органи держави, уповноважені забезпечувати
виконання державою міжнародно-правових зобов’язань. Оскільки норми міжнародного права породжують правовідносини між суб’єктами міжнародного права і не
породжують їх між суб’єктами внутрішнього права, необхідні додаткові внутрішньодержавні засоби для перетворення цілей,
закладених у нормах міжнародного права, на реальні дії органів державної влади,
юридичних осіб і громадян, які перебувають під юрисдикцією держави» [26, с. 667668].
Як зазначається в міжнародно-правовій літературі, при вирішенні питання про
відповідність Статуту МКС Конституції та
іншим законодавчим актам необхідно виходити з того, що він – не відірвана від сучасних правових реалій інституція, а її частина, яку необхідно тлумачити з урахуванªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ням положень міжнародного кримінального права, що розвивається. Традиційна
концепція щодо участі чи неучасті держав
у міжнародних угодах на основі їх суверенних прав не застосована до Римського
статуту, оскільки його цілі та об’єкт регулювання склалися під впливом імперативних
норм сучасного міжнародного права (jus
cogens) [23, с. 123].
Як слушно зазначає О. Харитонова,
«держава не може відмовити у застосуванні
норми міжнародного права, посилаючись
на особливості свого правопорядку, оскільки норми міжнародного права є продуктом
міжнародного співробітництва. Міжнародний кримінальний суд виступає сильним
публічним інститутом, відносини з яким у
держав-учасників Римського статуту складаються за моделлю вертикального характеру: приймаються спеціальні закони
про співробітництво і компетентний національний орган, про визнання імунітетів
персоналу МКС, про порядок затримання
і передачу осіб під юрисдикцію МКС, про
порядок виконання доручень МКС і призначених ним покарань. Така «вертикальна» модель викликає побоювання у противників ратифікації Римського статуту, які
висловлюють застереження, що самостійна
правосуб’єктність МКС створює загрозу
національному суверенітету і навіть системі колективної безпеки ООН. Вбачається,
тут варто підкреслити, що МКС заснований
на підставі міжнародного договору, підконтрольний Асамблеї держав-учасниць,
здійснює юрисдикцію на основі принципу компліментарності, має незалежного Прокурора, заснований на жорсткому
професійному відборі суддів, фінансується
всіма державами-учасниками. Необхідно
пам’ятати, що Римський статут утворює загальну для всіх держав-учасників модель
криміналізації міжнародних діянь, уніфікуючи відповідні частини національних кримінально-правових систем. Але оскільки закріплений у Статуті перелік міжнародних
злочинів не вичерпний, країни в ході його
імплементації можуть включати в законодавство додатково склади злочинів з урахуванням актів міжнародного гуманітарного права. Правова база співробітництва
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держав з МКС повинна базуватися на вирішенні таких основних питань: подоланні
протиріч між конституційними нормами
та Римським статутом; приведенні у відповідність національного кримінального законодавства; створенні правової підстави
для ефективного співробітництва з МКС з
урахуванням специфіки його процедур [23,
с. 123].
У світлі зазначеного, як слушно зазначає О. Харитонова, «виникає питання про
те, як держава зі своїм механізмом реалізує положення міжнародних кримінальноправових норм, оскільки міжнародне право проникає всередину державної правової
матерії і захоплює сферу внутрішньоправового регулювання. Перспективними в галузевих правових дослідженнях є питання
про те, як співвідносити дану галузь права
з тими правовими новелами, обов’язками,
які виникли у держави на рівні міжнародного спілкування; наскільки чітко на доктринальному та практичному рівнях вибудовано концепцію співвідношення міжнародного та національного кримінального
права; яким чином встановлюються принципи і обсяг правового регулювання в цій
сфері; які принципи криміналізації та кримінального переслідування тут встановлені
і яким є санаційне забезпечення такого переслідування» [23, с. 123].
Так, у Посібнику для ратифікації та імплементації Римського Статуту [17] вказується, що достатніми для приведення законодавства країни у відповідність до положень
Статуту МКС є такі заходи: 1) прийняття
визначення, яке повністю відтворює текст
відповідної статті Статуту чи містить пряме
відсилання до нього; 2) передбачити окремі склади злочинів для кожного з діянь,
згаданих у Статуті. Можливо певною мірою
змінити визначення відповідного злочину,
але зі збереженням аналогічного зі Статутом змісту або ж з його розширенням, щоб
гарантовано не давати можливості винним
уникнути відповідальності; 3) держави можуть притягувати до кримінальної відповідальності на основі загальнокримінальних
складів злочинів. Одним із способів тут
називається застосування наявних у національному законодавстві складів злочинів,

подібних за змістом, якщо не за формою,
до складів злочинів, закріплених у Статуті.
Держави можуть переслідувати за діяння,
яке прирівнюється до визначених у Статуті злочинів, використовуючи достатньо
серйозні національні склади злочинів, що
давало б підстави для тверджень, що відповідний злочин вчинено (такий підхід характерний для Данії та Норвегії) [17].
З одного боку, така можливість передбачається у вказаному вище Посібнику,
проте тут зазначається і те, що справа підпадатиме під провадження МКС, зокрема,
якщо національні принципи індивідуальної кримінальної відповідальності, підстави
для виключення кримінальної відповідальності або застосовувані покарання суттєво
відрізняються від передбачених Статутом.
Останнє положення, на нашу думку, автоматично виключає застосування державами
складів загально кримінальних злочинів як
підстави для притягнення до відповідальності осіб за діяння, що утворюють склади
злочинів, закріплені у Статуті [17]. В іншому документі зазначається, що національний закон, у якому криміналізовано певне
діяння, навряд чи буде достатнім для цілей
включення злочинів, відповідальність за
які передбачена у Статуті, у національний
закон. Такий звичайний злочин, як вбивство не є однаковим зі злочином проти людяності чи воєнним злочином, що вчинені
шляхом вбивства, оскільки відсутня необхідна мета, через що перший не проходить
межового критерію міжнародних злочинів
[17].
Деякі держави, такі як США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Швеція і
Швейцарія, застосовують імплементуюче
законодавство, передбачаючи злочин у національному праві. Окремі покладаються
на пряму застосовність міжнародного права у національній системі права. Інші ж –
лише застосовують аналогічні національні
злочини.
Крім того, зауважимо, що при визначенні конкретних способів, якими держава
може скористатися для приведення національного законодавства у відповідність до
Статуту МКС, вкрай важливим і корисним є
ознайомлення з положеннями деяких між21
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гальної та Особливої частин. У Загальній
частині закріплюється принцип універсальної юрисдикції, закріплено особливу
обставину, що виключає винність, це наказ або розпорядження, встановлюються
норми щодо командної відповідальності і
незастосування строків давності. Особлива частина кодексу встановлює відповідальність за геноцид (ст. 6), злочини проти
людяності (ст. 7), воєнні злочини (ст. 8-12)
і інші, пов’язані з міжнародними злочини(ст. 13-14). У ст. 8 Кодексу закріплена відповідальність за воєнні злочини щодо
фізичних осіб. Ст. 9 Кодексу ФРН впроваджує кримінальну відповідальність за
воєнні злочини проти власності та інших
прав. Крім того, ст. 10 даного акту встановлює кримінальну відповідальність за воєнні злочини проти гуманітарних операцій і
за незаконне використання розпізнавальних емблем Женевських конвенцій, ООН
та інших, якщо це спричинило заподіяння
смерті або шкоди здоров’ю людини.
Статті 11 і 12 Кодексу ФРН регламентують відповідальність за воєнні злочини, що
пов’язані із використанням заборонених
міжнародним правом засобів і методів ведення воєнних дій. Стаття 12 Кодексу ФРН
прямо перераховує деякі з видів забороненої зброї, застосування яких тягне за собою
кримінальну відповідальність. Слід зазначити, що після довгого періоду відсутності
практики застосування Кодексу Вищий земельний суд у Штутгарті 28 вересня 2015
року на підставі Кодексу міжнародного
кримінального права ФРН 2002 р. засудив
двох лідерів Демократичних сил звільнення Руанди Ігнаса Мурваначьяку і Стратона
Мусона до реальних термінів позбавлення
волі за керівництво терористичною організацією і сприяння у вчиненні воєнних злочинів [6].
Іншим прикладом приведення національного законодавства щодо воєнних злочинів у відповідність з міжнародним кримінальним правом є Хорватія, на території
якої мало місце кілька збройних конфліктів, у тому числі міжнародного характеру.
Розвиток національного законодавства
про воєнні злочини в цьому випадку був
пов’язаний з трьома факторами [8, с. 199]:

народних документів, розроблених міжнародними організаціями з метою сприяти приєднанню та пришвидшити процес
узгодження національних законів держав
зі Статутом МКС. До таких, зокрема, належать: Керівні Принципи для ефективної імплементації Римського Статуту [28];
Контрольний список для імплементації
Римського Статуту [32]; Нездатність держав ефективно імплементувати Римський
Статут [30]; 14 принципів для ефективного
здійснення універсальної юрисдикції [33];
Універсальна юрисдикція: обов’язок держав встановити та імплементувати законодавство [34]; Посібник для імплементації
та ратифікації [17]; Парламентський Пакет
документів з Міжнародного Кримінального Суду [16]; Керівництво з імплементації
та ратифікації Римського Статуту[29]; Довідник з імплементації Римського Статуту
[31].
Одним з найбільш важливих елементів
виконання зобов’язань за МГП на національному рівні є впровадження в дію комплексної правової системи для ефективного
судового переслідування і покарання осіб,
які вчинили серйозні порушення МГП.
Майже всі договори у сфері міжнародного
кримінального права та МГП вимагають,
щоб були створені можливості для судового
переслідування осіб, які вчинили будь-які
серйозні порушення їх положень, для чого
необхідно, як правило, прийняти відповідне законодавство.
Отже, проаналізуємо законодавство
деяких держав-учасниць Статуту МКС у
контексті закріплення складів воєнних злочинів у національному законодавстві. Видається, що у цьому сенсі найбільш цікавим
є досвід тих зарубіжних держав, які безпосередньо зіткнулися з вчиненням воєнних
злочинів їх громадянами і (або) на їх територіях.
Очевидно, найяскравішим прикладом
розвитку національного законодавства
щодо воєнних злочинів на основі міжнародного кримінального права є прийняття в
ФРН Кодексу міжнародного кримінального
права (далі – Кодекс ФРН), введеного в дію
26 червня 2002 року («Volkerstrafgesetzbuch»
- VStGB)[35]. Кодекс ФРН складається з Заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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пір, поки вона діє добросовісно і результат
цих дій свідчить про здатність виконати
всі зобов’язання за Статутом МКС. Під час
імплементації Статуту МКС державам-учасницям доводиться вирішувати три основні
блоки питань: 1) усунення суперечностей
між Статутом МКС і конституційними актами держави; 2) приведення національного
кримінального законодавства у відповідність до вимог Статуту МКС; 3) створення
правової бази взаємодії з МКС. Як показує
вже наявна практика імплементації, кожне
із зазначених вище завдань може вирішуватися різними шляхами, виходячи з правових традицій конкретної країни або навіть простого розсуду законодавця.
Як було показано вище, в міжнародній
практиці є різні моделі імплементації Статуту МКС в національних законодавствах,
проте не можна сказати, що в Україні є
можливість вибрати будь-яку з них. Суворі принципи нашої правової системи часом
залишають єдиний шлях виконання імплементаційних процедур. Зокрема, принцип
повної кодифікації кримінального законодавства вимагає, щоб зміни кримінально-правового характеру були включені до
тексту Кримінального кодексу України,
при цьому міжнародно-правові норми слід
трансформувати відповідно до традиційвітчизняної юридичної техніки.

по-перше, Хорватія прагнула вступити до
ЄС; по-друге, в національні суди Хорватії
надійшла низка справ від Міжнародного
трибуналу по колишній Югославії на підставі правила 11-bis його Правил процедур
і доказування [18] (чого б, очевидно, не відбулося в разі невідповідності національного законодавства вимогам сучасного міжнародного кримінального права); по-третє,
Хорватія ратифікувала Статут МКС, ухваливши Закон про ратифікацію Римського
статуту.
У Кримінальному кодексі Республіки
Хорватія [22] закріплений значний перелік
воєнних злочинів проти цивільних осіб, що
здійснюються під час війни, збройного конфлікту або окупації (ст. 158-168). Крім того,
КК Хорватії як самостійний склад злочину
розглядає «організацію групи або підбурювання до геноциду або воєнним злочинам»
(ст. 123), «планування злочинів проти цінностей, що знаходяться під захистом міжнародного права» (ст. 187а), а також «наступну допомогу особі, яка вчинила злочин
проти цінностей, що знаходяться під захистом міжнародного права» (ст. 187b).
Положення КК Хорватії про воєнні злочини активно застосовуються на практиці.
Справи про військові злочини в Республіці
Хорватія в першій інстанції розглядаються
тільки окружними судами, які розташовані в Загребі, Спліті, Рієці, Осієку. Наразі в
різних судах на стадії розгляду знаходиться
18 кримінальних справ про воєнні злочини
[7].
Таким чином, з урахування наведеного
вище аналізу законодавства Німеччини і
Хорватії,можна дійти висновку, що ці держави демонструють нам два технічно різні
способи зміни національного законодавства про воєнні злочини з метою виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань.
Звісно ж, даний досвід може бути дуже корисним при усуненні недоліків норм щодо
воєнних злочинів у вітчизняному кримінальному законодавстві.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються актуальні питання імплементації положень Римського
статуту Міжнародного кримінального суду
щодо воєнних злочинів у законодавство деяких
держав-учасниць Римського статуту. Доводиться теза про те, що підписання і ратифікація Римського статуту накладає на держави, що приєдналися, зобов’язання привести своє національне законодавство і правозастосовну практику відповідно до положень
Статуту. Так, у законодавстві держави-учасниці повинні отримати закріплення принципу компліментарності юрисдикції Суду по
відношенню до юрисдикції національних судів
і принципу неприпустимості посилання на
посадове становище особи для звільнення її
від відповідальності. Констатується, що параметри сприйняття положень Римського
статуту в контексті покарання за воєнні
злочини визначаються самою державою у її
внутрішньому законодавстві, з урахуванням
типу її правової системи, конституційних
положень, а також міжнародно-правових
зобов’язань держави.
Ключові слова: Римський статут Міжнародного кримінального суду, Міжнародний
кримінальний суд, імплементація, трансформація, воєнні злочини, кримінальне законодавство, принцип компліментарності
та ін.

Pylypenko V.P.
THE PROBLEMS OF
IMPLEMENTATION OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
STATUTE PROVISIONS ON WAR CRIMES
TO THE LEGISLATION OF THE STATES
PARTIES TO THE ROME STATUTE
Current issues of implementation of the International Criminal Court Statute provisions on war
crimes in the legislation of some member states of
the Rome Statute are examined in the article. It is
argued that the signing and ratification of the Rome
Statute imposes an obligation on the acceding states
to bring their national legislation and law enforcement practices into line with the provisions of the
Statute. Thus, member-states shell enshrine in law
the principle of complementarity of the Court jurisdiction in relation to the jurisdiction of national
courts and the principle of the inadmissibility of a
reference to a person’s official position in order to
release him or her from liability. It is stated that the
parameters of perception of the Rome Statute provisions on punishments for war crimes are determined
by the state itself in its domestic legislation, taking
into account the type of its legal system, constitutional provisions and international legal obligations
of the state.
Keywords: Rome Statute, Statute of the International Criminal Court, International Criminal
Court, implementation, transformation, war crimes,
criminal law, principle of complementarity, etc.

2004. (Or: The failure of states to implement the Rome Statute effectively (AI Index: IOR 40\015\2004). – August, 2004)
URL: http://web.amnesty.org/library/Index/
ENGIOR400192004?open&of=ENG-385
31. Making the International Criminal
Court work: A Handbook for Implementing
the Rome Statute / [Human Rights Watch].
September 2001. Vol. 13, No. 4 (G). 32 p.
32. The International Criminal Court:
Summary Checklist for Effective Implementation/ [Amnesty International] URL: http://web.
amnesty.org/en/library/info/IOR40/015/2000/
en

25

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÕ
ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÇÍÀÍÜ Â ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍßÕ

×ÅÐÍÎÂÑÜÊÈÉ Îëåêñ³é Êîñòÿíòèíîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ñóääÿ
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Ïåðøîòðàâíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. ×åðí³âö³
Необхідність гуманізації і, відповідно,
психологізації юрисдикційної діяльності
сьогодні не викликає сумнівів ні в керівництва держави, ні в самих працівників, ні в
громадян, які є об’єктом юрисдикційного
процесу. Тому зростаючі вимоги держави і
суспільства до ефективності судової влади
повинні супроводжуватися проведенням
наукових практичних досліджень, присвячених визначенню теоретико-методологічних засад впровадження в процесуальне законодавство спеціальних психологічних знань, їх можливостей та перспектив
використання.
Слушною в науці є думка про те, що
слідчий, прокурор, адвокат, суддя в межах
своїх повноважень можуть самостійно застосовувати будь-які спеціальні знання, за
винятком тих випадків, коли вони не володіють певними знаннями або вважають
за необхідне залучити іншого більш кваліфікованого спеціаліста чи з міркувань технологічного процесу використання процесуальних дій, а також у випадках, коли
законом передбачено залучення конкретних спеціалістів (лікарів, перекладачів,
психологів тощо) чи проведення судової
експертизи.
На думку Б. В. Романюка, спеціальні
знання - це сукупність науково обґрунтованих відомостей окремого (спеціального)
виду, якими володіють особи (спеціалісти)
у межах будь-якої професії в різних галузях науки, техніки, мистецтва та ремесла і
які використовуються ними для успішно-

Cучасне адміністративне правосуддя
спрямоване на справедливий, неупереджений
та своєчасний розгляд і вирішення адміністративних справ з метою ефективного захисту порушених невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичної особи,
прав та інтересів юридичних осіб, інтересів
держави. Застосування спеціальних психологічних знань або ж «спеціальних знань» в
окремих категоріях адміністративних проваджень у вигляді залучення консультанта
– психолога та/або призначення судово-психологічної експертизи буде в цілому ефективно
сприяти вирішенню завдань адміністративного судочинства окреслених вище та закріплених в ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України.
Ключові слова: спеціальні психологічні
знання, експертиза, спеціаліст, адміністративне провадження, примирення.
Напрямок розвитку сучасної України
шляхом побудови демократичної держави характеризується трансформацією всіх
сфер життєдіяльності суспільства, включаючи й реформування процесуального законодавства. На даному етапі суспільного
розвитку формується принципово нове
ставлення до судової гілки влади, як до однієї з важливих державних інституцій, яка
покликана забезпечити дієвий захист законних прав та інтересів громадян України, в тому числі і у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів
владних повноважень.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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го вирішення завдань судочинства. У цьому аспекті дається й визначення спеціаліста у широкому розумінні як будь-якого
суб’єкта, котрий володіє спеціальними
знаннями, водночас констатується, що
спеціалістом - учасником провадження є
лише та обізнана особа, яка за вимогою
слідчого, прокурора або суду бере участь у
проведенні слідчих чи судових дій [1, с 9].
Спеціальні знання, з огляду М. В. Ревака, складають, як правило, цілісну систему
наукових знань з її практичною спрямованістю, до складу якої входить порядок і
спосіб дослідження, певні спеціальні терміни, зрозумілі тільки для поінформованих у цій галузі осіб, а не окремі уривчасті
дані, що мають загальновживане, загальнозастосовне значення [2, с 13]. Вчений
П. Карпечкін під спеціальними знаннями
розуміє результат отримання інформації в
якому-небудь визначеному виді справ, діяльності людини, що становлять собою визначені відомості на певному етапі, а так
як науково-технічний прогрес перебуває
у постійному розвитку, то знання можуть
втрачати своє актуальне значення, бути
застарілими [3, с 117].
Натомість В. В. Семенов визначає спеціальні знання як «неодноразово апробовані наукові знання, практичні вміння та
навички, які сформувалися під час отримання загальної та професійної освіти, досвіду роботи за спеціальністю і які можна
використати відповідно до процедурних
правил процесуального закону для вирішення його завдань» [4, с 8, 9]. УченимВ. М. Шерстюком наведені загальні та особливі ознаки спеціальних знань у процесуальному сенсі. До загальних віднесені
знання, якими володіє обмежена кількість
фахівців, такі знання не є загальновідомими чи загальнодоступними, а особливі,
на думку автора, не охоплюють професійних знань слідчого, прокурора, захисника,
судді, тобто професійні знання щодо норм
матеріального та процесуального права
України [5, с 20].
Учений І. В. Пиріг виділяє досить
слушні критерії, що варто використовувати при визначені поняття «спеціальних
знань», а саме: а) спеціальні знання не є

професійними для слідчого, працівників органів дізнання, прокурора, судді;б) спеціальні знання повинні базуватись
на досягненнях науки і не можуть бути загальновідомими; в) за способом отримання спеціальні знання набуваються шляхом
теоретичного засвоєння певної інформації
або періодичними практичними заняттями окремим видом роботи: г) загальна
мета використання спеціальних знань сприяння вирішенню завдань кримінального судочинства [6, с 7].
Ми погоджуємося з думкою С. С Чернявського, який зазначив, що ступінь врегулювання процесуальним законом конкретної форми участі фахівця є досить
умовним, оскільки для процесу встановлення істини у справі доказом можуть бути
визнані будь-які фактичні дані [7, с 121].
Використання спеціальних психологічних знань в адміністративному провадженні належать до загального поняття
«спеціальні знання», оскільки в Кодексі
адміністративного судочинства України
(далі КАС України) посилання на використання спеціальних психологічних знань
відсутнє. Разом з тим, ми проаналізували
окремі положення щодо застосування спеціальних знань у КАС України, процесуальні особливості використання яких регулюють і застосування спеціальних психологічних знань.
Так, стаття 68 КАС України регулює
особливості застосування спеціальних
знань, необхідних для з’ясування відповідних обставин справи, статтею 70 КАС
України передбачено особливості надання консультативної допомоги, статтею
101 КАС України передбачені вимоги до
висновку експерта, тобто процесуальні
особливості проведення експертом досліджень, а також статтями 102-111 КАС
України передбачено особливості призначення судом експертизи, тобто опис сукупності вимог, необхідних для призначення
експертизи та чинників, які слід врахувати
[8].
Незважаючи на існування чітких норм
адміністративного процесуального законодавства в кожному конкретному адміністративному провадженні, виникає безліч
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питань психологічного змісту. На сьогодні
психологічна експертиза має велике значення при встановленні істини в адміністративному судочинстві, оскільки питання, які необхідно вирішити в ході судового
процесу, пов’язані безпосередньо з особами, які беруть участь у справі. Об’єктом судово-психологічної експертизи є психічна
діяльність здорової людини.
У статті 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено поняття судової
експертизи - дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки,
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і
процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового
розгляду.
Кодекс адміністративного судочинства
України визначає два варіанти проведення експертизи - за ухвалою суду та на замовлення учасників процесу.
У першому випадку суд зупиняє провадження у справі на час проведення експертизи, а в другому учасник справи може
підготувати висновок експерта як під час
судового розгляду, так і до подання позову
до суду.
Суд за клопотанням учасника справи
або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності умов, зазначених у статті 102 КАС України, а саме: для
з’ясування обставин, що мають значення
для справи, необхідні спеціальні знання
у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо та
якщо жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх неправильності. Учасники справи мають право запропонувати суду ряд питань, роз’яснення яких,
на їх думку, потребує висновку експерта.
Остаточні питання, з яких має бути проведена експертиза, визначаються судом,
проте питання, які ставляться експерту, і
його висновок з них не можуть виходити
за межі спеціальних знань експерта.
За результатами вирішення клопотання суд виносить ухвалу, в якій зазначає
підстави проведення експертизи, питання,
з яких експерт має надати суду висновок,

питань з приводу визначення необхідності та потреби в спеціальних психологічних знаннях, адже загальний предмет
використання спеціальних психологічних
знань в адміністративному провадженні має однозначно враховувати: експертну (психологічну) значимість результатів
психологічного дослідження; потенційну
доказову значимість результатів такого дослідження.
З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що використання спеціальних психологічних знань в адміністративному провадженні часто залежить від обґрунтованого сумніву, який ґрунтується на
доказах, які допомагають встановленню
наявності або відсутності певних публічно-правових обставин на засадах змагального судового процесу. Загалом використання спеціальних психологічних знань у
адміністративному провадженні на вказаних підставах ґрунтується на інформації
об’єктивного характеру щодо відповідних
відомостей про певний емоційний, психічний та психологічний стан, особливості
психічних процесів досліджуваних осіб.
Використання спеціальних психологічних знань є відмінними від різновиду спеціальних знань – психіатричних за такими
критеріями:
- спеціальні психіатричні знання допомагають виявити здатність: трактувати
обставини, що мають значення для справи;
адекватно запам’ятовувати і відтворювати
інформацію; повною мірою усвідомлювати фактичний зміст своїх дій; здійснювати
свідоме, вольове управління своїми діями;
- спеціальні психологічні знання допомагають виявити наявність: приховування або перекручування обставин, що
мають значення для справи; викривлення
фактів замість реальних відомостей, свідому дезінформацію; впливу станів зміненої свідомості (стресу, фрустрації, афекту
тощо) на сприйняття досліджуваних подій, щирої помилки або свідомої омани [9,
с 58].
Психологічна експертиза є однією з
форм застосування спеціальних психологічних знань в адміністративному судочинстві, яка допомагає суду у вирішенні
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особу (осіб), якій (яким) доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що
надаються для дослідження, та інші дані,
які мають значення для проведення експертизи. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а
якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну
установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд може визначити експерта чи експертну установу самостійно.
Якщо в одному документі про призначення експертизи є питання, що стосуються різних видів експертиз, не пов’язаних
між собою, керівник установи визначає,
які питання підлягають вирішенню у відповідному підрозділі та послідовність їх
виконання.
Щодо процедури залучення експерта
до судового процесу, окрім призначення
експертизи судом, передбачена можливість проведення експертизи на замовлення учасників справи. Учасник справи,
який замовляє експертизу поза межами
судового засідання, на власний розсуд
обирає відповідного експерта або експертну установу, що буде проводити експертне дослідження та самостійно ставить
питання, які потребують роз’яснення експертом. Якщо позасудове експертне дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або
зміною його властивостей, експерт має
повідомити про це особу, яка до нього
звернулася.
Висновком експерта слід вважати наданий експертом у письмовій формі докладний опис проведених під час експертизи
досліджень, зроблені у їх результаті висновки щодо досліджених об’єктів, явищ
чи процесів та обґрунтовані відповіді на
поставлені питання, що дають інформацію
про обставини у справі.
Варто зазначити, що висновок експерта, складений за ухвалою суду, та висновок
експерта, підготовлений на замовлення
учасника справи, повинен містити запис,
де вказано, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має такі самі
права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
Висновок експерта, отриманий у різному
порядку, матиме однаковий процесуальний статус доказу, поданого до суду. Якщо
інший учасник справи матиме підстави
для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий
висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.
Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється
судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 90 КАС
України. Але у будь-кому випадку незгода
суду з висновком експерта повинна бути
вмотивована у судовому рішенні.
Отже, висновок експерта – це засіб доказування, який формується експертом у
результаті проведеного дослідження, заснованого на застосуванні спеціальних
знань, на замовлення учасника справи або
на підставі ухвали суду про призначення
експертизи і складається у формі та в порядку, передбаченому КАС України, ЗУ
«Про судову експертизу», Інструкцією про
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.
Щодо консультації, як однієї з форм використання знань спеціаліста, то, на нашу
думку, вона повинна застосовуватися сторонами адміністративного провадження
та судом на всіх етапах провадження.--У цьому контексті необхідно звернути увагу на зміст статей 70, 81, 82, 211, 217, 222
КАС України. Так, статтею 70 КАС України передбачено, що спеціалістом є особа,
яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування
технічних засобів, і призначена судом для
надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій,
пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів (фотографування, складання
схем, планів, креслень, відбору зразків
для проведення експертизи тощо). Допомога та консультації спеціаліста не замінюють висновок експерта. Спеціаліст
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справи пред’являються йому для ознайомлення, а в разі необхідності - також свідкам,
експертам,спеціалістам чи перекладачам,
або оголошуються в судовому засіданні.
Учасники справи можуть ставити питання
свідкам, експертам, спеціалістам з приводу
письмових доказів. Під час дослідження
доказів суд може скористатися технічною
допомогою, усними консультаціями спеціаліста. Спеціалісту можуть бути поставлені питання щодо суті наданої технічної
допомоги, усних консультацій. Першими
ставлять питання особа, за клопотанням
якої залучено спеціаліста, та її представник, а потім інші учасники справи. Якщо
спеціаліста залучено за клопотанням обох
сторін, першими ставлять питання спеціалісту позивач і його представник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть ставити спеціалістові питання
в будь-який час дослідження доказів. До
того ж консультацію та роз’яснення спеціаліста варто, як пишуть професор В. Марчак [10, с 10] та академік М. Костицький
[11, с. 159], розцінювати поряд з іншими
процесуальними доказами.
Досить слушною є думка професораН. С. Карпова, який вважає, «що при наявності джерела даних і відомостях про нього не потрібне його додаткове опрацювання, оскільки суд - єдиний орган, що вирішує справу по суті - може в разі потреби
звернутися до будь-якого джерела даних
для перевірки їх вірогідності» [12, с 214].
Виходячи з означеного, письмовий висновок спеціаліста має бути віднесений
до окремого виду джерела доказів, що,
звичайно, послужить повному, всебічному
та об’єктивному здійсненню судового провадження.
Таким чином, вміле використання учасниками адміністративного провадження
спеціальних знань у юрисдикційному процесі зможе оптимізувати встановлення
важливих обставин справи та з’ясування
істинної мотивації предмету спору сторін
у судовій справі. Як свідчить судова практика, сторони адміністративного провадження та їх представники, адвокати не
часто виступають ініціаторами залучення
спеціаліста до юрисдикційного процесу,

зобов’язаний з’явитися до суду за його
викликом, відповідати на поставлені судом питання, надавати консультації та
роз’яснення, у разі потреби надавати суду
іншу технічну допомогу. За відсутності
заперечень учасників справи спеціаліст
може брати участь у судовому засіданні в
режимі відеоконференції. Спеціаліст має
право знати мету свого виклику до суду,
відмовитися від участі у судовому процесі,
якщо він не володіє відповідними знаннями та навичками, звертати увагу суду на
характерні обставини чи особливості доказів, а також право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних
із викликом до суду. Статтями 81, 82 КАС
України передбачено, що у разі необхідності, в тому числі за клопотанням учасника справи, для участі в огляді доказів за їх
місцем знаходженням та тих доказів, що
швидко псуються, можуть бути залучені
свідки, перекладачі, експерти спеціалісти,
а також здійснено фотографування, звукоі відеозапис. Суд може призначити експертизу для встановлення та фіксування змісту веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних у мережі Інтернет за умови,
якщо це потребує спеціальних знань і не
може бути здійснено судом самостійно або
із залученням спеціаліста.
Статтями 211, 217, 222 КАС України передбачено, що суд під час розгляду справи
повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими
та електронними доказами, висновками
експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи,
показаннями свідків, оглянути речові докази. Докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть
бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення. Речові, письмові та
електронні докази оглядаються у судовому
засіданні, за винятком випадків, визначених цим Кодексом, і пред’являються учасникам справи за їхнім клопотанням, а в
разі необхідності - також свідкам, експертам, спеціалістам. Письмові докази, у тому
числі протоколи їх огляду, складені за судовим дорученням або в порядку забезпечення доказів, за клопотанням учасника
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про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.
До ухвалення судового рішення у зв’язку
з примиренням сторін суд роз’яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін
у праві вчинити відповідні дії. Умови примирення сторін затверджуються ухвалою
суду. Затверджуючи умови примирення
сторін, суд цією самою ухвалою одночасно
закриває провадження у справі. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні
умов примирення і продовжує судовий
розгляд, якщо: 1) умови примирення суперечать закону чи порушують права чи
охоронювані законом інтереси інших осіб
або є невиконуваними; або 2) одну зі сторін примирення представляє її законний
представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.
Таким чином, успішно проведена суддею процедура врегулювання спору заощадить місяці, а іноді й роки судових засідань, за результатами яких іноді незадоволеними залишається кожна з сторін. Ефективність такої процедури залежить від надання суддям фахових знань про медіацію,
напрацюванням ними її навичок і навіть
опанування психологічними прийомами
впливу та в цілому застосування спеціальних психологічних знань. Як відомо, в даний час суди працюють в умовах кадрового дефіциту та надмірного навантаження.
У деяких судах інтервали між судовими засіданнями, а також первісні призначення
справ до судового розгляду, становлять від
двох до шести місяців. Процедура врегулювання спору за участю судді проводиться поза судовим розглядом та не враховується як додаткове навантаження. Відтак,
виникають питання з приводу тривалості
проведення процедури примирення. Залишення без вирішення вищезазначених
питань може призвести до нівелювання
значення доволі перспективного процесуального інституту врегулювання спорів за
участю судді. На нашу думку, це не є ідеальним процесуальним інститутом, проте
якщо він буде вдало імплементований на
практиці, це значно зменшить навантаження на суди.

зокрема адміністративного, через недостатню обізнаність у вузько прикладних
питаннях, які потрібно було б з’ясувати в
межах того чи іншого заявленого предмету спору сторін.
При розгляді питання використання
спеціальних психологічних знань в адміністративних провадженнях особливе
місце займає інститут примирення (медіації) сторін у процесуальному судочинстві
та роль у цьому суду, оскільки сам по собі
адміністративний процес, як і інші процеси, такі як цивільний, господарський та
кримінальний процеси, є конфліктними
за психологічним змістом. Останнім часом
у процесуальному законодавстві України
(кримінальному, цивільному, адміністративному, господарському) досить активно
запроваджуються норми ювенальної юстиції і відновного правосуддя, які, на нашу
думку, передбачають активну роль суду.
Окрема глава 4 КАС України передбачає врегулювання спору за участю судді, відповідно до змісту якої передбачені
підстави проведення такого врегулювання (ст. 184 КАС України), порядок призначення (ст. 185 КАС України), порядок
проведення (ст. 186 КАС України), строки проведення (ст.. 187 КАС України) та
припинення врегулювання спору за участю судді (ст. 188 КАС України). Крім того,
статтею 190 КАС України передбачено, що
сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на підставі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися
лише прав та обов’язків сторін. Сторони
можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі
умови примирення не порушують прав чи
охоронюваних законом інтересів третіх
осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб’єкта владних повноважень.
За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, необхідний їм для
примирення. Умови примирення сторони
викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може
бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі
окремих документів: заяви однієї сторони
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посіб.] / Чернявский С. С.; за заг. ред.О. М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
- 264 с.
8. Кодекс адміністративного судочинства України URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2747-15.
9. Кощинець В.В. Спеціальне психологічне пізнання в юрисдикційному процесі: монографія / В.В.Кощинець; наук.
ред. М.В.Костицький. – Київ:ФОП Маслаков, 2018. – 282 с.
10.
Марчак В. Я. Використання
спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві: дис.... канд. юрид. наук :
12.00.09 / Марчак Віталій Ярославович. К., 2003. - 189 с.

Крім того, в особі судді сторони отримують представника влади, який на цей
період не так жорстко зв’язаний процесуальними нормами. Адже він може професійно працювати над конфліктом, має певний життєвий досвід, мудрість і достатньо
розуміється на психологічних аспектах,
щоб успішно вирішити конфлікт на початковій стадії звернення до суду. Крім того,
суддя затверджує умови мирової угоди.
Вбачається, що, запроваджуючи цей інститут, законодавець спирався на багатий іноземний досвід і намагався досягти двох цілей. По-перше, було бажання дати сторонам можливість використовувати багатий
суддівський досвід у вирішенні подібних
спорів, реально зважити свою позицію, позбавитись від необхідності пошуку третейського судді. По-друге, зміцнити довіру до
судової гілки влади в суспільстві.
Таким чином, зважаючи на все вищевикладене, вважаємо, що спеціальні знання включають такі наукові, технічні та
практичні знання, які одержані особою в
результаті професійного навчання та роботи за певною спеціальністю. Носій цих
знань і залучається до юридичної практики в якості спеціаліста або експерта. Такі
професіонали, як вбачається із матеріалів
судових проваджень, широко використовуються майже у всіх різновидах юрисдикційної діяльності. Крім того, спеціальні
психологічні знання в адміністративному
провадженні можуть бути реалізовані для
проведення психолого-правового аналізу
з метою підвищення ефективності функціонування адміністративного законодавства в цілому. Також, на нашу думку, запровадження інституту медіації в порядку
адміністративного судочинства має відбуватися більш активно.
Література
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SUMMARY
Modern administrative justice is aims at a
fair, impartial and well - timed consideration and
resolution of administrative cases with intended on
effective protection of the violated, unrecognized
or contested rights, freedoms or interests of
individuals, rights and interests of legal entity,
interests of the state. The use of special psychological
knowledge or «special knowledge» in certain
categories of administrative proceedings in the
form of involvement of a consultant - psychologist
and / or the appointment of forensic psychological
examination will effectively contribute in general
to solving the problems of administrative justice,
outlined above and rstablished in Article 2 of the
Code of Administrative Procedural of Ukraine.
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адміністративно-правових норм. Питання,
відповіді на які надаються у даній статті, є одними з найбільш актуальних у сфері правового регулювання та законодавчого забезпечення ефективної діяльності підрозділів із захисту
правопорядку в Україні. Виходячи із фундаментального наукового тезису про те, що правоохоронна система будь-якої держави здатна
надійно функціонувати лише за умови прозорої регламентації її повсякденної діяльності з
боку законодавства, слід особливо наголосити
на важливості реформувань у цій сфері.

У статті розглянуті питання адміністративно-правового забезпечення суспільних
відносин, які виникають у діяльності правоохоронних органів, а також їх основних особливостей. За допомогою аналізу наукових поглядів
сформовано та надано авторське визначення
понять «діяльність правоохоронних органів»
та «адміністративно-правові відносини» (по
відношенню до інституту суспільних відносин,
що розглядається у даній статті). Відповідно
до головної тематики цієї статті, було визначено характерні особливості як правоохоронної
діяльності, так і адміністративно-правових
відносин у діяльності правоохоронних органів.
Надано пропозиції стосовно вдосконалення
деяких процедур здійснення професійної діяльності суб’єктів правоохоронної системи. Наголошено на важливості сучасного адміністративно-правового забезпечення їх повсякденної
діяльності під час виконання правоохоронних
завдань та функцій. Запропоновано внесення
змін до профільного законодавства з метою
підвищення ефективності правоохоронної діяльності та вдосконалення мотивувально-заохочуваних форм їх професійної діяльності.
Ключові слова: правоохоронні органи, адміністративно-правові відносини, правове забезпечення, правоохоронна система, державні
органи, адміністративне право, законодавство.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Різноманітні питання, що стосуються адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, які виникають у діяльності
правоохоронних органів України та специфічних рис цього процесу, були предметом дослідження багатьох науковців. Безпосередньо
питання розгляду, вивчення та систематизації
понятійних категорій у сфері запровадження
принципово нових засобів та методів нагляду за належним додержанням законності у
структурі державної системи країни, створення належних адміністративно-правових засад
для ефективного здійснення вищенаведеного
процесу, а також сучасна проблематика характерних його особливостей у сфері правопорядку, їх порівняння з ефективними системами правової охорони суспільних відносин
в демократичних і розвинених країнах досліджувались такими вченими, як: О. М. Бандурка, А. Л. Борко, О. Г. Братко, М. М. Бур-

Постановка проблеми
Специфіка та проблематика здійснення
працівниками органів вітчизняної правоохоронної системи своєї повсякденної діяльності
завжди була предметом регулювання з боку
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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бика, М. Г. Вербенський, О. П. Гетьманець,
С. М. Гусаров, І. П. Голосніченко, І. В. Зозуля,
М. І. Іншин, Т. Є. Кагановська, Р. С. Мельник,
О. І. Миколенко, О. М. Музичук, О. В. Негодченко, В. І. Олефір, Н. Л. Омельченко,
П. В. Онопенко, М. П. Орзіх, А. М. Подоляка,
В. В. Сокуренко та ін. Проте, глибоке, комплексне дослідження названої проблематики
ще не проводилось, а відсутність відповідної
монографічної літератури ще раз свідчить як
про її складність, так і про недостатню увагу до
неї вчених-правознавців.

спрямування на покращення ситуації у цій
сфері.
Останнім часом серед векторів розвитку вітчизняної державної політики, що здійснюється
відповідними компетентними органами, особливо виділяється діяльність щодо реформування практичної складової функціонування правоохоронної системи та впровадження принципово нових підходів службової діяльності.
Базуючись на вищенаведених твердженнях,
варто зазначити, що адміністративно-правове
регулювання діяльності правоохоронних органів є одним з найбільш важливих напрямків
дослідження та аналізу нині наявних недоліків
правоохоронної системи. Як правило, правове
регулювання наразі трактується фахівцями як
своєрідний засіб впливу державно-владних органів на правоохоронні відносини задля їх регламентації та спрямування на дотримання інтересів особи, держави і кожного громадянина.
Сам механізм регламентації адміністративно-правових засад повсякденного існування
правоохоронної системи України є таким, на
якому ґрунтуються ключові складові процесу
створення ефективного та дієвого методу адміністративно-правого регулювання.
Правоохоронні органи України у науковій
спільноті прийнято розглядати як з теоретичної, так і з законодавчої точки зору. Стосовно
першого варіанту, то до нього слід включати ті
органи, основним завданням яких є протидія
злочинності, наприклад, поліцію, СБУ, прокуратуру, НАБУ, ДБР, САП, ДФС, а також розташовану окремо та відособлено від інших вітчизняну судову систему [1].
Також, що не менш важливо, теоретичною
точкою зору «правоохоронними», тобто такими, що здійснюють протидію злочинності та
правопорушенням, визнаються не тільки державні, але і приватні установи та організації.
Мова йде про те, що такі приватні суб’єкти, як
детективні бюро, охоронні організації, адвокатура, приватний нотаріат, внутрішні служби безпеки підприємств, — усе це вважається
складовими частинами правоохоронної системи із широкої науково-теоретичної точки зору.
У цей же час, з точки зору українського
законодавства, правоохоронними органами
визнаються лише державні органи із відповідною компетенцією з протидії злочинності.
Тобто до законодавчого переліку правоохо-

Метою даної статті є визначення характерних особливостей адміністративно-правових
відносин у діяльності правоохоронних органів, а також визначення напрямків удосконалення законодавства, яке регулює діяльність
правоохоронних органів. Також до мети написання цієї статті входить доведення шляхом наукового опрацювання вагомого впливу
ефективної та дієвої фахової діяльності органів
правопорядку на увесь без винятку державний правоохоронний механізм України.
Виклад основного матеріалу
Будучи одним із найголовніших об’єктів
адміністративно-правового регулювання, сфера охорони прав і свобод людини і громадянина, а також підтримання належного рівня
законності в державі є ключовим чинником
у державно-владному механізмі країни. Щодо
призначення цієї сфери, то її, як правило, слід
тлумачити як фахову діяльність органів виконавчої влади, що спрямована на дієве здійснення правоохоронних функцій, які забезпечують і окреслюють існування вітчизняної
правоохоронної сфери.
Проте, у результаті системних прорахунків, зловживання керівництвом правоохоронних органів України службовими повноваженнями, непродуманою кадровою політикою,
вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, рівень довіри до правоохоронної системи залишається низьким у порівнянні з іншими демократичними країнами,
відповідно в очах вітчизняного й міжнародного суспільства українська правоохоронна
система є дискредитованою. Саме тому наразі
набирають своєї актуальності ті доцільні реформаторські ідеї та нововведення, які мають
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ронних структур відносяться лише такі, що
наділені вищими органами керівництва країни законодавчо закріпленими владними повноваженнями зі здійснення правоохоронних
функцій.
Серед нормативно-правових актів, які дають змогу ознайомитися з переліком визначених законодавством державних правоохоронних органів України, можна назвати Закон
України «Про національну безпеку України»,
який визначає правоохоронні органи як такі,
що спрямовані на належне дотримання безпеки у суспільстві та всередині країни, зокрема,
і на які захист прав людини, громадянина та
державної цілісності покладено Конституцією
України [2].
Що стосується безпосередньо адміністративної сфери, то тут діяльність правоохоронних органів прийнято визначати здебільшого
як одну із складових функціонування державного механізму. Через те, що в нашій державі наразі все ще відсутня цілком сформована
правова та ліберально-демократична основа,
на якій би базувалися всі необхідні для сучасної України цінності, у поєднанні з дієвим та
ефективно функціонуючим державним механізмом, виникає гостра потреба у систематизації знань про повсякденне функціонування
правоохоронних органів та їх фахову безпосередню діяльність.
Сама повсякденна діяльність органів і
структур вітчизняної правоохоронної системи,
а також їх науково-правниче вивчення та систематизація перебувають у тісному кореляційному взаємозв’язку та динамічній координації.
Науковці, які досліджували особливості адміністративно-правового регулювання різних
напрямків правоохоронної діяльності схильні
вважати, що правове регулювання необхідно
визначати як регламентаційний вплив владно-розпорядчих органів держави на суспільні
відносини, що здійснюється за допомогою цілковитого застосування всіх наявних юридичних засобів з метою їх впорядкування, закріплення, охорони та розвитку [3].
При розгляді нині наявної системи адміністративно-правового регулювання, що склалася шляхом тривалого процесу дослідження
та наукової систематизації цієї сфери, можна
вказати на те, що її варто поділяти на дві частини. Першу частину складають підзаконна
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адміністративно-правова нормотворчість, що
здійснюється суб’єктами реалізації державної
публічної політики, а також безпосереднє виконання своїх прямих обов’язків співробітниками
правоохоронних органів України у повній відповідності до згаданих підзаконних нормативно-правових актів. Другу – законодавчі норми,
які містяться, як правило, в законах та визначають у зв’язку з чим: засади правоохоронної діяльності, напрямки правоохоронної діяльності,
правовий статус правоохоронних органів, встановлюють юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій тощо.
Необхідно підкреслити, що під дефініцією
адміністративної правотворчості слід розуміти
загальний та неопосередкований вплив тих
регламентаційних правових актів, що були
видані суб’єктами здійснення публічної політики держави (тобто державно-владними органами), на діяльність органів правопорядку
і, окрім цього, на функціонування суспільних
відносин взагалі.
Треба додати, що впровадження у вітчизняну державно-владну систему принципів і
способів належного забезпечення всіх наявних прав і обов’язків кожної зі сторін публічних адміністративних правовідносин стало
можливим шляхом практичної реалізації адміністративно-правових норм.
До правоохоронної діяльності науковці
включають визначені чинним законодавством
засоби адміністративного впливу на правопорушників. Ті суб’єкти, які вчиняють дії, що
порушують охоронювані державою норми, зокрема права, свободи та законні інтереси фізичних і юридичних осіб, або ж загрожують вільній реалізації законослухняними суб’єктами
своїх вищезгаданих прав, неодмінно повинні
нести відповідальність за свої діяння.
З-поміж елементів адміністративно-правового регулювання можна відзначити застосування адміністративно-правових норм як
складової частини регуляторного впливу на
суспільні відносини. Також, походячи з того,
що досягнення високої ефективності та стабільності процесу внутрішньої і зовнішньої
взаємодії між суб’єктами є можливим лише за
умови впровадження дієвих адміністративноправових відносин, зазначається, що останнє і
є головною метою функціонування адміністративно-правового регулювання. У той же час
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сам процес застосування суб’єктами права адміністративно-правових норм в адміністративноправових відносинах є ключовим і формуючим
елементом системи правового регулювання [4].
Однією з найважливіших стадій механізму здійснення адміністративно-правового регулювання стосовно правоохоронної сфери
є процеси започаткування, впровадження та
безпосередньої дії правових норм. Для цієї
стадії особливо характерною є процедура загального спрямування та регламентації поведінки і діяльності суб’єктів адміністративних
правовідносин шляхом введення вищеописаних норм у вітчизняну правову систему.
На цій стадії адміністративно-правового
регулювання відбуваються розробка і прийняття тих регламентуючих норм, завданням
яких є унормування процесу надання учасникам правовідносин відповідних прав та покладання на них обов’язків. Саме через цей
процес здійснюється вплив адміністративноправових норм на суспільні відносини у сфері
здійснення правоохоронних функцій державними органами [5].

SUMMARY
The article deals with the issues of administrative
and legal support of public relations that arise in the
activities of law enforcement agencies, as well as their
main features. By analyzing scientific views, the author
defines the concepts of “law enforcement activities” and
“administrative and legal relations” (in relation to the
Institute of Public Relations, discussed in this article).
In accordance with the main topic of this article, the
characteristic features of both law enforcement and
administrative and legal relations in the activities of
law enforcement agencies were identified.
Suggestions have been made regarding the
improvement of some procedures for the professional
activity of law enforcement subjects. Emphasis is
placed on the importance of modern administrative
and legal support for their day-to-day activities in the
performance of law enforcement tasks and functions. It
is proposed to amend the relevant legislation in order to
increase the efficiency of law enforcement activities and
improve the motivationally-encouraged forms of their
professional activity.
Keywords: law enforcement, administrative-legal
relations, legal support, law enforcement system, state
bodies, administrative law, legislation.

Висновки
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що суть процесу адміністративно-правового регулювання правоохоронної сфери полягає у цілеспрямованому
впливі адміністративно-правових норм на постійне функціонування суспільних відносин з
метою забезпечення прав, свобод і законних
інтересів громадян за допомогою визначених
законодавством
адміністративно-правових
засобів. Не менш важливою частиною цього
процесу є забезпечення реалізації зворотнього
зв’язку під час здійснення функцій з публічного державного адміністрування.
Динамічний процес розвитку і вдосконалення правоохоронної сфери є саме тією
необхідною складовою створення державнополітичної системи функціонування суспільства, яка вже давно існує у розвинених і демократичних країнах із наявним верховенством
права. Тобто у такій системі правоохоронні
органи є, поряд із незалежною судовою гілкою влади, головними гарантами належного
захисту і дотримання усіх невід’ємних та охоронюваних державою прав, свобод та законних інтересів громадян.

Задля досягнення ефективної та дієвої роботи вітчизняного державного механізму, зокрема, і у сфері здійснення правоохоронних
функцій відповідними органами державної
влади необхідно перш за все переглянути форми та методи взаємодії та координації між правоохоронними структурами, а також намагатися перейняти успішний зарубіжний досвід.
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ÓÄÊ 351.086
нормами адміністративного й податкового
законодавства між посадовими особами органів державної податкової служби та посадовими органами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного
банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи з приводу відомостей, зазначених у п. 20.1. Податкового кодексу
України. Додатковим об’єктом досліджуваного адміністративного проступку можуть виступати суспільні відносини у сфері оподаткування.
Ключові слова: склад правопорушення,
об’єкт, невиконання, законність, вимога, посадова особа, податкові органи.

Статтю присвячено визначенню об’єкта
правопорушення у виді невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної
податкової служби України. Відмічається,
що чинне адміністративне законодавство?
крім визначення поняття адміністративного правопорушення (ст. 9 КУпАП) не виділяє
об’єктивних ознак адміністративного правопорушення. Проте із визначення поняття
адміністративного правопорушення можна
зробити висновок, що обов’язковими ознаками
адміністративного правопорушення є: протиправна дія чи бездіяльність (ознака, що характеризує об’єктивну сторону), яка посягає
на громадський порядок, власність, права і
свободи громадян, на встановлений порядок
управління (ознака, що характеризує об’єкт
правопорушення).
Об’єктом адміністративного правопорушення визначено суспільні відносини, встановлені нормами адміністративного та інших галузей законодавства, яким адміністративним
правопорушенням завдається або може бути
завдано шкоди. Загальним об’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого
ст. 1633 КУпАП? є суспільні відносини у сфері
громадського порядку, власності, прав і свобод
громадян, установлений порядок управління.
Родовим об’єктом правопорушення, передбаченого ст. 1633 КУпАП? є суспільні відносини державного управління у галузях фінансів і
підприємницької діяльності.
Безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1633
КУпАП? є суспільні відносини, встановлені
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Актуальність теми
Адміністративна відповідальність за
невиконання законних вимог посадових
осіб органів державної податкової служби
передбачена ст. 1633 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Проте,
у зв’язку з набуттям чинності Податковим
кодексом України багато проблем у цій
сфері загострилося, зокрема, це обумовлено змінами у визначенні правового статусу
посадових (службових) осіб органів Державної податкової служби, особливо такого
його важливого елемента? як права.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
До проблем адміністративно-правового
забезпечення діяльності органів Державної податкової служби України звертались
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нормами конституційного, фінансового,
трудового права), які охороняються також адміністративно-правовими засобами.
Отже, загальний об’єкт адміністративних
правопорушень більш широкий від власне
управлінських відносин [1, с. 144].
Також поширеним є визначення об’єкта
адміністративного правопорушення як суспільних відносин, що врегульовані нормами адміністративного права, яким завдано
шкоди адміністративним правопорушенням. Іншими словами, це те, на що спрямовано адміністративне правопорушення
[2, с. 234].
Вважаємо, що таке визначення має суттєву ваду, адже суспільні відносини, які
знаходяться під охороною адміністративного права, можуть регулюватися не лише
нормами адміністративного законодавства,
а й нормами інших галузей законодавства
(наприклад, у контексті ст. 1663 КУпАП –
податкового).
Враховуючи викладене, вважаємо, що
об’єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, встановлені
нормами адміністративного та інших галузей законодавства, яким адміністративним
правопорушенням завдається або може
бути завдано шкоди.
У теорії адміністративного права зазвичай розрізняють загальний, родовий
та безпосередній об’єкт адміністративного правопорушення. Така трьохступенева
класифікація об’єкту протизаконного проступку є найбільш поширеною також у теорії кримінального права. Так, на думку
В.Я. Тація, трьохступенева класифікація
об’єкта проступку є найбільш вдалою. Відповідно до трьохступеневої класифікації
об’єкта виокремлюють: загальний, родовий та безпосередній об’єкт злочину чи адміністративного проступку [3, с. 211-212].
Хоча окремі автори в такій класифікації виділяють серед інших також видовий
об’єкт адміністративного правопорушення
[4, с. 48]. Видовий об’єкт адміністративного правопорушення – різновид родового
об’єкта, відособлена група суспільних відносин, спільна для ряду проступків [5, с. 49].Р. І. Михайлов звертає увагу на те, що визначення видового об’єкта адміністратив-

такі вчені? як О.М. Бандурка, А.І. Берлач, В.Т. Білоус, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов,
М.В. Коваль, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,
О.В. Кузьменко, О.П. Рябченко, С.Г. Стеценко, В.М. Столбовий, В.К. Шкарупа та
інші. Проте питання складу правопорушення у виді невиконання законних вимог
посадових осіб органів Державної податкової служби України досліджені у недостатній мірі.
У зв’язку із цим, метою запропонованої
статті є визначення об’єкту правопорушення у виді невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної податкової
служби України.
Виклад основного матеріалу
Чинне адміністративне законодавство,
крім визначення поняття адміністративного правопорушення (ст. 9 КУпАП), не виділяє об’єктивних ознак адміністративного
правопорушення. Проте із визначення поняття адміністративного правопорушення
можна зробити висновок, що обов’язковими
ознаками адміністративного правопорушення є: протиправна дія чи бездіяльність
(ознака, що характеризує об’єктивну сторону), яка посягає на громадський порядок,
власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління (ознака,
що характеризує об’єкт правопорушення).
Як зазначають дослідники, об’єкт правопорушення – те, на що воно зазіхає, які
суспільні відносини порушує. Загальний
об’єкт визначається завданнями законодавства про адміністративну відповідальність
(ст. 1 КУпАП), а також тими ознаками, за
допомогою яких законодавець формулює
поняття адміністративного правопорушення (ст. 9 КУпАП). Фактично таким об’єктом
виступають суспільні відносини у сфері
державного управління, які охороняються
заходами адміністративної відповідальності. Насамперед – це управлінські суспільні
відносини, які врегульовані нормами адміністративного права. Однак не можна забувати про те, що адміністративні правопорушення фактично зазіхають і на інші суспільні відносини (урегульовані, наприклад,
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ного делікту має конкретну практичну
спрямованість. Воно необхідно для правильної кваліфікації адміністративних проступків, оскільки в цьому випадку враховуються особливості об’єкта певного виду
проступків [6, с. 173].
Слушно зазначає Д. В. Рудник, що чотирьохступенева класифікація об’єкта проступку є найбільш вдалою як з наукової,
так і суто практичної точок зору. На тій
підставі, що у національному праві не існує єдиного, уніфікованого нормативного
акту, який передбачає адміністративну відповідальність, норми, що передбачають адміністративну відповідальність, містяться у
багатьох Законах України та кодексах, використання видового об’єкту проступку дозволить об’єднати норми, що передбачають
адміністративну відповідальність з метою
правильної кваліфікації та проведення наукового аналізу. Крім того, слід зазначити,
що у деяких країнах світу використовується чотирьохступенева класифікація для побудови кримінального та адміністративноделіктного законодавства [7, с. 348]. Проте,
вважаємо, що наведені точки зору щодо
виділення у класифікації об’єкта проступку
видового об’єкта полегшують праворозуміння, але з точки зору правозастосування
є зайвою конкретизацією суспільних відносин, що утворюють родовий об’єкт.
Поняття загального об’єкта адміністративного правопорушення, як правило,
розкривають як сукупність суспільних відносин, які охороняються законодавством
про адміністративні правопорушення [8,
с. 163]. Що ж до родового об’єкта, то його
розуміють як однорідну групу суспільних
відносин, на які посягають адміністративні правопорушення. І в залежності від родового об’єкта посягання адміністративні
проступки розміщені за главами в Особливій частині КУпАП [9, с. 61]
Загальним об’єктом є сукупність суспільних відносин, встановлених нормами адміністративного права. Виходячи з цього, загальним об’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1633 КУпАП,
є суспільні відносини у сфері громадського
порядку, власності, прав і свобод громадян,
установлений порядок управління.
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Тобто ми підтримуємо наведену позицію авторів, які вважають, що загальним
об’єктом адміністративного правопорушення є вся сукупність суспільних відносин, які
законодавцем поставлені під охорону нормами адміністративного права.
Родовим об’єктом адміністративного
проступку науковці вважають однорідну сукупність суспільних відносин, які пов’язані
між собою на підставі: охорони спільних
суспільно корисних інституцій, їх змісту
тощо. При кодифікації адміністративно
деліктного законодавства для класифікації всього масиву складів адміністративних
проступків по окремих главах Особливої
частини розділу II КУпАП законодавець
зробив це на підставі родового об’єкта адміністративного проступку. Однак деякі автори піддають критиці структуру КУпАП,
мотивуючи це тим, що споріднені на підставі родового об’єкту делікти знаходяться
у різних главах КУпАП [10, с. 76].
Родовим об’єктом є група однорідних суспільних відносин, встановлених
нормами адміністративного права. Родовим об’єктом щодо досліджуваної норми(ст. 1633 КУпАП) є суспільні відносини державного управління у галузях торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності.
На нашу думку, таке поєднання багатьох
сфер суспільних відносин в одній главі є
термінологічно неправильним й суперечить основним вимогам законодавчої техніки [11, с. 37].
Вважаємо, що в плані удосконалення
законодавства таку сферу суспільних відносин, як фінансів і підприємницької діяльності, доцільно було б виділити в окрему
главу.
Найбільш важливим для правозастосування є безпосередній об’єкт адміністративного правопорушення або конкретні
суспільні відносини, встановлені нормами
адміністративного права, яким правопорушенням завдається або може бути завдана
шкода. Наприклад, на думку авторів науково-практичного коментаря до КУпАП,
об’єктом правопорушення, передбаченого ст. 1633 КУпАП, є суспільні відносини
„у сфері державного управління та у сфері
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комерційних банків щодо банківських рахунків та їх обсягів коштів на них;
- відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та зборів
(обов’язкових платежів) від платників податків, а також Національного банку України та його установ – про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з
них податків та зборів (обов’язкових платежів);
- відомості від органів, уповноважених
проводити державну реєстрацію суб’єктів,
а також видавати ліцензії на провадження
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону,
– про видачу таких свідоцтв про державну
реєстрацію та ліцензій суб’єктам господарської діяльності;
- відомості від органів внутрішніх
справ – про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього;
- відомості від органів реєстрації актів
громадянського стану – про громадян, які
померли;
- відомості від митних органів про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів (обов’язкових платежів) та
відомості про експортно-імпортні операції,
що здійснюють резиденти і нерезиденти, за
формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України;
- відомості від органів статистики, необхідні для використання їх у проведенні
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх
форм власності.
Під соціальним зв’язком розуміють відносини між суб’єктами з приводу предмета.
У нашому випадку такими відносинами будуть управлінські відносини у сфері оподаткування між посадовими особами органів
державної податкової служби та посадовими органами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного
банку України, комерційні банки та інші
фінансово-кредитні установи з приводу
вказаних вище відомостей.

оподаткування” [12, с. 289]. Підтримати
або спростувати дане визначення можна
лише на підставі аналізу структури суспільних відносин, які охороняються даною
нормою.
У теорії права загальновизнаною є позиція, що безпосереднім об’єктом будьякого правопорушення, навіть злочину,
є суспільні відносини. Заради справедливості слід зазначити, що така дефініція зазнавала численних спроб перегляду на
користь того чи іншого означення, а саме
– блага, яке охороняється законом, суспільного інтересу та інше. Водночас, формула
„безпосередній об’єкт – суспільні відносини”, доведена часом, а також випливає із
структури суспільних відносин, яка, у свою
чергу, складається з суб’єктів таких відносин, предмета, з приводу якого такі відносини виникають, соціального зв’язку між
суб’єктами суспільних відносин.
Проаналізувавши суспільні відносини,
які поставлені законодавцем під охорону
ст. 1633 КУпАП, крізь призму їх елементів,
можна визначити поняття безпосереднього
об’єкта цього правопорушення.
Суб’єктами суспільних відносин щодо
розглядуваної статті є: посадові особи органів державної податкової служби, які наділені повноваженнями здійснювати державне управління у сфері оподаткування
відповідно до положень Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів; посадові особи підприємств,
установ, організацій, включаючи установи
Національного банку України, комерційні
банки та інші фінансово-кредитні установи
(повноваження яких визначені Законом
України „Про Національний банк України”, Законом України „Про банки і банківську діяльність”, підзаконними нормативно-правовими актами, посадовими інструкціями тощо).
У загальному розумінні, предметом суспільних відносин є те, з приводу чого ці
суспільні відносини виникають. У нашому
випадку предметом суспільних відносин
державного управління у сфері оподаткування є відомості:
- від платників податків, а також від
установ Національного банку України та
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ського міського суду Дніпропетровської області Хорошенко В.М., розглянувши справу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 163-3
КУпАП, встановив наступне.
У відповідності з вимогами п.1 ст. 75,
ст. 77, ст. 82 Податкового Кодексу України
наказом №221 від 25.02.2013 р., починаючи з 11 березня 2013 року і протягом 20
робочих днів, було призначено проведення планової виїзної перевірки Публічного
акціонерного товариства Жовтоводський
хлібозавод, розташованого по вул. Залізничній, 2 у м. Жовті Води Дніпропетровської області, з питань дотримання вимог
податкового законодавства за період часу з
01 квітня 2011 року по 31 грудня 2012 року.
На підставі цього наказу 11 березня
2013 року Верхньодніпровською ОДПІ
державним податковим інспекторам Даниленко Н.І., Дідик О.А., Панченку В.І., Радченко В.І. та Лівіцькій Л.С. були видані направлення для проведення зазначеної перевірки за №104/222, №105/222, №106/222,
№107/222, №108/222.
У ході проведення вказаної перевірки
директору ПАТ Жовтоводський хлібозавод ОСОБА_2 і головному бухгалтеру цього підприємства ОСОБА_1 під особистий
підпис було вручено запити податкових
інспекторів №1 від 21.03.2013 р., №2 від
26.03.2012 р., №3 від 29.03.2013 р., №4 від
02.04.2013 р. і №5 від 03.04.2013 р. щодо
надання документів (регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів), а
також пояснень з питань формування доходів, витрат та відповідного їх відображення
у податковому обліку.
Згідно з п.п.20.1.24. ст.20 Податкового кодексу України такі вимоги посадових
осіб органів державної податкової служби є
законними і підлягають виконанню.
Однак станом на 04 квітня 2013 року зазначені законні вимоги посадових осіб органів державної виконавчої служби директором підприємства ОСОБА_2 та головним
бухгалтером ОСОБА_1 виконано так і не
було, а затребувані документи для перевірки так і не надано.
Від підписання протоколу про адміністративне правопорушення, складеного

Звідси, безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1633 КУпАП, є суспільні відносини,
встановлені нормами адміністративного й
податкового законодавства між посадовими особами органів державної податкової
служби та посадовими органами підприємств, установ, організацій, включаючи
установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні
установи з приводу відомостей, зазначених
у п. 20.1. Податкового кодексу України.
Проаналізовані нами постанови судів,
відповідно до яких особи притягуються
до адміністративної відповідальності за
статтею 1633 КУпАП, а також протоколи,
складені посадовими та службовими особами органів ДПС України, свідчать про
те, що у правозастосовній діяльності об’єкт
цього адміністративного правопорушення,
як правило, не описується. Разом з тим,
ми вважаємо, що така позиція є не зовсім
правильною адже, встановивши лише всі
об’єктивні та суб’єктивні ознаки, можна
дійти висновку щодо наявності складу адміністративного правопорушення (що підтверджується наведеними вище матеріалами практики).
Поряд з класифікацією об’єкта адміністративного проступку по „вертикалі”
теорія адміністративно деліктного права
проводить класифікацію об’єктів адміністративних деліктів по „горизонталі”, відповідно до цього поділу наука виокремлює
додатковий та факультативний об’єкт адміністративного проступку. Під додатковим
об’єктом розуміються суспільні відносини,
які в порівнянні з безпосереднім об’єктом
проступку відносяться до іншого родового чи видового об’єкту адміністративного
проступку й яким шкода завдається завжди
під час вчинення адміністративного делікту, факультативний об’єкт відрізняється від
додаткового тим, що шкода цим відносинам може не завдаватись під час вчинення
проступку.
Саме тому вважаємо, що додатковим
об’єктом досліджуваного адміністративного проступку можуть виступати суспільні
відносини у сфері оподаткування. Наприклад, 18 червня 2013 року суддя Жовтоводªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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ходить до висновку, що К. вчинив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 1633 КУпАП.

державним податковим інспектором-ревізором ОСОБА_3 04 квітня 2013 року, дачі
пояснень щодо цього протоколу та отримання його копії ОСОБА_1 відмовився,
про що у відповідності до вимог закону податковим інспектором зроблено відповідний запис у протоколі.
Будучи повідомленим про дату, час і
місце розгляду справи суддею, ОСОБА_1
до суду також не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, власних пояснень
чи заперечень не надав.
Водночас вина ОСОБА_1 у невиконанні законних вимог посадових осіб органів
державної податкової служби за вказаних
вище обставин підтверджується наданими
письмовими доказами.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_1
вчинив адміністративне правопорушення,
передбачене ч.1 ст. 163-3 КУпАП невиконання посадовими особами підприємств
законних вимог посадових осіб органів
державної податкової служби, перелічених
у підпункті 20.1.24, Податкового кодексу
України [13].
Вказане порушення виявлено також
під час складання матеріалів перевірки, та
протоколу Державною податковою інспекцією у Київському районі м. Донецька 19
лютого 2010 року (акт відмови від підписання матеріалів перевірки, від 18.02.2010
року №452\23-3). Правопорушник до суду
не з’явився, про час і місце розгляду справи
повідомлявся належним чином, причини
неявки не повідомив. Заяв про відкладення розгляду справи від нього не надходило.
Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення, правопорушнику
роз’яснені положення ст. 63 Конституції
України і ст. 268 КУпАП, про що свідчить
його підпис у протоколі. Оскільки правопорушник належним чином повідомлений
про час і місце розгляду справи і, враховуючи, що відповідно до ст. 268 КУпАП
його присутність при розгляді справи не є
обов’язковою, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності правопорушника. Дослідивши акт від 18.02.2010 року
№452\23-3, протокол про адміністративне
правопорушення від 19.02.2010 р., суд при-

Висновки
Об’єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, встановлені
нормами адміністративного та інших галузей законодавства, яким адміністративним
правопорушенням завдається або може
бути завдано шкоди. Загальним об’єктом
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1633 КУпАП, є суспільні
відносини у сфері громадського порядку,
власності, прав і свобод громадян, установлений порядок управління.
Родовим об’єктом правопорушення,
передбаченого ст. 1633 КУпАП, є суспільні
відносини державного управління у галузях фінансів і підприємницької діяльності.
Безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, передбаченогост. 1633 КУпАП, є суспільні відносини,
встановлені нормами адміністративного й
податкового законодавства між посадовими особами органів державної податкової
служби та посадовими органами підприємств, установ, організацій, включаючи
установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні
установи з приводу відомостей, зазначених
у п. 20.1. Податкового кодексу України.
Додатковим об’єктом досліджуваного адміністративного проступку можуть виступати
суспільні відносини у сфері оподаткування.
Визначення об’єкта та предмета адміністративного проступку, передбаченогост. 1633 КУпАП, є основою для правильного встановлення всіх ознак об’єктивної сторони цього правопорушення.
Література
1. Шкарупа В. К., Коваль М. В.,Савчук О. П. Самофалов Л. П., Мацелик
М. О. Адміністративне право України: Конспект лекцій. Ірпінь: Національна академія
ДПС України, 2005. 248 с.
2. Стеценко С. Г. Адміністративне право
України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге,
перероб. та доп. К.: Атіка, 2009. 640 с.

43

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.
К.: «Укр. енцикл.», 2003. Т. 5: П-С. 736 с.
4. Бахрах Д. Н. Производство по делам
об административных правонарушениях.
М. : Знание, 1989. 96 с.
5. Бахрах Д.Н. Административная
ответственность граждан в СССР : учеб, пособ. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989.
204 с.
6. Михайлов Р. І. Характеристика складу адміністративних деліктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Держава та регіони: Серія: Право. 2010. № 3.
С. 172-177.
7. Рудник Д. В. Питання про класифікацію об’єкта адміністративних деліктів
у сфері випуску та обігу цінних паперів.
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия
«Юридические науки». 2008. Том 21 (60). № 2.
С. 347-352.
8. Битяк Ю. П., Зуй В. В. Административное право Украины (Общая часть):
учеб. пособ. Харьков: ООО «Одиссей»,
1999. 233 c.
9. Миколенко А. И. Административный
процесс и административная ответственность в Украине : учеб, пособие. X. : Одиссей, 2004. 270 с.
10. Загуменник В. Адміністративна
відповідальність. Проблеми та шляхи її
подолання. Вісник прокуратури. – 2008. –
№ 2 (80). – С. 70 – 77.
11. Керимов Д. А. Законодательная
техника. Научно-методическое и учебное
пособие. М. : Издательство НОРМА, 2000.
127 с.
12. Калюжний Р.А., Комзюк А.Т., Погрібний О.О. та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науковопрактичний коментар. Видання третє. К.:
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 684 с.
13. Постанова Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області (Справа
№176/1542/13-п). Державний реєстр судових рішень. URL : http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/48627751.

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

SUMMARY
The article is devoted to the definition of the
object of the offense in the form of failure to comply
with the legal requirements of tax officials. It is
noted that the current administrative legislation, in
addition to defining the concept of an administrative
offense (Article 9 of the Code of Administrative
Offenses), does not distinguish objective signs
of an administrative offense. However, from the
definition of the concept of an administrative
offense, we can conclude that the mandatory signs
of an administrative offense are: unlawful action
or inaction (a sign that characterizes the objective
side), encroaching on public order, property,
rights and freedoms of citizens, on the established
management order (sign that characterizes the
object offenses).
The object of an administrative offense is
defined by public relations established by the
norms of the administrative and other branches of
legislation, to which an administrative offense is
caused or may be damaged. The general object of an
administrative offense under Article 1633 Code of
Administrative Offenses are public relations in the
field of public order, property, rights and freedoms
of citizens, the established management procedure.
The object of the offense under Article 1633
Code of Administrative Offenses are public
relations of public administration in the field of
finance and business.
The direct object of an administrative offense
under 1633 Code of Administrative Offenses
are public relations established by the norms
of administrative and tax legislation between
officials of the state tax service and officials of
enterprises, institutions, organizations, including
the institutions of the National Bank of Ukraine,
commercial banks and other financial and credit
institutions regarding the information specified
in paragraph. 20.1. Tax Code of Ukraine. An
additional object of the investigated administrative
misconduct may be public relations in the field of
taxation.
Key words: corpus delicti, object, failure to
comply with the law, requirement, official, tax
authorities.
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ÓÄÊ 342.95
Мета написання наукової статті – дослідити правову основу реалізації методики
«Зелена кімната» в Україні та запропонувати шляхи вирішення проблеми нормативного
врегулювання її застосування правоохоронними органами.
Міжнародні стандарти, які запроваджуються в Україні, чітко визначають, що: а)
проведення опитувань дитини має відбуватися без необґрунтованої затримки, відразу після повідомлення фактів компетентним органам; b) проведення опитувань дитини, якщо
це необхідно, має відбуватися у спеціально обладнаному та прилаштованому для цих цілей
приміщенні; c) проведення опитувань дитини
має проводитися особою, спеціально підготовленою для цих цілей; d) проведення всіх опитувань дитини має проводитися одними й
тими самими особами, якщо це можливо та
де це доцільно; e) необхідно забезпечити якомога меншу кількість опитувань і настільки,
наскільки це є вкрай необхідним для цілей кримінального провадження; f) необхідно забезпечити можливість супроводження дитини її
законним представником або, де це доцільно,
дорослим, якого вона сама вибирає, якщо стосовно цієї особи не буде винесено мотивованого
рішення про інше.
Крім того, державні органи мають вжити необхідних законодавчих або інших заходів
для забезпечення можливості запису на відеоплівку опитування жертви або, де це доцільно,
свідка дитини та прийняття таких відеосвідчень як доказу в суді згідно з нормами її законодавства. Наведене характеризує основні

засади методики «Зелена кімната», яка на законодавчому, загальнообов’язковому рівні сьогодні не запроваджена в Україні.
Автор акцентує увагу на відсутності нормативно-правового акту, який би регламентував застосування методики «Зелена кімната»
в Україні. Запропоновано розробити та прийняти Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції щодо застосування методики
«Зелена кімната» у роботі Національної поліції України».
На наш погляд, запропонована Інструкція
має містити вісім розділів: Загальні положення; Основні принципи застосування методики
«Зелена кімната»; Основні напрямки застосування методики «Зелена кімната»; Організація роботи поліцейських під час застосування
методики «Зелена кімната»; Загальні умови
проведення опитування за методикою «Зелена кімната»; Етапи проведення опитування
за методикою «Зелена кімната»; Використання результатів опитування за методикою
«Зелена кімната»; Оформлення результатів
опитування за методикою «Зелена кімната».
Ключові слова: методика, Зелена кімната, дитина, поліція, наказ, інструкція.
Актуальність теми
В умовах запровадження державної політики правосуддя, дружнього до дитини,
в Україні, а також зосередження зусиль
керівництва Управління ювенальної превенції Національної поліції України на
створенні умов світового рівня для проведення допиту дітей, що стали свідками та/
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ність спеціально обладнаних приміщень у
кожному територіальному підрозділі Національної поліції. Зазвичай допит дитини
відбувається у робочих кабінетах поліцейських, що є недопустимим.

або жертвами насильства, а також вчинили
насильство, питання правової регламентації запровадження методики «Зелена кімната» в повсякденній діяльності підрозділів Національної поліції стає все більш актуальним.

Стан дослідження проблеми
Допит дитини у кримінальному провадженні був предметом дослідження таких
учених, як І. Басистої, В. Васильєва, С. Єфимовича, В. Коновалової, Є. Лук’янова, Т.
Матюшкової, С. Пришляка, Є Стрельцова,
С. Тетюєва та інших. Проте питанню правової регламентації запровадження методики «Зелена кімната» в адміністративно-правовій науці не приділено достатньо
уваги.

Постановка проблеми
Міжнародні стандарти, які запроваджуються в Україні, чітко визначають, що: а)
проведення опитувань дитини має відбуватися без необґрунтованої затримки, відразу після повідомлення фактів компетентним органам; b) проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, має відбуватися
у спеціально обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні; c) проведення опитувань дитини має проводитися
особою, спеціально підготовленою для цих
цілей; d) проведення всіх опитувань дитини має проводитися одними й тими самими особами, якщо це можливо та де це доцільно; e) необхідно забезпечити якомога
меншу кількість опитувань і настільки, наскільки це є вкрай необхідним для цілей
кримінального провадження; f) необхідно
забезпечити можливість супроводження
дитини її законним представником або,
де це доцільно, дорослим, якого вона сама
вибирає, якщо стосовно цієї особи не буде
винесено мотивованого рішення про інше
[4]. Крім того, державні органи мають вжити необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення можливості запису
на відеоплівку опитування жертви або, де
це доцільно, свідка дитини та прийняття
таких відеосвідчень, як доказу в суді згідно
з нормами її законодавства [4]. Наведене
якраз і характеризує основні засади методики «Зелена кімната», яка на законодавчому, загальнообов’язковому рівні сьогодні не запроваджена в Україні.
Дотримання належних умов під час допиту дитини – це запорука забезпечення
прав та свобод дитини, а також запорука
ефективного та оперативного проведення
розслідування у справі.
У практичних підрозділах Національної поліції, на жаль, дотепер часто формально ставляться до дотримання умов, у
яких слід допитувати дитину, через відсутªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Мета написання наукової статті – дослідити правову основу реалізації методики «Зелена кімната» в України та запропонувати шляхи вирішення проблеми нормативного врегулювання її застосування
правоохоронними органами.
Виклад основного матеріалу
Методика опитування дітей «Зелена
кімната» не є новою для України. Після ратифікації Україною у 2012 році Конвенції
Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25.10.2007, яка встановлює основні засади опитування дитини [4], МВС
України був вироблений, прийнятий та
запроваджений наказ «Про затвердження
Інструкції з організації роботи підрозділів
кримінальної міліції у справах дітей» від
19.12.2012 № 1176 [2]. Даний наказ вперше запровадив поняття «Зелена кімната»,
визначаючи його зміст та особливості застосування.
Так, методика «Зелена кімната» - це методика проведення інтерв’ювання дитини,
яка потерпіла або стала свідком злочину, в
умовах, що мінімізують та не допускають
повторної травматизації психіки дитини,
з урахуванням її індивідуально-психологічних та психофізіологічних властивостей
[2].
Отже, наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з організації роботи
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підрозділів кримінальної міліції у справах
дітей» від 19.12.2012 № 1176, що втратив
чинність у 2017 році, нормативно закріплював визначення методики «Зелена кімната» [2], а також порядок її застосування
(розділ VIII Інструкції [2]), а так звані «Зелені кімнати» (відповідні облаштовані приміщення для опитування дитини) були у
кожному підрозділі міліції.
Проте через невідповідність світовим
стандартам такі «Зелені кімнати» були ліквідовані, а нові одразу створені не були,
а вказаний наказ МВС України втратив
чинність. Відповідно офіційне застосування методики «Зелена кімната» було призупинено. Це говорить про недотримання
принципів правосуддя дружнього до дитини, а також недотримання взятих Україною зобов’язань під час опитування дітей
в Україні.
Сьогодні в Україні починають створювати належним чином облаштовані «Зелені
кімнати», які відповідають усім міжнародним стандартам, а механізм їх функціонування запущений [5]. Такі кроки влади є
необхідними для дотримання прав і свобод
дитини під час кримінального провадження, для дотримання міжнародних стандартів у діяльності державних органів України, а також для ефективного здійснення
кримінального провадження. Проте поки
кількість таки «Зелених кімнат» не є достатньою для того, щоб використовувати їх
у всіх випадках, які цього потребують.
Нагальною проблемою вважаємо відсутність правової основи функціонування
«Зелених кімнат» та обов’язковості їх застосування у кримінальному провадженні
за участю дитини. Так, у змісті наказу МВС
України від 19.12.2017 № 1044 «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» не можна зустріти
згадку про методику «Зелена кімната» [3].
Проте, як зазначалося, фактично спроби її
запровадження на практиці відбуваються
постійно.
За основу при цьому зазвичай беруться методичні рекомендації, розроблені
спільним зусиллями Ради Європи, Міжнародного жіночого правозахисного центру

«Ла Страда-Україна», Українського фонду
«Благополуччя дітей» [1], проте які, як відомо, не мають обов’язкового характеру.
З огляду на викладене, нагальною потребою вважаємо вироблення та прийняття відомчого нормативно-правового акту,
який би встановлював загальні засади застосування методики «Зелена кімната».
Ми пропонуємо прийняти Наказ МВС
України «Про затвердження Інструкції
щодо застосування методики «Зелена кімната» у роботі Національної поліції України». Така Інструкція має закріпити хоча
б на відомчому рівні визначення поняття
«методика «Зелена кімната», інших суміжних понять, а також містити положення
щодо реалізації цієї методики. Зауважимо,
що запропонована нами Інструкція має
врегулювати діяльність саме поліцейських,
а не фахівців інших галузей, наприклад,
педагога або психолога, діяльність яких
регламентована
нормативно-правовими
актами інших сфер, а також які володіють
спеціальними знаннями, прийомами, способами спілкування з дитиною, що забезпечать дотримання інтересів дитини під
час опитування.
На наш погляд, запропонована Інструкція має містити вісім розділів: Загальні положення; Основні принципи застосування методики «Зелена кімната»;
Основні напрямки застосування методики
«Зелена кімната»; Організація роботи поліцейських під час застосування методики
«Зелена кімната»; Загальні умови проведення опитування за методикою «Зелена
кімната»; Етапи проведення опитування за
методикою «Зелена кімната»; Використання результатів опитування за методикою
«Зелена кімната»; Оформлення результатів опитування за методикою «Зелена кімната».
Розглянемо кожен із них детальніше.
Кожен із запропонованих розділів Інструкції розкриває частину процесу застосування методики «Зелена кімната» поліцейськими, що у своїй сукупності становить
цілісну процедуру опитування дитини.
Загальні положення запропонованої
Інструкції, на наш погляд, мають містити
визначення таких понять, як «методика
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«Зелена кімната», «суб’єкти застосування
методики «Зелена кімната», «об’єкти застосування методики «Зелена кімната», «дитина», «опитування дитини», «правосуддя,
дружнє до дитини», «дитина у конфлікті з
законом», «дитина у контакті з законом».
Також у даному розділі пропонуємо дати
загальне уявлення про вказану методику
та її значення для кримінального провадження.
Так, головною метою створення і функціонування «Зеленої кімнати» для дітей є
соціальний і правовий захист дітей, виявлення та документування злочинної діяльності, спрямованої на дітей чи за участю дітей. «Зелена кімната» може також використовуватися для проведення заходів щодо
психологічної профілактики та корекції
відхилень у поведінці дітей, виявлення та
усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми злочинів і правопорушень.
Основними принципами застосування
методики «Зелена кімната» вважаємо: верховенство права, законність, участь, захищеність, забезпечення найкращих інтересів дитини, захист від дискримінації. Саме
їх сутність і пропонуємо розкрити у другому розділі Інструкції.
Основними напрямки застосування
методики «Зелена кімната» є: 1. Збір доказового матеріалу про злочин чи правопорушення, в яких дитина стала жертвою
чи свідком злочину або правопорушником;
2. Робота з адаптації дитини після скоєння
над нею насильства; 3. Поновлення психоемоційного статусу дитини, яка перебуває
в стресовому стані внаслідок конфліктної,
аварійної чи іншої екстремальної ситуації;
4. Блокування гострих стресових реакцій у
дитини; 5. Попередження психоемоційного навантаження у дитини, пом’якшення
впливу психотравмуючих ситуацій та психофізичних навантажень; 6. Усунення фізичного дискомфорту та емоційної напруги, нормалізація процесу життєдіяльності;
7. Короткотермінова чи довготермінова
психокорекція; 8. Психологічна допомога
особам, схильним до різних видів залежностей; 9. Психологічні консультування з
рекорегування взаємовідносин у родині,
навчальних закладах, у дитячому колекªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

тиві; 10. Попередження, профілактика,
корекція негативних наслідків відхилення
в поведінці та психологічної деформації дітей, схильних до скоєння правопорушень
і злочинів; 11. Допомога дитині зрозуміти
й усвідомити причини її поганого пристосування до реальності і надання допомоги
в адаптації та побудові більш реалістичної
комунікації [1, с. 25].
Організація роботи поліцейських під
час застосування методики «Зелена кімната» передбачає відбір поліцейських, які
володіють методикою «Зелених кімнатах»,
постійно працюють з дітьми (поліцейські
ювенальної превенції, спеціалізація слідчих), а також визначення напрямків та
методів комунікації із фахівцями інших
галузей (відпрацьований механізм запрошення на допит психологів та педагогів є
запорукою ефективного та оперативного
опитування дитини).
До загальних умов проведення опитування за методикою «Зелена кімната»
належить: визначення категорій дітей, з
якими працюють у «Зелених кімнатах»; категорії дітей, які не можуть перебувати в
«Зелених кімнатах»; вимоги до приміщень,
у яких проводиться опитування; загальні
правила та особливості проведення опитування дитини.
Як правило, «Зелена кімната» для дітей – це два суміжні приміщення: 1) терапевтичний зал, у якому безпосередньо з
дитиною працюють поліцейський, психолог, залучені фахівці із педіатрії, дитячої
гінекології, психіатрії, педагогіки тощо;
2) робоче приміщення для поліцейських
ювенальної превенції, слідчого та залучених спеціалістів, з якого ведеться спостереження за поведінкою дітей (кімната для
спостереження) [1, с. 27].
Етапи проведення опитування за методикою «Зелена кімната». У даному розділі
Інструкції пропонуємо провести розподіл
запланованої процесуальної дії на етапи,
кожний з яких виконує певну функцію.
Виокремлюють такі фази опитування: попередня фаза, вступна фаза, фаза вільної
розповіді, фаза детальних запитань, заключна фаза [1, с. 83]. Саме розкриття цих
фаз і становить зміст вказаного підрозділу.
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Використання результатів опитування
за методикою «Зелена кімната». Законні
представники дитини, яку опитують у «Зеленій кімнаті», має право ознайомитися з
результатами проведеного опитування. Інформація, яка отримана в результаті опитування, є доказом у кримінальному провадженні, може бути використана в судовому засіданні, запобігає повторному опитуванню дитини в подальшому у даній справі
з метою її меншої травматизації.
Оформлення результатів опитування за
методикою «Зелена кімната» відбувається
за допомогою одного з таких методів документування процесу опитування дітей: нотування; фіксування опитування за допомогою аудіоносіїв; фіксування опитування
з використанням відеокамери; комбінування вищеперелічених технік [1, с. 97].
Незалежно від застосованого методу,
документування процесу опитування має
містити інформацію на тему: місця, в якому
проводилась процесуальна дія; дати і часу
проведення, з урахуванням години початку й завершення опитування та перерв;
осіб, які брали участь у проведенні опитування; можливих особливих обставин,
які мали місце під час опитування; стану
фізичного розвитку й вигляду дитини. До
документації повинні бути долучені також
письмові матеріали та малюнки, виконані
дитиною під час опитування [1, с. 97].
Безпосередньо фіксація процесуальної
дії опитування дитини фіксується в протоколі опитування дитини, який має правдиво
та детально відображати хід процесуальної
дії. Вони повинні фіксувати як висловлювання дитини, так і невербальну комунікацію (зміни пози, симптоми рухової тривоги,
вегетативні реакції: почервоніння обличчя,
тремтіння рук тощо). Документування невербальних реакцій у ході опитування допомагає помітити зміни в поведінці та емоціях дитини залежно від змісту розмови, що,
у свою чергу, є важливим елементом при
оцінці всього матеріалу [1, с. 98].

ти наказ МВС України «Про затвердження
Інструкції щодо застосування методики
«Зелена кімната» у роботі Національної
поліції України». На наш погляд, така Інструкція має містити 8 розділів, які б комплексно встановлювали на відомчому рівні
основні положення проведення опитування дитини за методикою «Зелена кімната»,
яка б стала обов’язковою в застосуванні у
визначених Інструкцією випадках. Такий
наказ забезпечить реалізацію міжнародних стандартів опитування дитини в Україні, а також створить умови для ефективної
роботи поліцейських у рамках кримінального провадження.
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Висновки
Підсумовуючи вище викладене, ми запропонували з метою ефективного застосування методики «Зелена кімната» прийня49
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SUMMARY
The purpose of writing a scientific article is
to study the legal basis for the implementation of
the “Green Room” methodology in Ukraine and to
suggest ways to solve the problem of legal settlement
of its use by law enforcement agencies.
In accordance with international standards
Ukraine shall take the necessary legislative or other
measures to ensure that: a) interviews with the child
take place without unjustified delay after the facts
have been reported to the competent authorities;
b) interviews with the child take place, where
necessary, in premises designed or adapted for this
purpose; c) interviews with the child are carried
out by professionals trained for this purpose; d) the
same persons, if possible and where appropriate,
conduct all interviews with the child; e) the number
of interviews is as limited as possible and in so far
as strictly necessary for the purpose of criminal
proceedings; f) the child may be accompanied by his
or her legal representative or, where appropriate,
an adult of his or her choice, unless a reasoned
decision has been made to the contrary in respect
of that person.
Ukraine shall take the necessary legislative
or other measures to ensure that all interviews
with the victim or, where appropriate, those with
a child witness, may be videotaped and that these
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videotaped interviews may be accepted as evidence
during the court proceedings, according to the rules
provided by its internal law.
This is exactly what characterizes the basic
principles of the “Green Room” method, which is not
currently introduced in Ukraine at the legislative,
mandatory level.
The author emphasizes the absence of a legal
act that would regulate the use of the “Green
Room” in Ukraine. It is proposed to develop and
adopt the Order of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine “On approval of the Instruction on the
application of the Green Room methodology in the
National Police of Ukraine”.
In our opinion, the proposed Instruction
should contain eight sections: General provisions;
Basic principles of application of the method
“Green Room”; The main areas of application of
the method “Green Room”; Organization of police
work during the application of the “Green Room”
method; General conditions of the survey according
to the method of “Green Room”; Stages of the survey
according to the method of “Green Room”; Using
the results of the survey by the method of “Green
Room”; Registration of survey results by the method
of “Green Room».
Key words: methodology, Green room, child,
police, order, instruction.
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ÇÀÊËÀÄÀÕ ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ ÑÈÑÒÅÌÈ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÏÎÒÎÏÀËÜÑÜÊÈÉ Ñòàí³ñëàâ Â³òàë³éîâè÷ - çäîáóâà÷ ²íñòèòóòó ïðàâà òà
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí Â³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè
«Óêðà¿íà»
ÓÄÊ 342.9 (477)
Визначено адміністративно-правові форми та методи забезпечення якості освітньої
діяльності у закладах вищої освіти системи
МВС України.
Встановлено, що адміністративно-правові форми забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС
України варто тлумачити як зовнішній прояв
(практичне виявлення) управлінських дій, заходів зовнішнього та внутрішнього характеру,
спрямованих на створення і підтирку умов,
необхідних для забезпечення належної якості освітньої діяльності закладів вищої освіти
системи МВС України. До відповідних форм
віднесено: адміністративну нормотворчість;
ліцензування та акредитацію; перевірку; підвищення кваліфікації педагогічних, наукових
та науково-педагогічних кадрів закладів вищої
освіти системи МВС України.
Адміністративно-правові методи забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС України визначено як способи, прийоми управлінського
впливу компетентних суб’єктів на освітню діяльність зазначених закладів з метою забезпечення її відповідності законодавчим вимогам
та гарантування права здобувачів вищої освіти на отримання освітніх послуг належного
рівня якості. Вказані методи запропоновано
поділити на дві великі групи: а) залежно від
характеру встановлень на заборони; дозволи;
приписи; рекомендації; б) залежно від характеру перевірки та способу отримання даних:
ліцензійна експертиза; акредитаційна експертиза; інспектування; ревізія; визначення

рівня професійної підготовки педагогічних, наукових та науково-педагогічних кадрів – тобто
їх атестація.
Узагальнено, що форми та методи є важливими елементами адміністративно-правового забезпечення якості освітньої діяльності
закладів вищої освіти системи МВС України,
які вказують на те, у якому вигляді та яким
чином (у який спосіб) компетентні органи державної влади можуть впливати на освітню
діяльність зазначених закладів задля забезпечення її відповідності вимогам національного
законодавства та провідним міжнародним
стандартам, а також з метою захисту прав
і законних інтересів здобувачів вищої освіти.
Ключові слова: форма, метод, адміністративно-правове забезпечення, освітня діяльність, заклад вищої освіти, система МВС.
Постановка проблеми
Забезпечення ефективного функціонування органів системи МВС України є неможливим без якісної підготовки фахівців
у відповідній сфері, яка, у свою чергу, здійснюється через систему спеціальних закладів вищої освіти. Основною метою освітньої
діяльності у закладах вищої освіти системи
МВС, що є передумовою їх створення та існування, є її спрямування на забезпечення
підготовки осіб, здатних задовольняти потреби структурних підрозділів МВС шляхом доброчесного та якісного виконання
поставлених перед ними завдань під час
проходження служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або
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начальницького складу у відповідних підрозділах. Саме необхідність реалізації цієї
мети є основою для створення закладу вищої освіти системи МВС та впровадження
ним освітньої діяльності щодо підготовки
фахівців не лише для структурних підрозділів МВС, але й для задоволення інших
потреб сфер суспільного буття, у тому числі й за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Необхідно також відмітити, що здійсненню
адміністративно-правового забезпечення
якості освітньої діяльності у закладах вищої
освіти системи МВС України, як і будь-якій
іншій соціальній діяльності, притаманні
певні форми та методи його (забезпечення) реалізації. Дані форми відображають
характер та специфіку окремих напрямків
забезпечення.

яльності закладів вищої освіти системи
МВС України.
Очевидно, що кожна управлінська дія
(рішення, захід) має свою форму, тобто певним чином виражається у практичній діяльності суб’єкта, що її здійснює. Втім більшість із них є однотипними і можуть бути
відповідними чином згруповані, відповідно можемо виокремити такі основні адміністративно-правові форми забезпечення
якості освітньої діяльності у закладах вищої
освіти системи МВС України:
1) адміністративна нормотворчість.
Нормотворчість (правотворчість) – офіційна діяльність уповноважених суб’єктів
держави та громадянського суспільства
щодо встановлення, зміни, призупинення
і скасування правових норм, їх систематизації. Головне призначення нормотворчості, пише О. Ф. Скакун, – це формулювання
нових правових норм, котрі притаманні соціальним відносинам, тобто моделювання
суспільних відносин, які з позицій держави
або громадянського суспільства (народу) є
припустимими (бажаними) чи необхідними (обов’язковими). Зміна чинних і скасування застарілих правових норм сприяють
утвердженню нових норм, і, отже, вони
входять до складу нормотворчості як його
допоміжні вияви [1, c.342].
Отже, сутність нормотворчості як форми забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС
України полягає у встановленні, зміні та
скасуванні правових засад здійснення даного забезпечення. У ході нормотворчості
визначаються і закріплюються: стандарти
вищої освіти; правовий статус суб’єктів, які
мають забезпечувати належну якість вищої
освіти; принципи, форми та процедури забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти, в тому числі у систем
МВС України; відповідальність за порушення вимог освітнього законодавства; та
ін. Тобто через нормотворчість створюється юридичне поле, в межах якого відбувається забезпечення якості освітньої
діяльності у закладах вищої освіти системи
МВС України. І одним із головних завдань
нормотворчості тут є стеження за тим, щоб
нормативно-правове підґрунтя максималь-

Стан дослідження
Окремі проблемні питання щодо забезпечення якості освітньої діяльності у
закладах вищої освіти системи МВС України у своїх наукових працях розглядали:
С.М. Алфьоров, А.В. Бабічев, О.Л. Дзюбенко, О.О. Євдокімова, Т.В. Курусь, О.В. Литвин, О.М. Музичук, М.В. Рудич, О.П. Рябченко, Д.Є. Швець, І.В. Шруб, Р.С. Щокін та
багато інших. Втім, незважаючи на чималу
кількість наукових розробок, у юридичній
літературі відсутні комплексні дослідження, присвячені адміністративно-правовим
формам та методам забезпечення відповідної діяльності, що є суттєвою прогалиною
на теоретичному та практичному рівнях.
Саме тому метою статті є: визначити адміністративно-правові форми та методи забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС України.
Виклад основного матеріалу
Аналіз наукової літератури дає змогу визначити адміністративно-правові форми забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти системи МВС України
як зовнішній прояв (практичне виявлення)
управлінських дій, заходів зовнішнього та
внутрішнього характеру, спрямованих на
створення і підтирку умов, необхідних для
забезпечення належної якості освітньої діªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

52

Ïîòîïàëüñüêèé Ñ.Â. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³ ôîðìè òà ìåòîäè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³...

вичерпний перелік вимог, обов’язкових
для виконання закладом вищої освіти або
науковою установою, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про
отримання ліцензії. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності визначають:
кадрові вимоги до працівників, які мають
визначену освітню та/або професійну кваліфікацію; технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази
разом з даними, що дають змогу її ідентифікувати (для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації
з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, та з урахуванням необхідності створення умов для осіб з особливими освітніми потребами); інші вимоги,
передбачені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [2].
Отже, значення ліцензування як форми
забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти МВС України полягає
у тому, що воно (ліцензування) забезпечує
допуск до освітньої діяльності лише тих
суб’єктів, які мають реальну змогу (тобто
володіють відповідним кадровим, матеріально-технічним та іншим базисом і ресурсами) організувати і забезпечити освітній
процес за певною спеціальністю у повній
відповідності до встановлених законодавством умов.
Що стосується акредитації, то чинний
закон «Про вищу освіту» передбачає два її
різновиди (при цьому важливо відмітити,
що обидва різновиди акредитації мають
добровільний характер, тобто проводяться тільки за ініціативи самого закладу вищої освіти), а саме: 1) акредитація освітніх
програм, під якою розуміється оцінювання
освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти [2]. Згідно з наказом МОН «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти» від 11.07.2019 № 977 акредитація освітньої програми – оцінювання
якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандар-

но відповідало: по-перше, міжнародним
стандартам у сфері вищої освіти; по-друге,
сучасним потребам освітньої діяльності зазначених закладів вищої освіти; по-третє,
сприяло постійному удосконаленню та розвитку освітньої діяльності у закладах вищої
освіти системи МВС України.
2) ліцензування та акредитація. Відповідно до статті 24 Закону України «Про
вищу освіту» від 1.07.2014 р. № 1556-VII
освітня діяльність у сфері вищої освіти
провадиться закладами вищої освіти, закладами фахової передвищої освіти (для
підготовки фахівців ступенів молодшого
бакалавра та бакалавра) та науковими установами (для підготовки фахівців ступенів
магістра та/або доктора філософії) на підставі ліцензій, що видаються визначеним
Кабінетом Міністрів України органом ліцензування відповідно до закону [2]. У сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають:
освітня діяльність закладу вищої освіти на
певному рівні вищої освіти; освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації
з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання [2]. При цьому під ліцензуванням розуміється процедура визнання
спроможності юридичної особи провадити
освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
[3]. Згідно із Законом «Про ліцензування
видів господарської діяльності» ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності,
спрямований на забезпечення безпеки та
захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних
інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього
природного середовища [4]. Правові засади, зокрема порядок та умови ліцензування
освітньої діяльності досліджуваних закладів
освіти, визначаються законами «Про ліцензування видів господарської діяльності» від
2.03.2015 р. № 222, «Про вищу освіту» від
1.07.2014 р. № 1556-VII, Постановою КМУ
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.
2015 р. № 1187. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності встановлюють
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освіти [2], однак наразі даний порядок так і
не запроваджений.
Отже, акредитація є важливим інструментом визначення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти в системі МВС
України, вона (акредитація) дозволяє оцінити спроможність даних суб’єктів задовольняти освітні потреби здобувачів на
рівні не нижчому, за той, що передбачений
відповідним стандартом. Акредитація виступає засобом державного підтвердження
того, що освітня програма/діяльність закладу вищої освіти МВС України відповідає
критеріям офіційно затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю.
3) перевірка, яка є діяльністю компетентних суб’єктів із вивчення та зіставлення реально наявних результатів, показників освітньої діяльності досліджуваних
закладів вищої освіти з вимогами, передбаченими у відповідних законодавчих актах
та локальних документах. Перевірка може
бути: планова, позапланова, комплексна,
вибіркова, виїзна, невиїзна. Основними
суб’єктами таких перевірок є Державна
службу якості освіти України та МВС України. В останньому для цього створюються
відповідні комісії, які щороку розробляють
план інспектування (перевірки) ВНЗ [7].
Перевірка дає змогу державі, в особі її
уповноважених органів і посадових осіб,
здійснювати систематичне діагностування
стану виконання закладами вищої освіти
свистами МВС України вимог освітнього
законодавства, із тим, щоб своєчасно виявляти порушення і проблемні моменти в
роботі даних закладів, сприяти їх усуненню та відповідно забезпечувати належний
рівень якості освітніх послуг, що надаються
цими закладами. Порядок і методика проведення таких перевірок визначається відповідними підзаконними актами, зокрема,
наприклад, таким як постанова КМУ «Про
затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю), а також уніфікованих форм
актів, що складаються за результатами

ту вищої освіти, спроможності виконання
вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання
відповідно до критеріїв оцінювання якості
освітньої програми. Метою акредитації є:
встановлення відповідності якості освітньої
програми та освітньої діяльності за цією
програмою визначеним цим Положенням
критеріям; допомога закладам вищої освіти у визначенні сильних і слабких сторін
освітньої програми та освітньої діяльності
за цією програмою; надання всім заінтересованим сторонам інформації про якість
освітньої програми та освітньої діяльності
за освітньою програмою; посилення довіри до вищої освіти в Україні; сприяння інтеграції українських закладів вищої освіти
до Європейського простору вищої освіти
[5]; 2) інституційна акредитація – це оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти [6, c.4]. Інституційна акредитація встановлює відповідність системи
внутрішнього забезпечення якості закладу
вищої освіти чинним вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти. Необхідною передумовою проведення інституційної акредитації закладу вищої освіти
є акредитація всіх його освітніх програм
[6, c.3]. Заклад вищої освіти, який бажає
пройти інституційну акредитацію, подає
Національному агентству із забезпечення
якості вищої освіти письмову заяву та документи, що підтверджують відповідність
його системи внутрішнього забезпечення
якості вимогам до системи забезпечення
якості вищої освіти. Результат інституційної акредитації засвідчується сертифікатом,
що надає закладу вищої освіти право на самоакредитацію освітніх програм (крім тих
освітніх програм, що акредитуються вперше в межах відповідної галузі знань). Заклад вищої освіти, який здійснив самоакредитацію освітньої програми, подає Національному агентству із забезпечення якості
вищої освіти письмову заяву, на підставі
якої отримує сертифікат про акредитацію
освітньої програми [2]. Порядок проведення інституційної акредитації затверджує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої
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проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» від
10.05.2018 р. № 342 [8];
4) підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та науково-педагогічних
кадрів закладів вищої освіти системи МВС
України. Згідно із законодавством педагогічні і науково-педагогічні працівники
зобов’язані постійно підвищувати свою
кваліфікацію. Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників є їх професійний розвиток
відповідно до державної політики у галузі
освіти та забезпечення якості освіти [9]. Періодичне підвищення кваліфікації педагогічних, наукових та науково-педагогічних
працівників досліджуваних закладів освіти
є важливою умовою забезпечення належного рівня якості та ефективності використання даними закладами освіти їх кадрового потенціалу, що у свою чергу прямим
і значним чином впливає на якість забезпечення освітнього процесу в них. Загальні
вимоги щодо порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників визначаються Постановою
КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» від 21.08.2019 р. № 800 [9].
Окрім форм, важливим аспектом характеристики адміністративно-правового
механізму забезпечення якості освітньої
діяльності у закладах вищої освіти системи МВС України є методи, які для цього
використовуються. Адміністративно-правові методи забезпечення якості освітньої
діяльності у закладах вищої освіти системи
МВС України – це способи, прийоми управлінського впливу компетентних суб’єктів
на освітньою діяльність зазначених закладів з метою забезпечення її відповідності
законодавчим вимогам та гарантування
права здобувачів вищої освіти на отримання освітніх послуг належного рівня якості.
Втім для мети даного дослідження більш
доцільним видається виокремлення методів адміністративно-правового регулювання забезпечення якості освітньої діяльності
закладів вищої освіти системи МВС: а) залежно від характеру встановлень на: заборони; дозволи; приписи; рекомендації;-

б) залежно від характеру перевірки та способу отримання даних: ліцензійна експертиза; акредитаційна експертиза; інспектування; ревізія; визначення рівня професійної підготовки педагогічних, наукових
та науково-педагогічних кадрів – тобто їх
атестація.
Висновок
Отже, резюмуючи вище викладене, можемо зробити висновок про те, що форми
та методи є важливими елементами адміністративно-правового забезпечення якості
освітньої діяльності закладів вищої освіти системи МВС України, які вказують на
те, у якому вигляді та яким чином (у який
спосіб) компетентні органи державної влади можуть впливати на освітню діяльність
зазначених закладів задля забезпечення її
відповідності вимогам національного законодавства та провідним міжнародним
стандартам, а також з метою захисту прав і
законних інтересів здобувачів вищої освіти.
Останні законодавчі зміни у сфері освіти в
цілому та вищої освіти, зокрема, торкнулися і питання форм та методів забезпечення
якості освітньої діяльності. Втім, незважаючи на певні позитивні кроки на цьому шляху, слід відзначити, що нововведення не
вирішили деякі наявні проблемні питання
у досліджуваній сфері.
Література
1. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. 2-ге видання. К.: Алерта;
КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с.
2. Закон України «Про вищу освіту»
від 1.07.2014 р. № 1556-VII // ВВР, 2014,№ 37-38, ст.2004 // [Електронний ресурс ]
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/ru/1556-18
3. Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти»
4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від
2.03.2015 р. № 222-VIII // ВВР, 2015, № 23,
ст.158:
5. Наказ МОН «Про затвердження
Положення про акредитацію освітніх про55

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

дження Положення про вищі навчальні заклади МВС» від 14.02.2008 N 62 // [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0193-08
8. Постанова КМУ «Про затвердження
методик розроблення критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю), а
також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» від 10.05.2018 р.№ 342// [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3422018-%D0%BF
9. Постанова КМУ «Деякі питання
підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників» від
21.08.2019 р. № 800 // [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/800-2019-%D0%BF

грам, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» від 11.07.2019№ 977 // [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0880-19#n14
6. Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм / Co-funded by
the Erasmus+ programme of the European
Union // [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://projects.lnu.edu.ua/quaere/
wp-content/uploads/sites/6/2018/10/%D0%
9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1
%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D
1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%B
0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96
%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1
%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
7. Наказ МВС України «Про затвер-

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

56

Ñëîáîæàíñüêà Ä.Â. - Ðåàë³çàö³ÿ ïîçèâà÷åì ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â...

ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÏÎÇÈÂÀ×ÅÌ ÏÐÀÂ
ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊ²Â Â ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÌÓ
ÏÐÎÖÅÑ²

ÑËÎÁÎÆÀÍÑÜÊÀ Äàð³ÿ Â³òàë³¿âíà - çäîáóâà÷ ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî Óí³âåðñèòåòó
ÓÄÊ 342.922
цева, Ю.П. Битяка, В.В. Копєйчикова та ін.,
проте основна їх частина проводилася до
прийняття Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) 2005 року.
Внаслідок цього, питання особливостей реалізації прав та обов’язків сторонами, зокрема позивачем, в адміністративному процесі
досліджувалися недостатньо повно.

У статті проведено комплексний огляд
питання реалізації позивачем прав та
обов’язків в адміністративному процесі за
чинним законодавством. Порушено питання
представництва в адміністративному процесі. Розглянуто обов’язки присутніх у залі
судового засідання, які стосуються як осіб,
які беруть участь у справі, так і всіх інших
присутніх осіб.
Ключові слова: сторони адміністративного процесу, адміністративне судочинство,
права та обов’язки позивача.

Метою даної статті є комплексне визначення реалізації позивачем прав та
обов’язків в адміністративному процесі.
Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 47 КАСУ особами, які
беруть участь у справі, є сторони (позивач та
відповідач), треті особи, представники сторін та третіх осіб.
Особи, які беруть участь у справі, мають
рівні процесуальні права, а саме:
- знати про дату, час і місце судового
розгляду справи, про всі судові рішення, які
ухвалюються у справі і стосуються їх інтересів;
- знайомитись з матеріалами справи;
- заявляти клопотання та відводи;
- давати усні та письмові пояснення,
доводи та заперечення;
- подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
- висловлювати свою думку з питань,
які виникають під час розгляду справи,
ставити питання іншим особам, які беруть
участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

Постановка проблеми
Проблематика даної статті відображається у тому, що нові положення про співвідношення між суб’єктами та об’єктами судового адміністративного судочинства при
розгляді справ, їх правовий статус, реалізація їх прав та інтересів, оскарження судових
постанов і пред’явлення виконавчих документів до примусового виконання, які вказані в Кодексі адміністративного судочинства України, доводиться тлумачити та пояснювати, визначати сутність та особливості
реалізації в адміністратиному судочинстві.
Не вирішені раніше проблеми
Необхідно підкреслити, що в Україні не
існує робіт, які б були присвячені безпосередньо вивченню питання реалізації позивачем прав та обов’язків адміністративному
судочинстві. E загальних рисах деякі аспекти цієї проблеми знайшли своє відображення в роботах В.Б. Авер’янова, В.І. Андрєй57
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- подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
- знайомитись з технічним записом,
журналом судового засідання, протоколом
про вчинення окремої процесуальної дії і
подавати письмові зауваження до них;
- робити із матеріалів справи виписки,
знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;
- оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;
- користуватися іншими правами, наданими їм КАСУ.
Позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або
зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право до початку судового розгляду
справи по суті змінити предмет або підставу
позову шляхом подання письмової заяви [2].
Відповідно до норм чинного законодавства можна виділити три категорії позивачів - ними в адміністративній справі можуть бути: 1) громадяни України, іноземці
та особи без громадянства (фізичні особи);
2) підприємства, установи, організації (юридичні особи), що не є суб’єктом владних
повноважень; 3) органи державної влади,
інші державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи,
інші суб’єкти при здійсненні ними владних
управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (суб’єкти владних
повноважень). Позивачем у спорах публічно-правового характеру може виступати як
фізична, так і юридична особа.
Згідно зі ст.52 КАСУ, суд першої інстанції при виявленні, що за адміністративним
позовом звернулась не та особа, якій належить право вимоги, або не до тієї особи,
яка повинна відповідати за адміністративним позовом, вирішує за згодою позивача
допустити заміну первинного позивача або
відповідача належним позивачем або відповідачем, якщо це не призведе до зміни підсудності адміністративної справи.
Сторони можуть досягти примирення на
будь-якій стадії адміністративного процесу,
що є підставою для закриття провадження в
адміністративній справі.
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Суд не приймає відмови позивача від
адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає
умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь
права, свободи чи інтереси [3, с.150-154]
Реалізація прав позивача в адміністративному судочинстві характеризуються наступними ознаками й особливостями :
позивач веде процес від свого власного імені, на яке виносяться та повною
мірою поширюється сила судового рішення (це прерогатива виключно заінтересованої особи або особи, яка уповноважена
пред’являти позови в інтересах інших);
- позивач повинен сплатити всі судові
витрати;
- суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу вибуття або заміну
відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником.
- суд порушує справи за позовними
заявами суб’єктів, які звертаються до адміністративного суду за захистом прав, свобод
та інтересів у сфері публічно-правових спорів.
Щодо представництва, то відповідно до
положень ст. 1312 Конституції України та
частини другої ст. 16 КАСУ, з 1 січня 2019
року представництво в судах усіх інстанцій
як вид правничої допомоги здійснюється
винятково адвокатами. Що стосується адміністративного судочинства, то при встановленні справ незначної складності (ч.6 ст.12
КАСУ) - у цих випадках правову допомогу
можуть надавати й інші фахівці в галузі права [4].
Ст. 49 КАСУ вказує на те, що позивач має
право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити суми позовних вимог або відмовитися від
адміністративного позову в будь-який час до
закінчення судового розгляду. Позивач має
право відмовитися від адміністративного
позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного або касаційного розгляду.
Ст.51 КАСУ говорить наступне: адміністративний суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії су58
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перечать закону або порушують чиїсь права,
свободи або інтереси, навіть якщо сторони
наділені правами, які дозволяють їм розпоряджатися низкою суб’єктивних прав, спрямованих на зміну чи припинення процесу.
Для забезпечення виконання своїх процесуальних функцій сторони в адміністративному процесі наділені великим обсягом процесуальних прав та обов’язків, їм надано рівні
можливості щодо відстоювання своєї позиції під час розгляду адміністративної справи, вони володіють такими самими правами і мають ті самі обов’язки, що й особи, які
беруть участь у справи: 1) особи, які беруть
участь у справі, зобов’язані повідомляти суд
про зміну місця проживання (перебування,
знаходження), роботи, служби; 2) особи,
які беруть участь у справі, свідки, експерти,
спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов’язані
повідомити про це суд (ст. 40 КАСУ); 3) сторони або треті особи зобов’язані особисто
прийняти участь у судовому засіданні, якщо
суд визнає це обов’язковим (ст. 120 КАСУ).
Крім того, стаття 134 КАСУ встановлює
обов’язки присутніх у залі судового засідання, які стосуються як осіб, які беруть участь
у справі, так і всіх інших присутніх осіб:
- особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході
суду повинні встати;
- особи, які беруть участь у справі,
свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення, показання, відповідають на питання та ставлять питання стоячи і лише після
надання їм слова головуючим у судовому
засіданні. Постанову суду особи, присутні в
залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих
правил допускається з дозволу головуючого
в судовому засіданні;
- учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі
судового засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні
встановленого порядку та утримуватися від
будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу
до суду або встановлених у суді правил;
- за неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої
законом;

- учасники адміністративного процесу
звертаються до судді «Ваша честь»;
- документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні
через судового розпорядника (а в разі його
відсутності – через секретаря судового засідання) [2].
На завершення цієї статті хочу зазначити, що процесуальним законодавством
урегульована не лише безпосередня реалізація конституційного права фізичних
і юридичних осіб на судовий захист, але й
визначено суб’єкта правовідносин, який поряд із фізичними та юридичними особами є
одним із основних учасників адміністративного судочинства. Тобто у порядку адміністративного судочинства передбачена можливість оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень. На
відміну від суб’єктів владних повноважень,
які здійснюють державні функції, фізичні
та юридичні особи вступають в адміністративне судочинство задля забезпечення власних матеріально- й процесуально-правових
інтересів. Для забезпечення можливості
здійснення учасниками адміністративного
судочинства своїх суб’єктивних інтересів,
виконання ними завдань, адміністративним
процесуальним законодавством закріплено
їх процесуальну правосуб’єктність. Традиційно в адміністративно-правовій науці це
поняття розглядається як сукупність певних елементів [1, с.155-156].
Отже, учасники адміністративного судочинства наділені адміністративною процесуальною правосуб’єктністю, яка утворена із
правоздатності та дієздатності.
Але, підсумовуючи все вищесказане, в
нашому випадку – позивачі посідають головне місце в розгляді справи. Тому вони
наділяються додатковими, надто важливими, процесуальними правами. Завдяки
цим процесуальним правам позивач суттєво
впливає на процес справи, з огляду на диспозитивні права, перераховані в п.1 ст.51
КАСУ.
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SUMMARY
An analysis of the features and characteristics
of the the plaintiff ’s exercise of the right and duty
in the administrative process was carried out. The
regulatory framework of the current legislation is
examined during the study of this topic. Theoretical
problems and disagreements of scientists with
existing laws regarding the plaintiff ’s exercise of
the right were investigated.
After investigation, it was revealed that new
provisions for the relationship between entities
and objects judicial administrative proceedings in
cases their legal status, the exercise of their rights
and interests, appeals against court decisions, and
Enforcement of execution documents. They are
specified in the Code of Administrative Justice of
Ukraine and it’s necessary to interpret and explain,
determine the nature and features of enforcement
in administrative proceedings.
The question of the manner in which the
parties of the administrative process, in particular
the plaintiff, exercised their rights and obligations
was not sufficiently examined in the administrative
process. So the aim of the study was to establish
a comprehensive approach to the question of the
plaintiff ’s exercise of the right and duty in the
administrative process, as well as to the questions
of representation.
It is known that the legal relationship
between the representative and the representative
always precedes the legal relationship between

the representative and the administrative court.
The absence of an established administrative
legal relationship makes it impossible for the
administrative court to have a procedural
legal relationship with the participation of a
representative. This is because the public relations
between the representative and the person
whom he represents, the representative and the
administrative court are of a different nature and
have a subjective composition, the content, object
and prerequisites of the emergence are regulated
by the norms of different branches of law.
With regard specifically to the investigation
of the plaintiff and his exercise of rights and
obligations, we have determined that, in addition to
the fundamental rights and obligations set forth in
article 49 of the Code of Administrative Procedure,
The plaintiff may, at any time before the end of
the proceedings, increase or reduce the amount of
the claim or withdraw the administrative action.
The plaintiff has the right to withdraw from the
administrative action before the court of appeal or
cassation before the end of the appeal or cassation,
as appropriate.
In summary, the plaintiff is the main litigant.
They are therefore given additional procedural
rights, which are too important. As a result of these
procedural rights, the plaintiff has a significant
influence on the proceedings. Keywords: parties
of the administrative proceedings, administrative
jurisdiction, claimant.
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В статье исследованы проблемы законодательного регулирования административно-деликтных отношений в Украине, раскрываются правовые недостатки и коллизии
правового регулирования административной
ответственности. Охарактеризованы сроки
наложения административного взыскания
за конкретные административные правонарушения.
Ключевые слова: административное взыскание, сроки привлечения к ответственности, административная ответственность,
административные меры, административные правонарушения.

Метою статті є глибоке дослідження проблем адміністративної відповідальності за
проступки в зазначеній сфері, потреби зміни
Кодексу про адміністративні правопорушення та аналіз особливостей строків накладення адміністративного стягнення.

Постановка проблеми
Питання законодавчого регулювання
адміністративно-деліктних відносин в Україні обговорюються в науковому просторі
юристів-учених протягом багатьох років, а
тому не вперше ставиться на обговорення
питання необхідності прийняття нового Кодексу про адміністративні правопорушення, який би усунув усі невизначені правові
недоліки та колізії правового регулювання
адміністративної відповідальності, а зокрема і строків накладення адміністративних
стягнень за конкретні адміністративні правопорушення.
Одним із актуальних питань у сфері накладення адміністративних стягнень є процедура регулювання строків накладення
адміністративних стягнень по конкретному
виду стягнення та особливості їх накладення.

Виклад основного матеріалу
Забезпечення законності під час застосування заходів адміністративного впливу за
адміністративні правопорушення є доволі
суттєвим чітка правова регламентація строків накладення (строків давності) притягнення до адміністративної відповідальності, а
також порядок їх обчислення.
Одним із актуальних питань у сфері накладення адміністративних стягнень є процедура регулювання строків накладення
адміністративних стягнень по конкретному
виду стягнення та особливості їх накладення.
Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
яка згідно з частиною першою статті 9 Кон61
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бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні – не пізніш як
через два місяці з дня його виявлення, за
винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до
цього Кодексу підвідомчі суду (судді).
У справах про порушення митних правил, що передбачені статтею 467 Митного
Кодексу України, строки накладення адміністративних стягнень становлять: шість місяців з дня вчинення правопорушення, а у
разі триваючих порушень шість місяців з дня
їх виявлення; три місяці з дня прийняття
рішення про закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил,
і не більше двох років з дня вчинення такого
правопорушення [3].
Частина 3 статті 128 Повітряного кодексу
України встановлює строк накладення адміністративних стягнень для суб’єктів авіаційної діяльності – юридичних осіб, до яких
застосовується стягнення у вигляді штрафу,
який складає шість місяців з дня виявлення правопорушення, але не більше ніж три
роки з дня його вчинення [4].
Стаття 102 Податкового кодексу України встановлює строки давності та їх застосування для податкових зобов’язань. Контролюючий орган, крім випадків, визначених
пунктом цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом не пізніше закінчення дня, що настає
за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного
строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така
податкова декларація була надана пізніше,
– за днем її фактичного подання [5].
Наведений перелік строків накладення
адміністративних стягнень не є вичерпним.
Для визначення механізму їх правозастосування потрібно виходити із понять загальної
та спеціальної норми. Правило про переважне застосування спеціальних правових норм є
загальновизнаним. Отже, критерієм розмежування загальних та спеціальних норм є сфера
їх дії. Так, норми, які стосуються конкретного
виду правовідносин, є спеціальними.

ституції України є частиною національного законодавства України, кожен має право
на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав
та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення [1].
Недотримання строків розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення порушує конституційне право на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя
та на авторитет судової влади [2].
Для забезпечення законності застосування заходів адміністративних стягнень за
різні адміністративні правопорушення необхідною умовою є чітке розмежування строків
адміністративних стягнень, зокрема строків
давності притягнення до адміністративної
відповідальності та строків погашення адміністративних стягнень.
Обчислення строків адміністративного
стягнення залежить від його виду. Так, строк
адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт – місяцями, а позбавлення спеціального права – роками, місяцями або днями.
Перебіг строку адміністративного стягнення починається в той день (якщо він обчислюється місяцями і роками) або годину
(якщо він обчислюється добами), в який винесено постанову про накладення стягнення.
Під роком і місцем розуміються календарний
рік і календарний місяць (незалежно від того,
скільки днів у даному році або місяці).
У разі обчислення строків роками або місяцями строк спливає відповідного числа місяця, з якого обчислюється адміністративне
стягнення. Якщо місяць не має відповідного числа, строк закінчується останньої доби
цього місяця.
У випадках обчислення строків добами
строк спливає останньої доби о тій годині, о
якій було винесено постанову.
Згідно з частиною першою статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення може
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їхню правосвідомість, тобто з можливістю
реалізації функцій адміністративної відповідальності, яка втрачається з плином часу.
При вирішенні питання щодо накладення строків адміністративного стягнення чи
закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням на момент розгляду такої справи
строків накладення адміністративного стягнення, визначених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
необхідно враховувати положення статті 6
Конституції України, згідно з якою органи
законодавчої, виконавчої та судової влади
здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.
Отже, суди при здійсненні правосуддя
повинні діяти у встановлених Конституцією
України межах і відповідно до законів України, не втручаючись у діяльність інших гілок
державної влади, зокрема діяльність адміністративних органів.
Як зазначалося вище, адміністративне
стягнення може бути накладено не пізніше
як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.
Таким чином, для більшості правопорушень
точкою відліку строку давності притягнення
до адміністративної відповідальності є день
вчинення правопорушення.
При цьому день вчинення правопорушення в 2-місячний строк не включається.
Строк спливає о 24 годині останньої доби
другого місяця.
Постановою Пленуму Верховного суду
України «Про практику розгляду судами
скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» передбачено,
що при перевірці додержання органом чи
посадовою особою, встановленого двомісячного строку застосування адміністративного
стягнення судам слід мати на увазі, що при
правопорушеннях, які тривають (самоправне зайняття жилого приміщення, порушення або невиконання встановлених правил
пожежної безпеки, невиконання обов’язків
по вихованню і навчанню дітей), зазначений
строк обчислюється з дня виявлення правопорушення [10].

Правова норма, що поширюється на широке коло правовідносин, є загальною. На
цю тему Міністерство юстиції у своєму Листі
зазначає, що у випадку розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному,
якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом [6].
Дробязко С. Г. справедливо підтримує
загальноприйняту позицію про те, що застосуванню підлягають спеціальні норми, які
поширюють свою дію на конкретну категорію осіб [7].
Зі змісту наведених вище правових норм
виливає, що суд може закрити провадження
у справі лише за одночасної наявності таких
умов: вчинення (виявлення) адміністративного правопорушення; закінчення встановленого законом двомісячного строку, перебіг
якого розпочинається з дня вчинення правопорушення (при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня
його виявлення).
Кожен нормативно-правовий акт, що
передбачає строки накладення адміністративних стягнень має специфічні правила їх
реалізації. Однак, не зважаючи на те, що застосуванню підлягає спеціальна норма, яка
встановлює строк, провадження у справі
здійснюється за загальними правилами Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Демський Е. Ф., розглядаючи це питання, також зауважив, що загальний порядок
провадження у справах про адміністративні
правопорушення, визначений Кодексом про
адміністративні правопорушення, не може
бути змінений специфічними правилами
розгляду окремих категорій справ [8, с. 117].
З цього приводу справедливо зазначає
Огороднікова І. І., стверджуючи, що жоден з
нормативно-правових актів не закріплює повною мірою окремий вид провадження, а отже
й процедуру застосування стягнень [9, С. 521].
Визначення на законодавчому рівні у
статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення тривалості строків накладення адміністративного стягнення безпосередньо пов’язано з можливістю реального впливу адміністративної відповідальності
на суспільні відносини, поведінку суб’єктів,
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перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України; Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
може бути накладено протягом трьох місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року
з дня їх вчинення, а у разі вчинення таких
правопорушень іноземцями або особами без
громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рішення про
примусове повернення чи примусове видворення з України, – протягом часу, необхідного для їх виїзду з України, але не пізніше
строку, визначеного законом для виїзду цих
осіб з України чи забезпечення їх примусового видворення з України.
У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника
ознак адміністративного правопорушення,
адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.
Накладення адміністративного стягнення встановлює для правопорушника певні
несприятливі юридичні наслідки: повторне,
протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, визнається
обтяжливою обставиною; законодавство про
адміністративні правопорушення досить часто розглядає повторність як кваліфікуючу обставину; в окремих випадках повторне вчинення однорідного правопорушення тягне
кримінальну відповідальність.
У зв’язку з цим стаття 39 Кодексу України
про адміністративні правопорушення встановила строк, після закінчення якого особа
вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Цей строк обчислюється з моменту закінчення адміністративного стягнення і становить один рік.
Для визнання особи такою, що не була
піддана адміністративному стягненню, не потрібно видання будь-якого спеціального документа, а тому тягнення погашається автоматично після закінчення зазначеного строку і у випадках невчинення протягом цього
строку нового адміністративного проступку.
Якщо ж особа вчинить нове правопорушення до погашення стягнення за попереднє,

Тобто точкою відліку тут є момент виявлення проступку. Це пояснюється характером триваючих правопорушень. Вони
вчинюються більш менш тривалий час, характеризуються безперервним здійсненням
єдиного діяння. До триваючих правопорушень відносять правопорушення, які вчиняються протягом певного періоду: відсутність
ведення бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування чи ведення його з порушенням
встановленого порядку. Наприклад, таке
правопорушення, як прийом на роботу без
паспорта, починається в день, коли посадова особа організації прийняла на роботу особу без паспорта або з недійсним паспортом і
триває до тих пір, поки факт правопорушення не буде виявлено компетентним органом
чи посадовою особою [11].
У разі відмови в порушенні кримінальної
справи або закриття кримінальної справи,
але при наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення – адміністративне стягнення може бути накладено
не пізніше як через місяць з дня прийняття
рішення про відмову з порушенні кримінальної справи або про її закриття за частиною 2
статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У вищевказаній статті законодавець вказує, що у разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної
справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил,
стягнення у вигляді попередження, штрафу
може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову
в порушенні кримінальної справи або про її
закриття. При цьому товари та транспортні
засоби підлягають конфіскації незалежно від
часу вчинення або виявлення порушення
митних правил.
Адміністративне стягнення за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією,
а також правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 212-21 цього Кодексу,
може бути накладено протягом трьох місяців
з дня його виявлення, але не пізніше двох
років з дня його вчинення.
Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями
204-1 і 204-2 цього Кодексу, тобто незаконне
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перебіг строку переривається. Строк давності в цих випадках починається з моменту закінчення виконання адміністративного стягнення, призначеного за новий проступок.
Правовим наслідком закінчення строку є
неможливість притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинене нею
діяння. У цьому разі провадження не може
бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю на підставі пункту 7 частини 1 статті 247
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Висновки та пропозиції
Підсумовуючи вищесказане, варто наголосити, що строки накладення адміністративних стягнень в Україні є досить короткими. Практика засвідчує їх недостатність
для прийняття рішення у справі про адміністративне правопорушення. Таких короткотривалих строків у законодавстві зарубіжних
країн не існує. У деяких державах застосовуються однорічні строки, в інших – дворічні,
а подекуди навіть п’ятирічні. З іншого боку,
строки притягнення до відповідальності не
повинні бути занадто тривалими, оскільки це
порушуватиме принцип правової визначеності і змушуватиме певних осіб невизначено довгий період перебувати у стані суб’єкта,
який притягається до відповідальності.
Проте, надто короткий строк призводить
до поширення в суспільстві небезпечного
відчуття безкарності за вчинені порушення.
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Keywords: administrative penalty, terms of prosecution, administrative liability, administrative measures, administrative offenses.
65

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄÎ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß
ÍÀÑÈËÜÍÈÖÜÊÈÌ ÇËÎ×ÈÍÀÌ
ªÂÄÎÊ²ÌÅÍÊÎ Ñâ³òëàíà Â³êòîð³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ Õàðê³âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî
³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ³ì. çàñë. ïðîô. Ì.Ñ. Áîêàð³óñà
ªÂÄÎÊ²ÌÅÍÊÎ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà
Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
профілактика криміногенних факторів, що
зумовлюють насильство.
Настала гостра потреба вжиття дієвих заходів боротьби та запобігання насильницьким злочинам. Певні кроки щодо цього, які
робляться з метою законодавчого врегулювання проблем боротьби із злочинністю,
потребують належного наукового узагальнення й аналізу. Підкреслимо, що стан дослідження проблеми ще не відповідає вимогам
сьогодення. Передусім відчувається гостра
необхідність розробки нових, ефективних
підходів до здійснення запобігання злочинам, завдяки чому можна досягти відчутних
позитивних зрушень у подоланні тенденції
зростання їх кількості. Враховуючи це, метою цієї статті є обґрунтування думки про те,
що саме комплексний інтегративний підхід
до формування системи запобіжних заходів
є запорукою успіху у справі протидії насильницьким злочинам.
Загалом цій проблемі у кримінології приділена певна увага, зокрема у роботах Г.А. Аванесова, В.С. Батиргареєвої,
Є.О. Гладкової, В.В. Голіни, Л.М. Давиденка, І.М. Даньшина, О.М. Джужи, А.Е. Жалинського, А.П. Закалюка, О.Г. Кальмана,
О.М. Костенка, В.М. Кудрявцева, О.М. Литвака, О.М. Литвинова, Ф.А. Лопушанського,
В.В. Лунєєва, О.Б. Сахарова, В.М. Соміна та
деяких інших вчених, адже для науковців
реалії життя дають багато фактів для аналізу
й осмислення. Втім питання інтеграції форм
і методів, а також засобів запобігання насильницьким злочинам так і залишилось поза

Статья посвящена анализу общих и специальных мер предотвращения насильственных преступлений. Сформулировано понятие
названных мер и рассмотрена их специфика.
Определены сферы интеграции данных мер с
одновременной разработкой предложений по
совершенствованию отдельных направлений
оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: насильственное преступление, правоохранительные органы, предотвращение, противодействие, сотрудник.
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються
в Україні найвищою соціальною цінністю
(ст. 3 Конституції України). Питання забезпечення захисту прав людини і громадянина є пріоритетним у правовій державі. Відомо, що основним, базовим правом людей є
право саме на безпеку. Ця конституційна
концепція є вихідною, загальною, а тому
повною мірою актуальною для теперішнього моменту, особливо з урахуванням того,
що зараз, як ніколи, проблеми боротьби з
протиправними проявами у суспільстві набули доленосного значення. У цих умовах
правовий стандарт охорони людського життя, здоров’я і гідності потребує додаткових
гарантій, бо їх життєдіяльність у цей конкретний історичний момент пов’язана з постійно наявним ризиком виникнення безпосередніх чи потенційних небезпек для
їх життя та здоров’я. На цьому фоні значно
ускладнюється протидія, запобігання та
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увагою дослідників; натомість від них прямо
залежить безпека всього населення нашої
держави.
Підхід до насильницької злочинності як
до соціально-негативного явища передбачає
відповідну стратегію дій щодо запобігання
злочинної поведінки. Система запобігання
включає в себе діяльність спеціалістів з різних галузей знань: психології, педагогіки,
права, спрямованих на запобігання можливим психологічним, соціокультурним та поведінковим відхиленням осіб, які належать
до «груп ризику», збереження, підтримку і
захист, нормального рівня життя та сприяння їм у досягненні поставлених цілей. Отже,
запобігання насильницьким злочинам – це
комплексна діяльність, яка має на меті усунення ймовірності вчинення злочину і виступає в декількох взаємозалежних аспектах:
– як засіб соціального регулювання
найбільш значимих суспільних відносин;
– комплекс заходів правового, виховного, спеціально-кримінологічного характеру;
– система різних рівнів запобігання і
превенції злочинності, що лежить в основі
діяльності різних суб’єктів.
Комплекс заходів із запобігання насильницьким злочинам повинен бути спрямований на вирішення наступних завдань:
– визначення індивідуальних факторів
ризику і вжиття заходів, що змінюють злочинну поведінку особи;
– налагодження співпраці працівників
правоохоронних органів з громадськістю та
проведення профілактичних бесід серед осіб
з девіантною поведінкою;
– систематичний аналіз оперативної
обстановки в межах певних адміністративно-територіальних одиниць, проведення
систематичних комплексних відпрацювань
найбільш криміногенних ділянок місцевості,
районів тощо із залученням різних сил та засобів правоохоронної діяльності;
– спостереження за особами, схильними до злочинної поведінки, з метою вчасного втручання та формування моральних
стандартів поведінки, пропаганда здорового
способу життя, розвиток системи цінностей,
спрямованих на нейтралізацію різних девіантних форм поведінки особи;

– створення цивілізованої, соціально
орієнтованої моделі контролю над супутніми
(фоновими) явищами, що супроводжують насильницьку злочинність;
– розробка міжвідомчих програм або
скоординованих планів погоджених дій різних суб’єктів щодо усунення причин на умов
вчинення злочинів певної категорії.
Залежно від ієрархії причин та умов
злочинності виділяють три основні рівні
її запобігання: загальносоціальний, спеціально-кримінологічний та індивідуальний
[1, с. 159].
Загальносоціальне запобігання злочинності пов’язане з найбільш значущими видами соціальної діяльності, масштабними заходами щодо розвитку економіки, соціальної
інфраструктури, управлінської сфери, підтримання культури й моральності, зміцнення конституційних засад законності стосовно
забезпечення прав, свобод, законних інтересів громадян та їх соціального захисту. Такі
заходи, як правило, розглядають як основу спеціальної профілактики, оскільки вони
спрямовані на обмеження підґрунтя злочинності та протидію криміногенним факторам
у суспільстві.
Основними напрямками загальносоціального запобігання злочинам будуть виступати три сфери: соціально-економічна, політико-правова і духовно-моральна [2, с. 294].
Насамперед, запобігання насильницьким
злочинам – це комплекс перспективних соціально-економічних і культурно-виховних заходів, спрямованих на подальший розвиток
та вдосконалення відносин між громадянами і усунення або нейтралізацію разом з тим
причин та умов злочинності в цілому. Тому
вирішальна роль у поступовому зменшенні
соціальних суперечностей в усіх сферах соціального життя громадян належить розумній
господарсько-організаційній та культурновиховній діяльності державних органів та
громадських організацій. Запобіжний потенціал цієї діяльності полягає в тому, що вона
протидіє негативним явищам і процесам,
які сприяють відтворенню або збільшенню
рівня злочинів, стимулює законослухняну
поведінку людини. Вони не мають спеціальної мети боротьби зі злочинними проявами,
але проведення їх у життя створює необхідні
67

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

умови для попередження кримінально караних діянь [3, с. 102].
Соціальним адресатом загальносоціального запобігання насильницьким злочинам
може бути як усе населення нашої держави,
так і окремих регіонів чи місцевостей. Загальносоціальне запобігання насильницьким
злочинам спрямоване на мобілізацію всіх
членів суспільства для боротьби із такими
явищами об’єктивної дійсності, які за певних
умов створюють можливість переходу окремих осіб від загальноприйнятої до антигромадської позиції та поведінки. Загальносоціальне запобігання покликане забезпечити
нормальну, тобто правомірну поведінку всіх
членів суспільства, інакше кажучи це стримувальний від правопорушень вплив на всіх
осіб, який має своїм джерелом соціальні, в
тому числі правові норми, відповідну поведінку державних органів, громадських організацій та окремих осіб.
Отже, метою загальносоціального запобігання насильницьким злочинам є доведення
до всіх членів суспільства правил та норм поведінки, роз’яснення, тлумачення наслідків
вчинених правопорушень. Крім того, це позитивний ефект продуманої соціальної політики, яка здійснюється не тільки і не стільки
з метою безпосереднього запобігання злочинності; воно спрямоване, перш за все, на
вирішення економічних та соціальних завдань держави. Метою загальносоціального
запобігання злочинності є також зменшення
соціальних суперечностей, криміногенного
протистояння різних верств населення, що
сприяє побудові міцного фундаменту нормального функціонування всіх соціальних
сфер, правового виховання дітей та молоді,
оздоровлення морального клімату в суспільстві, впровадження високих моральних цінностей у ньому, додержання демократичних
засад та інше. Прогресивні соціальні програми, спрямовані на утвердження законності,
поваги до конституційних прав і свобод людини, зміцнення громадського порядку, дисципліни, на вирішення проблем поєднання
громадських, виробничих, сімейно-побутових інтересів сім’ї, соціальної адаптації маргінальних верств населення, є компонентами
загальносоціального вектора запобіжної діяльності.
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Із загальносоціальним запобіганням насильницьким злочинам тісно пов’язане спеціальне запобігання, під яким слід розуміти
соціальний процес, основою якого є використання спеціальних методів і прийомів,
знань та навичок регулювання соціальних
відносин винятково з метою ліквідації тих їх
негативних моментів, які можуть провокувати вчинення злочинів, тобто з метою забезпечення дотримання кримінально-правових
вимог [4, с. 100]. Воно спрямоване на виявлення і усунення або послаблення дії факторів, що детермінують злочинність у цілому,
окремі види і групи злочинів, причини та
умови конкретних злочинів [5, с. 25-26].
Враховуючи стресові ситуації, з якими
кожен день стикається людина, збільшення психічних відхилень, загальної девальвації моральних цінностей, наркотична та
алкогольна епідемія, яка захопила населення, працівники правоохоронних органів
зобов’язані бути максимально витриманими,
рішучими, їх діяльність повинна бути гуманною як за формою, так і за суттю. Працівники повинні поєднувати професійні знання,
навички та загальнокультурний потенціал.
Найважливішими заходами спеціальнокримінологічного запобігання є: втручання
у кризові ситуації; зменшення практичних
можливостей вчинення насильницьких злочинів; виховна та інформаційна робота серед
населення; залучення громадськості до запобігання насильницьким злочинам; надання
допомоги жертвам цих злочинів тощо.
З метою запобігання насильницьким злочинам можуть здійснюватись заходи по створенню обстановки, яка виключала б можливість вчинення таких злочинів. До таких заходів належать:
– посилення охорони громадського порядку в межах певних адміністративно-територіальних одиниць або на певних об’єктах;
– виставлення додаткових (спеціальних) патрулів поліції або представників громадських формувань у місцях ймовірного
вчинення злочинів;
– обладнання об’єктів засобами технічного контролю та спостереження, сигналізації тощо.
Загалом, якщо запобіжна сила кримінального закону, перш за все, в його мораль68
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ному і соціальному змісті, то цей статус закону автоматично ще більше підвищується,
коли йдеться про боротьбу зі злочинними
посяганнями на життя та здоров’я. Підвищена суспільна небезпека розглядуваних злочинів зумовлена не лише загальним рівнем небезпеки, але й емоційно загостреним станом
суспільної думки щодо відвертого виклику
злочинних структур суспільству, державі, її
представникам. Отже, з метою забезпечення кримінологічної безпеки на даному рівні
необхідно вирішити наступні завдання:
– виявлення намірів криміналітету
протидіяти оперативно-службовим та службово-бойовим заходам, здійснювати насильницькі посягання;
– реалізація заходів з чинного фізичного та правового захисту різних категорій осіб,
що сприяють здійсненню правоохоронної діяльності, та їх близьких від злочинних посягань;
– розкриття, розслідування насильницьких злочинів;
– попередження і припинення проникнення представників організованих
злочинних груп, інших правопорушників
та осіб, які мають орієнтації, що суперечать
інтересам правоохоронної служби, в кадри,
спецапарат та громадські помічники;
– недопущення прийому на службу
осіб, які за своїми діловими, морально-вольовими характеристиками не відповідають вимогам здійснення правоохоронної діяльності;
– функціонування системи безперервної якісної професійної підготовки;
– виявлення, попередження, припинення протиправної діяльності окремих осіб,
що займають штатні посади, позаштатних
і негласних співробітників, а також громадських помічників, ангажованих криміналітетом або ініціативно здійснюючих службову та
цивільну зраду, іншим чином зловживають
службовим становищем;
– забезпечення збереження, припинення несанкціонованого доступу до секретної та іншої службової інформації, що характеризує правоохоронну діяльність;
– забезпечення конспірації в оперативно-розшуковій діяльності, збереження службової таємниці в адміністративно-юрисдик-

ційній та профілактичній сферах, таємниці
слідства – в процесуальній діяльності;
– забезпечення фізичної та технічної
охорони приміщень, будівель, зброї, бойової,
спеціальної та організаційної техніки, транспортних засобів, територій, що використовуються правоохоронними органами.
Отже, спеціально-кримінологічне запобігання органічно доповнює та конкретизує
загальносоціальне, але її заходи ухвалюються
і здійснюються у розрізі окремих його складових і мають часові межі. Вони цілеспрямовані, спеціалізовані і так чи інакше локалізовані у часі та просторі щодо певних строків
проведення, різних галузей господарства
тощо.
Таким чином, на підставі аналізу загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання насильницьким злочинам
можна зробити наступні висновки:
1. Запобігання насильницькій злочинності як комплексна системна реакція суспільства на злочинні явища даного виду виступає в декількох взаємозалежних аспектах:
як засіб соціального регулювання найбільш
значимих суспільних відносин у правоохоронній сфері; комплекс заходів правового,
виховного, спеціально-кримінологічного характеру впливу; система різних рівнів запобігання і припинення насильницької злочинності, що лежить в основі діяльності різних
суб’єктів.
2. Загальносоціальні заходи запобігання злочинам – це сукупність економічних,
політичних, ідеологічних, організаційних
та інших заходів. Системність і специфіка
запобіжних заходів на загальносоціальному рівні відносно насильницьких злочинів
пов’язана з комплексними дослідженням
таких груп проблем, як удосконалення ідеологічної та виховної роботи серед населення, зменшення соціальних суперечностей,
мінімізація криміногенного протистояння
різних верств населення, підвищення соціальних стандартів життя, що сприяє побудові міцного фундаменту для нормального
функціонування всіх соціальних сфер, виховання та контролю над дітьми і молоддю,
оздоровлення морального клімату в суспільстві, впровадження високих моральних цінностей у ньому тощо.
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SUMMARY
The article is dedicated to analysis of the general and specific measures of prevention of violent
crimes. It’s stressed that the prevention of violent
crimes as a complex system public reaction on this
type of crime can acting in several interrelated
aspects: as a means of social control of the most
significant public relations in the law enforcement
sphere; the complex of legal, educational, specially-criminological means; the system of various levels of prevention and suppression of violent crime,
which conducted by different subjects.
The notion of these measures is formulated
and their specificity is considered. Thus, the general social preventive measures - is an aggregate
of economic, political, ideological, organizational
and other measures. Systematic and specific of
measures on the general social level for violent
crime associated with the complex study of such
groups of the problems as the improvement of
ideological and educational work among the
population, reduction of social contradictions, the
minimization of criminal confrontation of different groups of the population, increase of social
life standards that contributes to building a solid
foundation for the normal functioning of all social spheres, education and control of children
and young people, recovery the moral climate in
society, the introduction of high moral values, etc.
But specially-criminological prevention of
violent crimes is aimed at the revelation and
elimination or weakening of the factors that determine criminality in general, separate species and
groups of crimes, the causes and conditions of specific crimes. The most optimal measures are: intervention in crisis situations; decrease the feasibility
of the violent crimes commission; educational and
information work among the population; community involvement in the prevention of violent
crimes; assistance to victims of these crimes, etc.
The sphere of the integration measures is defined and also given proposals for improving separate directions of operational activity of internal
affairs agencies.
Keywords: violent crime, law enforcement
agencies, prevention, counteraction, official.

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено аналізові загальних
та спеціальних заходів запобігання насильницьким злочинам. Сформульовано поняття
названих заходів та розглянуто їх специфіку.
Окреслено сфери інтеграції запобіжних заходів з одночасним виробленням пропозицій з
удосконалення окремих напрямків діяльності
правоохоронних органів.
Ключові слова: насильницький злочин,
правоохоронні органи, запобігання, протидія,
працівник.
3. Спеціально-кримінологічне запобігання насильницьким злочинам спрямоване на виявлення і усунення або послаблення
дії факторів, що детермінують злочинність у
цілому, окремі види і групи злочинів, причини та умови конкретних злочинів. Найбільш оптимальними заходами є: втручання
у кризові ситуації; зменшення практичних
можливостей вчинення насильницьких
злочинів; виховна та інформаційна робота
серед населення; залучення громадськості
до запобігання насильницьким злочинам;
надання допомоги жертвам цих злочинів
тощо.
4. Загальносоціальне та спеціальнокримінологічне запобігання насильницьким
злочинам взаємопов’язані і взаємодоповнюють одне одного.
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ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÈÕ
ÐÀÕÓÍÊ²Â ßÊ ÍÅÃËÀÑÍÀ ÑË²Ä×À Ä²ß:
Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÉ ÒÀ ²ÍÎÇÅÌÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä
ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÎÐÒÈÍÑÜÊÈÉ Âîëîäèìèð Ëüâîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
ïðîôåñîð êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ²íñòèòóòó
ïðàâà, ïñèõîëîã³¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà», çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè.
ÓÄÊ 343.132
з цього питання свідчить про те, що право держави на таємне втручання у права
громадян визнається ЄСПЛ допустимим
лише за наявності відповідних умов, однією з яких є можливість такого втручання
способом, визначеним Законом. Така вимога покликана зробити вказане втручання держави передбаченим для громадян,
істотно ускладнювати зловживання владних інституцій і надати особам, права яких
були обмежені та порушені, ефективні засоби контролю і правового захисту. Так, за
офіційними даними, у низці держав Європи (Великобританія, Німеччина, Франція,
Нідерланди, Данія, Швейцарія тощо) уже
наприкінці 80-х – початку 90-х років ХІХ
сторіччя у кримінальному процесуальному
законодавстві були передбачені нові, як їх
називали, «спеціальні» («особливі)» слідчі
дії.
Різноманітні теоретичні і практичні
проблеми негласного отримання інформації відображені у наукових працях як
відомих вітчизняних, так і закордонних
науковців, як-от: О.М. Бандурка, Б.І. Бараненко, Р.І. Благута, Е.О.Дідоренко,
О.М. Дроздов, І.І. Когутич, Л.М. Лобойко,
Д.Й. Никифорчук, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова,
В.Г. Уваров, Р.М, Шехавцов, М.Є. Шумило
та ін.
В умовах суттєвого оновлення вітчизняного кримінального процесу виникає
потреба дослідження загальнотеоретичного та нормативно-правового аналізу про-

Статья посвящена процессуальной правовой платформе мониторинга банковских счетов, как негласное следственное (розыскное)
действие. Научные исследования этого института полезны как с позиций соблюдения
конституционных прав граждан в финансовоправовых отношениях, так и для следственной и судебной практики.
В статье рассмотрено понятие и содержание информации, которую можно определить как банковскую тайну, выясняется процедура проведения мониторинга банковских
счетов, определены основные требования процессуального сопровождения, сроки проведения, типичные следственные ситуации. Проанализирован опыт отдельных иностранных
государств в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Ключевые слова: негласное следственное
(розыскное) действие, мониторинг банковских счетов, процессуальное сопровождение,
финансово-правовые отношения, следственная техника, банковская тайна.
Вступ
Для більшості європейських держав заходи, які є подібними до вітчизняних негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів, вже давно стали звичним
явищем. Перевірка законності проведення таких заходів неодноразово була предметом розгляду Європейського суду з прав
людини (далі – ЄСПЛ). Судова практика
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цесуальних аспектів моніторингу банківських рахунків в Україні та окремих зарубіжних держав.

слідувань мали можливість використовувати широкий спектр слідчих технік, які
можуть бути застосовані до розслідування
відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів та фінансування тероризму.
Такі слідчі техніки включають: таємні операції, перехоплення зв’язку, організація
доступу до комп’ютерних систем та контрольовані поставки. Крім того, держави
повинні мати ефективні механізми для
вчасного встановлення того, чи ведуть та
контролюють фізичні або юридичні особи
рахунки [2].
В Україні таким органом державної
влади, який уповноважений здійснювати
моніторинг, є Державна служба фінансового моніторингу. Держфінмоніторингом,
як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення. Зокрема, за 2019 рік
Держфінмоніторингом підготовлено 893
матеріали (з них 503 узагальнені матеріали та 390 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:
- органів прокуратури 117 матеріалів (з
них 40 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів);
- Державної фіскальної служби України 218 матеріалів (з них 158 узагальнених
матеріалів та 60 додаткових узагальнених
матеріалів);
- органів внутрішніх справ 173 матеріали (з них – 149 узагальнених матеріалів та
24 додаткових узагальнених матеріалів);
- Служби безпеки України 215 матеріалів (з них – 104 узагальнених матеріали та
111 додаткові узагальнені матеріали);
- Національного антикорупційного
бюро України 155 матеріалів (з них – 41
узагальнений матеріал та 114 додаткових
узагальнених матеріалів);
- Державного бюро розслідувань 15 матеріалів (з них – 11 узагальнених матеріалів та 4 додаткові узагальнені матеріали).
У вказаних матеріалах сума фінансових
операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого

Постановка проблеми
Відповідно до ч. 66 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються
суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають
проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу [1].
Моніторинг банківських рахунків як
НСРД була запроваджена у вітчизняне
законодавство задля забезпечення міжнародних зобов’язань України в частині боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму, а також надання можливості НАБУ ефективно боротися з корупційними правопорушеннями посадовців
високого рангу.
Міжурядовим органом, метою роботи якого є розвиток і впровадження на
міжнародному рівні заходів і стандартів
з боротьби щодо відмивання грошей, є
ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering). Функції ФАТФ полягають
у відслідковуванні процесів імплементації
таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні
та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з
відмиванням грошей. ФАТФ плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на
протидію відмиванню «брудних» грошей.
Ця організація була заснована в липні
1989 року з ініціативи президента Франції
і Європейської комісії під час Паризької
зустрічі на вищому рівні сімома провідними державами: Францією, США, Канадою,
Японією, Німеччиною, Великобританією
та Італією.
Рекомендації ФАТФ передбачають,
що держави повинні забезпечити, щоб їх
компетентні органи при проведенні розªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд. гривень.
Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 211 матеріалів (47 узагальнені матеріали та 164 додаткові узагальнені
матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: Національного антикорупційного бюро України
155 матеріалів (з них – 41 узагальнений
матеріал та 114 додаткових узагальнених
матеріалів); органів прокуратури України
38 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 37 додаткових узагальнених матеріалів); Служби безпеки України 14 матеріалів (з них – 4 узагальнені матеріали та
10 додаткових узагальнених матеріалів);
органів фіскальної служби України 3 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та
2 додаткові узагальнені матеріали); – органів внутрішніх справ 1 додатковий узагальнений матеріал.
У вказаних матеріалах сума фінансових
операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого
злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 41,8 млрд. гривень [3].
Сутність моніторингу банківських рахунків, відповідно до ст. 2691 КПК України, полягає в отриманні детективом НАБУ
відповідно до ухвали слідчого судді в поточному режимі від банку інформації про
операції, що здійснюються на одному або
декількох банківських рахунках з метою
фіксування злочинної дії з використанням конкретного банківського рахунку в
банківській установі на території України
або розшуку чи ідентифікації майна, що
підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації. Проведення моніторингу банківських рахунків відповідно до статей 246 і
2691 КПК України можливе лише у кримінальних провадженнях щодо тяжких та
особливо тяжких злочинів, віднесених до
підслідності НАБУ.
Відповідно до ст. 2691 КПК України за
наявності обґрунтованої підозри, що особа здійснює злочинні дії з використанням
банківського рахунку, або з метою роз-

шуку чи ідентифікації майна, що підлягає
конфіскації або спеціальній конфіскації,
у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності НАБУ, прокурор може
звернутися до слідчого судді для винесення ухвали про моніторинг банківських рахунків.
Згідно з ухвалою слідчого судді про
моніторинг банківських рахунків, банк
зобов’язаний надавати НАБУ в поточному
режимі інформацію про операції, що здійснюються на одному або декількох банківських рахунках.
Слідчий суддя в ухвалі про моніторинг
банківських рахунків повідомляє керівника банківської установи про обов’язок нерозголошення інформації про проведення
цієї негласної слідчої (розшукової) дії і про
відповідну кримінальну відповідальність.
На підставі ухвали слідчого судді керівник
банківської установи зобов’язаний письмово попередити усіх її працівників, залучених до моніторингу банківських рахунків,
про обов’язок нерозголошення інформації про проведення цієї негласної слідчої
(розшукової) дії і про можливу кримінальну відповідальність.
Інформація про операції, що здійснюються на банківських рахунках, повинна
доводитися до відома НАБУ до виконання
відповідної операції, а у разі неможливості
– негайно після її виконання [4]. Форма та
порядок такого повідомлення забезпечує
таємний, прихований характер проведення моніторингу банківських рахунків. Рух
коштів по банківському рахунку фіксується в протоколі цієї НСРД, який складається відповідно до вимог статей 104-106,
252 КПК України, розділів IV, V Інструкції про організацію проведення негласних
слідчих (розшукових)дій та використання
результатів у кримінальному провадженні
[5].
Проаналізувавши дану НСРД, можемо
виокремити її недоліки процесуальної регламентації: недостатня юридична визначеність процедури провадження; невизначеність процесуальної форми фіксації виявленої доказової інформації; неврегульованість процедури дій посадових осіб, які
можуть бути спрямованими на можливість
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тимчасової затримки банківських операцій в інтересах слідства, коли повідомлення про оформлювані банківські операції
здійснюється до їх виконання.
З метою більш повного розуміння сутності проблеми моніторингу банківських
рахунків розглянемо положення чинного
кримінального процесуального законодавства окремих держав: Французької Республіки, Республіки Австрія, Великобританії
та Уельсу.
КПК Франції безпосередньо не передбачає моніторинг за банківськими операціями. Однак на практиці це регулюється
загальними правилами, передбаченими в
КПК, ст. 601 КПК Франції, яка, в поєднанні з ст. 13222 Кримінального кодексу, дає
право працівникам поліції здійснювати запит на інформацію про банківські рахунки, банківські операції та здійснювати моніторинг. Відповідно до ст. 601 КПК Франції, працівник поліції може вимагати у
будь-якої особи, установи або організації,
незалежно від форми власності, або будьякої державної служби, які можуть володіти будь-якими документами, що мають
відношення до справи, надати йому ці документи. Без законних підстав обов’язок
зберігати професійну таємницю не може
бути причиною невиконання вимоги поліцейського. Ненадання відомостей на
вимогу поліцейського в розумний строк
становить собою злочин, який карається
штрафом. До того ж, відповідно до статті
13222 Кримінального кодексу Франції прокурор, слідчий суддя або суд може вимагати від сторін, будь-якого органу державної
влади, фінансової установи або грошових
фондів, не конфіденційного повідомлення
відповідної інформації фінансового характеру [6].
КПК Австрії розмежовує відомості про
банківські рахунки та банківські операції. У ст. 109 п. 3 КПК Австрії зазначено:
«Відомості про банківські операції означають огляд документів і інших записів у
кредитній установі або позначають інститут фінансової сфери щодо типу та обсягу
ділових відносин, бізнес-операцій і інших
дій у сфері бізнесу, а також пов’язані з цим
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

відносини протягом певного періоду часу
в минулому або в майбутньому».
Для того, щоб отримувати відомості про банківські операції, необхідна наявність причетності особи до вчинення
умисного злочину або іншого злочинного діяння, яка відноситься до компетенції земельного суду. Крім того, ст. 116п. 2 КПК Австрії вимагає наявності загальної підозри в тому, що відповідно до
цієї інформації: окремі документи про ділові відносини можуть бути конфісковані
і що ця конфіскація необхідна для розслідування будь-якого злочину; об’єкти або
інші активи можуть підлягати конфіскації
відповідно до постанов про конфіскацію
власності; операція має ознаки злочину,
який буде переслідуватися в судовому порядку.
Прокурор, на підставі дозволу суду, повинен ухвалити постанову про моніторинг
банківських операцій. Суд у своєму дозволі повинен встановити термін для виконання цієї слідчої дії.
Кредитні та фінансові установи та їх
співробітники зобов’язані сприяти огляду документів і записів, а також надавати
їх. Установа може оскаржити дозвіл суду і
відмовитися надавати інформацію або передати записи. У цьому випадку установа
повинна передати відомості та записи органам досудового розслідування в закритому упакуванні. Працівники поліції потім
передають ці матеріали Вищому земельному суду, який у подальшому ухвалить рішення про виїмку документів.
Згідно з п. 5 ст. 116 КПК Австрії, як
тільки відповідна фінансова установа, обвинувачений і особи,які мають розпорядчі
повноваження в даних ділових відносинах
стають відомими прокурору, постанова
прокурора і дозвіл суду повинні бути вручені цим особам. Прокурор може відкласти повідомлення до того моменту, поки це
становитиме загрозу досудовому розслідуванню. Відповідно до п. 4 ст. 83 КПК Австрії, якщо обвинувачений стане відомий
прокурору перед проведенням слідчої дії
і обвинуваченому був наданий захисник,
постанова та дозвіл суду мають бути направлені захиснику [7].
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Закон Великобританії «Про доходи
від злочинної діяльності» (The Proceeds of
Crime Act) передбачає необхідність видання судом постанови про здійснення моніторингу, за зверненням правоохоронних
органів, які розслідують наявність активів, одержаних злочинним шляхом з метою їх подальшої конфіскації чи злочини,
пов’язані з «відмиванням» грошей [8].
Стосовно розслідування справи про подальшу конфіскацію, то повинна бути наявна обґрунтована підозра, що особа, зазначена в постанові, одержує від злочинної поведінки. У разі розслідування справи
про відмивання грошей, має бути наявна
обґрунтована підозра, що особа, яка зазначена в постанові, вчинила цей злочин.
У всіх випадках повинна бути наявність
обґрунтованого переконання вважати, що
одержання інформації про банківські рахунки здійснюється в публічних інтересах
і ця інформація, ймовірно, становитиме
доказову цінність для розслідування справи.
Постанова ухвалюється для того, щоб
сприяти розслідуванню справ про конфіскацію або відмивання грошей. Моніторинг
банківських рахунків триває до 90 днів,
але звертатися з повторним клопотанням
можна лише після закінчення цього терміну. Постанова може бути ухвалена тільки стосовно вказаної особи. Для юридичних осіб не встановлено ніяких спеціальних правил. Банк або фінансова установа
зобов’язані виконувати постанову, і таким
чином здійснюють співпрацю з органами
досудового розслідування.
Дозвіл надається або Судом Корони
(Crown Court) або Верховним судом, в залежності від характеру розслідування. Постанова видається в письмовій формі [8].

ти, що така діяльність може передбачати
й очевидні зловживання, мати замовне забарвлення. Як і будь-яка негласна слідча
(розшукова) дія, моніторинг банківських
рахунків має детально регламентуватися
з дотриманням принципів юридичної визначеності та пропорційності. Кримінальне процесуальне законодавство України
повинно враховувати, що мета застосування такої дії має бути суспільно значущою,
а засіб для її досягнення – найменш обтяжливим під час провадження. Перспективи
подальшого дослідження проблеми вбачаються в розробці пропозицій щодо удосконалення ст. 2691, запозиченні світового
досвіду, дотриманні міжнародно-правових
стандартів тощо.
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Висновки
Внесення змін до чинного кримінального процесуального законодавства, зокрема доповнення такою негласною слідчою (розшуковою) дією, як «Моніторинг
банківських рахунків», породжує чимало
проблем і запитань, що потребують подальшого врегулювання з точки зору науковців й практиків. Варто усвідомлюва75
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена процесуальній правовій платформі для моніторингу банківських
рахунків, як негласної слідчої (розшукової) дії.
Наукові дослідження цього інституту є корисними як з позицій дотримання конституційних прав громадян у фінансово – правових
відносинах, так і для слідчої та судової практики.
У статті розглянуто поняття та зміст
інформації, яку можна визначити як банківську таємницю, з’ясовується процедура проведення моніторингу банківських рахунків, визначено основні вимоги процесуального супроводу, строки проведення, типові слідчі ситуації. Проаналізовано досвід окремих іноземних
держав у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму
Ключові слова: негласна слідча (розшукова)
дія, моніторинг банківських рахунків, процесуальний супровід, фінансово-правові відносини,
слідча техніка, банківська таємниця.

SUMMARY
For most European countries, the means, which are
similar to the native investigative actions in the course
of the criminal case, have become usual. According to
the official data in some European countries (such as
Great Britain, Germany, France, The Netherlands,
Denmark, Switzerland, etc.) at the end of 80s – the
beginning of the 90s of the XIX century the Criminal
Law were foreseen new, as they were called “special”
investigative actions.
Monitoring of the bank accounts as unspoken investigative action was implemented in our law in order
to provide for the international obligations of Ukraine
in the fight with money laundry and terrorism financial
support, and also for giving the National Anticorruption Bureau of Ukraine the opportunity to effectively
fight with the corruption of the high level authorities.
The intergovernmental authority that develops
and implements actions and standards on the international level as for the money laundry is Financial
Action Task Force on Money Laundering (FATFML).
This authority actively cooperates with many international organizations, which are targeting to combat
“dirty” money laundry.
Financial Action Task Force on Money Laundering recommends that the countries should provide the
appropriate authorities on site have the capability of
taking a wide spectrum of investigational actions in the
money laundry investigations, connected crimes and
financing the terrorism. These are the following investigational techniques: secret operations, connection interception, access to the computer systems and controlled
supplies.
In Ukraine such authority is the State Financial
Monitoring Service. This Service , as a financial intelligence of Ukraine, takes the intensified measures of
the practical nature when fighting the incomes laundry, which were gained in a criminal way, terrorism financing and financing of the mass destruction weapon
spreading.
Bank accounts monitoring means that according
to the Criminal Code of Ukraine, the National Anticorruption Bureau of Ukraine’s detective by the decision of the investigating judge gains the current information from bank as for the transactions on one or
many accounts in order to place the criminal actions
with the help of a particular bank account in the bank
on the territory of Ukraine; or to look for or identify
the property which is to be confiscated. According to the
Criminal Code of Ukraine bank accounts monitoring
is only possible during the criminal investigations of the
felony or extremely serious crime, which are under the
National Anticorruption Bureau of Ukraine jurisdiction.
Key words: covert investigative (search) action,
monitoring of bank accounts, procedural support, financial and legal relations, investigative equipment,
banking secrecy.
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У статті визначено місце і роль автоматизованих інформаційно-пошукових систем
як непроцесуальної форми використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів. Відзначається, що на практиці
їх використання пов’язується насамперед з
необхідністю отримання орієнтуючої інформації у провадженнях зазначеної категорії,
що значно розширює практичні можливості
слідчого в пізнанні явищ і процесів, які є характерними саме для корупційної злочинної
діяльності з урахуванням специфіки останньої. Звертається увага на процесуальні недоліки щодо відсутності правових підстав використання цієї облікової інформації у якості
самостійних джерел доказів, що значною мірою знижує кількість звернень до криміналістичної облікової інформації, тим самим,
перешкоджаючи своєчасному розслідуванню і
розкриттю злочинів, веде до утворення цілого ряду проблем, e тому числі і до відсутності
порівняльного матеріалу, використовуваного
для поповнення баз даних. Обґрунтовано необхідність внесення доповнень до КПК України
щодо усунення цих помилок. Розглядається сучасний стан технологій штучного інтелекту,
його поняття та основні напрямки розвитку.
Відзначається, що забезпечення кримінального судочинства новітніми системами штучного інтелектe має безліч переваг, які виявляються насамперед e можливості обробки
та аналізу величезних масивів даних у максимально стислі строки, що набуває суттєвого
значення в умовах надмірної завантаженості
слідчих, які з об’єктивних причин не в змозі

приділити достатньої уваги здійсненню ґрунтовної аналітичної роботи, на виконання
якої може знадобитися більше часу, ніж це
було б можливо у межах розслідування кримінального провадження. З огляду на зазначене
запропоновано створення і впровадження у
правоохоронну діяльність автоматизованої
консультаційно-аналітичної системи під
умовною назвою «Протидія корупційній злочинності», що може слугувати додатковим
методичним ресурсом, який забезпечить інформаційний криміналістичний супровід розслідування корупційних злочинів та дозволить
компенсувати відсутність практичного досвіду у співробітників правоохоронних органів,
які здійснюють кримінальне провадження
щодо цієї категорії злочинів.
Ключові слова: злочин, корупція, протидія, криміналістика, експертно-криміналістичні обліки, технології штучного інтелекту.
Постановка проблеми
Під час розслідування корупційних злочинів суттєву роль відіграють непроцесуальні форми використання спеціальних
знань. Їх використання пов’язується насамперед з необхідністю отримання орієнтуючої інформації у провадженнях зазначеної
категорії, що значно розширює практичні
можливості слідчого в пізнанні явищ і процесів, які є характерними саме для корупційної злочинної діяльності з урахуванням
специфіки останньої. За їх допомогою слідчий має змогу з’ясувати додаткові факти та
відомості про обставини, при яких були до77
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злочинності при реалізації правоохоронної
функції.

пущені розтрати, нестачі або інші службові
зловживання, одержати спеціальні довідкові дані стосовно особливостей фінансовогосподарської діяльності юридичної особи,
порядку ведення бухгалтерського обліку
і фінансової звітності в даному господарюючому суб’єкті, практики укладення й
виконання окремих видів господарських
договорів та, відповідно, перевірити правильність та законність дій уповноважених
службових осіб. Особливе місце у цьому аспекті займає проблема дослідження місця і
ролі автоматизованих інформаційно-пошукових систем і технологій штучного інтелекту як непроцесуальної форми використання спеціальних знань при розслідуванні
зазначених злочинів.

Виклад основного матеріалу
Як відзначається в криміналістичній літературі, інтегрована інформаційно-пошукова система (далі – ІІПС) є сукупністю організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-телекомунікаційних засобів, що забезпечують формування й ведення інформаційно-довідкових
та оперативно-розшукових обліків, а також
авторизований доступ до інформаційних
ресурсів ІІПС і фіксацію результатів такого доступу. Зазвичай об’єктами обліку,
тобто інформаційними ресурсами ІІПС, є
відомості щодо подій, злочинів (правопорушень), осіб, речей, документів, цінностей
та іншого майна, які підлягають обліку, та
зв’язки між ними. Форми ведення цих обліків можуть бути різноманітними – криміналістичні довідники, колекції, інформаційно-пошукові комп’ютерні системи, картотеки, каталоги продукції фірм виробників
[1, c. 91–105].
На жаль, як вказував відомий ученийкриміналіст Р.С. Бєлкін, потенційні можливості використання експертно-криміналістичних обліків для розкриття і розслідування злочинів реалізуються не в повну силу.
У результаті чого, саме ця обставина змушує
не лише переглянути, а й внести конкретні
поправки в наукову і перш за все правову
основу окремої теорії про криміналістичну
реєстрацію [2, с. 187]. У цьому сенсі відзначається, що криміналістичні обліки не лише
обов’язково мають причинно-наслідковий
зв’язок з подією злочину, а й реєстраційні
(інформаційні) ознаки їх об’єктів виявляються шляхом спеціальних досліджень, що
проводяться з використанням криміналістичної техніки і спеціальних знань [3, с. 372].
Так, у кримінальних провадженнях
щодо корупційних злочинів слідчим можуть бути використані автоматизовані інформаційно-пошукові (інформаційно-довідкові) системи, що дозволяють отримувати важливу для слідства інформацію про
можливі напрями розслідування:
– підсистема «Корупція»: містить інформацію щодо всіх зареєстрованих адміні-

Ступінь розробленості проблеми
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів використання спеціальних
знань під час розслідування злочинів у
різний час приділяло увагу багато вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема:
Т.В. Авер’янова, Л.Ю. Ароцкер, Р.С.Бєлкін,
А.І. Вінберг, Г.І. Грамович, Г.Г. Зуйков,
П.П. Іщенко, Н.І. Клименко, Ю.Г. Корухов, В.К. Лисиченко, Н.П. Майліс, В.М. Махов, О.Р. Росинська, М.Я. Сегай, В.В. Семенов, І.М. Сорокотягін, В.В. Ціркаль,
Л.Г. Шапіро, В.Ю. Шепітько, В.І. Шиканов,
М.Г. Щербаковський та інші вчені. Але, нажаль, проблемні питання непроцесуальних форм використання спеціальних знань
при розслідуванні корупційних злочинів
висвітлювалися лише фрагментарно, зокрема у наукових працях З.Т. Баранової,
Ю.В. Бауліна, Н.В. Кимлик, В.В. Крюкова,
М.М. Лашка, М.В. Ляміна, Я.Є. Мишкова,
В.О. Навроцького, О.В. Пчеліної та інших
науковців.
Постановка завдання
Метою цієї статті є дослідження місця
і ролі автоматизованих інформаційно-пошукових систем як непроцесуальної форми
використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів. Ми пропонуємо більш детально дослідити можливості новітніх технологій штучного інтелекту в діяльності щодо протидії корупційній
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користанням одного друкарського устаткування, конкретних друкованих форм або
кліше, виявленню осіб, які займаються їх
виготовленням тощо. За допомогою таких
підсистем слідчий отримує узагальнені дані
про спосіб, типові сліди та механізм вчинених корупційних дій, особистість і характерні риси винних осіб, що, у свою чергу,
дозволяє правильно кваліфікувати подію,
висунути щодо неї обґрунтовані версії, а
також додатково оцінити достатність уже
зібраних доказів для прийняття конкретного процесуального рішення.
Але незважаючи на безсумнівно доказове значення одержаних за допомогою експертно-криміналістичних обліків (пошуково-довідкових систем) результатів перевірок, на сьогодні залишаються відсутніми
правові підстави використання цієї облікової інформації як самостійних джерел доказів. З цього приводу окремі дослідники
справедливо наголошують, що при сформованому підході, перевіркам за обліками відводиться лише другорядна незначна роль
після криміналістичної експертизи. Це
значною мірою знижує кількість звернень
до криміналістичної облікової інформації,
тим самим перешкоджаючи своєчасному
розслідуванню і розкриттю злочинів. Ігнорування слідчими та оперативними підрозділами потенційних можливостей використання криміналістичних обліків веде
до утворення цілого ряду проблем, у тому
числі і до відсутності порівняльного матеріалу, використовуваного для поповнення
баз даних [4, с. 199].
Вважаємо, що така ситуація є нетерпимою і вимагає негайного виправлення
шляхом доповнення чинного КПК України відповідними положеннями, що стосуються організації функціонування експертно-криміналістичних обліків, а також
визнання результатів перевірок за наявною обліковою інформацією, введеною в
систему криміналістичної реєстрації після
відповідного експертного дослідження, самостійним джерелом доказів. Правове врегулювання зазначеного питання, на нашу
думку, сприятиме підвищенню функціональної ролі криміналістичної реєстрації,
оновленню сучасних та створенню нових

стративних і кримінальних корупційних
правопорушень, результатів їх вирішення
по суті у межах відповідної форми судочинства (склад корупційного правопорушення,
стаття, відповідно до якої особу притягнуто
до відповідальності, дата набрання законної сили судовим рішенням тощо) та службових осіб, які вчинили зазначені корупційні правопорушення (ідентифікаційні дані,
сфера діяльності, посада, службовий ранг
на час вчинення правопорушення і т.д.);
– автоматизована інформаційно-пошукова
система «Підробка»: обліку підлягають грошові знаки, цінні папери і бланки документів, які містять ознаки підробки, зокрема
відомості про спосіб такого підроблення,
ознаки первинного змісту документа, використовувану технологію та спосіб виготовлення документа або банкноти, способи
імітації голографічних захисних елементів,
дані щодо збувальників і виготовлювачів
підроблених документів (паперових грошових знаків) тощо;
– підсистема «Документ»: за результатами перевірки слідчий має можливість встановити, що вилучений у певної службової
особи документ перебуває на обліку у якості викраденого або втраченого; в електронній картці підсистеми зазначаються відомості щодо часу, місця та підстав взяття на
облік такого документа, дані щодо установи
або особи, у яких було викрадено або вилучено документ, відомості щодо результатів проведеного експертного дослідження
тощо;
– інші види обліків з урахуванням виду
корупційного злочину та конкретної слідчої ситуації (картотека слідів рук та дактилоскопічних карт, обліки щодо зареєстрованих адміністративних правопорушень,
транспортних засобів, що розшукуються,
викрадених предметів, що мають історичну, культурну або художню цінність, заборонених чи обмежених в обороті речей, що
були вилучені у службових осіб тощо).
Зазначені інформаційно-пошукові (інформаційно-довідкові) системи сприяють
ідентифікації та розшуку осіб, причетних
до вчинення корупційного злочину, встановленню єдиного джерела походження
документів, бланки яких віддруковані з ви79
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тивним напрямком розвитку штучних нейронних мереж вважається розпізнавання
образів, що може дозволити, наприклад,
автоматизацію виявлення ознак підробки
документів; 5) пошук недоступних криміналістичному програмному забезпеченню
комп’ютерних файлів, прихованих, наприклад, за допомогою стеганографії або альтернативних потоків даних (ADS), встановлення первинного джерела інформації в
мережі Інтернет; 6) прогнозування скоєння злочину в майбутньому, на основі аналізу ознак вчинених злочинів з точки зору їх
локалізації, соціальних характеристик певних категорій осіб, засобів масової інформації тощо [5, с. 46; 7; 8; 9].
Наразі у світовій практиці розкриття і
розслідування злочинів активно використовуються різноманітні комп’ютерні криміналістичні програми, спрямовані на вироблення програми дій слідчого з урахуванням конкретних слідчих ситуацій. Так,
професором В.Ю. Толстолуцьким запропоновано комп’ютерну криміналістичну програму «Форвер», яка формує версії і містить
технологію розкриття злочинів [10]. Крім
того, у діяльність правоохоронних органів
впроваджено автоматизовані інформаційно-пошукові системи, що дозволяють отримувати інформацію про можливі напрямки
розслідування: система «Блок», що забезпечує інформаційний криміналістичний
супровід розслідування економічних злочинів; система «Спрут», яка допомагає встановити контактні зв’язки злочинців; система «Сейф», в якій систематизується інформація про розкрадання грошових коштів зі
сховищ; географічна інформаційна система
«Дзеркало», що оперує просторовими (фактографічними і статистичними) даними, та
ін. [5, с. 44].
Тож, як бачимо, забезпечення кримінального судочинства новітніми системами
штучного інтелекту має безліч переваг, які
виявляються насамперед у можливості обробки та аналізу величезних масивів даних
у максимально стислі строки, що набуває
суттєвого значення в умовах надмірної завантаженості слідчих, які з об’єктивних
причин не в змозі приділити достатньої
уваги здійсненню ґрунтовної аналітичної

видів експертно-криміналістичних обліків,
що, безперечно, позитивним чином вплине
і на підвищення ефективності їх використання в діяльності правоохоронних органів
у цілому.
Одним з перспективних напрямів
підвищення ефективності організації досудового розслідування корупційних злочинів є впровадження новітніх технологій
штучного інтелекту. Під останнім традиційно розуміють комп’ютерні програми,
програмні комплекси, які здатні не просто
діяти по заздалегідь заданому алгоритму,
а й реалізовувати такі іманентні людині
творчі функції, як прогнозування, оцінка
ризиків, робота з неповними даними і т.д.
[5, с. 43]. Р.С. Бєлкін, досліджуючи злободенні питання вітчизняної криміналістики,
ще майже двадцять років тому цілком доречно відзначав, що рядовий слідчий без
великого професійного досвіду в умовах
дефіциту часу і екстремальної ситуації не
в змозі відтворити в пам’яті десятки сторінок «книжкової методики» в якості оперативного керівництва до дій. Для успішного
вирішення цього питання вчений пропонував розробку з опорою на сучасний науковий досвід лаконічних, чітких і ясних
алгоритмів дій слідчого і їх варіантів для
вибору в залежності від слідчих ситуацій [6,
с. 127–128]. З розвитком сучасних інформаційних технологій це питання є особливо
актуальним.
Так, у криміналістичних джерелах визначаються можливості штучних нейронних мереж, які можуть бути реалізовані в
наступних окремих і загальних напрямках:
1) оцінка вихідної інформації у кримінальному провадженні з метою висунення простих і комплексних слідчих версій, визначення напрямків їх перевірки; 2) моделювання події злочину і його слідової картини
на основі неповних даних і попереднього
«досвіду», що охоплює великий масив кримінальних проваджень; 3) виявлення ознак
серійності в умовах інформаційної недостатності і пропозиція варіантів дій слідчого по перевірці перспективних слідчих
версій; 4) збільшення ефективності почеркознавчих і габітоскопічних досліджень:
до теперішнього часу найбільш перспекªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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роботи, на виконання якої може знадобитися більше часу, ніж це було б можливо у межах розслідування кримінального
провадження. Разом із цим, використання
штучних нейронних мереж може обумовлюватися й необхідністю одержання додаткової технічної допомоги, зокрема під
час вивчення значної кількості документів,
пошуку прихованих комп’ютерних файлів,
опрацювання великих обсягів інтернет і
мультимедіа-контенту, розпізнавання осіб
з фотографій або камер відеоспостереження тощо, на що може піти до кількох місяців безперервної роботи навіть для цілого
складу слідчо-оперативної групи. Таким
чином, слідчий, звілняючись від трудомісткої та рутинної роботи, отримує вже готовий результат – більш точні і релевантні
висновки в найкоротші терміни, що, у свою
чергу, дозволяє значно розширити обсяги
використання криміналістично значимої
інформації, реалізувати функцію логічного
контролю прийняття оптимальних тактичних рішень та, як наслідок, забезпечити
своєчасність провадження досудового розслідування.
З огляду на зазначене вбачається можливість створення і впровадження у правоохоронну діяльність автоматизованої консультаційно-аналітичної системи під умовною назвою «Протидія корупційній злочинності», що може слугувати додатковим
методичним ресурсом, який забезпечить
інформаційний криміналістичний супровід
розслідування корупційних злочинів та дозволить компенсувати відсутність практичного досвіду у співробітників правоохоронних органів, які здійснюють кримінальне
провадження щодо цієї категорії злочинів.
До цієї системи можуть бути включені:
1) консультаційний модуль, що забезпечить збір, обробку та зберігання узагальненої інформаційно-довідкової інформації
про корупційні злочини, до джерел даних
якої належать: криміналістична характеристика зазначених злочинів та зміст її
окремих структурних елементів; матеріали
кримінальних проваджень даної категорії
в оцифрованому вигляді; результати ревізій, документальних перевірок, інвентаризацій та інших контрольно-перевірочних

заходів, що проводилися щодо визначеного господарюючого суб’єкта відповідними
контрольно-наглядовими державними органами; банки даних вилучених документів, які мають ознаки матеріального або інтелектуального підроблення тощо;
2) аналітичний модуль, спрямований на
реалізацію наступних завдань і функцій:
виявлення прихованих зв’язків між окремими фактами, подіями і особами, причетними до вчинення корупційного злочину;
оцінка наявного у розпорядженні слідчого
вихідного матеріалу кримінального провадження, організація та планування слідчо-оперативних заходів, прогнозування
подальшого напряму розслідування; повний перебір та висування слідчих версій
з урахуванням одержаної інформації щодо
обставин розслідуваної події та ймовірного портрета злочинця, оцінка достатності
зібраних доказів, виявлення тактичних та
процесуальних помилок; прогнозування
майбутніх корупційних злочинних проявів
у певній сфері діяльності службових та посадових осіб на основі аналізу характерних
ознак вчиненого корупційного злочину
тощо.
Висновки
Звичайно, ми не можемо говорити про
повну заміну розумової діяльності слідчого
аналогічними можливостями штучних нейронних мереж, проте їх інтеграція, безперечно, є одним з найбільш перспективних
напрямів інформаційного забезпечення
розслідування злочинів, у тому числі і корупційної спрямованості, який потребує
подальшої прискіпливої уваги науковців
та відповідної практичної апробації висунутих теоретичних положень, а також удосконалення чинного кримінального процесуального законодавтва в контексті закріплення можливості використання сучасних
технологій штучного інтелекту у сфері реалізації правоохоронної діяльності.
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SUMMARY
The article identifies the place and role of automated information retrieval systems as a nonprocedural form of using special knowledge in the
investigation of corruption crimes. It is noted that
in practice their use is associated primarily with the
need to obtain indicative information in the proceedings of this category, which greatly expands
the practical capabilities of the investigator in understanding the phenomena and processes that are
characteristic of corruption, taking into account the
specifics of the latter. Attention is drawn to the procedural shortcomings in the lack of legal grounds
for using this credentials as independent sources of
evidence, which significantly reduces the number
of appeals to forensic credentials, thereby hindering the timely investigation and detection of crimes,
leading to a number of problems, including and in
the absence of comparative material used to replenish databases. The necessity of making amendments
to the CPC of Ukraine to eliminate these errors is
substantiated. The current state of artificial intelligence technologies, its concepts and main directions
of development are considered. It is noted that the
provision of criminal justice with the latest artificial
intelligence systems has many advantages, which
are manifested primarily in the ability to process and
analyze huge data sets in the shortest possible time,
which becomes essential in terms of overcrowding of
investigators who for objective reasons can not pay
sufficient attention to the implementation of thorough analytical work, which may take longer than
would be possible in the investigation of criminal
proceedings. In view of the above, it is proposed to
create and implement in law enforcement an automated consulting and analytical system conditionally called “Combating Corruption Crime”, which
can serve as an additional methodological resource
that will provide forensic information support of
corruption crimes and compensate for the lack of
practical experience who carry out criminal proceedings against this category of crimes.
Key words: crime, corruption, counteraction,
criminalistics, forensic accounting, artificial intelligence technologies.
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ня міжнародних стандартів доказування дозволяє простежити процес формування наукового знання про них як об’єкт пізнання
шляхом розкриття методології та методики
дослідження.
Дослідженню методології сучасної юридичної науки присвячені наукові праці
М.С. Кельмана, М.І. Козюбри, О.Л. Копиленка, Ю.М. Оборотова, М.І. Панова, О.В. Петришина, П.М. Рабіновича,
О.Ф. Скакун та інших вітчизняних і зарубіжних eчених. Методологічні основи науки кримінального процесуального права в
цілому і теорії кримінального процесуального доказування зокрема розкриваються у
наукових працях В.П. Гмирка, С.О. Ковальчука, М.В. Костицького, Ю.Б. Пастернака,
М.Є. Шумила та інших вітчизняних науковців. Незважаючи на ґрунтовний характер
їх розробок, методологічні основи теорії
кримінального процесуального доказування підлягають подальшому дослідженню з
урахуванняv конкретних об’єктів наукового
пізнання, у тому числі й міжнародних стандартів доказування.

Статья посвящена определению методологических основ исследования международных стандартов доказывания в уголовном
процессе. На основе анализа научных работ
отечественных и зарубежных ученых определяется понятие методологии и раскрывается
ее структура. Характеризуются общие философско-мировоззренческие подходы, общие
принципы научного познания, общенаучные
и конкретно-научные методы, составляющие
методологию исследования международных
стандартов доказывания в уголовном процессе. Определяется понятие методики и раскрывается ее значение в исследовании международных стандартов доказывания.
Ключевые слова: международные стандарты доказывания, методологические основы, методология, методика.
Вступ
Дослідження проблематики міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі нерозривно пов’язане з визначенням його методологічних основ. Розкриваючи методологічні основи правової
науки, М.С. Кельман відзначає, що у ході
виявлення її методологічних проблем потрібно принципово розрізняти як мінімум
два плани дослідження: змістовно-теоретичний, спрямований на отримання позитивного знання про юридичну дійсність,
і власне методологічний, пов’язаний з дослідженням самого процесу отримання наукового знання [5, с. 210]. У цьому контексті
розкриття методологічних основ досліджен-

Постановка завдання
Метою статті є розкриття методологічних основ дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі.
Результати дослідження
Необхідною передумовою визначення
методологічних основ дослідження є розу83
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му підходів, методів, принципів, способів і
засобів наукового пізнання.
Запорукою правильного визначення методологічних основ дослідження є розуміння структури методології, визначенню якої
присвячена значна увага вчених, які неоднозначно підходять до її розкриття. Аналіз позицій науковців свідчить, що переважна більшість вчених, звертаючись до
структури методології, вказує на її чотириелементний склад і розкриває її за допомогою застосування таких категорій як «методологічний підхід», «принцип пізнання» та
«метод» і здійснення класифікації методів на
декілька груп. Узагальнюючи наведені вченими позиції щодо структури методології,
С.О. Ковальчук виокремлює у ній чотири
рівні: 1) загальні філософсько-світоглядні
підходи, які становлять основу пізнання і
визначають стратегію дослідження; 2) загальні принципи, які виступають загальноприйнятими вихідними положеннями, що
поширюють свою дію на всі об’єкти пізнання у конкретній галузі знань; 3) загальнонаукові методи, застосування яких дозволяє
надати об’єкту пізнання загальну характеристику; 4) конкретно-наукові методи, за
допомогою яких об’єкт пізнання конкретизується з урахуванням розробок конкретної
науки або вчення, сформованого в її межах
[7, с. 79-80]. Поділяючи наведену позицію
та покладаючи її в основу подальшого дослідження методологічних основ дослідження
міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі, потрібно звернути увагу на умовність ієрархічної побудови структури методології. Як зазначає М.В. Костицький, коли йдеться про методологію в юридичній науці, то необхідно відмовитися від
ієрархій методологій, що визначається як
філософська, загальнонаукова, конкретнонаукова. Методології слід «розташувати» по
горизонталі й використовувати їх eчений
може за власним вибором [9, с. 10]. Водночас, необхідність структурування методології є безумовною, оскільки дозволяє не лише
забезпечити групування використовуваного методологічного інструментарію, але й
встановити можливість поєднання у ході
дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі окремих

міння поняття методології, оскільки воно,
незважаючи на істотну увагу вчених, розкривається ними доволі неоднозначно. У
цілому стосовно методології науковцями
сформовано два підходи: відповідно до першого вона розглядається як система підходів, методів, принципів, способів і засобів
наукового пізнання [11, с. 10] або вчення
про цю систему [4, с. 139; 18, с. 41], а згідно з другим – як система зазначених підходів, методів, принципів, способів і засобів та
вчення про їх використання в пізнавальній
діяльності [15, с. 181; 16, с. 8]. Таким чином,
у межах першого підходу вчені розглядають методологію як відповідний методологічний інструментарій, за допомогою якого відбувається наукове пізнання об’єктів,
а у межах другого – додатково вказують на
практичний аспект застосування системи
підходів, методів, принципів, способів і засобів наукового пізнання для дослідження
відповідного об’єкта.
Аналізуючи наведені підходи, потрібно
звернути увагу, що зміст методології становить як система підходів, методів, принципів, способів і засобів наукового пізнання,
так і зміст та пізнавальні можливості кожного з них. На перший погляд, охоплення
змістом методології їх пізнавальних можливостей може вказувати на її функціональне спрямування й на розробку напрямів і
механізму застосування вказаних підходів,
методів, принципів, способів і засобів у пізнавальній діяльності. Застосування такого
підходу призвело Е.Г. Юдіна до широкого
розуміння методології, за якого вона розглядається як вчення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності
[21, с. 56]. Водночас, наведене розуміння
методології зазнало істотної критики з бокуМ.В. Костицького, який вказує, що жодної
методології у цьому визначенні немає, а все
вказане у ньому потрібно віднести до методики [9, с. 7]. Таким чином, широке розуміння методології призводить до неможливості її розмежування з методикою, яка
також охоплюється методологічними основами пізнавальної діяльності, але не входить до змісту методології. У зв’язку з цим
методологію потрібно розуміти як вчення
про зміст, пізнавальні можливості та систеªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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явищ, негативне ставлення до всіх інших
доктрин і теорій, побудованих на відмінних
від матеріалізму світоглядних позиціях, перешкоджали використанню здобутків європейської і світової правової теорії і правової
культури, збіднювали уявлення про право
та його місце в системі засобів соціального регулювання і способів світосприйняття
[8, с. 22]. Повною мірою наведений висновок стосується міжнародних стандартів доказування як правового явища: з огляду на
наявну на той час кримінальну процесуальну форму їх застосування виключалося, у
зв’язку з чим питання про їх дослідження у
науці кримінального процесуального права
взагалі не ставилося.
На сучасному етапі її розвитку діалектичний підхід розглядається як підхід,
спрямований на забезпечення всебічного
вивчення процесів виникнення, еволюції,
ознак об’єкта, його значення у період функціонування, перспектив розвитку, встановлення зв’язку з чинниками матеріальними, духовними, культурно-моральними [16, с. 15].Розглядаючи його як загальний та універсальний метод формування правових понять, М.І. Панов вказує, що він включає необхідні та вельми важливі етапи сходження
від абстрактного до конкретного, і далі, – від
конкретного до абстрактного [12, с. 52].
Використання діалектичного підходу
у дослідженні міжнародних стандартів доказування здійснюється від загальної проблематики теорії кримінального процесуального доказування як абстрактного до
теоретичних і практичних аспектів проблематики міжнародних стандартів доказування як часткового. Зазначений етап відіграє
вагоме значення для розробки концепції
міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі, але не може застосовуватися поза використанням другого етапу
– сходження від конкретного до абстрактного. Як відзначає О.В. Побєдкін, у діалектичній єдності зі сходженням від абстрактного
до конкретного як способом дослідження
перебуває і завдання з генерування нових
наукових знань, яке може вирішуватися
за допомогою руху від конкретного до абстрактного (вивчення елементів проблеми
дозволяє виявити закономірності, що фор-

методологічних підходів та відповідність їм
застосовуваних методів.
Загальним
філософсько-світоглядним
підходам у структурі методології надається
провідне значення. Розкриваючи поняття
методологічного підходу, І.В. Блауберг та
Е.Г. Юдін звертають увагу на три аспекти
його розуміння: як принципова методологічна орієнтація дослідження; як точка
зору, з якої розглядається об’єкт дослідження (спосіб визначення об’єкта); як поняття
або принцип, що керує загальною стратегією дослідження [1, с. 74].
У науці кримінального процесуального
права протягом тривалого періоду її розвитку заперечувався методологічний плюралізм і як єдиний методологічний підхід
використовувався діалектичний, розуміння
якого значною мірою набуло ідеологічного
характеру. Так, методологічною основою
теорії кримінального процесуального доказування визнавалася марксистсько-ленінська філософія – діалектичний матеріалізм
[19, с. 24], хоча діалектика та матеріалізм
виникли задовго до появи марксизму і були
значно викривлені радянською ідеологією
[3, с. 86]. При цьому, як відзначає Ю.Б. Пастернак, традиційний погляд на гносеологію
діалектичного матеріалізму як методологічну основу кримінального процесуального
доказування був сформований в умовах радянської розшукової моделі кримінального
процесу, яка насамперед мала забезпечувати захист публічних інтересів [13, с. 6].
Застосування діалектичного підходу у
ході кримінального процесуального доказування, як вказував свого часу М.С. Строгович, полягало у всебічному дослідженні фактів і подій, які мають значення для справи, в
їх конкретній життєвій своєрідності, зв’язку
та взаємозалежності, у правильному пізнанні цих фактів, що відповідає об’єктивній дійсності [17, с. 305-306]. Хоча наведений підхід до розуміння діалектичного підходу у цілому покладається в основу його сучасного
розуміння, проте використання діалектичного матеріалізму негативно позначилося
на розвитку науки кримінального процесуального права. Як наголошує М.І. Козюбра,
панування довгі роки моністичного матеріалістичного підходу до вивчення правових
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як складного, різнобічного, багатоякісного
явища, що складається з елементів і зв’язків
між ними, які утворюють його незмінну
структуру та забезпечують його цілісність
[16, с. 11], розкриття системи цих стандартів і здійснення їх науково обґрунтованої
класифікації за різними класифікаційними
критеріями. Генетичний підхід дозволяє
пояснити причини виникнення міжнародних стандартів доказування та простежити
процес їх становлення у міжнародно-правових актах і практиці міжнародних судових
інституцій. Синергетичний підхід забезпечує пізнання міжнародних стандартів доказування як динамічної системи з урахуванням закономірностей її змін і напрямів
подальшого розвитку. Антропологічний
підхід передбачає розгляд міжнародних
стандартів доказування крізь призму прав
та основоположних свобод людини, у першу
чергу права на справедливий суд, закріпленого ст. 10 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р., ст. 14 Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права
від 16.12.1966 р. і ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод від
04.11.1950 р. Аксіологічний підхід дозволяє
акцентувати увагу на міжнародних стандартах доказування з урахуванням їх відповідності меті кримінального процесуального доказування і засобам її досягнення,
внаслідок чого визначити ефективність їх
нормативного закріплення у вітчизняному
кримінальному процесуальному законі та
використання у практиці вітчизняних судів. Герменевтичний підхід у дослідженні
міжнародних стандартів доказування забезпечує тлумачення використовуваних норм
кримінального процесуального законодавства та сформованої на їх основі судової
практики, а також доктринальних підходів
щодо теоретичних і практичних аспектів їх
проблематики. Функціонально-інструментальний підхід дозволяє визначити функціональну придатність міжнародних стандартів доказування як правового засобу для
використання у кримінальному процесуальному доказуванні задля досягнення його
мети. Застосування діяльнісного підходу
передбачає теоретичну розробку технології
програмування кримінальної процесуаль-

мулюються за допомогою абстрагування від
подробиць) [14, с. 9]. Таким чином, діалектичний підхід дозволяє здійснити характеристику міжнародних стандартів доказування як правового явища, визначити закономірності їх формування у кримінальному
процесуальному законі та судовій практиці і
розкрити закономірності їх застосування національними судами.
На сучасному етапі розвитку теорії кримінального процесуального доказування,
як вказує С.О. Ковальчук, відбувається активний перехід від монізму до плюралізму її
методології, зумовлений загальною тенденцією розвитку методології сучасної загальнотеоретичної юриспруденції [7, с. 78]. Методологічний плюралізм призвів до використання у ході дослідження проблематики
теорії кримінального процесуального доказування широкого кола загальних філософсько-світоглядних підходів: системного, метафізичного, генетичного, синергетичного,
антропологічного, аксіологічного, феноменологічного, герменевтичного, інформаційного, комунікативного, семіотичного, функціонально-інструментального, діяльнісного,
цивілізаційного тощо. Внаслідок цього відбулася зміна парадигми теорії кримінального процесуального доказування. Як наголошує М.Є. Шумило, конструкція доказового
розділу КПК України 2012 року дає змогу
стверджувати, що у вітчизняній процесуальній науці та законодавстві відбувається
процес зміни методологічної парадигми [20,
с. 48]. Законодавча зміна парадигми кримінального процесуального доказування призвела у тому числі й до нормативного закріплення значної кількості міжнародних стандартів доказування, у теорії – до розробки
теоретичних і практичних аспектів їх проблематики з урахуванням методологічного
плюралізму, а у судовій практиці – до широкого застосування міжнародних стандартів
доказування.
Аналіз сутності та пізнавальних можливостей сучасних загальних філософсько-світоглядних підходів свідчить про доцільність
застосування частини з них у ході дослідження міжнародних стандартів доказування. Так, системний підхід уможливлює розгляд міжнародних стандартів доказування
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застосування у дослідженні міжнародних
стандартів доказування широкого кола загальних філософсько-світоглядних підходів,
сукупність яких у своєму взаємозв’язку забезпечить об’єктивність, повноту та достовірність отриманого наукового знання про
них як об’єкт наукового пізнання. Неухильне дотримання цього принципу дозволяє
встановити придатність застосування конкретного загального філософсько-світоглядного підходу для дослідження міжнародних
стандартів доказування, забезпечити його
використання у поєднанні з іншими методологічними підходами і запобігти їх еклектичному застосуванню у ході проведення
дослідження. Принцип єдності історичного
та логічного, на думку О.Ф. Скакун, розкривається через два принципи: 1) принцип
проспективності (історизму), відповідно до
якого нинішній (розвинутий) стан об’єкта
неможливо добре вивчити і зрозуміти без
вивчення його історичного становлення;
2) принцип пізнавальної ретроспекції (зворотного аналізу), згідно з яким до минулого
стану потрібно підходити зі знанням зрілих,
«що відбулися», станів об’єкта [16, с. 14].З огляду на це, вказаний принцип забезпечує розгляд міжнародних стандартів доказування з урахуванням їх сутнісних, закономірних зв’язків: логічне дозволяє відобразити сутність цих стандартів з урахуванням закономірностей їх історичного розвитку, відкинувши при цьому те, що немає істотного
значення для її визначення. Тобто, як зазначає В.С. Ковальський, у логічному відтворюються історично іманентні зв’язки сутності,
закономірностей розвитку об’єкта пізнання,
але воно має завжди коригуватися, насичуватися конкретним історичним матеріалом
[6, с. 4-5]. Принцип поєднання теорії і практики передбачає здійснення дослідження
міжнародних стандартів доказування на
основі накопичених у науці кримінального
процесуального права теоретичних знань і
сформованої судової практики з подальшим
узагальненням доктринальних підходів та
емпіричного досвіду і визначенням напрямів практичного використання отриманого
наукового знання про міжнародні стандарти доказування для удосконалення судової
практики у частині їх застосування. Особли-

ної діяльності із застосування міжнародних
стандартів доказування з використанням у
пізнанні структури діяльності доказування
пропонованої В.П. Гмирком схеми: «мета»
↔ «вихідний матеріал» ↔ «спосіб» ↔ «носії діяльності» ↔ «засоби» ↔ «перетворювальний
процес» ↔ «продукт діяльності» [2, с. 100].
Цивілізаційний підхід забезпечує можливість використання позитивного досвіду
країн англосаксонської правової системи
щодо формування та використання стандартів доказування для удосконалення їх змісту
у вітчизняному кримінальному процесуальному законі та практиці національних судів
з одночасним врахуванням особливостей вітчизняної системи права.
Таким чином, принципове значення у
методологічній орієнтації дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі відіграє діалектичний
підхід. Поряд із ним, у їх дослідженні широкого використання, з огляду на його пізнавальні можливості, набув системний підхід. Складність і взаємозв’язок міжнародних стандартів доказування та необхідність
здійснення їх багатогранного дослідження
задля отримання об’єктивного, повного та
достовірного знання про них зумовлює використання інших наведених загальних
філософсько-світоглядних підходів. Водночас, вони застосовуються в ході розкриття
окремих теоретичних і практичних аспектів
проблематики міжнародних стандартів доказування та, як правило, у сукупності з діалектичним і системним підходами.
Поряд із загальними філософсько-світоглядними підходами, методологія включає
в себе загальні принципи, які є основними вихідними положеннями теорії, вчення, науки, світогляду; центральне поняття,
визначальну ідею, що поширюється на всі
явища знань у галузі, де цей принцип абстрагований [18, с. 45]. Використання загальних принципів у дослідженні міжнародних стандартів доказування спрямоване
на визначення його концептуальних основ,
у зв’язку з чим основними з них є: принцип методологічного плюралізму; принцип
єдності історичного та логічного; принцип
поєднання теорії і практики. Так, принцип
методологічного плюралізму передбачає
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правовою, у зв’язку з чим дослідження міжнародних стандартів доказування як правового явища, яке застосовується у ньому,
ґрунтується як на загальнонаукових, так і на
конкретно-наукових методах.
До числа загальнонаукових методів, які
підлягають використанню у ході дослідження міжнародних стандартів доказування у
кримінальному процесі, належать: логічний,
історичний, системно-структурний і структурно-функціональний. Так, логічний метод, який передбачає застосування логічних
прийомів (аналізу та синтезу, узагальнення,
порівняння, абстрагування, індукції і дедукції, аналогії, моделювання тощо) та законів
логіки (тотожності, несуперечності, виключення третього та достатньої підстави), дозволяє визначити поняття як міжнародних
стандартів доказування у цілому, так і окремих їх видів зокрема, а також здійснити класифікацію цих стандартів за різними класифікаційними критеріями. Історичний метод
забезпечує можливість простежити становлення та розвиток міжнародних стандартів
доказування у міжнародно-правових актах
і практиці міжнародних судових інституцій,
а також еволюцію наукових підходів щодо
їх сутності, змісту, системи і механізму застосування у кримінальному процесуальному
доказуванні. Системно-структурний метод
уможливлює розгляд системи міжнародних
стандартів доказування як цілісної сукупності на основі існуючих між ними зв’язків,
визначити їх місце у системі понятійно-категоріального апарату теорії кримінального
процесуального доказування, встановити
місце міжнародних стандартів доказування
у системі стандартів справедливого правосуддя. Структурно-функціональний метод
дозволяє встановити функціональне призначення міжнародних стандартів доказування на окремих етапах кримінальної процесуальної діяльності.
Конкретно-науковими методами, які повинні застосовуватися у ході дослідження
міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі, є: формально-юридичний, порівняльно-правовий, соціолого-правовий методи, методи теоретико-правового
моделювання і теоретико-правового прогнозування. Формально-юридичний метод

вого значення принцип поєднання теорії і
практики набуває з огляду на формування
значної частини міжнародних стандартів
доказування у практиці міжнародних судових інституцій, зокрема ЄСПЛ, та їх широке
використання у практиці вітчизняних судів.
Методи наукового пізнання, на відміну
від загальних філософсько-світоглядних підходів і загальних принципів, забезпечують
нормування наукового пізнання об’єкта дослідження. Як відзначає О.Л. Копиленко,
метод – це прийом теоретичного дослідження або практичного здійснення будь-чого,
який випливає із знання закономірностей
розвитку об’єктивної дійсності і досліджуваного предмета, явища, процесу; шлях, спосіб досягнення певних результатів у пізнанні і практиці; система правил і прийомів підходу до вивчення явищ та закономірностей
природи, суспільства і мислення [18, с. 49].
Ґрунтуючись на загальних філософсько-світоглядних підходах і загальних принципах,
методи є центральним елементом методології дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі, а їх використання виступає невід’ємною умовою
отримання нових знань про ці стандарти.
Методами науки кримінального процесу, як наголошує М.В. Костицький, є ті самі
методи, що використовуються іншими юридичними науками: логічні, герменевтичні, лінгвістичні, психологічні, соціологічні,
математичні та інші. У цій науці, звичайно,
можуть бути використані опис, порівняння,
вимірювання, спостереження, моделювання
(у тому числі математичне), узагальнення,
моделювання та інші [10, с. 34]. Повною мірою вказані методи знаходять використання у дослідженні проблематики теорії кримінального процесуального доказування,
у тому числі й міжнародних стандартів доказування. При цьому визначальний вплив
на визначення конкретних методів, які
підлягають застосуванню, здійснює об’єкт
пізнання: вони повинні бути придатними
для отримання нових знань про міжнародні стандарти доказування та забезпечувати
об’єктивність, повноту та достовірність цих
знань.
Кримінальне процесуальне доказування є діяльністю пізнавальною, логічною та
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поряд з методологією, є методика дослідження. Як вказує С.О. Ковальчук, методика відображає послідовність використання підходів, принципів, методів і прийомів
пізнання, що забезпечує ефективність пізнавальної діяльності, отримання достовірного наукового знання та впровадження
отриманих результатів [7, с. 101]. Таким
чином, методика дослідження міжнародних
стандартів доказування у кримінальному
процесі дозволяє, по-перше, визначити послідовність застосування загальнонаукових
і конкретно-наукових методів пізнання та
встановити можливість одночасного використання окремих з них, по-друге, отримати за їх допомогою нове наукове знання про
міжнародні стандарти доказування, здійснити його узагальнення та систематизацію,
що свідчитиме про повноту отриманого знання, по-третє, здійснити його перевірку, що
вказуватиме на об’єктивність і достовірність
отриманого наукового знання, по-четверте,
забезпечити його впровадження у правотворчу, правозастосовну, науково-дослідну
діяльність і навчальний процес.

забезпечує визначення змісту норм кримінального процесуального законодавства, які
закріплюють міжнародні стандарти доказування, у тому числі з урахуванням їх тлумачення в інтерпретаційно-правових актах.
Порівняльно-правовий метод уможливлює,
з одного боку, співставлення міжнародних
стандартів доказування як правового явища, яке існувало у кримінальному процесі
однієї правової системи протягом різних історичних періодів (діахронне порівняння),
що дозволить встановити закономірності
їх розвитку, а з іншого боку – співставлення міжнародних стандартів доказування як
правового явища, яке існує у кримінальному процесі різних правових систем протягом одного історичного періоду (синхронне
порівняння), що дозволить визначити позитивний досвід зарубіжних країн у їх застосуванні й окреслити напрями його врахування у вітчизняному кримінальному процесі.
Соціолого-правовий метод спрямований на
встановлення ефективності нормативного
закріплення системи міжнародних стандартів доказування у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві та
практики їх застосування національними
судами, а також на виявлення й усунення
наявних недоліків. Метод теоретико-правового моделювання забезпечує формування
й обґрунтування концепції міжнародних
стандартів доказування у кримінальному
процесі, а також розробку проєктів норм
кримінального процесуального закону, пропонованих з метою удосконалення нормативного закріплення міжнародних стандартів доказування. Метод теоретико-правового прогнозування забезпечує визначення
напрямів розвитку міжнародних стандартів
доказування у кримінальному процесі.
Використання сукупності наведених
загальнонаукових і конкретно-наукових
методів у ході дослідження проблематики
міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі дозволяє комплексно
розкрити її теоретичні та практичні аспекти
й отримати об’єктивне, повне та достовірне
знання про них.
Невід’ємним елементом методологічних
основ дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі,

Висновки
Дослідження міжнародних стандартів
доказування у кримінальному процесі здійснюється з урахуванням методологічних
основ, які розроблені у філософії, логіці,
психології, загальнотеоретичній юриспруденції й інших науках і використовуються у
науці кримінального процесуального права
в цілому та у теорії кримінального процесуального доказування зокрема. Обрання
конкретних підходів, принципів і методів
наукового пізнання, необхідних і достатніх
для проведення дослідження міжнародних стандартів доказування, зумовлюється
його предметом, потребою забезпечення
отримання об’єктивного, повного та достовірного наукового знання про їх поняття, сутність, систему, види, механізм формування та застосування у кримінальному
процесі, можливістю здійснення перевірки
отриманого наукового знання та визначення напрямів його подальшого практичного
використання для удосконалення вітчизняного кримінального процесуального закону
у частині їх закріплення та сформованої су89
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дової практики їх застосування, а також застосування у науково-дослідній діяльності
та навчальному процесі.
Методологію дослідження міжнародних
стандартів доказування у кримінальному
процесі складають: 1) загальні філософськосвітоглядні підходи (діалектичний і системний, які становлять основу їх дослідження,
та інші: генетичний, синергетичний, антропологічний, аксіологічний, герменевтичний, функціонально-інструментальний,
діяльнісний, цивілізаційний, спрямовані
на поглиблене розкриття окремих теоретичних і практичних аспектів проблематики міжнародних стандартів доказування);
2) загальні принципи наукового пізнання
(методологічного плюралізму, єдності історичного та логічного, поєднання теорії і
практики); 3) методи наукового пізнання:
а) загальнонаукові (логічний, історичний,
системно-структурний і структурно-функціональний); б) конкретно-наукові (формально-юридичний,
порівняльно-правовий,
соціолого-правовий методи, методи теоретико-правового моделювання і теоретикоправового прогнозування).
Поряд з методологією, методологічними
основами дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі охоплюється методика дослідження, яка
дозволяє визначити послідовність застосування загальних філософсько-світоглядних
підходів, загальних принципів і методів наукового пізнання у ході його проведення,
здійснити перевірку отриманого наукового
знання про них та його впровадження у
правотворчу, правозастосовну, науково-дослідну діяльність і навчальний процес.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розкриттю методологічних основ дослідження міжнародних
стандартів доказування у кримінальному
процесі. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених визначається поняття методології та розкривається її
структура. Характеризуються загальні філософсько-світоглядні підходи, загальні принципи наукового пізнання, загальнонаукові та
конкретно-наукові методи, які становлять
методологію дослідження міжнародних стандартів доказування у кримінальному процесі.
Визначається поняття методики і розкривається її значення у дослідженні міжнародних
стандартів доказування.
Ключові слова: міжнародні стандарти доказування, методологічні основи, методологія,
методика.

SUMMARY
The article is devoted to determining the methodological bases of research of international standards of proof in criminal process.
Based on the analysis of scientific works of domestic and foreign scientists, the concept of methodology is defined as the doctrine of the content,
cognitive possibilities and system of approaches,
methods, principles, methods and means of scientific cognition.
The structure of methodology of research of international standards of proof in criminal process
is revealed. It consists of: general philosophical and
ideological approaches (dialectical and systemic,
which are the basis of its research, and others: genetic, synergetic, anthropological, axiological, hermeneutical, functional and instrumental, activity
approach, civilizational); general principles of scientific cognition (methodological pluralism, unity
of historical and logical, combination of theory and
history); methods of scientific cognition: general
scientific methods (logical, historical, system and
structural, structural and functional); and specifically scientific methods (formal and legal, comparative and legal, sociological and legal methods,
methods of theoretical and legal modelling, and
of theoretical and legal prognostication). Each of
these structural elements of the methodology is characterized.
The concept of methodics is defined and its significance in the research of international standards
of proof is revealed.
Keywords: international standards of proof,
methodological foundations, methodology, methodics.
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бливу увагу приділяє специфічним різновидам соціального управління процесом запобігання злочинності, створенню
атмосфери солідарності у неприйнятті
цього негативного соціального явища. У
зв’язку з цим саме інформаційна діяльність забезпечує і в значній мірі сприяє
підвищенню ефективності кримінологічної діяльності, а більш детальне наукове дослідження цього питання і виступає вагомим аргументом актуальності
його розгляду в даній публікації. Вказані
вище проблеми завжди викликали науковий інтерес вітчизняних та зарубіжних учених як кримінологів, так і представників інших суміжних галузей права.
Серед них слід відмітити таких науковців, як Ю. М. Антонян, О. М. Бандурка,
Є. М. Блажівський, Б. М. Головкін,
В. М. Горшеньов, Л. М. Давиденко,
С.
Ф.
Денисов,
Т.А.
Денисова,
О. М. Джужа, А. І. Долгова, О. М. Литвак,
О. М. Литвинов, В. В. Лунєєв, П. Л. Фріс,
Ю. С. Шемшученко, О. О. Юхно.
Окреслення ключових проблем інформаційного забезпечення як підсистеми
протидії злочинності дає змогу зробити висновок про те, що досліджувана система в
Україні нині перебуває на стадії становлення. Її кримінологічне забезпечення характеризується такими провідними напрямами удосконалення, як:
1) кримінологічний моніторинг;
2) удосконалення всього механізму кримінологічної діяльності через моделюван-

Розглянуто основні напрямки удосконалення кримінологічного забезпечення діяльності
органів прокуратури як підсистеми боротьби
зі злочинністю, що нині перебуває в стадії становлення. Акцентовано увагу на важливості
розвитку і удосконаленні її інформаційноаналітичного забезпечення і більш детального
наукового дослідження в цьому напрямку.
Ключові слова: державний контроль,
інформаційне забезпечення, аналітичне забезпечення, кримінологічний моніторинг, кадрове забезпечення, експертиза законопроєктів,
статистична звітність.
У загальній системі державного впливу
на злочинність найважливішим напрямом
протидії останній, згідно з Конституцією
України, має бути визнано захист людини
від посягань на її життя, здоров’я та інші
природні права. Це положення логічно
випливає із соціально-правової природи
злочинності. Тому головними складовими
сучасної теоретичної моделі соціального
контролю за злочинністю [1, с. 25] є державний контроль над злочинністю, який
здійснюється органами прокуратури на
основі законодавства, а також застосування
кримінальних законів і спеціально-кримінологічного попередження та громадський
і недержавний контроль (національні традиції, релігія, контроль неформальних соціальних груп, мораль, засоби масової інформації, мистецтво тощо).
Враховуючи це, сучасна політика
України у сфері протидії злочинності осоªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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Є. М. Блажівський виділяє вузьке та
широке поняття кримінологічного моніторингу [5, с. 27-29]. Також, на думку зазначеного науковця, моніторинг детермінантів злочинності передбачає спостереження як за наявними, так і за потенційними
криміногенними факторами. При цьому
Є. М. Блажівський виділяє:
– економіко-кримінологічний моніторинг. Проблеми цього виду моніторингу у
вітчизняній науці розглядались переважно
у працях В. М. Поповича [6, с. 154-182];
– політико-кримінологічний моніторинг є перспективним видом моніторингу,
який, однак, останнім часом знайшов своє
належне висвітлення у вітчизняній кримінології внаслідок розроблення проблематики політичної злочинності та засобів протидії їй [7].
– психолого-кримінологічний моніторинг – різновид моніторингового дослідження, який застосовується переважно на
індивідуальному та груповому рівні кримінологічної профілактики.
– моніторинг ступеня криміналізації
суспільства в цілому, а також окремих соціальних груп, який охоплює, по-перше,
моніторинг змін у рівні та структурі судимості, що здійснюється на підставі статистичних даних щодо кількості осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності,
співвідношення окремих їх категорії за
різними критеріями (соціально-демографічними, кримінально-правовими, кримінологічними).
Стосовно удосконалення механізму законотворчої практики в Україні слід відмітити, що проєкти законів готуються
переважно виконавчою владою, точніше
Кабінетом Міністрів України, де формуються сама ідея підготовки законопроєкту
і його текст. Підготовка законопроєктів
комітетами або іншими суб’єктами законодавчої ініціативи трапляється у нас не так
часто.
Практично поза увагою відповідних
владних суб’єктів залишається питання
кримінологічної ефективності нормативно-правового акту. Тому актуальним і перспективним напрямком кримінологічної
діяльності органів прокуратури автору ви-

ня правового розвитку, експертизу законопроєктів, правові експерименти, що відповідають вимогам часу і сучасним завданням
реформування органів кримінальної юстиції у дусі кращих стандартів світової теорії
та практики;
3) правозастосування і нагляд за додержанням законності;
4) політика у сфері кадрового забезпечення;
5) правове виховання і правова освіта;
6) аналітичне супроводження.
Так, В. А. Плешаков, виходячи з методологічної настанови концепції кримінологічної безпеки, зазначає, що кримінологічний моніторинг – це процес систематичного спостереження, аналізу й оцінки
стану та тенденцій злочинності, її факторів
та особливостей особистості злочинця, які
впливають на його злочинну поведінку, діяльності щодо запобігання злочинам, рівня захищеності об’єктів можливого злочинного посягання, ступеня готовності
всього населення протидіяти злочинності
[2, с. 11].
Дещо ширше бачення проблемного
поняття висловлюють О. М. Бандурка таО. М. Литвинов, пропонуючи розуміти
його як визначену практичною необхідністю наукову, засновану на пізнанні закономірностей розвитку певного явища і процесу, постійно функціонуючу систему спостереження, вимірювання й оцінки їх станів у
різні періоди. Зміст кримінологічного моніторингу, таким чином, становлять процеси отримання, обробки й аналізу необхідної для формулювання кінцевих висновків
інформації [3, с. 146-147].
Разом з тим, кримінологічний моніторинг не варто ототожнювати з повномасштабним кримінологічним дослідженням. У цьому контексті слушною є думкаО. М. Литвинова, який зазначає, що кримінологічний моніторинг не вирізняється
особливою глибиною досліджень, його завдання – забезпечення своєчасного реагування на системні зміни [4, с. 63]. Автор
вважає, що з розумінням моніторингової
діяльності як дослідження суто прикладного, обслуговуючого, а не фундаментального
значення, варто погодитись.
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діяльності її базової складової – персоналу
відповідних органів [11].
Розробляючи професіограми різного
рівня, В. Васильєв звернув увагу на те, що
мислення зазначених осіб спрямоване на
виявлення причин конкретного явища, а
тому має причинно-наслідковий характер.
Такі якості мислення зумовлюють наявність у персонала здібностей різнопланового характеру [12, c. 248-264].
Підкреслюємо, що ступінь психологічного навантаження правоохоронців під
час виконання ними своїх функціональних обов’язків треба віднести до найбільш
складної інтелектуально-практичної роботи, що характеризується багатовекторністю спрямування.
Вивчення та аналіз одержаної інформації повинні сприяти створенню реальної
картини кримінологічної практики і посткримінальної превенції держави. Зібрані
матеріали систематизуються. Після їх аналізу вони можуть використовуватись як
основа для наступних етапів формування
стратегії і тактики.
Згідно з Законом України «Про інформацію» суб’єктами інформаційних відносин
виступають громадяни України, юридичні
особи і держава, а також такими можуть
бути визнані інші держави, їх громадяни та
юридичні особи, міжнародні організації та
особи без громадянства [13].
У нашій державі питаннями збору інформації, яка стосується суспільних відносин, пов’язаних із протидією злочинності, її
вивченням і систематизацією на державному рівні займаються відповідні підрозділи
прокуратури України, МВС України, інших
правоохоронних відомств, Міністерство
юстиції України та Державний комітет
статистики України, але для того, щоб інформація була повнішою й об’єктивнішою,
необхідно залучати до співпраці чи використовувати можливості недержавних організацій.
Загальновизнано, що основою демократичного громадянського суспільства є
недержавні організації. Важливе місце серед них посідають дослідницькі інституції
(центри соціологічних опитувань, центри

дається запровадження до національної
кримінологічної практики інституту кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проєктів [8].
За своєю процедурною природою кримінологічна експертиза нормативно-правових актів та їх проєктів є кримінологічним
дослідженням, враховуючи змістовні аспекти якого, А. П. Закалюк уважав за доцільне вирізнити в її методиці шість основних операцій:
1) операція відбору та підготовки експертів до проведення експертизи;
2) операція щодо навчання експертів
навичкам експертного оцінювання;
3) операція з моделювання та оцінювання кримінологічної інформації;
4) операція з оцінювання впливу об’єкта
експертизи на кримінологічні чинники;
5) операції з агрегування індивідуальних експертних оцінок у групову оцінку
впливу правової норми та об’єкта експертизи в цілому на кримінологічні чинники;
6) операція з підготовки експертного
висновку [9, с. 203].
Відповідно до Закону України «Про
Концепцію Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [10] на
комітет Верховної Ради України з питань
євроінтеграції покладається обов’язок перевіряти всі зареєстровані законопроєкти
на відповідність та несуперечність їх положень нормам законодавства Європейського
Союзу до підписання угоди про асоціацію.
Впровадження такої процедури є надзвичайно важливим, адже це дало б змогу
ухвалювати закони та інші акти, які будуть
професійно проаналізованими на предмет
відповідності Конституції, внутрішньому
законодавству і міжнародним договорам
щодо дотримання у них прав та свобод
людини і громадянин, а також підвищити
рівень відповідності нашого законодавства
законодавству Європейського Союзу та всієї міжнародної спільноти.
Як свідчить аналіз сучасної практики
протидії злочинності, забезпечення якісного виконання покладених завдань та функцій є неможливим без належної організації
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020
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захисту прав людини, різні спілки, фонди
тощо).
Дослідницькі центри покликані якомога раніше виявити проблеми, що існують
у різних сферах суспільного життя. Така
ідентифікація проблем може розглядатися
і як контроль суспільства за урядом, і як
співробітництво суспільства з урядом.
Збирання інформації, її вивчення та
систематизація можуть здійснюватись інститутами громадянського суспільства як
з власної ініціативи, виходячи зі своїх статутних цілей і завдань, так і на замовлення інших суб’єктів соціального управління. Так, у США існує декілька інститутів
опитування, які співпрацюють із системою
державної влади. Серед них можна назвати
Американську асоціацію дослідників громадської думки та інститут Геллана. У нашій державі також існують такі недержавні
дослідницькі інституції, активний процес
формування та розвитку яких почався у
1991 році. Для прикладу можна назвати
Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, Центр соціологічних і політичних досліджень та технології «Соціополіс», Фонд «Інтелектуальна
перспектива» та інші.
Одержання інформації, що стосується процесу інформаційного забезпечення
протидії злочинності, також може здійснюватися шляхом систематизації і вивчення
історичних матеріалів, наукової літератури, нормативних актів, існуючої передової
правоохоронної практики.
Підводячи підсумок, слід зазначити,
що механізм розробки та нормативного закріплення стратегії протидії злочинності й
тактики кримінологічної діяльності передбачає інформаційне забезпечення як необхідну складову всієї роботи. Інформація є
необхідною на всіх етапах: від формулювання проблеми до оцінки результатів кримінологічної діяльності. Виходячи з цього,
можна вважати, що процес формування
основоположних засад організації та здійснення протидії злочинності має починатися із системи заходів, спрямованих на
одержання інформації щодо різних сфер
суспільного життя, які стосуються названої
системи.
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the process of forming the basic principles of
the organization and implementation of combating crime should begin with the system of
measures aimed at obtaining information on
the various spheres of public life relevant to
the said system. The study and analysis of the
received information should facilitate in creating a real picture of criminological practice
and post-criminal prevention of the state. The
collected materials should be systematized.
Once analyzed, they can be used as the basis
for the next stages of strategy and tactics’ formation. The issues of collecting information
in regard to public relations related to combating crime, its study and systematization at
the state level in our country,are in the scope
of interest of the relevant departments of the
prosecutor’s office of Ukraine, the Ministry
of Internal Affairs of Ukraine, other law enforcement agencies, the Ministry of Justice of
Ukraine and the State Statistics Committee of
Ukraine. In order for the information to be
more complete and objective, it is necessary
to involve non-governmental organizations
for cooperation or to use their opportunities.
Obtaining information related to the process
of information provision for combating crime
can also be accomplished through the systematization and study of historical materials,
scientific literature, normative acts, existing
leading law enforcement practices.
Key words: state control, information provision, analytical provision, criminological monitoring,
staffing, examination of bills, statistical reporting.

PROBLEMS OF INFORMATION
PROVISION OF COMBATING CRIME
The mechanism of development and
regulatory consolidation of the strategy for
combating crime and criminological tactics
stipulates information provision as a necessary component of the whole work. Outlining
the key problems of information provision, as
a subsystem of crime counteraction, makes it
possible to conclude that the system under research in Ukraine is currently in its formation
stage. Its criminological provision is characterized by such leading areas of improvement as:
1) criminological monitoring; 2) improvement
of the entire mechanism of criminological activity through modeling of legal development,
examination of bills, legal experiments that
meet the requirements of time and modern
tasks of reforming the agencies of criminal justice according to the best standards of world
theory and practice; 3) legal enforcement and
supervision over rule of law; 4) policy in the
field of staffing; 5) legal nurturing and legal
education; 6) analytical support.
Information is necessary at all stages: starting from the formulation of the problem to
the evaluation of the results of criminological
activity. On this basis, it can be considered that
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гуманізації соціальних відносин, адже людина, її життя і здоров’я, честь та гідність,
недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
На розвиток українського суспільства
початку XXI ст. впливає декілька груп чинників, зокрема наслідки демонтажу соціалістичної моделі розвитку країни (зростання
соціальної незахищеності, втрата ціннісних
орієнтирів, різке зниження рівня життя,
збільшення маргінальної маси за рахунок
безробітних, бездомних та інших категорій населення, які перебувають за межею
бідності); складна соціально-політична ситуація (військові дії у східних областях, покращення технічної оснащеності злочинців,
зростання рівня нетерпимості, девальвація
морально-правових цінностей); вплив тенденцій глобалізованого світу (аномізація
суспільства на рівні глибинних параметрів
існування та відтворення соціуму; посилення міграційних процесів та позицій транснаціональної організованої злочинності),
що в комплексі створюють підґрунтя для
виникнення нових типів кримінальних загроз для населення і, відповідно, сприяють
його інтенсивній віктимізації.
Ужиті правоохоронними та іншими державними органами заходи не дали можливості нейтралізувати основні внутрішні та
зовнішні загрози національній безпеці, що
зумовлюють подальше ускладнення криміногенної ситуації в державі в умовах гібридної війни. Так, за останні десять років
рівень злочинності зріс більше ніж у чотири

У статті розроблені та запропоновані заходи віктимологічного запобігання корисливонасильницьким злочинам, які спрямовуються
на захист потенційної та реальної жертв. На
основі результатів аналізу зарубіжного досвіду
та багаторічної вітчизняної практики запропоновано прийняти кримінологічну програму
запобігання корисливо-насильницьким злочинам, у якій визначено пріоритетні завдання
підрозділів Національної поліції (кримінальної
та патрульної поліції, превентивної діяльності) на основі стратегії випередження злочинних діянь, з урахуванням оперативних можливостей та аналізу оперативної обстановки
на території обслуговування. Запропоновано
методику виявлення потенційних жертв (уже
використовують підрозділи превентивної діяльності Національної поліції), яка включає
програми (алгоритми) дій, спрямовані на виявлення осіб, схильних до вчинення корисливо-насильницьких злочинів, та їх зв’язків, а
також осіб (їх груп) з підвищеним рівнем віктимності.
Ключові слова: корисливо-насильницькі
злочини, жертва, віктимологічне запобігання, Національна поліція України.
Постановка проблеми
Прискорення процесів європейської інтеграції України потребує впровадження у
правоохоронну практику не лише сучасних
форм і методів протидії злочинності, а й визнаних світовим співтовариством стандартів
захисту прав і свобод людини. Реальні демократичні перетворення є невід’ємними від
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рази, зокрема збільшилася питома вага найнебезпечніших її проявів. Зокрема, у 2019
році кількість громадян, які стали жертвами кримінальних посягань, збільшилася на
9,0 % та становила 400,7 тис. (у 2015 році
– 366,3 тис.). Серед потерпілих від злочинів майже 156,8 тис. жінок, 29,2 тис. пенсіонерів, 5,8 тис. дітей, 1,8 тис. іноземців, 194
працівники засобів масової інформації. Понад 5,6 тис. осіб загинуло. Найбільш незахищеними верствами населення залишаються
жінки та діти (за 2015–2019 роки збільшилася майже на чверть кількість корисливонасильницьких діянь за ст.ст. 115, 149, 187
Кримінального кодексу України), а також
особи похилого віку, щодо яких у 2019 році
вчинено на 5,3 % більше кримінальних правопорушень, ніж у попередні періоди [1; 2].

життєвого рівня більшості населення, майнове розшарування в суспільстві призвели
до зростання рівня корисливої злочинності. За останні роки кримінальна ситуація в
Україні характеризується різким загостренням. Аналіз деяких показників злочинності,
таких як кримінальна віктимізація (її рівень,
масштаби, наслідки) та кримінальна активність (соціально-групова поширеність), свідчить про зростання кримінального напруження в суспільстві [3, с. 3].
В умовах різкого погіршення кримінальної ситуації необхідне розроблення ефективної державної програми щодо боротьби
зі злочинністю з включенням до неї достатніх, часом нестандартних, запобіжних заходів, що вимагає підвищення професійного
рівня працівників правоохоронних органів.
Корисливо-насильницькі злочини завдають істотної шкоди населенню. За кожним
із цих злочинів стоїть трагедія, яка обумовлена не тільки матеріальними втратами,
а й моральною шкодою. Особи втрачають
почуття впевненості у своїй безпеці та збереженні майна, що негативно позначається
на їх життєдіяльності [4, с. 107]. Усе це зумовлює необхідність пошуку шляхів покращення запобіжної роботи правоохоронних
органів у сфері боротьби з розглянутими
злочинами.
Як показує практика, важливу роль
у вчиненні корисливо-насильницьких злочинів відіграє також не тільки необачна
та некритична, а навіть провокуюча поведінка, яка заснована на психологічних особливостях особи жертви [5, с. 252; 6, с. 210].
Головною причиною вчинення розглянутих злочинів є певна спрямованість й особливості психологічних властивостей особи
потерпілого, що виразилися в необережній,
аморальній, або протиправній поведінці.
При цьому не можна розглядати властивості особи потерпілого та її поведінки окремо
від об’єктивних чинників, тобто таких зовнішніх умов, які, взаємодіючи з особою та
поведінкою жертви, призводять до вчинення злочину. Облік об’єктивних чинників у
ситуації вчинення злочину відіграє важливу
роль, тому що вони багато в чому сприяють
вчиненню таких злочинів, при яких відсутній прямий психічний контакт між жертвою

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окремі аспекти поведінки жертви злочинів, її правового захисту, заходи віктимологічного запобігання висвітлювали представники української (В. В. Голіна, Б. М. Головкін,
О. М. Джужа, В. О. Туляков), радянської та
російської (К. В. Вишневецький, В. І. Задорожний, Д. В. Рівман, В. Я. Рибальська, В. І. Полубинський, В. С. Устинов,
Л. В. Франк), західноєвропейської (М. Вольфганг, Р. Гассер, І. Маттес, Х. Нагель,
Б. Станков, А. Фаттах, Б. Холист, Г. Шнайдер), американської (Ф. Вертхам, К. Єйкбєрі, Є. Кормен, Т. Кук, Р. Мертон, Т. Тайлер,
Дж. Фарелл, Ж. Флеммінг) віктимологічних
наукових шкіл.
Доктринальні положення, сформульовані зазначеними авторами, мають важливе наукове і практичне значення. Водночас
низка питань визначення характеру і змісту
віктимологічного запобігання корисливонасильницьким злочинам в Україні залишається невирішеною.
Основні результати дослідження
Історія розвитку суспільства свідчить
про те, що рівень злочинності зростає тоді,
коли в державі складається кризова ситуація. Загострення соціально-економічного
становища в країні, перехід до ринкових
відносин, лібералізація цін, різке зниження
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та злочинцем (наприклад незаконне заволодіння автотранспортом). У даному випадку
факторами, що сприяють вчиненню злочину, виступають соціальні умови, соціальне
середовище, економічне становище жертви
[7, с. 394].
Виходячи з отриманих у ході даного дослідження результатів, можемо констатувати, що головними завданнями віктимологічного запобігання корисливо-насильницьким злочинам є: 1) захист потенційної жертви – недопущення вчинення стосовно неї
корисливо-насильницького злочину; 2) захист реальної жертви: припинення стосовно
неї злочинних дій; недопущення вчинення
нового злочину; допомога у відновленні її
прав.
Для їх реалізації варто здійснити наступні заходи.
1. Розробити комплексну цільову програму, визначення нових шляхів та резервних можливостей у запобіганні злочинності.
Зокрема, таким резервом буде зміна традиційного підходу до проблеми запобігання
злочинам як проблеми прямого впливу не
тільки на злочинців, а й на потенційних і
реальних жертв. Необхідно якомога повніше залучати громадян, ЗМІ до запобігання
таких злочинів.
У цьому контексті необхідно інформувати все населення про способи вчинення злочину, здійснювати аналіз віктимізації за місцем, часом, вчиненням корисливо-насильницьких злочинів. З урахуванням класифікації і типології жертв важливо інформувати
громадян про те, хто найчастіше й унаслідок
яких обставин і ситуацій стає жертвою таких посягань.
2. Удосконалити діяльність відповідних
підрозділів Національної поліції (підрозділів кримінальної поліції, превентивної
діяльності і т. ін.). Для запобігання таким
злочинам зазначені підрозділи повинні виконувати більший обсяг функцій, ніж вони
виконують сьогодні. У зв’язку з цим, необхідно застосовувати такі заходи організаційного характеру, як розширення функції підрозділів кримінальної поліції й превентивної діяльності, або створення спеціальних
підрозділів з покладанням на них завдань
запобігання злочинам, виявлення та про-

ведення запобіжної роботі з потенційними
жертвами. Ці функції має бути спрямовано
на випередження злочинних діянь з урахуванням оперативних можливостей кримінальної поліції.
3. Видозмінити зміст спеціальної віктимологічної підготовки працівників поліції.
На практиці виникає багато проблем психологічного, правового характеру, тому інформація про осіб, які можуть стати жертвою
злочину через певні обставини, дасть змогу
працівникам правоохоронних органів здійснювати більш ефективну запобіжну роботу.
За результатами проведеного дослідження можна запропонувати таку методику виявлення потенційних жертв, що включає в
себе напрями виявлення:
а) від особи, яка схильна до вчинення корисливо-насильницького злочину, – шляхом
встановлення і вивчення її кола зв’язків слід
визначити коло потенційних потерпілих
(наприклад, сусід-збоченець (грабіжник, хуліган, який вже притягався до кримінальної
відповідальності, мав чи має судимість), проживає один в ізольованій квартирі (будинку), може мати зв’язки із сусідськими дітьми,
підлітками, отже, існує ймовірність вчинення ним стосовно них злочину. Або раніше
судимий за крадіжку, грабіж чи розбійний
напад сусід, який зловживає наркотиками
або спиртними напоями, товаришує із сусідами, відвідує їх у квартирі, що дає можливість за слушної нагоди вчинити крадіжку);
б) від конкретної особи шляхом вивчення даних кримінальної статистики щодо
потерпілих можна встановити конкретну
особу чи групу осіб з підвищеним рівнем віктимності (наприклад, на певній території
проживає раніше неодноразово засуджений
за корисливо-насильницькі злочини, який
вчинив низку злочинів (крадіжки, вимагання, грабежі) у своєму та сусідніх будинках.
Причому щодо деяких потерпілих злочини
вчинялися два – три рази. Встановити особи
потерпілих, яким чином проникав злочинець до їх приміщень, які засоби застосовував, що викрадав.
Соціальному середовищу, що визначає
людську поведінку, формує її світогляд та
інтереси, не завжди належить головна роль
у процесі детермінації. В основі причинного
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комплексу конкретного злочину знаходяться як криміногенна ситуація, так і негативні
психологічні деформації, що прийняли форму суспільно небезпечної установки особистості. Негативні соціальні якості та вади особистості особливо гостро проявляються під
час кризових моментів розвитку суспільства.
4. З метою оцінки реальної криміногенної ситуації і необхідно організувати громадські центри допомоги жертвам та свідкам, у
яких, крім правової, повинна надаватися ще
й психологічна допомога потерпілим. Іншими словами, використовуючи методи психологічного тестування, необхідно визначати
психологічні особливості їх особи, що, на
нашу думку, дозволить певній частині населення усвідомити свою поведінку, щоб не
стати потерпілими.
5. Активно ознайомлювати громадян із
сучасними засобами технічного та фізичного захисту від можливого проникнення до
будинку, квартири, іншого приміщення, автівки (кнопки термінового виклику поліції,
охоронна сигналізація, відеокамери спостереження, відеодомофони та ін.). При цьому
важливу роль у запобіганні корисливо-насильницьким злочинам мають відігравати
правові заходи, які пов’язані з кримінальноправовим захистом потерпілих. Але факти
фізичної розправи і психічного тиску на потерпілих з метою примушення останніх відмовитися або давати помилкові свідчення
свідчать про низьку ефективність реалізації
сучасних правових норм. Це підтверджується й вивченням судової практики – вироків,
що набрали законної сили, за якими прослідковується невідповідність винесеного
покарання і ступеня суспільної небезпеки
злочину, оскільки ці діяння – це замах не
тільки на нормальну діяльність органів правосуддя, а й на життя, здоров’я, гідність потерпілого, який повторно стає жертвою злочинного посягання [6, с. 301; 8, с. 322].
За результатами проведеного нами дослідження визначено, що важливим заходом
запобігання корисливо-насильницьким злочинам є встановлення особливого порядку
відшкодування збитків потерпілим, залежно від поведінки та ролі останніх у вчиненні
злочину. Зокрема, за даними проведених
кримінологічних досліджень стосовно поªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

терпілих від корисливо-насильницьких посягань, тільки у 8% випадків збиток було
відшкодовано повністю, у 52% випадків –
відшкодовано частково, а в 40% – не відшкодовано взагалі.
Таке становище спричиняє відсутність
віри громадян в ефективність діяльності
правоохоронних органів щодо захисту їх
майнових інтересів. Невипадково 70% опитаних не виявляють достатньої активності
в захисті своїх майнових інтересів.
Як показали результати даного дослідження, важливе значення в запобіганні
корисливо-насильницьким злочинам повинно відігравати індивідуальне віктимологічне запобігання, що полягає у виявленні
осіб з підвищеною віктимністю і проведенні
з ними захисних та виховних заходів, спрямованих на зниження ризику стати жертвою злочинних посягань [9, с. 22].
У спеціальній літературі викладено різні прийоми і методи індивідуального віктимологічного запобігання [10; 11]. Однак ці
заходи зводяться лише до захисної та виховної роботи з громадянами, які вже стали
потерпілими. Робота з виявлення осіб з підвищеною віктимністю практично не здійснюється. Така однобічність індивідуального віктимологічного запобігання зумовлена,
головним чином, відсутністю спеціальних
методик з виявлення осіб з підвищеною віктимністю та суб’єктів, які здійснюють цей
специфічний вид запобігання.
Система заходів індивідуального віктимологічного запобігання має деякі особливості, оскільки під час його здійснення відбувається не просто «дія активного суб’єкта
на пасивний об’єкт, а специфічна форма
міжособового зв’язку, в якому одна сторона
прагне трансформувати, перетворити поведінку іншої»[12, с. 127].
Враховуючи отримані у ході даного дослідження результати, заходи індивідуального запобігання можемо поділити на два
види: заходи переконання і заходи допомоги.
Заходи переконання мають як захисний,
так і виховний характер. Заходами переконання є бесіди, роз’яснення, як не стати
жертвою злочину, яким чином забезпечити
збереження свого майна. Стосовно потен-
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ційних жертв нейтрального або пасивного
типу з метою формування в них обачності,
обережності, уважності необхідно застосовувати заходи індивідуального віктимологічного запобігання.
У результаті проведеного нами дослідження визначено, що однією з важливих
умов зниження рівня віктимності потенційних жертв є їх правове навчання. Зокрема,
знання законів, що регулюють цивільні,
кримінально-правові, господарські відносини, дасть змогу уникнути нелегкої долі
жертви злочину.
Більше того, індивідуальне віктимологічне запобігання має резервні можливості для
запобігання корисливо-насильницьким злочинам і разом із застосуванням вищезазначених заходів та за допомогою розроблення
й реалізації конкретних рекомендацій щодо
виявлення потенційних жертв, прогнозування їх віктимної поведінки та зниження
потенційної віктимності є ефективним важелем у віктимологічному запобіганні загалом [13, с. 139].
Враховуючи зазначене та з метою індивідуального запобігання корисливо-насильницьким злочинам, варто запропонувати
дві взаємопов’язані програми: 1) програма
виявлення осіб з підвищеною віктимністю;
2) програма корекції віктимності окремих
громадян.
Мета першої програми полягає у виявленні ступеня віктимності в окремих громадян і прогнозуванні їх віктимної поведінки.
При цьому варто зазначити, що виявлення осіб з підвищеною віктимністю, тобто
тих, хто потребує запобіжного впливу, є по
суті прогнозуванням їх індивідуальної віктимної поведінки. Існують думки, що таке
прогнозування дуже складне [7, с. 398; 14,
с. 313; 15, с. 155; 16; 17, с. 70; 18, с. 85–86].
На наш погляд, якщо зібрати інформацію,
якість та обсяг якої будуть достатні для визначення ступеня віктимності громадянина,
то з’явиться можливість передбачити в подальшому його віктимну поведінку. Обсяг
та якість інформації повинні обумовлюватися вивченням не тільки соціально-демографічних ознак конкретної особи (стать,
вік, соціальний стан тощо), правових ознак
(правова культура, рецидив жертви), а й ві-

домостями, що характеризують особу та її
поведінку.
Виявивши певний ступінь віктимності
й ознак, що визначають вірогідність її розвитку в майбутньому, необхідно, використовуючи заходи індивідуального віктимологічного запобігання, знизити високий потенціал віктимності конкретної особи. Для
цього необхідно застосувати другу програму
з корекції віктимності окремих громадян.
Програма корекції (зниження) віктимності,
що діє відповідно до завдань індивідуального віктимологічного запобігання, повинна
здійснюватися у двох формах – безпосередній та ранній.
Безпосереднє запобігання спрямоване
на особу, яка стала жертвою злочину або перебуває у стані, близькому до перетворення
на жертву. Раннє запобігання спрямоване
на особу, яка підпадає під ознаки потенційної жертви.
З метою виявлення потенційних жертв,
зниження потенціалу їх віктимності слід
орієнтувати органи Національної поліції,
насамперед, на активізацію роботи з населенням. У цьому аспекті необхідно використовувати заходи допомоги: організувати
спеціальні консультативні пункти, центри
соціально-психологічної захисту громадян
від злочинів, головним завданням яких має
стати інформування населення про заходи
захисту від усіх злочинів. На пунктах і в центрах психологічної допомоги необхідно організувати «групові» та «індивідуальні» консультації з потенційними жертвами злочинів, у процесі проведення яких надавати їм
соціально-психологічну допомогу, прогнозувати їх індивідуальну віктимну поведінку,
виявляти та намагатися разом з ними нейтралізувати віктимологічно значущі риси
особи й особливості поведінки [19, с. 144–
148].
Завдання підвищення ефективності
участі правоохоронних органів у реалізації заходів загального віктимологічного та
особливо індивідуального віктимного запобігання зумовлює необхідність вирішення
низки управлінських проблем, що стосуються створення спеціального (по роботі з
потерпілими) запобіжного апарату в системі Національної поліції України, зокрема
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Управління запобігання злочинам Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.
Кримінологічний аналіз корисливо-насильницьких злочинів свідчить про те, що
дані злочини мають високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки заподіюють не
тільки значних матеріальних збитків потерпілому, а й завдають йому моральну шкоду,
породжуючи невпевненість, страх за себе,
близьких, за свою власність. Особи, які вчиняють зазначені вище злочини, характеризуються глибокою соціальною деградацією
і соціальною зараженістю. Володіючи високим професіоналізмом, вони виявляють потенційних жертв і реалізують свій злочинний задум.
Саме тому ефективність запобігання корисливо-насильницьким злочинам разом
з іншими загальними заходами соціальноекономічного характеру передбачає включення до досліджуваних кримінологічних
характеристик злочинів їх жертв, що зумовить дещо інший підхід до визначення як
напрямів запобіжної роботи загалом, так і
організації віктимологічного запобігання
конкретним злочинам; розроблення запобіжних заходів щодо потенційних реальних
жертв злочинів і включення їх до цільових
загальнодержавних та регіональних програм запобігання і боротьби зі злочинністю;
розширення соціальних і правових гарантій
безпеки потерпілих та розроблення механізму відшкодування шкоди потерпілому,
заподіяної корисливо-насильницьким злочином з урахуванням віктимологічної оцінки його ролі.
Загалом, на правоохоронні органи має
бути покладено завдання з розроблення й
упровадження системи поточного статистичного обліку віктимологічних показників
злочинності, що надасть диференційоване
уявлення про потерпілих від злочину.
Висновки
Таким чином, заходи віктимологічного
запобігання корисливо-насильницьким злочинам спрямовуються на захист потенційної
та реальної жертв. На сьогодні актуальним
видається прийняття кримінологічної програми запобігання корисливо-насильницьªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ким злочинам, у якій визначити пріоритетні
завдання підрозділів Національної поліції
на основі практики західноєвропейських
країн «стратегії випередження» з урахуванням оперативних можливостей та аналізу
оперативної обстановки на певній території. Також варто розробити методику виявлення потенційних жертв, спрямовану
на виявлення осіб, схильних до вчинення
корисливо-насильницьких злочинів, та їх
зв’язків, а також осіб (груп) з високим рівнем
віктимності. Розроблено програму корекції
віктимності осіб, спрямовану на особу, яка
стала жертвою злочину або перебуває у стані, близькому до перетворення на жертву, а
також яка має ознаки потенційної жертви.
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У статті розроблені та запропоновані заходи віктимологічного запобігання корисливо-насильницьким злочинам, які спрямовуються на захист потенційної та реальної
жертв.
В умовах різкого погіршення кримінальної ситуації необхідне розроблення ефективної державної програми щодо боротьби
зі злочинністю з включенням до неї достатніх, часом нестандартних, запобіжних заходів, що вимагає підвищення професійного
рівня працівників правоохоронних органів. У зв’язку з чим, на основі результатів
аналізу зарубіжного досвіду та багаторічної
вітчизняної практики розроблено проєкт
програми запобігання корисливо-насильницьким злочинам, визначено пріоритетні
завдання підрозділів Національної поліції
(кримінальної та патрульної поліції, поліції
охорони) на основі стратегії випередження
злочинних діянь, з урахуванням оперативних можливостей та аналізу оперативної
обстановки на території обслуговування.
Запропоновано методику виявлення потенційних жертв (уже використовують підрозділи превентивної діяльності Національної
поліції), яка включає програми (алгоритми)
дій, спрямовані на виявлення осіб, схильних до вчинення корисливо-насильницьких
злочинів, та їх зв’язків, а також осіб (їх груп)
з підвищеним рівнем віктимності.
Важливе значення в запобіганні корисливо-насильницьким злочинам повинно відігравати індивідуальне віктимологічне запобігання, що полягає у виявленні осіб з підвищеною віктимністю і проведенні з ними
захисних та виховних заходів, спрямованих
на зниження ризику стати жертвою злочинних посягань. Індивідуальне віктимологічне запобігання має резервні можливості для
запобігання корисливо-насильницьким злочинам і разом із застосуванням вищезазначених заходів та за допомогою розроблення
й реалізації конкретних рекомендацій щодо
виявлення потенційних жертв, прогнозування їх віктимної поведінки та зниження
потенційної віктимності є ефективним важелем у віктимологічному запобіганні загалом.
Враховуючи зазначене та з метою індивідуального запобігання корисливо-насильницьким злочинам, запропоновано дві
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взаємопов’язані програми: програма виявлення осіб з підвищеною віктимністю; програма корекції віктимності окремих громадян.
Ключові слова: корисливо-насильницькі
злочини, жертва, віктимологічне запобігання, Національна поліція України.
VICTIMOLOGICAL MEASURES FOR
PREVENTING MURDER-VIOLENCE IN
UKRAINE
The article develops and proposes victimprevention measures for acts of violence and
violence aimed at protecting potential and actual victims.
In the context of a sharp deterioration of
the criminal situation, it is necessary to develop
an effective state program for combating crime
with the inclusion of sufficient, sometimes nonstandard, preventive measures in it, which requires the improvement of the professional level of law enforcement officials. In connection
with this, on the basis of the results of the analysis of foreign experience and many years of
domestic practice, a draft program for the prevention of selfish and violent crimes was developed, the priorities of the units of the National
police (criminal and patrol police, police protection) were determined based on the strategy
of crime prevention, taking into account opera-
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tional capabilities and analysis of the operational situation in the service area. A methodology
for identifying potential victims (already used
by the National Police Preventive Action Units)
is proposed, which includes programs (algorithms) for actions aimed at identifying persons
liable to commit acts of self-violence and their
relationships, as well as persons (their groups)
with increased level of victimization.
Individual victim victim prevention, which
is to identify persons with increased victimization and to take protective and educational
measures aimed at reducing the risk of becoming a victim of criminal offenses, should play
an important role in preventing selfish and
violent crimes. Individual victim prevention
has the potential to prevent self-inflicted acts
of violence and, together with the implementation of the aforementioned measures, through
the development and implementation of specific recommendations for identifying potential
victims, predicting their victim behavior and
reducing potential victimization, is an effective
tool for preventing victimization.
In view of this, two interrelated programs
have been proposed and for the purpose of individual prevention of acts of violence and violence: a program for identifying persons with
high levels of victimization; a program to correct the victimization of individual citizens.
Keywords: selfish-violent crimes, victim,
victim-prevention, National Police of Ukraine.

104

Êîíäðàòîâ Â.Ã. - Ïðî ñóòí³ñí³ îçíàêè ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³...

ÏÐÎ ÑÓÒÍ²ÑÍ² ÎÇÍÀÊÈ ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÎ¯
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ßÊ ÎÁ’ªÊÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÕÎÐÎÍÈ

ÊÎÍÄÐÀÒÎÂ Âîëîäèìèð Ãàð³éîâè÷ - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî
³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè
ÓÄÊ: 342.9(477)
У статті досліджено сутнісні ознаки
правоохоронної діяльності як об’єкта кримінально-правової охорони. Відмічається, що
не завжди законодавство «встигає» за реформаційними процесами у державі. Інколи виникають ситуації, в яких діяльність правоохоронних органів не повністю захищена від
зовнішніх загроз. Це обумовлено низкою факторів, серед яких окремими є невнесення того
чи іншого органу до переліку правоохоронних,
непередбачення нормативними приписами
законодавства про кримінальну відповідальність того чи іншого органу як об’єкта кримінально-правової охорони.
На прикладі Державного бюро розслідувань розглядаються напрями удосконалення
чинного законодавства та розроблюються орієнтири для подальших наукових досліджень.
Підтримується доктринальна позиція
про те, що під правоохоронною діяльністю
слід розглядати діяльність з охорони права,
яка здійснюється спеціально уповноваженими на те органами за встановленою в законі процедурою і полягає в розгляді юридично
значущих справ, виявленні правопорушень і
обвинуваченні осіб, винних у їх вчиненні і у
деяких випадках у застосуванні до правопорушників примусових заходів, регламентованих законом, а також у представництві і захисті прав і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб.
Обґрунтовано думку про те, що до правоохоронної діяльності слід відносити діяльність відповідних приватних правоохоронних
структур. Наголошується, що відповідного

законодавчого забезпечення охорони потребує
діяльність як державних органів, так і недержавного сектора.
Ключові слова: родовий об’єкт злочину;
класифікація злочинів; авторитет органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.
Оновлення суспільного життя українського народу безумовно супроводжується
процесами реформування правоохоронних органів, зміною філософії правоохоронного сервісу. Діяльність цих органів
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Законодавство є тим
фундаментом, що створює умови для належного виконання завдань охорони прав
людини та громадянина. Одним із важливих питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності є встановлення
системи гарантій належної діяльності правоохоронних органів. Ключовими серед
них є ті, що створюють «стан захищеності»
працівника правоохоронного органу під
час виконання ним службових обов’язків.
Мова йде, в тому числі, й про кримінально-правові гарантії діяльності правоохоронних органів.
Однак, не завжди законодавство «встигає» за реформаційними процесами у державі. Інколи виникають ситуації, в яких
діяльність правоохоронних органів не повністю захищена від зовнішніх загроз. Це
обумовлено низкою факторів, серед яких
окремими є невнесення того чи іншого ор105
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гану до переліку правоохоронних, непередбачення нормативними приписами законодавства про кримінальну відповідальність того чи іншого органу як об’єкта
кримінально-правової охорони.
Слід відзначити, що юридичний статус правоохоронних органів та особливості кримінально-правової охорони правоохоронців досліджували такі вчені, як
А.М. Бабенко, О.М. Бандурка, А.Б. Блага,
В.В. Голіна, Б.М. Головкін, В.К. Грищук,
О.М. Джужа, В.М. Дрьомін, А.П. Закалюк, М.В. Карчевський, О.Є. Користін,
О.Г. Кулик, В. О. Меркулова, Є.С. Назимко, Є.О. Письменський, О.П. Рябчинська,
Є.Л. Стрельцов, В.Я. Тацій, В.О. Туляков,
П.Л. Фріс, І. М. Чекмарьова, В. В. Шаблистий, В. І. Шакун, Н. С. Юзікова, І.С. Яковець, Х.П. Ярмакі, О. Н. Ярмиш та ін. Однак, до цього часу не сформовано єдине
доктринальне бачення сутнісних ознак
правоохоронних органів, що негативно
впливає на законодавче забезпечення правоохоронної діяльності.
У зв’язку із цим постає необхідність
комплексного визначення поняття правоохоронного органу, яке б враховувало
найбільш істотні ознаки правоохоронної
діяльності та надавало б можливість їх
працівникам перебувати у стані законодавчого захисту від зовнішніх загроз.
Враховуючи зазначене, метою запропонованої статті є встановлення сутнісних ознак правоохоронної діяльності як
об’єкта кримінально-правової охорони.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України
«Про державний захист працівників суду
і правоохоронних органів», правоохоронні органи – це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів,
органи і установи виконання покарань,
слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [7]. У деяких законодавчих
актах прямо не передбачається перелік
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правоохоронних органів, хоча вказується
їх обов’язкова ознака – «здійснення правоохоронної функції відповідно до законодавства» [8].
Спробуємо розібратись у цьому питанні на прикладі відносно нового українського правоохоронного органу – Державного
бюро розслідувань. Як бачимо, в зазначеному законодавчому приписі прямо не
вказано на ДБР як правоохоронний орган,
однак системне тлумачення змісту цього
припису та припису ст. 1 Закону України
«Про державне бюро розслідувань» дає всі
підстави стверджувати, що Бюро є правоохоронним органом, оскільки на законодавчому рівні закріплено виконання ним
правоохоронної функції.
Маємо відмітити певні законодавчі недоопрацювання в питаннях охорони працівників цього органу. Так, директора
ДБР не включено до переліку потерпілих
державних діячів у ст. 112, 344, 346 КК
України. Більше того, виходячи з аналізу положення ст. 1 Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» та ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
[7], працівники Бюро не можуть бути віднесені до працівників правоохоронних органів, оскільки відповідно до нормативних
приписів першого Закону Бюро здійснює
правоохоронну діяльність, а відповідно
до нормативних приписів другого – правоохоронним органом визнається орган,
який здійснює правозастосовні або правоохоронні функції. Тобто на працівників
Бюро не розповсюджуються кримінальноправові гарантії, передбачені ст. 343, 345,
347, 348, 349 КК України.
Тому слід внести відповідні зміни до
КК України в частині передбачення директора Бюро як державного діяча. Також
у ст. 2 Закону України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних
органів» слід передбачити пряму вказівку на Бюро як правоохоронний орган (на
кшталт того, як передбачено органи прокуратури, Національної поліції, служби
безпеки, Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, орга-
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ни охорони державного кордону, органи
доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи
державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони) [11,
c. 64].
Слід відзначити, що в науці існують
певні протилежні точки зору стосовно розуміння правоохоронної діяльності, особливо актуальним є питання про віднесення приватного сектора до суб’єктів здійснення правоохоронної діяльності.
Як зазначають фахівці, правоохоронна функція є однією з основних функцій
держави, реалізація якої здійснюється завдяки визначеними законом суб’єктами,
що здійснюють правоохоронну діяльність на основі певних принципів, та чітко визначеними методами та засобами.
Водночас зарубіжний досвід показує, що
невід’ємною складовою правоохоронної
системи стають сьогодні недержавні правоохоронні структури. Терміни «недержавна правоохоронна діяльність», «недержавна правоохоронна система» згадуються в юридичній літературі дедалі частіше.
Але правоохоронна діяльність традиційно
розглядається у межах публічно-правових
відносин, класична теорія права відносить
її до основних форм реалізації форми держави, що робить питання можливості її
існування та поняття предметом гострої
дискусії [3, с. 97].
Це пов’язано із тим, що правоохоронна діяльність історично розглядалася як
виключна прерогатива держави, а отже,
тривалий період тотального державного контролю над всіма сферами життя та
повної монополізації державою правоохоронної функції значною мірою обмежує сприйняття як суспільством у цілому,
так і науковцями та практиками у сфері юриспруденції, можливості існування
недержавної правоохоронної діяльності,
недержавної правоохоронної системи[1, с. 139; 3, с. 98].
В. С. Ковальський вважає, що правоохоронна діяльність – це державна правомірна діяльність, яка полягає у впливі на
поведінку людини або групи людей з боку
уповноваженої державою посадової особи

шляхом охорони права, відновлення порушеного права, припинення або розгляду порушення права, його виявлення або
розслідування з обов’язковим додержанням установлених у законі процедур для
цієї діяльності [14, с. 15]. М.І. Мельник
та М.І. Хавронюк зазначають, що правоохоронна діяльність – це державна правомірна діяльність, що полягає у впливі
на поведінку людини або групи людей
уповноваженої державою посадової особи
шляхом охорони права, відновлення порушеного права, припинення порушеного
права, його виявлення або розслідування
з обов’язковим додержанням установлених у законі процедур для цієї діяльності
[10, с. 22]. Окремі вчені взагалі акцентують увагу на тому, що правоохоронна діяльність – це передусім діяльність держави через спеціально створені нею органи
[9, с. 17]. Р.Я. Шай під правоохоронною
діяльністю пропонує розуміти правозастосовчу діяльність з охорони права спеціально уповноважених на те органів за встановленою в законі процедурою і полягає
в розгляді юридично значущих справ, виявленні правопорушень та обвинуваченні
осіб, винних у їх вчиненні, у застосуванні
до правопорушників примусових заходів, регламентованих законом, а також у
представництві й захисті прав і законних
інтересів фізичних та юридичних осіб [15,с. 16].
Як зазначають вчені, слабке місце досліджень, що стосуються правоохоронної
діяльності на теренах України, полягає
в явному знеціненні ролі недержавних
(приватних) інститутів у забезпеченні правового порядку в державі. Беззаперечною
була думка про те, що правоохоронна діяльність може бути здійснена виключно
державою. Звісно, радянськими дослідниками була приділена увага й діяльності,
яка здійснювалась добровільними народними дружинами, проте загального розуміння недержавного сектору правоохоронної діяльності в тогочасній літературі
ще не було. Це цілковито можна пояснити
фактом існування державоцентристської
ідеології, основною ідеєю якої була абсо-
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лютизація значення держави на всіх рівнях суспільного життя [4, с. 148].
Слід зазначити, що правоохоронна діяльність виходить за межі діяльності лише
правоохоронних органів. Окремі її функції виконують законодавча та виконавча
гілки влади, президентські органи, інститути громадянського суспільства тощо
[6, с. 147]. Слід підтримати ту точку зору,
згідно з якою правоохоронні органи через об’єктивні та суб’єктивні причини (обмеженість державного бюджету, недовіра громадян, корупція, перевантаженість
роботою) не завжди можуть забезпечити
повну безпеку суспільства від протиправних загроз. Необхідний ресурс для протидії
протиправним посяганням можуть надати
інститути громадянського суспільства за рахунок роздержавлення правоохоронної діяльності. Цей процес помітний у законодавстві та практиці багатьох країн, де стимулюється та заохочується розвиток приватних
детективних агентств: охоронних фірм,
служб безпеки та різного роду громадських
правоохоронних формувань. Саме сукупність таких інститутів, яким можуть належати деякі із суто правоохоронних функцій та ознак, становлять базис недержавної
правоохоронної системи [16, с. 1]. Окремі
вчені взагалі зазначають, що вибір варіанту поведінки в суспільстві, у тому числі при формуванні державної політики,
значною мірою знаходиться під впливом
об’єктивних умов. Сьогодні екстенсивний
характер розвитку правоохоронної системи, зменшення бюджетних витрат на її
утримання, далекий від розвинених країн
світу рівень оплати праці співробітників
правоохоронних органів та, як наслідок,
зменшення престижу такої праці фактично призвели до «правоохоронного колапсу» у державі, що в сукупності з одночасним триваючим процесом становлення в
Україні громадянського суспільства призводить до істотних змін у сприйнятті
можливості передачі виконання низки завдань правоохоронного спрямування до
недержавній сфери. Необхідність відмови
держави від монополістичного становища у правоохоронній сфері, перерозподіл
функцій з попередження та запобігання
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

злочинним посяганням між державою та
недержавними правоохоронними структурами обумовлюється також і продовженням розвитку ринкової економіки і,
як наслідок, загостренням проблем захисту приватної власності, який держава не
здатна забезпечувати на належному рівні.
До цього слід додати й підвищений рівень
віктимності здійснення підприємницької
діяльності в нашій країні [1, с. 139; 3, с. 98].
Абстрактно, здійснюючи правоохоронну функцію, держава вирішує завдання,
що стоять перед нею, перш за все з правової охорони та правового управління
суспільством [2, с. 8]. Завдання правоохоронної системи держави – це основні цілі
організації та діяльності правоохоронних
органів держави, що спрямовані на гарантування безпеки та захисту конституційних права, свобод і законних інтересів
людини та громадянина, держави та суспільства загалом, з метою збереження суверенітету, територіальної цілісності держави, а також створення умов для якнайшвидшого відновлення порушених прав і
свобод [13, с. 129].
У зв’язку із цим, більш універсальними
є визначення, надані тими фахівцями, що
відходять від державницької парадигми
правоохоронної діяльності. Так, І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, О.М. Толочко під
поняттям правоохоронної діяльності розуміють діяльність з охорони права, яка
здійснюється спеціально уповноваженими
на те органами за встановленою в законі
процедурою і полягає в розгляді юридично значущих справ, виявленні правопорушень і обвинуваченні осіб, винних у їх вчиненні і у деяких випадках у застосуванні
до правопорушників примусових заходів,
регламентованих законом, а також у представництві і захисті прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб [12, с. 9].
З точки зору Л.В. Гудзь та Ю.В. Градової,
правоохоронна діяльність – це діяльність
спеціально уповноважених органів і організацій (державних та недержавних), яка
має на меті захист прав і свобод людини
і громадянина, охорону прав та законних
інтересів державних і недержавних організацій, боротьбу зі злочинами та інши-
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ми правопорушеннями. Правоохоронна
діяльність, як діяльність багатоаспектна,
спрямовується політичними й управлінськими засобами на блокування соціальних відхилень, локалізацію соціальної
напруженості або правових конфліктів.
Складна система правоохоронної діяльності реалізується в різних типах правозастосовних дій: правовстановлювальних,
правозабезпечувальних, правопримушувальних і правовідновлювальних [5, с. 63].
Слід підтримати визначення недержавної правоохоронної діяльності, надане С.С. Юрком, який під недержавною
правоохоронною діяльністю пропонує
розуміти спеціалізовану діяльності інститутів громадянського суспільства з розшуку
осіб, які переховуються від правосуддя, розкриття правопорушень, охорони фізичних і
юридичних осіб, їх майна та громадського порядку від протиправних посягань шляхом застосування примусових заходів відповідно до
встановленої законом процедури [16, с. 4].Також учений пропонує класифікувати
недержавну правоохоронну діяльність на
публічну недержавну правоохоронну діяльність та приватну недержавну правоохоронну діяльність на підставі критерію
захисту, відповідно, публічних (суспільних
або державних) чи приватних інтересів; до
першої категорії запропоновано зараховувати діяльність муніципальних поліційних
органів та громадських правоохоронних
формувань, а до другої – приватних детективів та охоронних агентств [16, с. 4].
Тому безумовним є віднесення правоохоронної діяльності й відповідної діяльності приватного сектору. У зв’язку із чим
слід наголосити, що відповідного законодавчого забезпечення охорони потребує
діяльність як державних органів, так і недержавний сектор. Тому подальшими напрямами наукових досліджень за зазначеним напрямом вважаємо ці питання.
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SUMMARY
The article examines the essential features of
law enforcement as an object of criminal law protection. It is noted that the legislation is not always
“in time” for the reformation processes in the state.
Sometimes situations arise in which the activities
of law enforcement agencies are not fully protected
from external threats. This is due to a number of
factors, among which individual is the non-inclusion of a body in the list of law enforcement agencies, and are not provided for by the regulatory requirements of the legislation on criminal liability of
a body as an object of criminal law protection.
On the example of the State Bureau of Investigation, the directions of improving the current legislation are considered and guidelines for further
scientific research are developed.
The doctrinal position is supported that law enforcement activities should consider the activities to
protect the law, which are carried out by specially
authorized bodies according to the procedure established by law and consist in the consideration of legally significant cases, the identification of offenses
and the prosecution of those responsible for their
commission, and, in some cases, in applying coercive measures to offenders regulated by law, as well
as in representing and protecting the rights and legitimate interests of individuals and legal entities
idic persons.
The opinion that the activities of the relevant
private law enforcement agencies should be attributed to law enforcement is grounded. It is noted
that the relevant legislative support for protection
requires the activities of both state bodies and the
non-state sector.
Key words: tribal object of crime; classification
of crimes; authority of state authorities, local authorities and associations of citizens.
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ÏÀÍÜÊÎ Ìàð’ÿíà ªâãåí³âíà - àñèñòåíò êàôåäðè ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà òà
ïðîöåñó Ëüâ³âñüêèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò
Методологія також дає змогу систематизувати увесь обсяг наукового знання й створити умови для розроблення подальших
ефективних напрямів дослідження. Знання
методології у науковому дослідженні дає
змогу впорядкувати отримані результати,
розкрити можливості пошуку альтернативних шляхів вирішення поставленої проблеми, оцінити практичну цінність отриманих
результатів, розвинути здатність до ведення
наукових дискусій та сформувати інтелектуальні здібності особистості дослідника [2,
с.13, 15]. Водночас Н.В. Кушакова-Костицька вказує про необхідність перегляду підходу до методології правових досліджень.
Зокрема, цей науковець зазначає, що методологічний підхід науковців у своїх дослідженнях стандартний і всім відомий (по
закінченні свої роботи правознавець вимушений іноді вигадувати, а іноді перераховувати фактично застосовані методи). Тобто
спочатку автор пише роботу, а потім, виходячи із її змісту, формально перераховує ті
методи, які йому відповідають [3, с. 24]. Така
позиція безумовно є слушною, оскільки саме
лише перерахування використаних методів
у науковому дослідженні є формальністю та
створює так звану видимість використання
відповідних гносеологічних засобів пізнання. Очевидно, що значення методології не
можна недооцінювати, оскільки вона формує уявлення і дає оцінку способам обґрунтування наукового дослідження, створює
систему наукової інформації та забезпечує
всебічність її отримання. Окрім того, внаслі-

В статье на основании анализа литературы по философии, философии права, теории
права, уголовного, уголовного процессуального
права, теории доказывания выделена система
положений о методологии проведения исследований доказывания обстоятельств, являющихся основанием для применения в отношении юридических лиц мер уголовно-правового
характера. Сформулированы оптимальные
подходы в выборе методологического инструментария организации и осуществления процесса научного познания.
Ключевые слова: метод, методология,
мери уголовно-правового характера, доказывания, уполномоченное лицо.
Постановка проблеми
Будь-яке наукове дослідження здійснюється за індивідуальними рисами у певній
логічній послідовності та особливостями
дослідника. Водночас можна виокремити
деякі загальні підходи його проведення,
які називають методологією (гр. methodos
– спосіб, метод і logos – наука, знання), яка
спирається на досягнення філософії, логіки, психології, наукознавства та розробляє
методи, прийоми, засоби і способи виконання наукових робіт; встановлює принципи, норми, особливості і умови вирішення
завдань; контролює дотримання черговості фаз, стадій та етапів здійснення науководослідної діяльності; регламентує взаємовідносини та взаємозв’язки між формами,
засобами та методами вирішення завдань
[1, с.58-59].
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док правильного використанням основ методології, можна успішно вирішити поставлені завдання у науково-дослідній роботі та
одержати науково-теоретичні результати,
які мають значення не лише для науки, але
й для правозастосовної діяльності.
Стан дослідження
Не можна оминути увагою праці тих авторів, які присвячені загальним положенням доказування у кримінальному провадженні, а зокрема: Р.С. Бєлкіна, В.В. Вапнярчука, І.В. Гловюка, В.Г. Гончаренка,Ю.М. Грошевого, А.В. Заклюка, О.В. Литвина,А.О. Ляш, М.М. Михеєнка, М.А.Погорецького,С.М. Стахівського, О.О. Юхна, О.Г. Яновської та інших. На основі досліджень цих
науковців сформовано сучасні уявлення
про доказування як основну складову кримінальної процесуальної діяльності, яка
покликана забезпечувати права та законні
інтересів учасників кримінального провадження.
Слід згадати про дисертаційне дослідження О.В. Панченко, у якому автор
з’ясувала місце кримінального провадження щодо юридичної особи в системі кримінального процесу України, визначила специфіку предмета доказування у цій частині,
охарактеризувала особливості проведення
процесуальних дій за участю юридичної
особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, під час досудового розслідування та судового провадження, а також
проаналізувала підстави та процедуру застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру [4]. Не можна
оминути увагою науково-методичні рекомендації К. Л. Бугайчука, А. М. Ященка,І. В. Лєшукової, О. О. Кочура, А. В. Даниленка, що стосуються особливостей кримінального провадження щодо юридичної
особи, у яких висвітлено загальні правила,
підстави та порядок застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового
характеру, а також проаналізовано особливості їх звільнення від застосування таких
заходів [5]. Деякі праці висвітлюють тільки
фрагментарно окремі питання, які пов’язані
з доказуванням обставин, які є підставою
для застосування щодо юридичних осіб заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ходів кримінально-правового характеру.
Натомість, питання методологічних засад
такого дослідження не розкрито жодним автором.
Таким чином, основною метою цієї статті є з’ясування особливостей методологічних
засад дослідження доказування обставин,
які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового
характеру.
Виклад основних положень
Жодна наука не може розвиватися без
постановки проблеми, її чіткого формулювання та вирішення, яка є одним із основних програмних компонентів наукового
дослідження [6, с.32]. Не викликає заперечень той факт, що найбільшу складність становлять ті проблеми, формулювання та вирішення яких здійснюється з урахуванням
декількох галузей права. Однією з таких
проблем є наукове забезпечення практики
доказування обставин, які є підставою для
застосування щодо юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру, вирішення якої потребує в основному залучення напрацювань як теорії кримінального
процесу, так і кримінального права в цій
частині. Так, постановка проблеми здійснюється з урахуванням вивчення наукових
досліджень в галузях кримінального, кримінального процесуального, цивільного та
адміністративного права; проведеного анкетування правоохоронних органів та суддів з досліджуваних питань доказування;
аналізу судової практики шляхом вивчення кримінальних правопорушень, перелік
яких передбачений у ст. 96-3 КК України, за
результатами вчинення яких судом прийнято рішення про необхідність застосування
щодо юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
При здійсненні розробки досліджуваної
проблеми слід виходити із загальнометодологічних напрацювань філософської науки.
Основою для реалізації завдань дослідження є положення гносеології та правового позитивізму. Так, гносеологію слід розглядати
як вчення про можливість пізнання людиною предметів і явищ дійсності, їх власти-
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востей, зв’язків і відношень, про джерела,
методи і закономірності пошуково-пізнавальної діяльності [7, с.13]. Отже, основною
метою гносеологічних операцій є отримання нового знання про об’єкт. На основі цих
теоретичних положень визначена можливість отримання достовірних знань про вчинювані кримінальні правопорушення уповноваженою особою від імені та в інтересах
юридичної особи та діяльність правозастосовних органів з доказування обставин, які
є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру на стадіях досудового та судового
провадження із застосуванням методів чуттєвого та раціонального пізнання. Таким
чином, під час доказування відбувається
встановлення логічних зв’язків між подією
кримінального правопорушення та його теоретичною моделлю.
У свою чергу, правовий позитивізм прийнято розглядати як систему поглядів на
принципи правового регулювання відповідно до уявлень про догму права, співвідношення позитивного права з природнім правом людини [8, с. 186-200]. Ці положення
нададуть можливість з’ясувати зміст кримінального та кримінального процесуального
законодавства, в частині визначення підстав
для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а
також практики доказування відповідних
обставин. У зв’язку з цим можна виокремити низку недоліків чинного законодавства,
а відтак запропонувати відповідні зміни та
доповнення до нього.
Окрім того, для здійснення дослідження базовими є положення діалектики, в
основу якої покладено зв’язок теорії і практики, принципи пізнання реального світу,
природи та мислення. Діалектичний підхід надасть змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність
між сутністю і явищем, змістом і формою,
об’єктивність в оцінюванні дійсності [9,
с.169]. Вказані положення нададуть можливість представити злочинну діяльність,
спрямовану на вчинення злочинів, перелік
яких передбачений ст. 96-3 КК України, від
імені та (чи) в інтересах юридичної особи,

та кримінальну процесуальну діяльність з
доказування обставин, які є підставою для
застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру як
взаємопов’язані різновиди людської діяльності, суперечність цілей яких призводить
до боротьби між її суб’єктами.
Аналіз перспективних напрямів у розвитку сучасної методології показує, що
розв’язання складних дослідницьких завдань передбачає використання нових
стратегій наукового пошуку та принципово
нових методів [10, с. 30]. Сучасна наука володіє потужним арсеналом різноманітних
методів, які призначені для розв’язування
різних за своїм характером наукових задач.
При проведенні конкретного наукового
дослідження використовуються ті методи,
завдяки яким можна дати всебічну характеристику досліджуваного явища. Їх вибір
залежить від мети і завдань дослідження,
а також специфіки предмета пізнання [11,
с.17]. Знання методів має величезне практичне й евристичне значення, оскільки орієнтує дослідника, допомагає йому вибрати
істотне й виокремити другорядне, намітити
шлях сходження від відомого до невідомого, від простого до складного, від вихідних
посилок до висновків [12, с. 20]. Таким чином, вибір правильного методу має вагоме
значення для успішності наукового дослідження, оскільки надає змогу ефективно
вирішувати поставлені у ньому завдання та
слугує, так би мовити, орієнтиром на шляху
досягнення істини.
Обґрунтування напрямів і завдань дослідження, розробка та інтерпретація методу й алгоритму реалізації мети та завдань,
обумовлює етапність безпосереднього його
проведення, що відображатиме послідовність процесу роботи та його стратегію.
Вбачається його здійснення у п’ять етапів
наукового пошуку, які є взаємопов’язані та
взаємодоповнюючі, однак, водночас, характеризуються індивідуальністю, оскільки відрізняються своїми цілями та завданнями, а
також шляхами їх реалізації.
На першому, аналітико-ознайомлювальному етапі дослідження необхідно здійснити аналіз джерельної бази та стану розробленості теоретичних та практичних аспек-
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тів розглядуваної проблеми. До основних
методів цього етапу слід відносити:
- пошуково-бібліографічний (пошук наукової літератури та нормативно-правової
документації з питань, які стосуються теми
дослідження за бібліографічними та електронними каталогами бібліотек України, а
також їх аналіз, систематизація та узагальнення);
- порівняльно-правовий метод (на підставі аналізу чинного законодавства, юридичної літератури, методичних рекомендацій, узагальнень судової практики можна
визначити прогалини в науковому забезпеченні питань доказування обставин, які є
підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру).
На другому, діагностично-пошуковому
етапі дослідження необхідно сформулювати гіпотезу дослідження (обґрунтоване
припущення про можливі засоби вирішення визначеної проблеми, яке є результатом глибокого усвідомлення теоретичних
праць і досвіду практичної діяльності), без
висунення якої подальше результативне
його проведення неможливе. Кожну гіпотезу підтверджують фактами, які здобувають
під час проведення наукового дослідження
(це перетворює гіпотезу з припущення на
достовірне знання). Щоб отримати факти
підтвердження гіпотези, розробляють методику поетапного дослідження, яка має бути
адекватною обраному предмету, відображати мету та завдання наукового пошуку [13,
с. 28].
Таким чином, гіпотеза такого дослідження полягає в тому, що недостатня ефективність діяльності з доказування обставин, які
є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, обумовлена відсутністю належної
законодавчої регламентації в цій частині.
В її основі покладена системна розробка
рекомендацій з особливостей здійснення
доказування обставин, які є підставою для
застосування щодо юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру, а також
пропозицій про внесення змін щодо покращення стану чинного кримінального та кримінального процесуального законодавства,
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що сприятиме підвищенню ефективності
діяльності співробітників оперативних підрозділів, слідчих, прокурорів та суддів в цій
частині.
На третьому, концептуально-моделювальному етапі на основі діалектичного методу, системно-структурного аналізу, індукції, дедукції та методу моделювання доцільно розкрити розгорнутий план-конспект,
у якому у стислому узагальненому вигляді
відтворити актуальність теми, визначити
об’єкт та предмет дослідження, конкретизувати його мету і завдання, методи вирішення, а також висвітлити структуру дослідження.
На четвертому, дослідному етапі дисертації з використанням герменевтичного та
комплексного підходів необхідно провести
аналіз теоретичного (вивчення нормативно-правових актів, наукової літератури) та
емпіричного матеріалу (судової практики;
результатів проведеного соціологічного дослідження), здійснити систематизацію й узагальнення результатів дослідження. На цьому етапі як основні методи повинні виступати наступні:
- методи аналізу і синтезу, логіко-семантичний метод. За їх допомогою доцільно
конкретизувати структурні елементи поняття доказування як фундаментальної наукової правової категорії кримінального процесу, за результатами якого сформулювати
поняття доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб
заходів кримінально-правового характеру.
Окрім того, використання вказаних методів
надасть можливість поглибити термінологічний апарат та розкрити зміст юридичних
конструкцій «уповноважена особа», «вчинення злочину від імені юридичної особи»,
«вчинення злочину в інтересах юридичної
особи» тощо, що має важливе практичне
значення для доказування обставин, які є
підставою для застосування відповідних заходів щодо юридичних осіб;
- метод системного аналізу, системноструктурний та формально-логічний методи надасть можливість з’ясувати підстави та
процесуальний порядок застосування щодо
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру; обставини, які підляга-
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ють доказуванню в цій частині; підстави для
звільнення юридичних осіб від застосування відповідних заходів; особливості доказування вказаних обставин на стадіях досудового та судового провадження;
- методи прогнозування та логіко-юридичний. Їх використання надасть змогу дослідити теоретичні і практичні засади доказування, сформулювати висновки, надати
пропозиції щодо удосконалення чинного
законодавства України та можливостей
їх реалізації, забезпечити формулювання
практичних рекомендацій в частині доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів
кримінально-правового характеру, а також
визначити їх вплив на підвищення продуктивності діяльності правозастосовних органів в цій частині;
- соціологічний метод. Дозволить шляхом узагальнень наукових позицій учених,
результатів власних досліджень, а також
проведення опитування у формі анкетування, встановити проблемні питання та віднайти шляхи їх вирішення з метою підвищення ефективності доказування обставин,
які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового
характеру;
- статистичний метод. З урахуванням
цього методу вибір матеріалів судової практики необхідно здійснити за складами тих
злочинів, за вчинення яких у встановленому законом порядку щодо юридичних осіб
будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру;
- метод експерименту. Завдяки його використанню буде здійснена апробація та
впровадження результатів дослідження у
правозастосовній діяльності та в навчальному процесі.
Нарешті, на п’ятому, завершальному
етапі дослідження необхідно здійснити узагальнення одержаних результатів та обґрунтування висновків та рекомендацій
щодо вдосконалення наукового забезпечення доказування обставин, які є підставою
для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. На
цьому етапі, завдяки використанню методів
узагальнення, систематизації, критично-

го аналізу та системно-структурного, слід
здійснити оцінку процесу виконання дослідження в частині підтвердження чи спростування висунутих гіпотез, та достовірності
результатів, які відображені у висновках по
роботі. Окрім того, підлягають з’ясуванню
наступні питання: чи була реалізована мета
та вирішені завдання дослідження; чи застосовувались усі необхідні методи під час його
здійснення тощо.
Висновки
Таким чином, мета роботи і необхідні
методичні передумови для її досягнення
охоплюють вивчення всіх аспектів наукового забезпечення доказування обставин, які
є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Вони дозволять повно та всебічно
здійснити вказане дослідження, виявити недоліки законодавчої регламентації в цій частині, одержати висновки, що мають наукове
і практичне значення, а також обґрунтувати основні напрями і шляхи вдосконалення
відповідної проблеми.
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SUMMARY
The article, based on literature review for philosophy, philosophy of law, theory of law, criminal,
criminal procedure law, theory of evidence, and
experience in conducting research formulated the
system of the provisions on the methodology of the
research of proving circumstances that are founding for application to the legal entities.
Proposed and disclosed the contents of the
stages of research. Reviewed the features of use the
methods for the study: search and bibliographic,
sociological, system-structural, modeling, statistical
generalization, observation, analysis, synthesis, abstraction, formal logical, comparative law, experiment.
The question of whether scholar is obliged to
use only defned structure of methods is discussed
in philosophical legal literature. That is why necessity to decide what state of liberty in forming its
own methodological structure has the researcher
Optimal approaches in the choice of methodological tools of the organization and implementation of
the process of scientific knowledge are formulated.
As the result of scientifc research the next conclusions are made. First of all set of certain methods
are mainly defined by the subject of the research.
While choosing research methods, first and
foremost, the specifics of object of research have
been taken into account. The set tasks have been
completed on the basis of general philosophical, scientific and special methods. The abovementioned
methods of scientific research have been used in
conjunction consequently contributed to comprehensive analysis, grounding of theoretical conclusions and practical recommendations concerning
Key words: methods, methodology, measures
criminal-law, proving, authorized person.
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У статті наголошено, що спосіб учинення
злочину є одним із головних елементів криміналістичної характеристики. Встановлення
способу вчинення розбійного нападу на інкасаторів допомагає з’ясувати, що відбулося на
місці події та спланувати низку заходів із розслідування кримінального правопорушення.
Виходячи із прийнятого в криміналістиці
розуміння способу вчинення злочину, розкрито способи вчинення розбійних нападів на
інкасаторів як систему дій із їх підготовки,
вчинення та приховування. При цьому наголошується, що вчиненню розбійних нападів на
інкасаторів передує ретельна підготовка.
Ключові слова: розбій, інкасатори, спосіб
вчинення, криміналістична характеристика,
напад, насильство, розслідування.
Дослідження способу вчинення злочину
має важливий характер при розслідуванні
кримінальних правопорушень. Недарма
в загальній теорії криміналістики спосіб
учинення злочину давно і дуже ретельно
вивчається. Адже зазначений елемент механізму злочину в структурі будь-якої криміналістичної характеристики посідає важливе місце. Не є виключенням і розслідування хуліганства, що вчинене у публічних
місцях. Тому що багатоманітність способів
вчинення зазначеного кримінального правопорушення дає можливість виокремити
певні кореляційні зв’язки між ними та іншими елементами криміналістичної характеристики: особою злочинця, слідовою картиною, обстановкою вчинення тощо.

Спосіб вчинення злочинів у криміналістиці завжди був об’єктом детальної уваги
вчених, оскільки він виступає своєрідним
«ключем» до розкриття злочинів, відображає характерні риси діяльності особи, є
визначальною ланкою в розробці окремих
методик і в деяких випадках уможливлює
розмежування окремих видів злочинів, нерідко ставить перед криміналістикою нові
завдання тощо.
Вивченню способу вчинення злочину у
криміналістичній літературі приділяється
велика увага. Так, М. В. Салтевський під
способом вчинення злочину розуміє комплекс причинно і функціонально пов’язаних
довільних (і частково мимовільних) цілеспрямованих дій злочинця [1, с. 421].
Дії з підготовки, вчинення та приховування злочину утворюють єдиний спосіб
вчинення злочину, оскільки спрямовані на
досягнення кінцевого результату та охоплюється загальною метою. У зв’язку з цим
більш обґрунтованою є точка зору Г. Г. Зуйкова, який визначає спосіб вчинення злочину як систему об’єднаних загальним задумом дій злочинця з підготовки, вчинення
і приховування злочину, детермінованих
об’єктивними і суб’єктивними факторами,
поєднаних з використанням відповідних
знарядь і засобів та умов місця та часу [2,
с. 32]. Вчений зазначає, що «на відміну від
кримінально-правового і кримінально-процесуального понять «спосіб вчинення злочину», його криміналістичне поняття і значення є найширшими і ємнісними» [2, с. 41].
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Загалом, спосіб учинення злочину
має велике значення, оскільки, на думку
Ю. В. Гавриліна, способу вчинення злочину притаманні індивідуальна визначеність,
відносна стійкість та відображення в навколишньому середовищі у вигляді слідів. Це
дозволяє ідентифікувати злочинця за ознаками способу вчинення злочину [3, с. 28].
Адже способи як окремі прояви, як зазначає С. М. Зав’ялов, зараз значно видозмінюються не тільки у зв’язку з появою нових
видів злочинів, але й у рамках традиційних
діянь внаслідок значної зміни можливостей
та умов злочинної діяльності [4, с. 151-152].
Спосіб вчинення злочину – це дія чи бездіяльність з метою досягнення злочинного
результату, а також знаряддя і засоби вчинення злочину, обрані чи створені злочинцем для реалізації злочинного наміру: місце, час тощо, а спосіб приховання злочину
визначив як дії, направлені на маскування
слідів злочину або їх знищення.
Криміналістичний аналіз розбійних нападів на інкасаторів вказує на особливості
способів та інші ознаки їх вчинення, що дає
підстави віднесення цих установ до особливих об’єктів безпеки, які потребують досягнення певного ступеня захищеності, а
відтак здійснення комплексу організаційних і спеціальних заходів, спрямованих на
забезпечення безпеки цінностей, персоналу та інших складових цієї системи від злочинних посягань [5, с. 62].
Вчиненню розбійних нападів на інкасаторів передує ретельна підготовка, яка
включає в себе: попереднє визначення
об’єкта злочинного посягання, вивчення
місця вчинення злочину, з’ясування маршруту руху автомобіля інкасації, режиму інкасації, осіб інкасаторів, охоронців, водіїв,
їх можливості вчинення опору, визначення
приблизної суми грошей, розробку плану
нападу, добір учасників і розподіл ролей,
проведення тренування й детальне відпрацювання своїх дій на місці події, підготування необхідної зброї, транспортних
засобів, розроблення прийомів та методів
маскування зовнішності співучасників (наприклад, використання масок), тактики поведінки на випадок затримання тощо.
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Як показують окремі дослідження, особливістю вчинення насильницьких заволодінь державними та громадськими грошовими коштами, вчинених організованими
групами осіб, є тривалість підготовки (від
1 до 2,5 років), основні напрями якої полягають у вербуванні членів групи, знайомстві з касирами і працівниками охорони,
підготовці алібі, призначенні часу нападу[6, с. 81].
Як зазначається у науковій літературі,
на вибір способу вчинення злочину і його
підготовку суттєво впливають обставини,
що характеризують предмет злочинного
посягання, зокрема: стан охорони грошових коштів; час, місце та режим інкасації;
кількість осіб, що обслуговують операцію
з грошовими коштами; спроможність цих
осіб чинити опір злочинцям тощо [7, с. 8].
Слід також звернути увагу на те, що підготовка до вчинення злочину здійснюється
в умовах суворої конспірації.
Отже, виділимо такі типові дії з підготовки до вчинення розбійного нападу на
інкасаторів: вибір об’єкту, на який злочинці мають намір вчинити напад, збирання
інформації про об’єкт нападу, що зазвичай здійснюється через інформаторів, які
співпрацюють зі злочинцями; вивчення
злочинцями об’єкту нападу та обстановки,
в якій належить діяти, режиму діяльності
об’єкта злочинного посягання; вивчення
злочинцями юридичної літератури, спеціальної літератури, довідників, одержання
консультацій і порад від обізнаних осіб [8,
с. 21–23]; підготування зброї чи предметів,
які її замінюють, необхідних злочинцям для
зупинення опору жертви, автотранспорту
для пересування до об’єкту нападу та перевезення пограбованого. Нерідко для цього викрадають особистий автотранспорт;
попередній зговір між учасниками нападу
(характерний для випадкової, нестійкої
злочинної групи) або чіткий поділ ролей
(властивий високоорганізованим, стійким
і добре законспірованим злочинним формуванням), призначення часу вчинення
нападу; відпрацювання способу вчинення
розбійного нападу, у тому числі: винесення, вивезення, переховування або збування здобутого під час нападу; підшукування
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способів зміни зовнішності виконавців нападу та забезпечення алібі спільникам; вибір способу приховування злочину; дотримання конспірації [9, с. 253].
Таким чином, дії злочинців при підготовці до розбійного нападу на інкасаторів
пов’язані, як правило, єдиним умислом
із майбутнім злочинним актом і можуть
бути безпосередньою умовою застосування
ними певного способу вчинення злочину та
усунення опору.
Підготовка до вчинення розбійного
нападу на інкасаторів може складатися з
різних за складністю, змістовним наповненням, тривалістю в часі дій злочинців, які
охоплюються єдиним злочинним задумом.
Вибір місця та моменту вчинення розбійного нападу залежать від чисельності
та озброєності злочинної групи, обстановки на місці вчинення нападу, на маршруті руху автомобіля, особливостей охорони
тощо.
Виходячи з перерахованих обставин,
напади відбуваються при підході інкасаторів до автомобіля, при посадці чи виході з
нього, при виході з банку, через влаштування засад, блокування спецавтомобіля
або його зупинення транспортним засобом,
призначеним для зіткнення, із використанням форменого одягу співробітників поліції. Також непоодинокими є випадки, коли
напади вчиняються за сприянням осіб,
яким відома певна інформація щодо проведення інкасації.
Окремі наукові дослідження свідчать,
що найбільш характерними способами вчинення грабежів та розбійних нападів при
інкасації грошових коштів, цінностей та
цінних паперів є: напад на відкритій місцевості, вчинений із використанням фактора
раптовості та без застосування насильства
– 16,3%; напад на відкритій місцевості, вчинений із використанням або погрозою використання насильства – 57,1%; напад на
інкасаторів та касирів біля обмінних пунктів – 1,8%; напад на інкасаторів та касирів
у залізничному транспорті – 1,2%; напад на
водіїв інкасаторських машин тощо – 23,6%
[10, с. 48].
З приводу підготовки та вчинення розбійних нападів на інкасаторів, то особами,

які його планували, здійснювалося: спостереження за інкасаторськими автомобілями
біля центрів оптово-роздрібної торгівлі (гіпермаркетів «Епіцентр», «Ашан», «Метро»
тощо) та вибір автомобіля, що не обладнаний додатковими засобами захисту, зокрема такими, як броньоване скло, двері, бокові частини кузова чи дно; фіксування часу
прибуття автомобіля, проміжку часу, необхідного для завантаження грошей, відслідковування маршрутів приїзду та від’їзду
інкасаторів; вивчення місцевості поряд із
запланованим місцем вчинення злочину;
придбання у раніше не знайомих осіб через оголошення в засобах масової інформації або на Інтернет-сайтах нерозмитнених
автомобілів у кількості 2-х шт. Один автомобіль призначений для зіткнення з автомобілем інкасаторів (так званий «биток»), а
інший – для зникнення з місця вчинення
злочину та транспортування викрадених
грошових коштів. Вартість кожного автомобіля складала приблизно 2000–2500
доларів США. Підготовчий етап складав
близько 2-х місяців.
При завантаженні автомобіля грошима,
два посібники та співорганізатор перебували на відстані від центру оптової торгівлі.
Після того, як автомобіль почав рухатися
одним із маршрутів, особи, що спостерігали,
за допомогою заздалегідь придбаних мобільних телефонів повідомили виконавців
про початок нападу. Після чого виконавці
в кількості 4-х осіб на двох автомобілях почали рухатися назустріч інкасаторам. При
наближенні до інкасаторського автомобіля, водій автомобіля, призначеного для зіткнення, виїздив на зустрічну смугу, внаслідок чого відбувалося лобове зіткнення та
автомобіль інкасаторів зупинявся. Відразу
ж три виконавці, які знаходилися в іншому
автомобілі, що рухався слідом за «битком»,
здійснювали напад, забирали гроші та зникали з місця вчинення злочину.
Під час вчинення розбійного нападу використовувалися такі засоби: два нерозмитнені легкові автомобілі; вогнепальна зброя
– два АКСУ-74; спецодяг темного кольору, рукавички, маски; молот для розбиття
скла; водій «битка» був одягнений в мотоциклетний шолом; нові мобільні телефони
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та стартові пакети; орендовані квартири,
куди члени групи приїздили для спільного
планування тактики дій при вчиненні розбою, поведінки при затриманні та позиції
при проведенні дослідчої перевірки і досудового слідства.
Розбійні напади вчиняються зухвало і
нещадно, при цьому застосовується вогнепальна зброя. При цьому нападом є протиправне, несподіване, раптове застосування
насильства до потерпілого з метою заволодіння майном або надбання іншої матеріальної вигоди, яке позбавляє його можливості і
рішучості протидіяти злочинцю [11, с. 105].
Аналіз окремих розбійних нападів на інкасаторів свідчить, що злочинцями під час
їх вчинення використовувалися такі види
зброї, як пістолети «ТТ», «ПМ», помпова
рушниця «Вінчестер», автомати АК, АКМС,
АКС-74У, пістолет «ПГШ-790», пристрій
травматичної дії револьвер «Корнет» для
стрільби патронами з гумовими кулями,
обріз мисливського зброї, пістолет-кулемет
«Скорпіон» тощо.
Напади відбуваються раптово і швидко. Виконуються вони на досить високому
організаційному рівні, у переважній більшості випадків – організованими групами.
Після вчинення злочину нападники зникають з місця події на автомобілях, в окремих
випадках – на інкасаторських, зі значною
сумою грошових коштів.
При цьому, як показують окремі наукові дослідження, у 23,0% випадків такі злочини закінчуються убивством потерпілих,
у 22,0% випадків – замахом на вбивство, а
в 45,4% випадків – спричиненням тяжкої
шкоди їх здоров’ю [12, с. 29].
За результатами дослідження, проведеного В. І. Завидняком, злочини проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних
паперів у 97,0% випадків вчинялися групою осіб. При цьому, вони вчинялися з попередньою підготовкою у 98,3% випадків,
підбиранням учасників та розподіленням
між ними ролей – 95,1% випадків; попереднім підшукуванням об’єкта злочинного
посягання та вибором місця вчинення злочину – у 98,2% випадків [10, с. 49].
Необхідно також зазначити, що виконавці в період вчинення запланованого
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злочину, з огляду на обстановку, що змінюється, чи інші обставини, можуть змінювати спосіб вчинення злочину, вчиняти не
заплановані раніше злочинні дії, використовувати інші знаряддя тощо.
Злочинці ще під час підготовки до вчинення злочину обмірковують дії, спрямовані на приховування його слідів, прагнучи,
щоб на місці злочину не залишилось або
залишилось якомога менше слідів і при виникненні підозри у їх причетності до злочину – довести свою невинуватість.
З точки зору криміналістики, інформація про спосіб приховування злочинної
діяльності має важливе значення, оскільки вона дозволяє повною мірою розкрити
зміст і спрямованість дій злочинців. Знання
способів приховування злочину і прийомів,
які використовуються при цьому, уможливлює ефективно виявляти та розслідувати
розбійні напади на інкасаторів.
У криміналістиці спосіб приховування
злочину прийнято розглядати як діяльність (елемент злочинної діяльності), яка
спрямована на перешкоджання розслідуванню через приховування, знищення,
маскування або фальсифікацію слідів злочину та злочинця, а також їх носіїв.
Приховування факту злочину, його слідів та особи злочинця – це складне та, на
жаль, маловивчене суспільно небезпечне
явище. Деякі різновиди цих діянь утворюють самостійні склади злочинів, інші є способами протидії органам слідства у встановленні істини у кримінальному провадженні, збиранні доказів та виявленні ознак
злочину. Приховування можливе при будьякому злочині, навіть якщо він вчинений у
присутності багатьох осіб, наприклад, грабіж чи розбій.
Наукові положення стосовно способів
приховування злочину є складовою частиною криміналістичного вчення про спосіб
учинення злочину. Тією чи іншою мірою
ця проблема розглядалася багатьма криміналістами.
Зміст способу приховування злочину є
сукупністю (системою) дій, які виконуються з метою перешкоджання викриттю злочину і його слідів, а також для уникнення
відповідальності. Прагнення уникнути
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відповідальності за вчинений злочин і є
тим фактором, який спонукає злочинців
до виконання дій з його приховування.
Дії, спрямовані на приховування злочину,
виконуються у різних формах і різними
суб’єктами. Однак їх спрямованість визначена самим змістом злочинної діяльності.
Дослідження питання приховування
злочинів на теоретичному рівні і в практиці розслідування необхідно проводити у
взаємозв’язку з даними про дії, які виконуються злочинцями на підготовчому етапі та
етапі безпосереднього вчинення злочину.
Зміст дій із приховування злочину може
мати досить виражену структуру та характеризуватися системою (сукупністю) дій
різного ступеня складності виконання.
Оскільки розбійні напади на інкасаторів
відбуваються швидкоплинно і в більшості
випадків на відкритій місцевості із застосуванням вогнепальної зброї, де може бути
певна кількість випадкових свідків, на місці вчинення злочину нападники не вчиняють якихось дій із приховування злочину,
тому що немає ні сенсу, ні можливості щось
приховувати. Хоча, водночас, нападники
намагаються якомога ретельніше вчинити
напад і захопити грошові кошти, діяти злагоджено, без якихось збоїв, щоб залишити
якомога менше слідів. А от після нападу,
якщо злочинцям вдалося зникнути з місця події, вони вчиняють дії, спрямовані на
приховування того, що саме вони вчинили
напад, зокрема, на певний час, так би мовити, «лягають на дно».
Таким чином, можна виокремити три
етапи вчинення розбійних нападів на інкасаторів, а саме:
1) приготування до вчинення розбійного нападу на спеціалізовані банківські транспортні
засоби, яке може полягати у наступному:
Ø у підборі співучасників та розподіленні ролей;
Ø у придбанні, переробці та виготовленні зброї, різноманітних знарядь зламу, а
також засобів пересування;
Ø збір інформації про об’єкт нападу
(вид автомобіля, маршрут руху, кількість
охорони, наявність супровідного транспорту, врахування можливості швидкої допомоги);

Ø у маскуванні зовнішності злочинців,
транспортного засобу; необхідності знищення слідів злочину в цілому;
Ø підготовка місць для подальшого
зберігання награбованого, та знарядь злочину.
Слід також додати, що під час вибору
спеціалізованого транспортного засобу для
нападу злочинці враховують місце його
розташування-маршруту, віддаючи перевагу при цьому окраїнам, де менша інтенсивність руху транспорту та пішоходів, кількість обслуговуючого персоналу та, звісно,
охорони. Найбільшу увагу злочинці приділяють місцям зупинки спеціалізованого
автомобіля банку та передачі або отриманні коштів. Також елементом підготовки до
злочину є створення правдоподібного алібі.
Під час безпосереднього вчинення злочину
нападники вдаються до заходів щодо маскування зовнішності. З цією метою злочинці натягують низько на чоло головний убір,
надягають сонцезахисні окуляри, маски,
піднімають комір верхнього одягу тощо.
Характерною особливістю слідів тут є
те, що злочинці на стадії підготовки до злочину не приділяють великого значення залишеним по собі слідам та в більшості випадків не вживають заходів щодо їхнього
знищення або приховання.
2) безпосереднє вчинення розбійного нападу
на інкасаторів.
а) напад на спеціалізований банківський
транспортний засіб здійснюється шляхом
його примусового зупинення, шляхом влаштування штучної перешкоди чи тараном
автотранспортом (ДТП) та наступного
збройного штурму. Так, наприклад на вулиці Сабурова, 2-А у Деснянському районі Києва,
навпроти супермаркету «Метро» невідомий автомобіль скоїв лобове зіткнення з автомобілем
інкасаторів, заблокувавши таким чином його
рух. Після цього до транспортного засобу банківської установи підбігли четверо чоловіків у
масках та, погрожуючи зброєю, розбили бокове
скло інкасаторського автомобіля і примусили
банківських працівників вийти з неї, після чого
забрали гроші й зникли з місця події. Злочинці
викрали 2 млн. гривень [13].
б) напад на спеціалізований банківський транспортний засіб, коли інкасатор
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здійснює інкасацію коштів (збирання та доставка інкасаторами згідно з укладеними з
клієнтами договорами валютних цінностей
клієнтів до каси банківської установи та у
зворотному напрямку). Тобто коли інкасатор у зв’язку з виконанням своїх обов’язків
знаходився поза спеціалізованого банківського транспортного засобу.
в) напад на спеціалізований банківський
транспортний засіб здійснює один із інкасаторів (колишній співробітник та колега
інкасаторів або інкасатор, який спокусився
на кошти, що перевозяться). Так, наприклад
на інкасаторську бригаду вчинив розбійний напад такий самий інкасатор. А саме на вулиці
Інститутській м. Києва двоє громадян зробили
спробу відібрати велику суму національної валюти в інкасаторів, які саме прямували вулицею. Інкасатори, побачивши колишнього колегу, всупереч робочим інструкціям, зупинилися і
перекинулися один з одним кількома словами, а
далі інкасатори навіть погодилися на прохання колишнього колеги підвезти до найближчої
станції метро – «Хрещатик». Потрапивши до
транспорту нападники відразу ж напали на
інкасаторів. Інкасатори були захоплені зненацька і тому у автомобілі зав’язалась бійка. У
той час поруч знаходилась аварійна машина
«Київенерго», електромонтери, побачивши, що
в інкасаторському авто відбувається бійка,
швидко зрозуміли, що необхідно втрутитися. А
з часом нагодився й районний наряд патрульно-постової служби. Загальними зусиллями
обох розбійників було затримано [14, с. 18].
3) приховування слідів розбійного нападу на
банківські установи та інкасаторів. З метою
приховати сліди нападу, а також унеможливити використання розшукових засобів
та службо-розшукової собаки, злочинці здебільшого застосовують: рукавички, умисну
зміну голосу та мови, витирання ганчіркою
предметів, спалювання предметів, з якими
мали фізичний контакт та до яких торкались, використання речовин, які нейтралізують запах (тютюн, бензин, одеколон).
Так, наприклад, в Італії в передмісті міста
Марсель, Франція посеред дороги злочинна група в кількості 10 осіб, озброєна автоматичною
зброєю військового зразка, одягнена в темний
одяг та маски, заблокувала автомобіль інкасаторів американської інкасаторної фірми «Луªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

міс» двома вантажними автомобілями, кабіни
вантажівок були підірвані розривними гранатами, що створило димову завісу, яка прикривала дії злочинців (фото ліворуч). Автомобіль
злочинців був підігнаний безпосередньо до автомобіля інкасаторів, та перевантажено гроші у
сумі 1 млн. євро. Після того, як гроші були в
автомобілі злочинців, декілька осіб злочинної
групи почали розливати на проїзну частину автодороги бензин з каністр, щоб знищити свої
сліди пересування поряд з автомобілем інкасаторів та сліди автотранспорту (фото праворуч) [14, с. 14–15; 15, с. 35–36].
Таким чином, спосіб вчинення злочину
є одним із головних елементів криміналістичної характеристики. Встановлення способу вчинення розбійного нападу на інкасаторів допомагає з’ясувати, що відбулося
на місці події та спланувати низку заходів
із розслідування кримінального правопорушення.
Виходячи із прийнятого в криміналістиці розуміння способу вчинення злочину,
варто охарактеризувати спосіб учинення
розбійних нападів на інкасаторів як систему дій із їх підготовки, вчинення та приховування. При цьому, вчиненню розбійних
нападів на інкасаторів передує ретельна
підготовка, яка включає: попереднє визначення об’єкта злочинного посягання, вивчення місця вчинення злочину, з’ясування
маршруту руху автомобіля інкасації, режиму інкасації, осіб інкасаторів, охоронців,
водіїв, їх можливостей вчинення опору,
визначення приблизної суми грошових коштів, розробку плану нападу, добір учасників і розподіл ролей, проведення тренування й детальне відпрацювання своїх дій на
місці події, підготування необхідної зброї,
транспортних засобів, розроблення прийомів та методів маскування зовнішності
співучасників (наприклад, використання
масок), тактики поведінки на випадок затримання.
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Дослідження способу вчинення злочину
має важливий характер при розслідуванні
кримінальних правопорушень. Недарма
в загальній теорії криміналістики спосіб
учинення злочину давно і дуже ретельно
вивчається. Адже зазначений елемент механізму злочину в структурі будь-якої криміналістичної характеристики посідає важливе місце. Не є виключенням і розслідування хуліганства, що вчинене у публічних
місцях. Тому, що багатоманітність способів
вчинення зазначеного кримінального правопорушення дає можливість виокремити
певні кореляційні зв’язки між ними та іншими елементами криміналістичної характеристики: особою злочинця, слідовою картиною, обстановкою вчинення тощо.
Спосіб вчинення злочинів у криміналістиці завжди був об’єктом детальної уваги
вчених, оскільки він виступає своєрідним
«ключем» до розкриття злочинів, відображає характерні риси діяльності особи, є
визначальною ланкою в розробці окремих
методик і в деяких випадках уможливлює
розмежування окремих видів злочинів, нерідко ставить перед криміналістикою нові
завдання тощо.
У статті наголошено, що спосіб учинення злочину є одним із головних елементів
криміналістичної характеристики. Встановлення способу вчинення розбійного
нападу на інкасаторів допомагає з’ясувати,
що відбулося на місці події та спланувати
низку заходів із розслідування кримінального правопорушення. Виходячи із прийнятого в криміналістиці розуміння способу вчинення злочину, розкрито способи
вчинення розбійних нападів на інкасаторів
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як систему дій із їх підготовки, вчинення та
приховування. При цьому наголошується,
що вчиненню розбійних нападів на інкасаторів передує ретельна підготовка.
Вчиненню розбійних нападів на інкасаторів передує ретельна підготовка, яка
включає в себе: попереднє визначення
об’єкта злочинного посягання, вивчення
місця вчинення злочину, з’ясування маршруту руху автомобіля інкасації, режиму інкасації, осіб інкасаторів, охоронців, водіїв,
їх можливості вчинення опору, визначення
приблизної суми грошових коштів, розроблення плану нападу, добір учасників і
розподіл ролей, проведення тренування й
детальне відпрацювання своїх дій на місці
події, підготування необхідної зброї, транспортних засобів, розроблення прийомів
та методів маскування зовнішності співучасників (наприклад, використання масок),
тактики поведінки на випадок затримання.
Ключові слова: розбій, інкасатори, спосіб вчинення, криміналістична характеристика, напад, насильство, розслідування.
WAYS TO COMMIT ROBBERIES
AGAINST COLLECTORS
The study of the method of committing
a crime is important in the investigation of
criminal offenses. No wonder in the general
theory of criminology, the method of committing a crime has long been studied very carefully. After all, this element of the mechanism
of the crime in the structure of any forensic
characterization occupies an important place.
The investigation of hooliganism committed
in public places is no exception. Because the
variety of ways to commit this criminal offense
makes it possible to distinguish certain correlations between them and other elements
of forensic characteristics: the identity of the
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offender, the trace, the circumstances of the
commission, and so on.
The method of committing crimes in criminology has always been the subject of detailed
attention of scientists, as it acts as a kind of
“key” to the detection of crimes, reflects the
characteristics of the individual, is a defining
element in the development of certain methods and in some cases allows differentiation of
crimes. new tasks before criminology, etc.
The article emphasizes that the method
of committing a crime is one of the main elements of forensic characterization. Establishing the method of robbery of collectors helps
to find out what happened at the scene and to
plan a number of measures to investigate the
criminal offense. Based on the accepted understanding in criminology of the method of
committing a crime, the methods of robbery
of collectors as a system of actions for their
preparation, commission and concealment are
revealed. It is noted that the robbery of collectors is preceded by careful preparation.
Robbery attacks on collectors are preceded
by careful preparation, which includes: preliminary determination of the object of criminal encroachment, study of the crime scene,
finding out the route of the collection vehicle,
collection regime, collectors, security guards,
drivers, their ability to resist, determination of
the approximate amount of money, development of the plan of attack, selection of participants and distribution of roles, carrying out
training and detailed working off of the actions on a scene, preparation of the necessary
weapon, vehicles, ro making techniques and
methods of masking the appearance of accomplices (for example, the use of masks), tactics
of behavior in case of detention.
Keywords: robbery, collectors, method of
commission, forensic characteristics, attack,
violence, investigation..
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У статті, на основі аналізу теоретичних
напрацювань з кримінального права та діючих положень Розділу IV Особливої частини Кримінального кодексу України, здійснено
спробу проаналізувати питання віку сексуальної згоди та проблемні питання врегулювання
добровільних статевих відносин між неповнолітніми. Зокрема, у статті зазначається, що
внаслідок майже одночасної імплементації у
кримінальне законодавство України правових
норм, двох не до кінця узгоджених між собою Конвенцій законодавцем не врегульовано
добровільні статеві відносини між неповнолітніми. Закріплюючи положення про кримінальну відповідальність за добровільні статеві зносини тільки повнолітніх, законодавець,
вносячи зміни у статті 155 та 156 КК України, також допустився помилки, яка викликає
труднощі при врегулюванні статевих відносин
між неповнолітніми у віці 14-18 років. Так,
природні чи неприродні статеві зносини між
неповнолітніми у віці від 14 до 18 років не визнаватимуться злочином, у той час як будь
які сексуальні дії не пов’язані із сексуальним
проникненням у тіло такої особи кваліфікуватимуться як злочин, передбачений ст. 156
КК України.
Намагаючись вирішити питання врегулювання добровільних статевих відносин між
неповнолітніми, було проаналізовано кримінальне законодавство деяких країн, яке направлене на врегулювання таких відносини як
між неповнолітніми, так і між неповнолітніми та повнолітніми особами. Акцентовано
увагу, що законодавці зарубіжних країн нама-

гаються мінімізувати втручання у добровільні статеві відносини неповнолітніх шляхом
закріплення у кримінальних нормах вікових
чи інших факторів, які дозволяють такі відносини як між неповнолітніми, так і між неповнолітніми та повнолітніми особами, що
не досягли певного віку.
Ключові слова: зґвалтування, сексуальне
насильство, статеві зносини, розбещення неповнолітніх, розпусні дії, примушування до
вступу в статевий зв’язок, вік сексуальної згоди, врегулювання статевих відносин, статеві
злочини.
Постановка проблеми
Тема статевих злочинів, а зокрема, статевих злочинів проти неповнолітніх і нині
залишається актуальною. Вони становлять
підвищену суспільну небезпеку, а положення про те, що дитина внаслідок її фізичної
та розумової незрілості потребує посиленої
охорони й піклування, уже давно отримало загальне визнання. Внаслідок вчинення
статевого злочину відносно особи, яка не
досягла 18 років, нерідко порушується її подальший нормальний фізичний і психічний
розвиток. У таких осіб можуть формуватися
неправильні, з моральної точки зору, уявлення про статеві стосунки, а згодом не виключена й деформація особистості. Також
слід мати на увазі, що статевим злочинам
властива висока латентність, тому зареєстровані випадки цієї категорії злочинів не
відображають реальної дійсності.
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Це значною мірою активізувало пошуки
шляхів вдосконалення чинного законодавства в Україні, які відбуваються і донині.
Внесені Законом України від 6 грудня 2017
р. «Про внесення змін до кримінального
та кримінально-процесуального кодексів
України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» та
Законом України від 14 березня 2018 «Про
внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» зміни у Розділ ІV КК України, на жаль,
утворюють прогалини у законодавстві та
потребують нагального вирішення.
Аналіз публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної
проблеми
Проблеми загальної кримінально-правової та кримінологічної характеристики
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості відображаються у роботах Ю.В. Александрова, Ю.М. Антоняна,
М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, Л.П. Брич,
В.В. Голіни, О.М. Джужи, О.О. Дудорова, А.П. Ігнатова, М.Й. Коржанського,
В.В. Леня, А.С. Лукаш, М.І. Мельника,
В.О. Навроцького, А.В. Савченка, О.В. Синєокого, О.О. Світличного, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, С.В. Чмута, І.І. Чугунікова,
М.І. Хавронюка, Ю.І. Шевчука, Я.М. Яковлєва та інших. Незважаючи на значні наукові розробки та досягнення юридичної
практики у сфері захисту осіб від сексуальних посягань, кардинальні зміни кримінально-правових норм, зазвичай, призводять до втрати актуальності існуючих наукових праць та необхідності знову проводити наукові розробки вже зміненої норми.
Мета статті
Враховуючи фактично закріплений Законом України від 14 березня 2018 «Про
внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» вік сексуальної згоди, виникає необхідність проаналізувати проблеми врегулюªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

вання добровільних статевих відносин між
неповнолітніми за кримінальним законодавством України.
Виклад основного матеріалу
Законом України від 14 березня 2018
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» було змінено редакції статей 155 та
156 КК України. Зокрема, законом запропонована нова редакція статті 155 КК України. У частині першій статті законодавець
змінив оціночне поняття «статева зрілість»
на конкретний вік – 16 років, а також закріпив, що кримінальній відповідальності
підлягають лише повнолітні особи за вчинення природних або неприродних статевих зносини. У частині другій статті перелік спеціальних суб’єктів злочину замінено
загальним поняттям «близькі родичі або
члени сім’ї». Також статтю доповнено приміткою, яка відсилає до іншого нормативного акту. Змін у статті 156 набагато менше – у частині другій статті, за аналогією зі
змінами у ч. 2 ст. 155 КК України, перелік
спеціальних суб’єктів злочину замінено загальним поняттям «близькі родичі або члени сім’ї».
Фактично вказаними змінами законодавець виконав вимоги ст. 18 Конвенції Ради
Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства.
Статтею 18 Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства закріплена пропозиція країнам-учасникам визначити вік, до
досягнення якого заборонені статеві відносини з дитиною навіть за добровільної згоди останньої. Також положення ст. 18 Конвенції вказує, що вказані діяння з дитиною
є кримінально караними виключно для
повнолітніх осіб, тобто дія ст. 18 Конвенції
не поширюється на врегулювання статевих
стосунків між неповнолітніми, якщо ці відносини будуються на взаємній згоді неповнолітніх. Тобто фактично ст. 18 Конвенції
встановлено відповідальність дорослих осіб
перед дітьми.
У переважній більшості розвинених
країн встановлено вік сексуальної згоди.
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Так, за законодавством Іспанії вік сексуальної згоди становить 13 років. 14 років
— у Австрії, Естонії та Хорватії. 15 років —
Франція, Данія, Греція, Ісландія, Македонія, Молдова, Чехія, Швеція, Словаччина,
Словенія, Монако, Польща, Румунія. 16 років — в найбільшій кількості країн, це Великобританія, Ізраїль, Канада, Литва, Білорусь, Латвія, Нідерланди, Таджикистан
та інші. В деяких країнах, як от в Ірландії
та на Кіпрі, вік сексуальної згоди досягає 17
років, на Мальті — 18 років.
Що стосується України, то вважаємо, що
однозначного віку сексуальної згоди у КК
України не закріплено. Доречно погодитися із думкою О.О. Дудорова та К.П. Задої,
які проводячи дослідження концепту «вік
сексуальної згоди» [1, 2], дійшли до висновку про те, що нинішня редакція Розділу
ІV КК України закріплює два «віки сексуальної згоди» [2, с. 86]. Так, вчені вказують,
що частини четверті статей 152 і 153 КК
України, викладені у редакції Закону України від 6 грудня 2017 р. «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу
з цими явищами», передбачаючи відповідальність за вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, та означають втілення у правову
систему України європейського концепту
«вік сексуальної згоди», у межах якого виключається виправдання винуватим своїх
дій із посиланням на згоду потерпілої особи, яка не досягла певного віку. Щоправда, те саме можна сказати про викладену
в редакції Закону України від 14 березня
2018 р. «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей
від сексуальних зловживань та сексуальної
експлуатації» ст. 155 КК України, в якій
своєрідним критерієм (показником) статевої недоторканності особи визначений вже
не 14-річний, а 16-річний вік. При цьому,
якщо Закон від 6 грудня 2017 р. був прийнятий з метою імплементації Стамбульської конвенції, в якій проблема «віку сек-

суальної згоди» прямого (текстуального)
відображення не знайшла, то ухвалення
Закону від 14 березня 2018 р. видавалось за
виконання Лансаротської конвенції, пункт
а) ч. 1 ст. 18 якої зобов’язує країни-учасниці
визначити вік, до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексуального
характеру з дитиною [1, с. 125-126].
Також наслідком майже одночасної імплементації у кримінальне законодавство
правових норм, двох не до кінця узгоджених між собою Конвенцій є те, що законодавець не врегулював добровільні статеві
відносини між неповнолітніми.
Приймаючи редакцію частин четвертих
ст. 152 та 153 КК України, законодавець переслідував наміри на законодавчому рівні
закріпити однозначне положення, з приводу того, що у разі вчинення дій сексуального характеру відносно особи молодшої 14
років, такі дії у будь-якому без виключення випадку будуть визнаватися відповідним насильницьким статевим злочином. У
той же час законодавець ніяким чином не
врегульовує добровільні статеві відносини
між неповнолітніми. Так, згідно з ч. 2 ст.
22 КК України суб’єктом зґвалтування чи
сексуального насилля є особа, яка досягла
14 років, і таким чином, наприклад, чотирнадцятирічний юнак, який разом з тринадцятирічною дівчиною добровільно пізнають статеве життя, в силу ч. 4 ст. 152 чи
153 КК України підлягає кримінальній відповідальності за зґвалтування чи сексуальне насилля. Санкції статей 152 та 153 КК
України передбачають позбавлення волі на
строк від десяти та від п’яти років відповідно. Можемо припустити, що законодавець,
приймаючи в такій редакції частину четверту статей 152 та 153 КК України, навіть
не задумувався, що може виникнути описана ситуація, оскільки законодавцем не
проводилося жодних досліджень з метою
збору та уніфікації даних про статеве життя підлітків та його початок. О.О. Дудоров,
проводячи дослідження «віку сексуальної
згоди», зазначає, що, за даними соціологічних досліджень ще 15-річної давності, регулярним статевим життям живуть 13,6 %
підлітків у віці 15–18 років, 30,9 % підлітків
у віці 14–15 років і 9,7 % підлітків у віці 13
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років. Більш свіжі показники нам на очі не
потрапили, хоч, за інформацією інших авторів, «секс між підлітками у віці 12–14 років, хочемо ми того чи ні, стає звичайною
справою» [2, с. 84].
Одним із варіантів врегулювання описаної ситуації є внесення відповідних змін
у частині застосування примусових заходів
виховного характеру, а саме закріплення у
відповідній частині статті положення про
те, що у випадку встановлення факту добровільних статевих відносин, які мають
ознаки злочинів, передбачених ст. 152 та
153 КК України між малолітніми особами
чи неповнолітніми і малолітніми особами,
то такі особи звільняються від покарання і
до них (обох сторін) застосовуються заходи
статевого виховання. Безумовно, закріплюючи такі зміни, необхідно також створити
такі інституції, які будуть займатися статевим вихованням таких осіб, а також потрібно буде вирішити питання судимості такої
категорії осіб.
Що стосується закріплення кримінальної відповідальності за добровільні статеві злочини виключно повнолітніх, то доводиться констатувати факт, що законодавець, вносячи зміни у статті 155 та 156,
також допустився помилки, яка викликає
труднощі при врегулюванні статевих відносин між неповнолітніми у віці 14-18 років.
Так, природні чи неприродні статеві зносини між неповнолітніми у віці від 14 до 18
років не визнаватимуться злочином, у той
час як будь-які сексуальні дії не пов’язані із
проникненням у тіло особи кваліфікуватимуться як злочин, передбачений ст. 156 КК
України. Така прогалина викликана тим,
що вносячи зміни до ст. 155 КК України в
частині відповідальності за природні чи неприродні статеві зносини виключно повнолітніх осіб, законодавець чомусь не вніс аналогічні зміни у ст. 156 КК України, а отже,
на сьогодні відповідальності за розбещення
неповнолітніх, згідно зі ст. 22 КК України,
підлягають особи, яким виповнилося 16
років. Вказаний факт, по меншій мірі, є нелогічним, оскільки існує суттєва різниця
між статевими зносинами у природній чи
неприродній формі та діями сексуального
характеру, які із статевим проникненням
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у тіло не пов’язані. Для вирішення зазначеної проблеми у статтю 156 КК України
необхідно внести зміни за аналогією зі ст.
155 КК України.
Враховуючи той факт, що внесення змін
у статті 152-156 КК України є намаганням
привести кримінальне законодавство України у відповідність з Європейськими стандартами, доцільно проаналізувати норми
країн Європи, якими вони врегульовують
добровільні статеві відносини між дітьми.
Так, у статті 13 частини другої, глави
шостої КК Швеції вказано, що кримінальній відповідальності не підлягають особи,
які вчинили сексуальні дії відносно дитини, якщо існує незначна різниця у віці та
ступені розвитку між такими особами [3].
Згідно зі ст. 187 КК Швейцарії, кримінальній відповідальності за сексуальні дії
відносно особи молодша 16 років не підлягають особи, з різницею у віці менше 3 років [4, с. 207]. Аналогічні норми містяться у
законодавстві Австрії, Румунії, Італії [5].
Вік сексуальної згоди в ФРН — 14 років. Проте, добровільні статеві відносини
з 14-15-річними особами дозволено лише,
якщо партнер сам не старший 21 року.
Якщо ж старшій за віком особі вже виповнився 21 рік, то за такі відносини старша
особа підлягає кримінальній відповідальності. Сексуальні стосунки з 16-17-річними дозволені у випадку надання останніми
однозначної, усвідомленої згоди та якщо ці
неповнолітні не перебувають у безпорадному стані[6].
У кримінальному законодавстві Норвегії також врегульовано добровільні статеві
відносини між неповнолітніми. Так, параграфом 195 КК Норвегії передбачено відповідальність за сексуальний контакт з дитиною, яка не досягла 14 років. У цьому ж параграфі, але в частині четвертій закріплене
положення про мінімізацію покарання чи
його відміну у випадку приблизно однакового віку неповнолітніх чи приблизно однакового розвитку. Аналогічні норми прописані також і у параграфі 196 КК Норвегії.
Єдиною відмінністю між параграфом 195 та
196 є те, що параграфом 196 встановлено
відповідальність за сексуальний контакт з
дитиною віком до 16 років[7, с. 184-186].
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У Кримінальному кодексі Голландії ч. 1
ст. 247 Книги 2, Розділу XIV встановлено
кримінальну відповідальність за вчинення в тому числі і непристойних дій з особою, яка не досягла 16 років. У той же час
у частині другій цієї ж статті зазначається,
що у разі якщо особа, зазначена у частині
першій, досягла дванадцятирічного віку,
але не досягла шістнадцяти років, то кримінальне переслідування винної особи розпочинається виключно після подачі заяви
потерпілою особою [8, с. 357-358]. Припускаємо, що таким чином законодавець врегульовує добровільні статеві відносини між
неповнолітніми, а також між неповнолітніми та повнолітніми особами. Така побудова
статті 247 КК Голландії, на нашу думку, мінімізує втручання у статеве життя неповнолітніх і в той же час дозволяє їх захищати
шляхом подачі відповідних заяв.
Як бачимо, законодавці різних країн намагаються не втручатися у добровільні статеві відносини між неповнолітніми. «Кримінальне» врегулювання статевих відносин
між неповнолітніми базується на побудові
кримінальних норм таким чином щоб мінімізувати втручання у становлення і розвиток відносин, які виникають на межі неповноліття та дорослого життя. Особливої
уваги заслуговують норми, які виключають
відповідальність за добровільні статеві відносини між особами із законодавчо визначеною різницею у віці. Вважаємо, що означені норми потребують додаткового вивчення, шляхом проведення комплексного
соціологічно-правового дослідження для
імплементації у вітчизняне законодавство.
Висновки
Підсумовуючи викладене, зазначимо,
що нинішня редакція статей не спроможна
коректно врегулювати добровільні статеві
відносини між неповнолітніми. Нинішня
редакція Розділу ІV КК України не дозволяє однозначно визначити «вік сексуальної
згоди», що, у свою чергу, може бути використано на свою користь особами, які посягають на статеву недоторканість дітей,
оскільки нинішня редакція ст. 156 КК
України суперечить положенням Конвенції
Ради Європи про захист дітей від сексуаль-

ної експлуатації та сексуального насильства
в частині кримінальної караності будь-яких
статевих відносин виключно повнолітньої
особи з неповнолітньою особою за добровільної згоди останньої. Для приведення
українського законодавства у відповідність
з міжнародними стандартами у частині
кримінальної відповідальності за статеві
злочини повнолітніх перед неповнолітніми, також для врегулювання статевих відносин між неповнолітніми необхідно, для
початку, внести зміни у ст. 156 за аналогією зі ст. 155 - встановити відповідальність
за розпусні дії виключно повнолітніх осіб.
Також необхідно провести комплексне соціологічно-правове дослідження з приводу
статевих відносин неповнолітніх. Проведене дослідження дозволить чітко усвідомлювати проблематику статевих відносин
між неповнолітніми та дасть можливість
розробити соціальні та правові механізми
направлені як на врегулювання статевих
відносин між неповнолітніми, так і на створення інституцій, які будуть забезпечувати формування нормальних, з точки зору
моральності, статевих відносин, відносин у
сім’ї, відносин, які базуватимуться на засадах добровільності та взаємоповаги.
Оскільки в рамках дослідження неможливо розкрити всі проблемні аспекти внесених у КК України змін, ми акцентували
увагу лише на таких, які потребують, на
нашу думку, якнайскорішого вирішення.
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SUMMARY
In the article, based on the analysis of theoretical developments in criminal law and current
provisions of Section IV of the Special Part of the
Criminal Code of Ukraine, an attempt is made to
analyze the age of sexual consent and problematic
issues of voluntary sexual relations between minors.
In particular, the article notes that due to the almost simultaneous implementation in the criminal
legislation of Ukraine of legal norms, two incompletely agreed Conventions, that the legislator does
not regulate voluntary sexual relations between
minors. In enshrining the provisions on criminal
liability for voluntary sexual intercourse exclusively
of adults, the legislator, by amending Articles 155
and 156, also made a mistake that causes difficulties in regulating sexual relations between minors
aged 14-18. Thus, natural or unnatural sexual
intercourse between minors between the ages of 14
and 18 will not be considered a crime, while any
sexual acts not related to sexual penetration into the
body of such a person will be classified as a crime
under Art. 156 of the Criminal Code of Ukraine.
The necessity of making changes to Art. 156 of the
Criminal Code of Ukraine by analogy with Art.
155 of the Criminal Code of Ukraine.
In an attempt to resolve the issue of the settlement of voluntary sexual relations between minors,
the criminal legislation of some countries was analyzed, which is aimed at the settlement of such relations both between minors and between minors and
adults. It is emphasized that foreign legislators try
to minimize interference in the voluntary sexual relations of minors by enshrining in criminal law age
or other factors that allow such relations between
minors and between minors and adults under a
certain age. Emphasis is also placed on the norms
that can be implemented in the criminal legislation
of Ukraine after their additional study.
Conclusions were also made on the impossibility of unambiguously determining the age of sexual
consent, as well as conclusions on the need for a
comprehensive study of the issue of voluntary sexual relations between minors.
Key words: rape, sexual violence, sexual intercourse, debauchery of minors, lewd acts, coercion
to have sexual intercourse, age of sexual consent,
regulation of sexual relations, sexual crimes.
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окремих підходів до регулюванню особистих немайнових відносин не тільки різними
правовими системами, але і в межах однієї
системи, відкрило нові невирішені питання
розуміння здійснення і захисту особистих
немайнових прав. Ці проблеми частково
розглядалися такими вченими, як Е.В. Кохановська [4], Р.О. Стефанчук [5], Л.В. Федюк [6], Л.В. Красицька [7], О. В. Синєгубов
[8].

Статья посвящена исследованию осуществления личного неимущественного права
свободы мировоззрения и вероисповедания в
Украине. В этой статье определено понятие
общего осуществления свободы мировоззрения и вероисповедания. Освещены основные
тенденции осуществления и общие принципы
свободы мировоззрения и вероисповедания.
Указано, как осуществляются личные неимущественные права лица и какими правомочностями обладает физическое лицо для
осуществления своего права свободы мировоззрения и вероисповедания.
Ключевые слова: свобода мировоззрения и
вероисповедания, осуществление права, гражданское регулирования, правомочия, тенденции осуществления.

Метою і завданням статті є виділення
і дослідження поняття здійснення права на
свободу світогляду та віросповідання та як
воно проявляється (дія, бездіяльність).

Постановка проблеми: на сьогодні актуальним, але не достатньо розкритим є питання здійснення свободи світогляду та віросповідання як одного з основоположних
особистих немайнових прав людини.
Стан дослідження проблеми
З огляду останніх вчень, виникла необхідність систематизації особистих немайнових прав, визначення їх поняття, форм, здійснення, способів захисту та змісту. Ці проблеми знайшли своє відображення у дослідженнях Л.О. Красавчикової [1], М.Н. Малеїной [2], А.Л. Анісімової і Н.В. Кальченка [3].
Накопичення до кінця першого десятиліття
XXI століття емпіричного матеріалу, судової
практики, в тому числі і міжнародної, поява

Виклад основного матеріалу
Кожна людина від народження наділена особистими немайновими правами, якими може користуватися в будь-який період
свого життя. Одним з цих прав є свобода
світогляду та віросповідання, яке набуло
актуальності в умовах сучасної незалежної
України. Як і інші особисті немайнові права особи, свобода світогляду та віросповідання закріплюється та регламентується Конституцією України, низкою міжнародних
правових актів та іншими законами. За загальним правилом, під здійсненням права
розуміють реалізацію тих можливостей, які
надавалися законом або договором власнику суб’єктивного права. На даний момент
постає питання щодо здійснення свободи
світогляду та віросповідання в Україні. Це
питання в минулому мало більш теоретич-
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ний характер, та, враховуючи зміни, які
відбуваються в Україні, проблемою є саме
використання у практичній діяльності і це
потребує більш детального теоретичного
обґрунтування.
Історія розвитку людства свідчить про
те, що знаходження людиною прав і свобод,
розширення їх номенклатури завжди ставали ареною гострих зіткнень між індивідом
і державою. Добровільно й активно надавати соціальні блага і політичні свободи держава не прагнула ніколи. Всі сучасні права
людини, закріплені в міжнародних та національних документах, були вистраждані
і відвойовані людством. Історія показує, що
ця битва ще не закінчена, що новим поколінням потрібно знову і знову захищати свої
права. Поки, на жаль, ще нереальна ситуація, при якій не буде вимагатися зусиль для
підтримки і захисту прав і свобод людини.
Повною мірою права можуть бути забезпечені і захищені у демократичній, соціальній,
правовій державі [9]. В останні роки відбувається переосмислення базових людських
цінностей включно з переглядом відносин
людини і держави. Тому не випадковим є
те, що реалізація права на свободу світогляду і віросповідання є важливим критерієм
оцінки демократичності держави, а налагодження цивілізованих відносин з релігійними організаціями відіграє особливу роль в
процесі розбудови молодої України. Останніми роками, насамперед, завдяки зусиллям
певного кола політиків, юристів, інших наших співвітчзників питання захисту прав
людини в Україні набуло загальносуспільного масштабу і політичного значення. Конституційний Суд України вважає, що право
на свободу світогляду і віросповідання разом з іншими фундаментальними правами і
свободами є основою створення та функціонування демократичного суспільства. Всебічне утвердження і забезпечення цих прав
і свобод – головний обов’язок України як демократичної, правової держави [10]. Стаття
1. Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» визначає основні завдання держави:
·
гарантування кожному можливості
реалізації права на свободу віросповідання
і світогляду, передбаченого Конституцією
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

України, незалежно від місця його перебування;
·
забезпечення рівності, захисту прав і
законних інтересів кожної людини незалежно від ставлення до релігії;
·
закріплення принципів державної
політики по відношенню до релігійних організацій та свободи віросповідання;
·
урегулювання стосунків між Церквою та Державою;
·
сприяння становленню традиційної
Християнської Церкви як визначного культурного надбання та фактору етнічної спільності українського народу;
·
подолання негативних наслідків
державної політики минулих часів щодо релігії та Церкви;
·
запобігання виникненню конфліктних ситуацій між релігійними організаціями, вирішення спірних міжцерковних питань на засадах законодавства України.
Стаття 3 вказаного вище Закону України
дає таке тлумачення права на свободу совісті. «Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право
включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати
свої релігійні або атеїстичні переконання.
Ніхто
не
може
встановлювати
обов’язкових переконань і світогляду. Не
допускається будь-яке примушування при
визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від
сповідання релігії, до участі або неучасті в
богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії.
Батьки або особи, які їх замінюють, за
взаємною згодою мають право виховувати
своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії.
Здійснення свободи сповідувати релігію
або переконання підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я
і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і відповідають
міжнародним зобов’язанням України» [11].
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Виходячи із сучасних загальних закономірностей розвитку інституту основних прав
людини, є підстави говорити про наступні
тенденції у здійсненні права на свободу віросповідання (віровизнання):
а) множинність вірувань - як результат
урізноманітнення їх об’єктів. Вона відбувається внаслідок розвитку людської особистості, збагачення її духовних потреб,
розширення її світогляду, обізнаності, змін
уявлень. Ця тенденція чітко простежується
і в Україні, про що свідчать нещодавні конкретно-соціологічні дослідження «стану релігійності» населення, зокрема молоді;
б) демонополізація ролі традиційних
релігій у визначенні показників моральності, «праведності» способу життя та поведінки особи, життєдіяльності об’єднань, груп,
спільнот, у встановленні критеріїв соціальне
змістовного розмежування «добра» і «зла» за
конкретно-історичних умов, обставин. Одним із проявів цієї тенденції можна вважати
посилення екуменічного (співпраця та взаєморозуміння між віросповіданнями різних
конфесій) руху серед деяких церков. Симптоматичним є також включення до складу
тих моральних принципів, пропагувати які
серед своїх прихильників погоджуються
нині керівники певних церков, і такої чесноти, як віротерпимість (яку, зауважимо,
слід тепер інтерпретувати як терпимість не
лише до інших релігій, а й до атеїстів, до,
так би мовити, «нерелігійно віруючих»);
в) деетнізація (втрата етнічних традицій)
віри (зокрема, «віри релігійної»).
Особливо яскраво це спостерігається у
процесах поширення нетрадиційних релігій, кількість прихильників яких збільшується серед представників різних етносів,
серед жителів різних континентів, і Україна
не є винятком у цьому відношенні. Така тенденція не оминає і традиційні релігії (згадаймо, наприклад, рух «Євреї за Христа»).
Ось чому дедалі рідше вживається поняття
«національна релігія» (і, відповідно, поняття «національна церква»): адже до кожної
конфесії належать люди різного етнічного
походження, і це цілком нормальне явище.
Навіть щодо України, де найпоширенішими
є, як відомо, релігія православна (організаційно представлена кількома «центрами»,

інституціями) та греко-католицька, не можна, з цілком очевидних причин, вважати їх
суто національними. У всіх зазначених тенденціях знаходить вияв закономірне розширення права людини на свободу віровизнання - процес, безумовно, прогресивний і
гуманістичний. Він цілком відповідає принциповим засадам Загальної декларації прав
людини 1948 р. (статті 18,19), Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
1966 р. (статті 19,27), Декларації про права
осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р.
(статті 2.1, 2.2, 4.2) [12].
Поняття здійснення свободи світогляду
та віросповідання полягає у створенні або
доповненні, в подальшому втіленні права свободи світогляду та віросповідання у
діяльність цивільних суб’єктів прав шляхом
дотримання меж, обмежень та заборон, використанні суб’єктивних прав і виконанні
юридичних обов’язків.
Право свободи світогляду та віросповідання у цивільному праві здійснюється, як і
інші цивільні особисті немайнові права. Загальне правило здійснення цивільних прав
зазначено в Цивільному кодексі України у
статті 12, де зазначено, що особа здійснює
свої цивільні права вільно, на власний розсуд. Нездійснення особою своїх цивільних
прав не є підставою для їх припинення,
крім випадків, встановлених законом.
Цивільний кодекс України в статті 272
передбачає здійснення особистих немайнових прав, де зазначається, що фізична особа
здійснює особисті немайнові права самостійно. В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а
також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові
права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники. Фізична особа має право вимагати від посадових
і службових осіб вчинення відповідних дій,
спрямованих на забезпечення здійснення
нею особистих немайнових прав [13].
Ця стаття закріплює загальний порядок
здійснення особистих немайнових прав, під
час якого фізична особа, здійснюючи юридично значиму поведінку (дія, бездіяльність,
рішення), безпосередньо або через інших
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осіб, перетворює об’єктивно чинне право, у
вигляді норми права, в право суб’єктивне,
у вигляді створених правових можливостей.
Окремі ж з особистих немайнових прав фізична особа здійснює з моменту народження без вчинення певної визначеної поведінки. Так, наприклад, право на свободу світогляду та віросповідання належить людині з
моменту народження без вчинення певної
визначеної поведінки. Специфіка здійснення особистих немайнового права свободи
світогляду та віросповідання проявляється,
насамперед, у їх правовій природі.
Так, право свободи світогляду та віросповідання, будучи тісно пов’язаним з особою носія, повинно здійснюватися нею самостійно, тобто вона сама вчиняє юридично
значимі дії, які спрямовані на здійснення
цього особистого немайнового права.
У коментарі до статті 272 Цивільного кодексу України зазначається також, що здійснення особистого немайнового права може
передаватись іншим особам за окремих обставин, це стосується і права на свободу світогляду та віросповідання. Законодавець
пов’язує таку можливість з недостатнім життєвим досвідом чи станом здоров’я, які не
дозволяють фізичній особі самостійно здійснювати особисті немайнові права з метою
задоволення власних інтересів.
Саме тому законодавець визначає окремі випадки передачі можливості особистого
немайнового права іншим особам з метою
захисту цього права для носія фізичної особи. За загальним правилом існують такі випадки передачі можливості особистого немайнового права:
а) особисті немайнові права малолітніх
осіб можуть здійснюватись їх батьками (усиновителями) та опікунами;
б) особисті немайнові права неповнолітніх осіб можуть здійснюватись їх батьками
(усиновителями) та піклувальниками;
в) особисті немайнові права осіб, які визнані судом недієздатними, можуть здійснюватись їх опікунами;
г) особисті немайнові права повнолітніх
осіб, які за віком чи станом здоров’я не можуть їх здійснювати і не визнані при цьому
недієздатними, можуть здійснюватись їх піклувальниками.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Однак, слід зауважити, що така передача можливості щодо здійснення особистих
немайнових прав іншими особами не тотожна поняттю їх передачі іншим особам [14].
Це означає, що передача особистих немайнових прав, а саме свободи світогляду та
віросповідання взагалі неможлива, тому що
вони тісно пов’язані з фізичною особою носієм. Окрім цього, здійснюючи особисте немайнове право шляхом вчинення юридично
значимих діянь, зазначені особи створюють
відповідні права та обов’язки не для себе, а
для фізичних осіб - носіїв цих прав з метою
задоволення їх інтересів.
На думку С.Т. Максименка, здійснення
суб’єктивного цивільного права – це завершальний етап правового регулювання, і, як
правило, в юридичній літературі саме таким
чином абстрактна можливість (правоздатність) перетворюється спочатку в конкретну
можливість (суб’єктивне право), а потім і в
реальну дійсність (здійснення права) [15].
Таке визначення стосується всіх суб’єктів
цивільних прав, особисті немайнові права
не є виключенням, тому що вони проходять
всі ці стадії розвитку суб’єктивних цивільних прав.
Здійснення особистих немайнових прав
засновується на можливих правомочностях.
У Юридичній енциклопедії загальне визначення правомочності (лат. ius abutendi;
також право розпорядження) – можливість власника речі (блага) визначати її фактичну і юридичну долю [16]. Правомочність
включає в себе право володіння і право користування, а також право вчинення фактичних дій.
Стефанчук Р.О. зазначав, що володіння
особистим немайновим правом забезпечує
особі автономне фізичне існування в реальному світі, а користування дозволяє пізнавати навколишнє середовище шляхом здійснення самостійної поведінки. Ці повноваження тісно пов’язані і не можуть існувати
окремо одне від одного [17, c. 61-66].
Особисті немайнові права створюються
спочатку у формі абстрактної можливості до
правоволодіння, право в подальшому через
систему встановлених у законі юридичних
фактів набуває характеру відповідної конкретної можливості, яка, у свою чергу, дає
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підстави фізичній особі власною поведінкою
здійснити вказані особисті немайнові права
[18, с. 144-145].
Здійснення права свободи світогляду та
віросповідання реалізується через можливість володіння цим правом з народження
та можливість втілення цього права в життя, через конкретні норми (користуванням
правом). Необхідно зазначити, що володіння та користування тісно пов’язані з особистістю особи і відсутність можливості володіти чи користуватися своїм правом свободи
світогляду та віросповідання буде означати
відсутність у людини цього права взагалі.
Тому такі повноваження не можуть бути вилученими у фізичної особи жодним чином.
Це буде суперечити об’єкту права свободи
світогляду та віросповідання та можливості
фізичного втілення.
Якщо це стосується особи, яка не досягла
14 років, весь спектр правомочностей щодо
здійснення права дитини на розпорядження її свободою вибору світогляду та віросповідання повинен покладатися на її батьків
або осіб, що їх заміняють, з обов’язковим
урахуванням її інтересів, морального та психологічного розвитку, а також особистим бажанням дитини.
Реалізація права на свободу світогляду
та віросповідання не повинна порушувати
громадські, політичні, економічні, соціальні,
духовні, екологічні та інші права, свободи і
законні інтереси інших громадян, права та
інтереси юридичних осіб.
Фізична особа як особистість має право на свободу вираження свого світогляду
(поглядів щодо різних сфер суспільства та
вільного формування цих поглядів), свобода світогляду та віросповідання не повинна формуватися в формах фізичного чи
психічного, морального тиску на фізичну
особу, це діє у випадках, коли світогляд та
віросповідання цієї особи не завдає шкоди
іншим особам.
Свобода світогляду та віросповідання
дозволяє фізичній особі бути на рівних у демократичному суспільстві, впливає на її самооцінку, вибір своєї поведінки, діянь, які
засновуються саме на сформованому внутрішньому баченні світу, формуванню соціальної позиції, пріоритетів і переконань.

Правомочності свободи світогляду та віросповідання включають у себе:
- по-перше, можливість здійснювати
власні юридично-значимі дії. Мати можливість на формування свого світогляду та
вибору віросповідання, що включає в себе
можливість фізичної особи бути носієм даного особистого немайнового блага (ознайомлення чи оприлюднення свого світогляду
та віросповідання, визначаючи самостійно
коло осіб, що можуть володіти такою інформацією про віру та погляди особи. Оприлюднення своїх поглядів та віросповідання
може відбуватись не тільки особисто. Фізична особа може дати дозвіл на поширення
свого світогляду іншими особами у визначених нею межах поширення, наприклад, через соціальні мережі Інтернет, шляхом SMS
та MMS-повідомлень тощо. Обмежуються
такі повноваження права свободи світогляду та віросповідання тільки у випадках, передбачених законом, які будуть суперечити
інтересам національної безпеки, економічного добробуту та правам людини; фізична
особа має можливість не розголошувати свій
світогляд (погляди, ставлення та бачення)
щодо різних суспільних сфер життя та обраного нею віросповідання (віри, атеїзму), а
також вимагати такого нерозголошення від
інших осіб, які володіють такою інформацією або можуть володіти);
- по-друге, повноваження на вільне, самостійне визначення свого світогляду та вибору віросповідання (віри).
Усі особисті немайнові права повинні
здійснюватись без перешкод, у тих законодавчих межах, які будуть передбачені та
закріплені чинним цивільним законодавством.
Суб’єкт особистих немайнових прав здійснює право свободи світогляду та віросполвідання на основі загальних принципів здійснення особистих немайнових прав, а саме:
здійснення особистих немайнових прав повинно відбуватись за системою принципів,
яка носить складний трирівневий характер
та містить у собі: 1) загальноправові (конституційні) принципи; 2) загальні цивільноправові принципи; 3) спеціальні принципи
здійснення особистих немайнових прав.
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Свобода світогляду та віросповідання
здійснюється через надані правомочності
відповідно до меж та обмежень, які повинні
бути окреслені законодавством. Здійснення
свободи світогляду та віросповідання виходить із змісту самого права. Зміст особистого
немайнового права свободи світогляду та віросповідання складається з повноважень до
яких відносять можливість фізичної особи
вільно, на власний розсуд визначати свою
поведінку у сфері свого особистого (приватного) життя.
Висновки
Отже, здійснення суб’єктивного особистого немайнового права на свободу світогляду та віросповідання полягає в тому, що
його носій може: використовувати його на
свій розсуд без застосування будь-яких додаткових юридичних актів; вимагати від
інших осіб припинення дій, спрямованих
на обмеження його особистих немайнових
прав; мати свободу поведінки, вчинків у
межах, встановлених законом; звертатись
до компетентних державних органів за захистом порушеного його особистого права,
також особа володіє цим правом від народження, може ним користуватися у повному
обсязі з певного віку.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню здійснення особистого немайнового права свободи
світогляду та віросповідання в Україні. У цій
статті визначено поняття загального здійснення свободи світогляду та віросповідання.
Висвітлено основні тенденції здійснення та
загальні принципи свободи світогляду та віросповідання. Зазначено, як саме здійснюються особисті немайнові права особи та якими
правомочностями наділена фізична особа для
здійснення свого права свободи світогляду та віросповідання.
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SUMMARY
Realization of the right of freedom of outlook and
religion in the civil law of Ukraine
The article is devoted to the research of the realization of personal non-property right of freedom of outlook and religion in Ukraine. This article defines the
concept of a general realization of freedom of outlook
and religion. The basic tendencies of realization and
general principles of freedom of outlook and religion
are exposed. It is stated how particularly personal nonproperty rights are realized and how exactly the individual is empowered to exercise his/her right of freedom
of outlook and religion.
Every person from birth is endowed with personal
non-proprietary rights that he or she can use at any
time in his or her life. One of these rights is freedom of
worldview and religion, which has become relevant in
today’s independent Ukraine.
As a general rule, the exercise of rights is understood as the realization of those opportunities which
were provided by law or contract to the owner of the
subjective right. At the moment, the question arises as
to the exercise of freedom of thought and religion in
Ukraine.
Based on the current general patterns of development of the institute of fundamental rights, there are
reasons to speak about several basic trends in the exercise of the right to freedom of religion: a) multiple
beliefs; b) demonopolizing of the role of traditional religions; c) the deethnization of faith.
This is clearly observed in the processes of the spread
of non-traditional religions, the number of adherents of
which is increasing among representatives of different
ethnic groups, among residents of different continents,
and Ukraine is no exception in this regard.
The right of having a freedom of thought and religion in civil law is exercised like other civil personal
non-property rights.
The exercise of the subjective personal non-proprietary right to freedom of expression and religion is that
its carrier may: use it at its discretion without the application of any additional legal acts; demand from other
persons the termination of actions aimed at limiting his
personal non-property rights; have freedom of conduct,
act within the limits established by law; to apply to the
competent state bodies for the protection of his violated
personal right, also the person possesses this right from
birth, can use it in full from a certain age.
Keywords: freedom of outlook and religion, realization of right, civil regulation, jurisdiction, tendencies of exercising.
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«Äðîãîáèöüêèé êîëåäæ íàôòè ³ ãàçó»
ÓÄÊ 620.191.33: 620.193
Публікація присвячена екологічній безпеці трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів на основі викликів і ризиків,
які виникають при експлуатації важливих
стратегічних галузей енергетичного сектора і надана правова оцінка неправомірних
втручань у роботу підприємств нафтогазового комплексу. На основі характеристики і
умов роботи нафтотранспортної системи
висвітлені принципи виникнення аварійних
ситуацій та наслідки їх впливу на екологічне
середовище, збитки від порушення цілісності
та герметичності лінійної частини нафтотранспортної системи. Встановлено необхідність потреби одночасного вирішення на
виробничо-технологічному, правовому рівнях
питань екологічної безпеки і надійності постачання вуглеводневих рідких енергоресурсів
шляхом використання оптимального трубопровідного транспорту. Дана правова оцінка
виникнення подібного роду аварійних ситуацій екологічного характеру і представлені
технологічні заходи з метою її контролю та
локалізації.
Ключові слова: магістральний нафтопровід, правова оцінка, екологічна безпека,
кібертехнологічні пілотні пристрої.
Вступ
Нафтотранспортна система України, експлуатацію якої здійснює ВАТ «Укртранснафта», складається з 19 магістральних нафтопроводів (МН) загальною довжиною 4766,1
км. Річна пропускна здатність системи для
транзиту нафти з території РФ становить: на
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

вході – 114 млн. тонн, на виході – 56,3 млн.
тонн. У разі потреби система нафтопроводів спроможна в повному обсязі забезпечити потреби нафтопереробних підприємств,
виходячи з їх максимальної проєктної потужності понад 50 млн. тонн на рік. Роботу
нафтопровідної системи забезпечує 51 перекачувальна станція, де використовують 176
насосних агрегатів [1]. Загальна характеристика нафтопроводів нафтотранспортної системи України подана в таблиці 1.1.
Термін експлуатації нафтопроводів складає від 20 до 44 років, і 90% із них відпрацювали свій амортизаційний період. Обладнання нафтотранспортної системи утримується в надійному стані, хоча є застарілим,
потребує додаткових експлуатаційних витрат. Забезпечення надійності функціонування нафтотранспортної системи на найближчу перспективу потребуватиме фінансових витрат на суму близько 4 млрд. грн.,
з них для реалізації першочергових заходів
– 2,3 млрд. грн. [2].
Географічне розташування України дозволяє задіяти різноманітні джерела постачання нафти незалежними шляхами з Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, країн
Ближнього та Середнього Сходу й ін., суттєво посиливши при цьому роль державитранзитера між нафтодобувними регіонами
країн Каспійського регіону та важливими
ринками збуту в Європі.
Однак, реальна картина завантаженості
нафтотранспортної системи України отримала неочікувано інший розвиток. На сьо-
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годні з 16 нафтопроводів та експлуатаційних
ділянок 10 знаходяться в режимі транспортування, 5 тимчасово звільнені від нафти і
знаходяться у режимі утримання в безпечному стані, 1 звільнений від нафти і знаходиться на тимчасово окупованій території.
Середнє для всієї системи фактичне завантаження магістральних нафтопроводів
України в 2015 р. становить 10%. Найбільше
завантажена (40-60%) система магістральних нафтопроводів «Дружба».

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів є невід’ємною частиною паливноенергетичного комплексу країни і складним
інженерним комплексом споруд, обладнання та комунікацій, що працюють під надлишковим тиском у безперебійному режимі. Трубопроводи здійснюють постачання
вуглеводневої сировини на значні відстані
від місць видобування до пунктів переробки і при цьому на своєму шляху перетинають значну кількість природних та штучних

Таблиця 1.1 - Характеристики нафтотранспортної системи України за 2012 - 2014 роки
Завантаження
Фактична
Фактична
Проєктна
Фактична
нафтопроводу за
перекачка перекачка
Наймену-вання продуктив- пропускна
2014р.
за 2013р.,
за 2014р.,
нафтопро-водів
ність,
здатність,
до фактичної
млн. т.,
млн. т.,
пропускної
млн. т/рік
млн.т/рік
нетто
нетто
здатності, %
Самара-Ли90,0
62,0
27,79
0
0
сичанськ
Мічурінськ-Кре18,0
18,0
6,14
0
0
менчук
Мозир-Броди
34,0
34,0
20,23
15,0
47,6
Долина-Дрого1,6
1,6
0,51
0,37
23,1
бич
Жулин- Дрогобич
7,0
7,0
1,14
0
0
Жулин - Надвірна
2,5
2,5
0,31
0
0
ГнідинціГлинсько-Роз4,3
0,43
0,71
16,5
бишівська
ГлинськоРоз-бишівська8,4
8,4
0,71
1,44
17,1
Кременчук
Кременчук-Хер25
1,14
0
0
сон
«НПК Півден14,5
14,5
1,05
0
0
ний-Броди»
ЛВДС 5С Самбір1,0
1,0
0.21
0
0
Калуш
Актуальність теми
Сьогодення ринково – економічних умов
держави має значні виклики геополітичного, екологічного, кліматологічного характеру. Це значною мірою впливає на стан справ
та й загалом розвиток стратегічних галузей
економіки та транснаціональних підприємств, до яких належать підприємства транспортування нафти і нафтопродуктів.

перешкод. Сучасні нафтопроводи мають
діаметр до 1220 мм і працюють з тиском 3,0
– 4,5 МПа, функціонально поєднують у собі
транспортний засіб і транспортний шлях,
який запобігає контакту транспортованого
середовища від кисню повітря, впливу вогню, температури, окисників, інших речовин
і небезпечних сполук. Водночас статистика
експлуатації магістральних нафтопроводів стверджує, що більшість із них зазнає
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значних аварійних ситуацій внаслідок старіння, розгерметизації внаслідок несанкціонованих втручань з метою заволодіння
продуктами перекачування, порушення
регламенту ведення технологічних процесі, розгерметизації внаслідок механічних та
корозійних пошкоджень, дефектів, а також,
як показує виробнича практика, виникає і
третя група ризиків експлуатації лінійної
частини магістральних трубопроводів, яка
пов’язана з виникненням геологічних техногенних карстів, обвалів, зсувів тощо.
Таким чином, проблеми правового забезпечення надійного і безпечного функціонування трубопровідного транспорту нафти і
нафтопродуктів з одночасним вирішенням
екологічних аспектів потребують належного наукового обґрунтування.
Аналіз останніх наукових досліджень
Питанням аварійних втрат нафти і нафтопродуктів при пошкодженні лінійної
частини залежно від місця витоку і розміру
пошкодження, швидкості виявлення місця
аварії з метою забезпечення екологічної безпеки присвячені праці О.М. Адаменка [3],
Я.М. Семчука [4], Г.М. Кривенко[5], О.Ф. Бабаджанової [6], А.М. Козлітіна, А.І. Попова,
Р.В. Савицького, О.Л. Блохіної.
Дослідження тривалих експлуатованих
трубопроводів висвітлено в низці наукових
робіт П.П. Бородавкіна [7], Р.М. Говдяка
[8], В.Я. Грудза, Б.І. Кіма, Ю.О. Кузьменка,
Б.С. Рачевського, В.В. Розгонюка [9].
Вагомий науковий внесок у розвиток трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів та вплив різноманітних факторів на
режими роботи нафтопроводів мають наукові доробки В.М.Агапкіна, К.Д.Фролова,
М.Д.Середюк [10], Д.Ф. Тимківа.
Важливими роботами з впливу експлуатаційних дефектів лінійної частини магістральних нафтопроводів на надійність
роботи нафтотранспортної системи є роботи Є.І. Крижанівського [11,12], Л.Я. Побережного, Б.С. Білобрана, О.Є. Андрейківа,
А.В. Драгілєва.
Протягом довгого часу російські науковці
І. Ларін та Є. Владимирів констатували, що
наукові першоджерела не висвітлюють аспектів правового регулювання найпоширеªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

нішого трубопровідного методу транспортування нафти і нафтопродуктів. Питаннями
державного управління діяльністю трубопровідного транспорту та правової природи
договорів транспортування речовин і газів
трубопроводами займались С. І. Дудніков,
О. Н. Садикова, М. А. Тарасова, Е. А. Онацького [13], Л. Д. Руденка [14].
Екологічні небезпеки роботи магістральних нафтопроводів, причини аварійних
ситуацій та руйнувань, негативний вплив
енергоносіїв на навколишнє середовище,
проблеми сервісного обслуговування лінійної частини представлено у роботах таких
учених, як О.М. Мандрик [15], Л.С.Шлапак,
Г.І.Балюк, В.А.Борисенко, Я.В.Дорошенко,
В.Б.Запухляк.
Об’єкт дослідження
Система магістральних нафтопроводів
України з точки зору забезпечення правових та екологічних умов надійного та безпечного постачання нафти. При цьому магістральний нафтопровід включає комплекс
лінійних та наземних споруд, які відрізняються за конструкцією, за технологічними
функціями і за методами будівництва і, незважаючи на значні вимоги до спорудження
нафтопроводів, підвищення якості системи
контролю та системи захисту від корозії та
з урахуванням різких змін режимів роботи,
недовантаження обсягів транспортування
та інших об’єктивних факторів безаварійна
робота лінійної частини магістральних нафтопроводів практично неможлива. Будьякі відмови та аварії мають ймовірнісний
характер. Тому безпека трубопроводів є
важливим критерієм економічної доцільності даного виробництва і встановлює його
вплив на енергетичну та екологічну ситуацію в країні.
Виходячи з вищенаведеного, автор запропонував у даній науковій статті правові
механізми оцінки екологічної безпеки трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів.
Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 21 чинного Закону України «Про транспорт» трубопровідний транспорт є складовою єдиної транспортної сис-
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теми України. Водночас, національне законодавство не містить окремого визначення
поняття трубопровідного транспорту, а його
розмежування з іншими галузями транспорту здійснюється за ознакою використання
як засобів переміщення трубопроводів.
Згідно із Законом України «Про трубопровідний транспорт» магістральний трубопровід є технологічним комплексом, який
функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об’єктами
і спорудами, зв’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам. В Україні
трубопровідний транспорт використовують
для перекачування нафти, нафтопродуктів,
газу та аміаку. Порівняно з іншими видами транспорту цей вид транспортування
енергоносіїв є практичним та економічно
доцільним для транспортування великих
обсягів, однак містить цілий комплекс ризиків і небезпек. Зокрема, існує ризик пошкодження трубопроводів, що може призвести
до екологічного забруднення значних територій навколо нього. Нафтопродукти накопичуються в ґрунтових водах, системах
каналізації, річках, озерах, колодязях та
інших резервуарах природного і штучного
походження. Як наслідок, усе більші об’єми
води є непридатними для вживання, відбувається миттєва загибель живих організмів
та повільна деградація флори. При аварії на
нафтопроводі в атмосферу потрапляє метан,
вуглекислий газ та пари нафти, які впливають на нервову систему, органи дихання
живих організмів, крім цього порушуються
екологічні процеси.
У 2015 р. в Закарпатській області відбулася розгерметизація продуктопроводу ТОВ
«Прикарпатзахідтранс», внаслідок чого у
руслі річки Уж в районі с. Ворочевого виявили забруднення нафтопродуктами близько
300 м2 ріки. Відстань від прокладання продуктопроводу до русла річки Уж становить
1,5 кілометра. З метою захисту водозабору
було встановлено бонові загорожі [16]. Причиною аварії була несанкціонована врізка у
продуктопровід (рис. 1).

Рисунок 1 - Несанкціоноване порушення
герметичності лінійної частини нафтопродуктопроводу ТОВ «Прикарпатзахідтранс»
Звернемо увагу, що більшість факторів,
які найчастіше ставали причинами аварій,
неможливо передбачити при проєктуванні
трубопроводу. Зокрема, сучасні методики
дозволяють врахувати фактори корозії та
несприятливих змін, які відбуваються в металі труб у ході експлуатації, а також частково – вплив геологічних факторів (Стебницький техногенний геологічний карст у Львівськиій області – технічний коридор системи
нафтопроводів ЛВДС «Дрогобич») залишаються поза увагою під час проектування.
У світі ситуація із трубопроводами також
є складною. Найбільша кількість аварій спостерігається в Сполучених Штатах Америки.
Загальна кількість аварій трубопроводів, за
статистичними даними експлуатації нафтотранспортної системи США за 2005 – 2015 рр.,
складає 309, що майже в 10 разів перевищує
дані по Україні, де кількість аварій на рік
становила від 15 у 2007 році до 46 у 2012. На
загальну довжину всіх трубопроводів Америки – 2,5 млн км щорічно припадає сотні
витоків і розривів, ціною яких стають екологічні катастрофи і людське життя.
Магістральні трубопроводи належать до
категорії об’єктів, експлуатація яких поєднується зі значною екологічною небезпекою. Основною причиною, що викликає
порушення екологічної рівноваги під час
руйнування магістральних нафтопроводів, є
агресивне середовище «труба - земля», яке
значним чином впливає на метал труби в
місцях порушення ізоляції. Відповідно до
ч. 1 ст. 44 Закону України «Про охорону зе-
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мель» під час спорудження та експлуатації
лінійних інженерних споруд (доріг, трубопроводів, ліній електропередач і зв’язку, а
також інших лінійних споруд), спеціально
уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони земель здійснюють постійний
контроль за станом ґрунтового покриву на
цих та прилеглих до них земельних ділянках.
Нормативно-правовими актами передбачається, що господарська та інша діяльність,
яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад установлені гранично допустимі
концентрації небезпечних речовин, забороняється (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про
охорону земель»). Таким чином, відповідно
до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про охорону
земель» у разі виявлення фактів забруднення ґрунтів небезпечними речовинами вживають заходів щодо обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, притягнення
винних до відповідальності згідно із законом та проведення в установленому порядку робіт із дезактивації, відновлення забруднених земель, консервації угідь і визначення режимів їх подальшого використання.
Правилами безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів, затвердженими Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 23.05.2007 р№ 110, визначені аварійні ремонтні роботи
під час експлуатації трубопроводів як газонебезпечні, що супроводжуються значними екологічними збитками та штрафами з
боку експлуатаційних організацій. Цим же
документом накладено заборону щодо проведення сторонніми особами робіт, що можуть порушити їх нормальну експлуатацію,
виконання робіт без дозволу підприємства
магістрального трубопровідного транспорту. Викрадення вуглеводнів відбувається
за схемою несанкціонованого доступу з використанням «врізань», що не передбачені
нормативною, експлуатаційною та технологічною документацією підприємств трубопровідного транспорту.
Такі види пошкодження цілісності нафтотранспортних систем означають не тільки
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

втрату палива для держави, але й великі
втрати його для користувачів, тобто забруднення вуглеводнями довкілля. Сьогодні щорічні збитки при розкраданні нафти при
трубопровідному транспорті становлять до
8 млрд. доларів за рік. Вони розглядаються
екологами як втрата інвестиційних проєктів
з енергозберігаючих технологій на об’єктах
транспортування нафти.
Тому розвиток інфраструктури трубопровідного транспорту є однією з нагальних
стратегічних цілей держави, оскільки Україна розглядається як основний і пріоритетний партнер з постачання нафти і нафтопродуктів до країн Європи.
Висновки
Проблема безпечної експлуатації трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів та захисту від несанкціонованого
втручання має велике стратегічне, економічне, політичне значення і для її вирішення необхідно вживати комплексних заходів,
до яких необхідно віднести: розроблення
сучасних пілотних пристроїв на основі кібертехнологій з метою обстеження і конролю охоронної зони магістральних нафтопроводів, розробка сучасних комп’ютерних
технологій для швидкого і оперативного
встановлення місць врізання та виявлення
витоків нафти і нафтопродуктів, удосконалення законодавства на основі енергетичного чинника з метою підвищення відповідальності внаслідок виконання неправомірних дій навмисного порушення цілісності
трубопроводів з метою заволодіння продуктом транспортування.
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SUMMARY
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Усиновлення іноземцем дитини розглянуто
як соціальне явище, що передбачає прийняття
в сім’ю дитини-сироти і дитини, позбавленої
батьківського піклування, на правах дочки чи
сина, спрямоване на забезпечення пріоритету
сімейного виховання дитини. В Україні закріплено пріоритет національного усиновлення.
Усиновлення іноземцем дитини є правовим
явищем. Визначено, що усиновлення іноземцем
дитини є юридичним станом, що породжує
між усиновлювачем-іноземцем та усиновленою
дитиною правовідносини усиновлення, за якими усиновлювач-іноземець та усиновлена дитина набувають сімейних прав та обов’язків,
визначених національним та міжнародним законодавством, що застосовується до цих правовідносин.
Встановлено, що за законодавством Фінляндії, Угорщини, Словенії, Німеччини метою
усиновлення є виникнення сімейних правовідносин, аналогічних батьківським правовідносинам, тобто правовідносинам споріднення.
Законодавство Франції, Болгарії розрізняє два
види усиновлення. У Франції, Болгарії повне усиновлення тягне за собою сімейні правовідносини, які подібні батьківським правовідносинам,
а за простим усиновленням у Франції чи неповним усиновленням в Болгарії таких правовідносин в цілому не виникає, відносини з простого
чи неповного усиновлення існують паралельно з
відносинами споріднення і їх можна визначити
як субсидіарні щодо батьківських правовідносин.
Ключові слова: усиновлення, іноземець,
міжнародне усиновлення, міждержавне усиновлення, юридичний стан, сімейне виховання.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Постановка проблеми
Питання усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, на сьогодні
є актуальним, зважаючи на те, що проблема
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні
не вирішена дотепер. На кінець 2019 року
в Україні було 69,2 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
[1, с. 72]. У Соціальному звіті Міністерства соціальної політики України за 2019 рік зазначається, що в Україні щороку набуває статусу
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 10 тисяч дітей. Протягом
2019 року було усиновлено 1 797 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України – 1 419 дітей,
іноземцями – 378 дітей. Державна політика
щодо надання переваги вихованню дитини
в сім’ях громадян України закріпила перевагу національного усиновлення над міждержавним. Національне усиновлення в Україні
майже в 4 рази переважає над міждержавним
[2, с. 29-30].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Правове регулювання усиновлення іноземцем дитини-громадянина України досліджувалося в роботах таких правників, як:
К. І. Березовська [3], О. О. Грабовська [4],
С. С. Журило [5]. Реалізація міжнародно-правових норм у сфері міждержавного усиновлення дітей досліджувалася Ю. В. Деркаченко [6]. Проте сутність усиновлення іноземцем
дитини за законодавством України та інозем144
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них країн, зокрема країн Європейського Союзу, досліджувалася фрагментарно в контексті визначення умов та порядку здійснення
усиновлення дитини іноземцем.
Метою цієї статті є визначення поняття та
сутності усиновлення іноземцем дитини за законодавством України та країн Європейського Союзу.
Викладення основного матеріалу
Згідно з ч. 1 ст. 207 Сімейного кодексу
України від 10 січня 2002 р. № 2947-III усиновленням є прийняття усиновлювачем у
свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що
здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого ст. 282 СК України [7].
Центральною ідеєю інституту усиновлення є надання дітям, які не мають батьків або за
тими чи іншими життєвими обставинами є позбавленими можливості жити у батьків, всього
того позитивного, що може дати і фактично
дає сім’я в розумінні морального, виховного і
фізичного впливу на формування особистості людини. Але усиновлення є недопустимим,
якщо навіть за наявності всіх вищевказаних
умов йде урозріз з інтересами дитини або ж порушує суспільні інтереси [8, с. 388].
В юридичній літературі усиновлення дитини іноземцем визначається як міждержавне чи міжнародне усиновлення. Міжнародне
усиновлення характеризується тим, що, як і
при міждержавному усиновленні, суб’єкти
правовідносин, тобто усиновлювач та усиновлена дитина, є громадянами різних держав
або особами без громадянства. Відмінною
особливістю міжнародного усиновлення є
те, що дитина, яка усиновлюється, не змінює
країни проживання і правовідносини регулюються виключно нормами внутрішньодержавного права, в тому числі через національно-правові механізми захисту прав дитини,
яку усиновляють, та дитина не втрачає постійний правовий зв’язок із своєю державою,
тоді як при міждержавному усиновленні дитина в більшості випадків втрачає громадянство держави-походження [6, c. 27-28].
Визначення сутності усиновлення іноземцем дитини-громадянина України має відбуватися з урахуванням сутності національного
усиновлення. Усиновлення іноземцем дити-

ни є соціальним явищем, що передбачає прийняття в сім’ю дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на правах дочки чи сина. Незважаючи на пріоритет
національного усиновлення, усиновлення
іноземцями дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, спрямовано на забезпечення пріоритету сімейного виховання
дитини.
Усиновлення досліджується цивілістами
вже тривалий час. Так, Є. В. Васьковський
зазначав, що крім кровного, або природного, споріднення існує ще штучне, що розподіляється на два види: цивільне й духовне.
Під першим розуміють зв’язок, що виникає
внаслідок усиновлення однієї особи іншою.
Духовним спорідненням називається зв’язок,
що, за церковними законами, поєднує дитину із хресним батьком і хресною матір’ю [9].
Близькою до цього погляду є точка зору
М. В. Антокольської, яка визначає усиновлення як різновид соціального батьківства або
материнства [10, с. 290].
О. О. Свіжа серед форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, виокремлює назване батьківство
– юридичне заміщення батьківства, при якому відносини між батьками та дітьми прирівнюються до кровноспоріднених (включає два
підвиди: усиновлення та фактичне виховання) [11, с. 865-866]. Необхідно зазначити, що
розгляд усиновлення як такого, що за своїми
правовими наслідками дорівнюється законом
до кровного споріднення, був розповсюджений в юридичній літературі радянського періоду [12, с. 264]. Такий підхід підтримано і в
сучасній юридичній літературі [13, с. 21].
На думку Л. М. Зілковської, відносини
усиновлення є схожими з відносинами споріднення, але не є тотожними з ними, оскільки вони є різними за своєю правовою природою [14, c. 31]. У той же час Л. В. Красицька
не погоджується з тим, що відносини з усиновлення ідентичні батьківським правовідносинам, зазначаючи, що усиновлення тягне за
собою виникнення правовідносин, подібних
до батьківських, проте своєрідних; права усиновлювачів і права батьків не є повністю ідентичними [15, c. 63].
Отже, за своєю правовою природою відносини з усиновлення іноземцем дитини є

145

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

відносинами, які є схожими з відносинами
споріднення, оскільки усиновлена дитина
приймається в сім’ю усиновлювача-іноземця на правах дочки чи сина, проте є такими,
що повністю не співпадають з ними, оскільки за рішенням суду правовий зв’язок може
бути збережено між усиновленою дитиною
та її родичами за кровним походженням, наприклад, бабою, дідом дитини з боку того з
батьків, хто помер або визнаний недієздатним, рідними братами, сестрами усиновленої
дитини.
Розглядаючи сутність усиновлення іноземцем дитини як форми влаштування дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування,
необхідно зауважити, що в СК України відносини з усиновлення іноземцем дитини врегульовано окремим Розділом VI «Особливості
усиновлення дітей громадянами України, які
проживають за її межами, та іноземцями». Вбачається, що правові норми, які регулюють ці
відносини, мають бути розміщені в гл. 18 «Усиновлення», враховуючи, що ч. 1 ст. 69 Закону
України від 23 червня 2005 р. № 2709-IV «Про
міжнародне приватне право» передбачено, що
усиновлення та його скасування регулюються особистим законом дитини та особистим
законом усиновлювача. Якщо усиновлювач
– подружжя, яке не має спільного особистого
закону, то застосовується право, що визначає
правові наслідки шлюбу [16].
О. В. Мельник зазначає, що усиновлення
вміщує в себе безліч різнорідних аспектів: це
і правовий інститут, і законодавчий інститут,
і форма влаштування дітей, і засіб реалізації
прав тощо. Така комплексна природа дає
змогу говорити про усиновлення як про цілісне правове явище [17, с. 92].
Дійсно, усиновлення іноземцем дитини є
правовим явищем, яке за своєю характеристикою як тривалого в часі юридичного факту
є юридичним станом, що породжує між усиновлювачем-іноземцем та усиновленою дитиною правовідносини усиновлення, за якими
усиновлювач-іноземець та усиновлена дитина набувають сімейних прав та обов’язків,
визначених національним та міжнародним
законодавством, що застосовується до цих
правовідносин.
Усиновлення дітей іноземцями відомо
більшості правових систем світу. У мусульªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

манських країнах усиновлення взагалі заборонено, що базується на положенні Корану
(33:4–5): не створив Аллах для людини двох
сердець усередині і не зробив ваших годованців вашими дітьми. Возведіть їх до їхніх
батьків, це є більш справедливим у Аллаха, а
якщо не знаєте їх батьків, то це ваші брати
у вірі і ваші близькі. Туніс це єдина мусульманська держава в якій функціонує інститут
усиновлення [18, с. 26].
Згідно з ч. 2 ст. 121 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім’ю від 09 липня
1999 р. № 278-3 міжнародне усиновлення на
території Республіки Білорусь здійснюється
за заявою осіб (особи), які бажають усиновити
дитину, обласними судами за місцем проживання (знаходження) дитини, яка усиновлюється, та в місті Мінську – Мінським міським
судом [19].
Відповідно до ст. 19 Закону Грузії від 25
травня 2012 р. № 6301 «Про усиновлення та
передачу на виховання» усиновлення іноземцем дитини-громадянина Грузії допускається
у разі, якщо повернення дитини в біологічну
сім’ю або її усиновлення громадянином Грузії чи (і) особою без громадянства зі статусом
в Грузії є неможливим [20]. Зазначені положення законодавства Грузії свідчать про пріоритет національного усиновлення.
Відповідно до ст. 1 Закон Фінляндії від 20
січня 2012 р. № 22/2012 «Про усиновлення»
метою усиновлення є сприяння добробуту
дитини шляхом створення відносин «дитинаодин з батьків» між усиновленим і майбутнім
усиновлювачем [21].
У Франції існує дві форми усиновлення:
повне усиновлення (adoption pleniere) та просте усиновлення (adoption simple). Цивільний
кодекс Франції 1804 р. не містить визначення поняття усиновлення. Батьківські права
(autorite parentale) відповідно до ЦК Франції
здійснюються обома батьками в однаковій
мірі. Повне усиновлення дитини можливе
тільки за умов: 1) якщо походження дитини
встановлено у відповідності до закону лише
по відношенню до цього чоловіка (дружини);
2) якщо батько (мати), який не є чоловіком
(дружиною), повністю позбавлений батьківських прав; 3) якщо батько (мати), який не є
чоловіком (дружиною), помер, і не має родичів по висхідній лінії першого ступеня спорід-
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нення або ці родичі явно не виявляють інтересу до дитини (ст. 345-1 ЦК Франції) [22].
У рішенні Європейського суду з прав людини від 15 березня 2012 р. у справі «Gas and
Dubois v. France» вказано, що рішення про
повне усиновлення створює правовідносини
«один з батьків-дитина», які замінюють первісне споріднення (якщо таке було). Дитина
приймає прізвище усиновлювача. Видається
нове свідоцтво про народження, а усиновлення є безповоротним. Рішення про просте
усиновлення, на відміну від повного усиновлення, не розриває зв’язку між дитиною та її
рідною сім’єю, але створює додаткові правовідносини «один з батьків-дитина». На практиці більшість випадків повного усиновлення
є міжнародними усиновленнями, тоді як переважна більшість рішень про просте усиновлення, прийнятих в рамках сім’ї, стосуються
осіб, які досягли повноліття, і часто пов’язані
зі спадкуванням [23].
Відповідно до ст. 4:119 Цивільного кодексу Угорщини 2013 р. усиновленням вважається встановлення сімейних відносин між
усиновлювачем, його родичами та в інтересах усиновленої дитини, що дозволить їй виховуватися в сім’ї, але усиновленими можуть
бути лише неповнолітні особи. Стаття 4:129
ЦК Угорщини визначає міжнародне усиновлення, коли дитина переїжджає на постійне
проживання в іншу країну внаслідок усиновлення, незалежно від громадянства усиновлювача та незалежно від того, чи змінюється
громадянство дитини. За винятком випадків,
коли дитина усиновлюється родичем або одним з подружжя, дитина може бути усиновлена на міжнародному рівні, якщо визнається
такою, що підходить для усиновлення, або, у
випадку передачі на виховання до прийомної сім’ї, за умови, що після передачі на виховання до прийомної сім’ї, якщо має право
на усиновлення, не була усиновлена в Угорщині, тому що вжиті заходи для усиновлення
дитини не увінчалися успіхом [24].
Стаття 7 Закону Республіки Словенія
«Про шлюб та сімейні відносини» 1977 р. визначає усиновлення як особливу форму захисту дітей, що створює відносини між усиновлювачами та усиновленою дитиною як
між батьками та дитиною. Частина 1 ст. 140
Закону Республіки Словенія «Про шлюб та сі-

мейні відносини» передбачає, що у виняткових випадках усиновлювачем може бути іноземний громадянин, якщо центр соціального
захисту не може знайти усиновлювача для
дитини, яка усиновлюється, серед громадян
Республіки Словенія [25].
Сімейний кодекс Республіки Болгарії від
01 жовтня 2009 р. вирізняє дві форми усиновлення: повне (full adoption) та неповне
(incomplete). Відповідно до ст. 101 СК Республіки Болгарії, у разі повного усиновлення між усиновленою дитиною та її нащадками – з одного боку, та усиновлювачем та
його родичами – з іншого, виникають права
та обов’язки такі, як між родичами за походженням, а права і обов’язки між усиновленою дитиною та її нащадками з родичами за
походженням перериваються. У випадку неповного усиновлення, права та обов’язки виникають як між родичами за походженням
лише між усиновленою дитиною та її нащадками – з одного боку, та усиновлювачем – з
іншого, права та обов’язки між усиновленою
дитиною та її нащадками з їх родичами за походженням зберігаються (ст. 102 СК Республіки Болгарії) [26].
У § 1741 (1) Німецького цивільного укладення від 18 серпня 1896 р. визначається, що
усиновлення є можливим, якщо воно служить
благу дитини і очікується, що між усиновлювачем і дитиною виникнуть такі ж відносини,
як між батьками і дитиною [27].
Висновки
Підсумовуючи розгляд сутності відносин
з усиновлення іноземцем дитини, необхідно
зазначити, що усиновлення іноземцем дитини є соціальним явищем, що передбачає прийняття в сім’ю дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на правах дочки чи сина. Незважаючи на пріоритет
національного усиновлення, усиновлення
іноземцями дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, спрямовано на забезпечення пріоритету сімейного виховання
дитини.
Запропоновано правові норми, які регулюють відносини з усиновлення іноземцем
дитини-громадянина України, розмістити
не окремим Розділом VI «Особливості усиновлення дітей громадянами України, які

147

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

проживають за її межами, та іноземцями», а
в гл. 18 «Усиновлення», враховуючи, що Законом України «Про міжнародне приватне
право» передбачено, що усиновлення та його
скасування регулюються особистим законом
дитини та особистим законом усиновлювача.
Визначено, що усиновлення іноземцем
дитини є юридичним станом, що породжує
між усиновлювачем-іноземцем та усиновленою дитиною правовідносини усиновлення,
за якими усиновлювач-іноземець та усиновлена дитина набувають сімейних прав та
обов’язків, визначених національним та міжнародним законодавством, що застосовується
до цих правовідносин.
За законодавством Фінляндії, Угорщини,
Словенії, Німеччини метою усиновлення є
виникнення сімейних правовідносин, аналогічних батьківським правовідносинам, тобто
правовідносинам споріднення. Законодавство Франції, Болгарії розрізняє два види
усиновлення. У Франції, Болгарії повне усиновлення тягне за собою сімейні правовідносини, які подібні батьківським правовідносинам, а за простим усиновленням у Франції
чи неповним усиновленням в Болгарії таких
правовідносин в цілому не виникає, відносини з простого чи неповного усиновлення існують паралельно з відносинами споріднення і їх можна визначити як субсидіарні щодо
батьківських правовідносин.
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SUMMARY
Adoption of a child by a legal alien is considered
as a social phenomenon that involves the adoption of
an orphan and a child deprived of parental care as
a daughter or a son, aimed at ensuring the priority of
family education of the child. The priority of national
adoption is enshrined in Ukraine: a child can be adopted by a legal alien, if there is no Ukrainian citizen
who would like to adopt the child or to take care of the
child in a family. Adoption of a child by a legal alien
is an inter-country adoption or Intercountry Adoption.
Adoption of a child by a legal alien is a legal phenomenon. It has been defined that the adoption of a
child by a legal alien is a legal status that gives rise to
adoptive legal relations between a legal alien adopter
and an adopted child, where the legal alien adopter
and the adopted child acquire family rights and responsibilities determined by national and international law
applied to such legal relations.
It has been established that the purpose of adoption, according to the legislation of Finland, Hungary,
Slovenia, Germany, is the emergence of family legal
relations similar to the parental legal relations, i.e. the
legal relations of kinship. The legislation of France and
Bulgaria distinguishes between two types of adoption.
Full adoption in France and Bulgaria entails family legal relations that are similar to parental legal relations,
where simple adoption in France or partial adoption in
Bulgaria do not entail such legal relations at all. Relations aroused from simple or partial adoption coexist
with kinship and can be defined as subsidiary in regard
to parental legal relations.
The author has suggested to place the legal norms
regulating relations on adoption of a child-citizen of
Ukraine by a legal alien, in Chapter 18 “Adoption”, but
not in a separate Section VI “Specific Features of Children Adoption by Citizens of Ukraine Living Abroad
and by Legal Aliens”, taking into account the fact that
the Law of Ukraine “On Private International Law”
provides that adoption and its abolition are regulated
by the personal law of the child and the personal law of
the adoptive person.
Key words: adoption, a legal alien, Intercountry
Adoption, inter-country adoption, legal status, family
education.
27. Bürgerliches Gesetzbuch vol 18.
August 1896. URL: https://www.gesetzeim-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.
html#p5937 (accessed: 03.01.2020).
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ÁÀÊÀ¯Ì Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà - ñóääÿ Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó, Ëüâ³âñüêî¿
îáëàñò³
ÓÄÊ 351.74:343.627

ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɚɤ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ,
ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ ɢɦɟɸɬ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɩɚɬɪɭɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɆȼȾ
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɜɟɧɰɢɢ, ɫɥɭɠɛɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɨɮɢɰɟɪɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɠɛɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ
ɨɮɢɰɟɪɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɫɬ. 10
Ɂɚɤɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ 07.12.2017 ʋ 2229-VIII
«Ɉ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɞɨªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ», ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɧɚɫɢɥɢɸ, ɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɦ
Ɂɚɤɨɧɟ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɰɢɹ, ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɧɚɫɢɥɢɟ, ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ,
ɦɟɪɵ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɯ
ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ
ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ – ɰɟ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɟ
ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɹɜɢɳɟ [1,
ɫ. 131].
əɤɳɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɬɨ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɈɈɇ (ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ), ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ
ɤɨɠɧɚ ɲɨɫɬɚ ɠɿɧɤɚ ɡɚɡɧɚɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɿɦ’ʀ [2]. ɀɿɧɤɢ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɬɟɪɩɚɸɬɶ
ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ
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ɜɿɞ ɩɨɝɪɚɛɭɜɚɧɶ ɬɚ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɯ, ɪɚɡɨɦ ɭɡɹɬɢɯ [3].
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɰɶɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɨɧɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɥɚɬɟɧɬɧɢɦ.
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ
ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ 7 ɝɪɭɞɧɹ 2017 ɪɨɤɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ» ɫɬɚɥɨ ɧɨɜɢɦ
ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ [4, ɫ. 157].
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɨ, ɡɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ, ɭ 2017
ɪɨɰɿ ɧɚɞɿɣɲɥɨ ɦɚɣɠɟ 111 ɬɢɫɹɱ ɡɜɟɪɧɟɧɶ
ɿɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɿ ɡɥɨɱɢɧɢ
ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ, 1 391 ɡ ɧɢɯ ɧɚɞɿɣɲɥɨ ɜɿɞ ɞɿɬɟɣ.
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨ 80,8 ɬɢɫɹɱ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ɫɬ.172-2 ɄɍɩȺɉ). ɍ 2018 ɪɨɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɿɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ 115 ɬɢɫɹɱ,
ɡ ɧɢɯ 1418 – ɜɿɞ ɞɿɬɟɣ. ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ 2018 ɪɿɤ
ɩɨɥɿɰɿɽɸ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɟɧɨ 99,5 ɬɢɫɹɱ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɡɚ ɫɬ.173-2 ɄɍɩȺɉ [2].
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɣɦɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ: ɜɨɧɚ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɟʀ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɦ
ɫɬɚɬɭɫɨɦ ʀʀ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɽ ɧɚɪɚɡɿ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɰɟɣ ɨɪɝɚɧ ɽ
ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɢɦ ɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɭ
ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [5, ɫ. 108].
ɋɬ. 3 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɥɸɞɢɧɿ, ɳɨ ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɱɟɫɬɶ ɿ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɿɫɬɶ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɡɧɚɸɬɶ-

ɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ, ɿ ɳɨ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ
ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ
ɞɟɪɠɚɜɢ.
ɋɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɉɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ,
ɹɤ Ɉ. Ȼɚɧɞɭɪɤɚ, Ɉ. Ȼɟɡɩɚɥɨɜɚ, Ⱥ. Ȼɥɚɝɚ, Ɉ. Ⱦɠɭɠɚ, Ʌ. Ʉɪɢɠɧɚ, Ɉ. Ʉɨɫɬɢɪɶ,
ɘ. Ʉɪɭɩɤɚ, Ʉ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜ,
Ƚ. Ɇɨɲɚɤ, Ɇ. ɉɚɧɨɜ, ə. ɋɨɬɚɤ, Ɉ. ɋɬɚɪɤɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɐɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɩɪɨɜɟɥɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɬɚɤɟ
ɹɜɢɳɟ, ɹɤ ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ. Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ
ɽ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ
ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ [1, ɫ. 132].
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɍ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɯ ɜɱɟɧɢɦɢ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɩɨɡɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɟʀ ɬɚɤɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɬɚ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɰɿʀ.
Ɍɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɪɝɚɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɦɚɸɬɶ
ɞɨɜɨɥɿ ɲɢɪɨɤɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɚɥɟ ɣ
ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɰɢɯ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ
ɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ [11, ɫ. 122].ȼ.ȱ. Ɏɟɥɢɤ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ
ɩɨɥɿɰɿɸ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ
ɨɪɝɚɧ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
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ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɿɣɫɧɨ
ɫɥɭɠɢɬɢɦɟ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ
ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ [10, ɫ. 131].
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɥɭɲɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɥɚɫɶ
ȱ. Ɉ. Ƚɨɪɲɟɧɽɜɚ, ɡɚɭɜɚɠɢɜɲɢ, ɳɨ ɤɨɥɢ
ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɧɨɪɦ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɹɜɭ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɚɪɟɧɿ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,
ɹɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɧɨɪɦ ɞɚɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɥɢ. ɋɚɦɟ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɜɱɟɧɨʀ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ ɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨɦ, ɦɚɥɨ ɞɥɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɰɿʀ ɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȱ. Ɉ. Ƚɨɪɲɟɧɽɜɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɞɭɚɥɿɡɦ ɩɨɥɿɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɨɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɤɚɪɚɥɶɧɢɣ ɿ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɽ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ [12, ɫ. 14].
əɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ, ȼ.ȱ. Ɏɟɥɢɤ ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦ ɞɭɚɥɿɡɦɨɦ ɫɜɨɽʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ʀʀ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ [10, ɫ. 132].
əɤ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ
ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɩ.18 ɫɬ.23 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
«ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɰɿɸ» ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɚɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɦ «ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɚɛɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ» [6].
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Ɍɚɤɨɠ ɩ. 4 ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.10.2015 ɪɨɤɭ ʋ877 ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ» [7].
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɫɬɚɬɬɹ 10
ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚ ɫɚɦɟ:
– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ;
– ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ
ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ, ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ
ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɫɩɿɥɶɧɨ
ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɨɥɿɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ;
– ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨ
ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɯɨɞɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
– ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɯ
ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ;
– ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
– ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɫɬɪɨɤɭ ʀɯ ɞɿʀ;
– ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɧɨɫɿɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
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ɧɢɦɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
– ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
– ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ [8].
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɭ ɥɚɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ, ɫɩɪɨɛɢ ɩɪɢɯɨɜɚɬɢ
ɰɿ ɮɚɤɬɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ, ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ – ɭɫɟ ɰɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɚɧ ɫɤɨɽɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ,
ɜɩɥɢɜ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɧɚ ɫɬɚɧ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ
ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɇɚɤɚɡɨɦ ɜɿɞ 30.08.2019 ɪɨɤɭ
ʋ871, ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
45 ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɭ 27 ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɚ ɦɿɫɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ [9]. Ⱦɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɪɭɩ ɭɜɿɣɲɥɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,
ɸɜɟɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɚɬɪɭɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ. ɐɿ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɜ ɡɦɨɡɿ ɧɚɞɚɬɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɭ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɦɟɞɢɱɧɭ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɥɿɰɿʀ ɡ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ ɡ ɜɟɪɟɫɧɹ 2019 ɪɨɤɭ [1, ɫ. 133].
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ

ɩɨɥɿɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɣɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɹɤɟ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 1) ɰɟɣ ɨɪɝɚɧ, ɯɨɱɚ ɿ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɨɡɛɪɨɽɧɢɦ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ,
ɚɥɟ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; 2) ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɧɚɣɬɿɫɧɿɲɨɦɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɣɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ
ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ; 3) ɰɟɣ ɨɪɝɚɧ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɨɥɨɦ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨ-ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ; 4) ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ; 5) ɨɤɪɟɦɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɡ
ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɱɿɬɤɟ
ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ [10,
ɫ. 134-135].
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ, ɜɚɪɬɨ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ. Ȳɯ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ: 1) ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɬɚ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ,
ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɰɿɸ» ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɩɨɥɿɰɿʀ; 2) ɨɪɝɚɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɄɍɩȺɉ ɜɢɡɧɚɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ,
ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɫɚɦɟ ɧɚ
ɰɟɣ ɨɪɝɚɧ ɦɚɽ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ,
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 3) ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɥɟɠɧɚ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
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ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ: ɩɟɪɜɢɧɧɿ, ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɧɿ;
4) ɨɪɝɚɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ
ɲɢɪɨɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɜɥɚɞɧɢɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ (ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ,
ɧɨɫɿɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɛɪɨʀ
ɬɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɨɳɨ); 5) ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɬɿɫɧɿɣ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ; 6) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ, ɛɭɞɭɱɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɪɚɡ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ
ɥɸɞɢɧɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ,
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɳɨɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
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SUMMARY
The article considers the powers of the authorized bodies of the National Police of Ukraine as a
subject of prevention and counteraction to domestic
violence. The general powers of the authorized units
of the National Police of Ukraine as another body
and institution entrusted with the functions of implementing measures in the ¿eld of preventing and
combating domestic violence are considered. The
departmental normative legal acts of the Ministry
of Internal Affairs of Ukraine, which determine the
administrative and legal status of the National Police of Ukraine, are analyzed, and it is established
that the Department of Preventive Activities of the
National Police of Ukraine, the patrol service of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, units
juvenile prevention, the service of district police of¿cers. Based on the analysis of the powers of the
authorized units of the National Police of Ukraine,
which carry out prevention and counteraction to
domestic violence, it should be stated that the main
subject in the ¿eld of prevention and counteraction
to domestic violence is the service of district police
of¿cers, as most of the powers de¿ned in Art. 10 of
the Law of Ukraine of 07.12.2017 ʋ 2229-VIII
«On prevention and counteraction to domestic violence», referred to their competence. It is proposed
to enshrine in the mentioned Law an exhaustive
list of authorized units of the National Police of
Ukraine that prevent and combat domestic violence. The National Police of Ukraine occupies a
speci¿c place in the system of subjects of combating
domestic violence: it is distinguished by the functions and powers entrusted to it, the organizational
structure and the legal status of its of¿cials. The
problem of determining the role and importance of
the National Police in the system of actors to combat domestic violence is currently poorly understood
due to the fact that this body is newly formed and
differs signi¿cantly from other public administration bodies in this area.
Key words: National police, domestic violence,
counteraction, preventive measures, powers.

ȺɇɈɌȺɐȱə
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɿɧɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ
ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɦɚɸɬɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɩɚɬɪɭɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ
ɸɜɟɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɜɟɧɰɿʀ, ɫɥɭɠɛɚ ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɩɨɥɿɰɿʀ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɽ ɫɥɭɠɛɚ ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɩɨɥɿɰɿʀ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɫɬ. 10 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 07.12.2017
ʋ 2229-VIII «ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ», ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ʀɯɧɶɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɡɝɚɞɚɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ, ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɩɪɨɬɢɞɿɹ, ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ.
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɢɰ, ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨɣ
ɸɫɬɢɰɢɢ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɧɭɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɟɝɨ. Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɧɨ,
ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ, ɝɞɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɸɜɟɧɚɥɶɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ. ɂɧɨɝɞɚ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɭɞɚɯ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɞɟɬɶɦɢ.
ɉɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨ ɨɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɦɢ. ɍɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɸɜɟɧɚɥɶɧɵɣ ɫɭɞ ɜ ɧɚɲɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɧɟ ɫɨɡɞɚɧɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɞɟɥ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɩɨɤɚ ɧɨɫɢɬ ɨɛɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡ-ɡɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɥ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ
ɝɨɞɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɢɧɨɝɞɚ
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɞɟɥ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ.
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɞɟɥ ɫ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ «ɛɭɦɚɠɧɵɯ» ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɞɚ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɉɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ – ɰɟ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɰɿɧɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨɝɨ;
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɥɢɲɟ ɬɪɟɬɢɧɚ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ); ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ
ɧɟ ɨɫɬɚɧɧɸ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɰɢɞɢɜɭ
ɡɥɨɱɢɧɿɜ (ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɪɟɰɢɞɢɜɿɫɬɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɫɜɿɣ ɡɥɨɱɢɧɧɢɣ ɲɥɹɯ ɳɟ ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹ).
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɞɭ
ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɬɜɨ
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ɪɸɽɬɶɫɹ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɱɟɧɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɿɫɬɿɜ (ȱ.ɉ. Ƚɨɥɨɫɧɿɱɟɧɤɨ,
ɋ.Ɍ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ, ȯ.ȼ. Ⱦɨɞɿɧ, Ɇ.Ɇ. Ⱦɨɪɨɝɢɯ, Ⱥ.ɉ. Ʉɥɸɲɧɿɱɟɧɤɨ, ȼ.Ʉ. Ʉɨɥɩɚɤɨɜ,
ȼ.ȱ. Ɋɟɦɧɶɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ). ɉɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɫɭɞɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɓɨɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ, ɬɨ
ȱ.Ⱥ. Ʉɨɛɡɚɪ ɭɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɩɨɞɿɥɹɽ ɧɚ
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ: 1. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ ɞɿɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɭɦɨɜ,
ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 2.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ,
ɜɱɢɧɟɧɢɯ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦɢ, ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɜɱɢɧɟɧɢɯ ɩɪɨɬɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɧɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɨɫɿɛ (ɨɪɝɚɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ, ɫɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ). 3. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɹɤɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ,
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɧɨɫɹɬɶ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [1, ɫ.132-134].
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ə.Ɇ. Ʉɜɿɬɤɢ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ:
1. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ. Ⱦɨ
ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɪɨɞɢɧɚ, ɬɪɭɞɨɜɿ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚ-

ɝɥɹɞɨɜɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ (ɫɭɞɢ,
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ, ɨɪɝɚɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ).
3. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ (ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɚɞɚ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ,
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɿ ɦɿɫɰɟɜɿ
ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ) [2, ɫ.80-84].
ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɠɚɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɩ. 40.3 Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɜɤɚɡɚɧɨ: «Ⱦɟɪɠɚɜɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ
ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɡɚɤɨɧɿɜ,
ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ, ɹɤ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ,
ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ,
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɸɬɶɫɹ ɱɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɢɧɧɢɦɢ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ» [3]. ɍ ɩ. 2.3 Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ (ɉɟɤɿɧɫɶɤɿ ɩɪɚɜɢɥɚ) ɜɿɞ 29 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1985 ɪ. ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɫɥɿɞ ɜɠɢɬɢ ɡɭɫɢɥɶ
ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ
ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɿ ɹɤɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ, ɡɚɯɢɳɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɚ [4].
ɉɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ
ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24 ɫɿɱɧɹ 1995 ɪ.
«ɉɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ» [5]. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɰɢɦ ɡɚɤɨɧ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛ
ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ, ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ
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ɸɜɟɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɞɢɬɹɱɨɝɨ) ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɦɢ ɫɥɭɯɚɧɧɹɦɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɞɿɬɟɣ (ɥɸɬɢɣ 2004 ɪ.) [6] ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɸɜɟɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ
ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɩɨɤɢ ɳɨ
ɧɨɫɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɰɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɟ ɫɭɞɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɡɚɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɤɭ, ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɿɧɤɨɥɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɧɟ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,
ɿɫɧɭɽ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ.
ɓɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɭɞɭ, ɬɨ
ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɫɧɭɸɬɶ
ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ. Ɉɞɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɞɿɜ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɚɥɟ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɥɢɲɟ ɩɨɛɿɱɧɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɮɚɤɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɨɝɨ ɱɢ
ɿɧɲɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɭɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɛɟɪɭɬɶ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ [7, ɫ. 146].
Ʌ.Ɇ. Ƚɨɥɭɛɽɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ
– ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɫɭɞ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ,
ɚɥɟ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɽ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɪɨɤ ɫɭɞɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɽ
ɭɜɚɠɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɭɦɨɜ,
ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ,
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɯɜɚɥ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɭɦɨɜ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɜɢʀɡɧɢɦɢ
ɫɟɫɿɹɦɢ ɫɭɞɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨɩɿʀ ɜɢɪɨɤɭ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨ [8, ɫ. 5].
ȱ.Ɉ. Ɍɨɩɨɥɶɫɤɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɞɭ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 1) ɜɢɯɨɜɧɚ
ɪɨɛɨɬɚ ɬɚ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɬɹɝɥɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ ɚɛɨ ɿɧɲɭ
ɚɧɬɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 2) ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɫɚɦɢɯ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɢɣ ɫɩɿɥɶɧɨ
ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɡɥɨɱɢɧ [9, ɫ. 154].
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɞɢ ɧɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿɡ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ
ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɫɩɿɪɧɢɦ ɬɨɦɭ,
ɳɨ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɨɪɝɚɧ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɿɞɪɚɡɭ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɢɫɬɟɦ.
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɸ ɫɭɞɞɿɜ, ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɜɧɟɫɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɩɪɚɜɢ,
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɱ.1 ɫɬ. 6 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɫɥɭɠɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ», ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ.
ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24
ɫɿɱɧɹ 1995 ɪ. «ɉɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ʀɯɧɿɯ ɛɚɬɶɤɿɜ (ɭɫɢɧɨɜɢɬɟɥɿɜ), ɨɩɿɤɭɧɿɜ (ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ) ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɭɞɨɜɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɨɞɧɢɦ
ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ʀɯɧɶɨʀ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ «ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ»
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ
15 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1995ɪ. [10] ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ
ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ (ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɸ
ɦɿɥɿɰɿɽɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ). ɇɚ
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɱɿɬɤɟ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧ-
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ɧɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɭɞɨɜɢɦɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ.
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɛɭɥɨ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɳɟ 1967 ɪ. ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ,
ɹɤɿ ɜɱɢɧɢɥɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɚɬɶɤɚɦ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ
ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɭ ɩɟɪɟɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɭ ɞɭɫɿ ɩɨɜɚɝɢ ɿ
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ,
ɹɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜ ɩ.3 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ
ɜɿɞ 26.08 1967 ɪ. [11].
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 9 Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
«ɉɪɨ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ» ɜɿɞ
22 ɱɟɪɜɧɹ 2000 ɪɨɤɭ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɽ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɡɥɨɱɢɧɿɜ, ɪɨɡɲɭɤɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɜɱɢɧɢɥɢ, ɡɚɯɢɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜɿɞ
ɡɥɨɱɢɧɧɢɯ ɩɨɫɹɝɚɧɶ; ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ
ɞɢɬɹɱɨɸ ɛɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿɫɬɸ ɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ [12].
ɉɪɨɬɟ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɤɨɥɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɥɸɞɢ ɛɿɥɶɲɟ
ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿ ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɿɠ ɭɱɚɫɬɸ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɚɯ (ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɡɝɨɞɢ ɡ
ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɠɨɞɧɢɯ «ɩɿɥɶɝ» ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ,
ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ «ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ» ɡɚɫɚɞɚɯ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɜɟɥɢɤɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ.
ȯɞɢɧɟ, ɭ ɱɨɦɭ ɨɤɪɟɦɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɿɧɤɨɥɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ – ɰɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɱɢ ɪɟɱɨɜɨʀ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡ ɩɟɜɧɨɸ
ɱɚɫɬɤɨɸ ɭɦɨɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɭɫɭɧɟɧɧɿ ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ. Ⱥɥɟ ɬɚɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɧɟ
ɦɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ ɚɛɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞ-

ɧɨɫɬɿ «ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ» ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ ɱɢ
ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ [7, ɫ. 148-149].
Ɉ.Ʉ. ȼɨɥɨɯ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɽ
ɪɨɥɶ ɐɟɪɤɜɢ ɜ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ ɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɳɨɞɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ
ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɚɧɬɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ.
ɉɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɐɟɪɤɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɟɥɿɤɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɡɥɨɱɢɧɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɍɉɐ,«... ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɽ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɱɟɪɟɡ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɫɜɿɬɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɬɚ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿɫɬɢɧɧɢɯ
ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɰɿɣ
ɫɩɪɚɜɿ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɐɟɪɤɜɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɿ ɲɤɨɥɨɸ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ [13, ɫ.13-14].
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɟ ɲɢɪɨɤɟ
ɤɨɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɹɤ ɧɚɣɱɿɬɤɿɲɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɱɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɰɟ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ? ɑɢ ɧɟ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɫɭɬɶ ɹɤɨʀ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ: ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ʀʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ, ɜɟɞɟɬɶɫɹ
ɧɟ ɡɚɪɚɞɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɚ ɡɚɪɚɞɢ ɫɚɦɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɧɨɪɜɟɡɶɤɢɣ
ɤɪɢɦɿɧɨɥɨɝ ɇ. Ʉɪɢɫɬɢ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ
ɜɟɫɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸ ɽ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɪɨɛɨɬɨɸ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɿɞ ɞɨɜɨɥɿ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɪɨɥɿ,
ɹɤɭ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɰɹ ɝɚɥɭɡɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɤɪɚʀɧɢ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɰɹ «ɜɿɣɧɚ» ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɞɭɠɟ ɞɨɪɨɝɨ, ɚɥɟ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɞɿɣ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɞɭɦɚɽ [14, ɫ. 179].
ɋɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɚɝɚɞɭɽ
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ɩɨɞɿɛɧɭ «ɿɧɞɭɫɬɪɿɸ»: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ «ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ» ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ [7, ɫ.144-145].
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɭ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɸɜɟɧɚɥɶɧɚ ɸɫɬɢɰɿɹ ɽ ɫɭɱɚɫɧɢɦ
ɞɢɬɹɱɢɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɦ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏȱɏ ɫɬ. ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɭɞɢ ɞɥɹ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ, ɳɨ ɜɱɢɧɢɥɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɦɟɬɚ ɬɚɤɢɯ
ɫɭɞɿɜ ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. ɘɜɟɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɱɢɧɟɧɟ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦ, ɰɟ ɫɤɨɪɿɲɟ ɧɟ ɜɢɧɚ, ɚ ɛɿɞɚ
ɞɢɬɢɧɢ. Ⱥ ɨɬɠɟ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɿ ɤɚɪɚɬɢ ʀʀ, ɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ʀʀ
ɠɢɬɬɹ, ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ.
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ʉɨɛɡɚɪɶ ɂ.Ⱥ. ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ,
ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬɵ). Ɇ.: ȼɇɂɂ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ, 2001.
179ɫ.
2. Ʉɜɿɬɤɚ
ə.Ɇ.
ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɫɟɪɟɞ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ: ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ:
12.00.07. Ʉ., 2002. 226 ɫ.
3. Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞ
20.11.1989 ɪɨɤɭ. URL: http://zakon.rada.
gov.ua.
4. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɈɈɇ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ («ɉɟɤɿɧɫɶɤɿ
ɩɪɚɜɢɥɚ») ɜɿɞ 29.11.1985 ɪ. URL: http//zakon.rada.gov.ua.
5. ɉɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ: Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24.01. 1995 ɪ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 1995. ʋ 6. ɋɬ. 35.

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

6. ɉɪɨ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ
ɫɥɭɯɚɧɶ «ɉɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀʀ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ»: ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
2004. ʋ 16. ɋɬ. 246.
ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɨ7. Ʉɪɢɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ
ɭ
ɜɟɥɢɤɨɦɭ
ɦɿɫɬɿ:
ɞɨɫɜɿɞ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ
[ȼ.Ⱦ. ȼɨɞɧɿɤ, ɉ.Ɍ. ɉɟɬɪɢɤ ɬɚ ɿɧɲɿ]; ɩɿɞ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ȼ.ȼ. Ƚɨɥɿɧɢ ɬɚȼ.ɉ. ȯɦɟɥɶɹɧɨɜɚ. ɏɚɪɤɿɜ: ɉɪɚɜɨ, 2006. 292ɫ.
8. Ƚɨɥɭɛɟɜɚ Ʌ.Ɇ. Ɋɨɥɶ ɫɭɞɚ ɜ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. Ɏɪɭɧɡɟ: ɂɥɢɦ, 1972. 302 ɫ.
9. Ɍɨɩɨɥɶɫɤɨɜɚ ȱ.Ɉ. Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɿɡ ɜɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɭ ɡɥɨɱɢɧɧɭ ɚɛɨ
ɿɧɲɭ ɚɧɬɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ: [ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ]. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ: Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞ. ɜɧɭɬɪ.
ɫɩɪɚɜ ɿɦ. 10-ɪɿɱɱɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ,
2003. 191 ɫ.
10. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɫɭɞɨɜɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ: ɇɚɤɚɡ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ
15.11.1995ɪ. URL: [http//zakon.rada.gov.
ua].
11. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ:
ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɊɋɊ ɜɿɞ 26.08 1967. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ
Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ. 1967. ʋ 34. ɋɬ. 243.
12. ɉɪɨ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ:
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22.06.2000 ɪ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ. 2000. ʋ 40. ɋɬ. 338.
13. ȼɨɥɨɯ
Ɉ.Ʉ.
ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɞɟɥɿɤɬɿɜ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤ. ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ: ɫɩɟɰ.
12.00.07. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2009. 19 ɫ.
14. Ʉɪɢɫɬɢ ɇɢɥɶɫ Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ. ȼɩɟɪɟɞ, ɤ Ƚɭɥɚɝɭ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ / ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɚ,
ȼ. ɉɪɨɪɨɤɨɜɨɣ. 2-ɟ ɢɡɞ. Ɇ.: ɊɈɈ “ɐɟɧɬɪ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɨɪɦɟ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ”, 2001. 224 ɫ.



Ãà÷àê-Âåëè÷êî Ë.À. - Ïðîô³ëàêòè÷íà ôóíêö³ÿ ñóäó ùîäî íåïîâíîë³òí³õ...

SUMMARY
The article is devoted to the issue of preventive activities of the court in relation to persons who
have not reached the age of majority. The issue of
creating juvenile justice is analyzed. It is noted that
to work with minors you need to understand the psychology of a minor. It is stated that in the developed
countries of the world, where juvenile technology
is used, the creation of separate juvenile courts is
not always mandatory. Sometimes ordinary courts
employ specialists who have specialized education
and training to work with children.
The special importance of preventive activities
of courts with juvenile offenders is emphasized. It
is stated that today a juvenile court has not been
established in our state, and therefore the trial of
cases related to juvenile delinquency is still of a
general nature. As a result, due to the signi¿cant
workload, cases are delayed for up to a year, and
the age characteristics of children are sometimes not
fully taken into account. Therefore, there is an urgent need to establish specialized juvenile courts.
It is stated that the current situation with the
prevention of juvenile delinquency, unfortunately,
is negative: the presence of a signi¿cant number of
bodies and subjects of relevant measures, a large
number of relevant employees, numerous «paper»
results in the absence of real achievements in practice.
Key words: prevention, prevention, minors, offenses, preventive activity of the court.

ȺɇɈɌȺɐȱə
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɞɭ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ ɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨʀ ɸɫɬɢɰɿʀ.
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨʀ
ɨɫɨɛɢ. Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɸɜɟɧɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɸɜɟɧɚɥɶɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɧɟ
ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ. ȱɧɨɞɿ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɭɞɚɯ
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɮɿɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ.
ɉɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɞɿɜ ɡ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦɢ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚɦɢ. ȼɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɸɜɟɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ
ɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ,
ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɨɫɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɱɧɟ ɫɭɞɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɡɚɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɤɭ, ɜɿɤɨɜɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɿɧɤɨɥɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɫɩɪɚɜ ɳɨɞɨ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ.
Ʉɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ,
ɧɚ ɠɚɥɶ, ɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ «ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ» ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ, ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɞɭ.
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɞɚɱ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɬ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ
ɭɫɥɭɝ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɪɟɲɢɬɶ
ɫɩɨɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɟɝɨ ɩɨɥɶɡɭ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ;
ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ;
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.

ɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɍɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɩɢɬɚɦ ɬɟɨɪɿʀ ɿ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɹɤɿɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬɹ ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɟ ɦɿɫɰɟ
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɿ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ
ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ
[1, ɫ. 1]. ɍ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɽ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɮɨɤɭɫɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɛɟɡɩɟɤɢ
ʀɯ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞ ɧɟɹɤɿɫɧɢɯ, ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ [2,
ɫ. 135].

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɪɿɡɤɨʀ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɽ ɝɨɫɬɪɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɩɨɠɢɜɱɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɽ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿ-

ɋɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɉɢɬɚɧɧɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɭɜɚɝɚ ɜ ɧɢɡɰɿ
ɩɪɚɰɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ eɱɟɧɢɯ ȼ. Ⱥɜɟɪ’ɹɧɨɜɚ,
Ɍ. ȱɜɚɧɨɜɨʀ, ȼ. Ʉɭɣɛɿɞɢ, Ⱥ. Ɍɤɚɱɭɤɚ
ɬɚ ɿɧ.
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ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ,
ɚɞɠɟ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ
ɹɜɢɳɟɦ ɣ ɦɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ, ɚ ɣ
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɚɦɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ,
ɤɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚɫɶ ɡ ɤɭɪɫɨɦ
ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ
ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ
ɜɢɧɢɤɥɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ [1, ɫ. 2].
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɧɢɧɿ ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɰɿɥɿɫɧɨʀ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɹɤɚ ɛ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɚ ɪɟɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɜɨɥɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɛɟɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɧɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɬɚ
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ-

ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɪɢɫ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɧɟ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨɬɟ, ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɩɭɛɥɿɱɧɭ ɜɥɚɞɭ, ɜɥɚɞɭ ɧɚɪɨɞɭ.
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28 ɱɟɪɜɧɹ
1996 ɪɨɤɭ ɿ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 21 ɬɪɚɜɧɹ
1997 ɪɨɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ [4; 5].
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɫɿɥɶɫɶɤɿ, ɫɟɥɢɳɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɜ ʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ʀɯ
ɜɿɞɚɧɧɹ [4].
Ɍɚɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 42 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ : «Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɡɚɯɢɳɚɽ ɩɪɚɜɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɿ
ɪɨɛɿɬ, ɫɩɪɢɹɽ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» [5].
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬ. 30 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 21
ɬɪɚɜɧɹ 1997 ɪɨɤɭ: «…2) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɧɚɥɟɠɧɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ
ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɡɜ’ɹɡɤɭ,
ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ
ɦɚɣɧɚ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɧɚɥɟɠɧɢɦɢ,
ɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɿ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ
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ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ; ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ
ɩɪɚɜɢɥ, ɿɧɲɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; (ɉɿɞɩɭɧɤɬ 2 ɩɭɧɤɬɭ «ɛ» ɫɬɚɬɬɿ 30 ɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ ʋ 969-IV (969-15) ɜɿɞ 19.06.2003 ɪ.)
3) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» [4; 3, ɫ. 173].
Ɉɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 28 Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ», ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɩɟɜɧɢɦ ɤɨɥɨɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɢ
ɫɜɨʀɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
[6]. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ
ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ:
1) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ;
2) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ
ɫɜɨɽʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ 2/3 ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɫɿɥɶɫɶɤɿ, ɫɟɥɢɳɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ
ɪɚɞɢ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɞɿɥɢ ɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɦɿɫɶɤɢɯ ɪɚɞɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɐɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɛɨɤɭ ɦɿɫɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɬɨɜɚɪɿɜ,
ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ɂɚɹɜɢ ɬɚ
ɫɤɚɪɝɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 7 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ» ɜɿɞ 02.10.1996 ɪɨɤɭʋ 393/96-ȼɊ ɩɟɪɟɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ [7].
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ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɹɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɩɿɪɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ
ɤɨɪɢɫɬɶ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɧɚ ɠɚɥɶ,
ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɤɪɨɸ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɤɪɢɡɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɫɢɱɭɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɛɪɨɹɤɿɫɧɨɸ, ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɸ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɠɢɬɬɹ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ [3, ɫ. 174].
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɪɟɚɥɿɣ ɿ ɬɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ,
ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤ: ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɞɿɽɜɿɫɬɶ, ɝɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɫɬɶ.
ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɯɢɫɬɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɚɥɶɧɢɯ
ɮɚɤɬɿɜ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. ȱ ɯɨɱɚ
ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ
ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɨ ɦɚɽ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ, ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɚɯ.
Ɍɚɤ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɿɜ.
Ɉɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɿɡ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɿɜ,
ɜɢɦɿɪɿɜ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ
ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɱɢ ɩɨɦɢɥɨɤ [3, 174].
Ⱦɿɽɜɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɧɧɢɯ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
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ɞɨ ɧɨɪɦ ɫɬ. 28 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» ɧɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ
ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɟɹɤɿɫɧɨʀ, ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɥɹ
ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦɚɣɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚɥɟ
ɣ ɝɥɢɛɨɤɨ ʀɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚ ɩɭɫɬɢɬɢ ɜ
ɯɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɛɟɡɩɟɤɨɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ [3, ɫ. 175; 6].
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ
ɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɽ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬ. 26 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ» [6].
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɫɬɪɭɧɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ – ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ)
ɫɬɚɧɟ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɪɢɫɨɸ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɚɦɟ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ
ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɩɨɫɥɭɝɚ, ɹɤ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ [1, ɫ. 5].
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨ-

ɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ:
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
(ɧɚɝɥɹɞ) ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ [2, ɫ. 138].
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜ
ɨɪɝɚɧɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;
– ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ɍɨɦɭ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
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SUMMARY
In the article the analysis of tasks and functions of local self-government bodies in the ¿eld of
protection of consumer rights is carried out. The
peculiarities of consumer rights protection at the
local level are highlighted. The main directions
of further development of local self-government
in the ¿eld of consumer rights protection are de¿ned. The state policy in the sphere of consumer
rights protection focuses on the creation of appropriate conditions for the quality of life of citizens,
the safety of their life and health from low-quality,
counterfeit goods, works and services. It is stressed
that the absence of structural units for the protection of consumers’ rights in local self-government
bodies makes it impossible to respond promptly to a
consumer’s statement and to resolve a disputed issue in his favor. In this regard, consumers remain
unprotected locally.
Key words: local self-government bodies; state
control; protection of consumer rights; powers; relationship

ȺɇɈɌȺɐȱə
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.
ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɉɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɛɟɡɩɟɤɢ ʀɯ
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞ ɧɟɹɤɿɫɧɢɯ, ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ,
ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɹɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ
ɫɩɿɪɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɶ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ
ɰɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦɢ
ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ; ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ; ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ.
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɩɪɚɜɨɩɪɟɟɦɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɭɬɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɭɛɴɟɤɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɜɨɩɪɟɟɦɫɬɜɨ,
ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɞɨɥɹ ɜ
ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ, ɩɚɣ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 4 ɫɬɚɬɬɿ 41 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ [1] ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.
ɉɪɚɜɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɧɟɩɨɪɭɲɧɢɦ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɞɨɜɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɨɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɪɢɜɚɥɢɣ
ɱɚɫ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ.
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ” ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɧɚɦɿɬɢɥɢ, ɧɚ
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɬɚ ɹɤɿɫɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɭ
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ.

Ⱥɥɟ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ
ɡɦɿɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ
ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɢɞɿɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ, ɚɛɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ
ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɸ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɱɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɬɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɿɽɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ
(ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ)
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɬɚ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɭ
ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɿɽɜɿ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɚʀ (ɱɚɫɬɤɢ) ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸ-
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ɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɭɜɚɝɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ⱦɨ ɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɩɪɚɰɿ: ɋɦɿɬɸɯɚ Ⱥ.ȼ., ɋɢɦɨɧɹɧɚ ɘ.ɘ., Ʉɪɚɜɱɭɤɚ ȼ.Ɇ., ɋɚɡɨɧɨɜɚ ȼ.ȼ., Ȼɭɬɪɢɧ ɇ.ɋ., Ʉɪɚɜɱɟɧɤɚ ɋ.ɋ., ɋɚɪɤɭɧɨɜɨʀ ȱ.Ȼ.,
Ɋɚɛɨɜɫɶɤɨʀ ɋ.ə., ɋɭɪɠɟɧɤɨ Ɉ.Ⱥ., Ɉɰɟɥ ȼ.Ƚ.
ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
Ɉɞɧɚɤ ɧɢɡɤɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɭɜɚɝɢ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
17 ɱɟɪɜɧɹ 2018 ɪɨɤɭ ɧɚɛɭɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ” (ɞɚɥɿ – Ɂɚɤɨɧ) [2].
ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɧɨɜɟɥ ɬɚ ɡɦɿɧ Ɂɚɤɨɧɭ ɡɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɱɚɫɬɤɢ ɞɨ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ (ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɢɧɚ 1 ɫɬɚɬɬɿ 23 Ɂɚɤɨɧɭ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɫɦɟɪɬɿ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɣɨɝɨ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹ ɱɢ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɛɟɡ
ɡɝɨɞɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɬɟɩɟɪ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɤɪɟɦɨʀ ɡɝɨɞɢ
ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ.
Ⱥɥɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɝɨɞɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɢɧɚ 2 ɫɬɚɬɬɿ 23 Ɂɚɤɨɧɭ
ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ, ɳɨ ɭ ɫɦɟɪɬɿ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɦ
ɛɟɡɜɿɫɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ ɚɛɨ ɩɨɦɟɪɥɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
- ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
- ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɨɝɨ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ 50
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɬɚ ɹɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɡ ɞɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿ
(ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɢ) ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɧɟ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ
ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɡ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɱɚɫɬɤɢ ɞɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ (ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɛɭɥɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” [3]. (ɞɚɥɿ – Ɂɍ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ”).
ɑɚɫɬɢɧɚ 1 ɫɬɚɬɬɿ 55 Ɂɍ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” ɞɨ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ, ɳɨ ɩɪɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚɛɨ
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɦɟɪɬɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɢ (ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿ)
ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ɑɚɫɬɢɧɚ 2 ɫɬɚɬɬɿ 55 Ɂɍ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” ɞɨ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɭ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɿɞɦɨɜɿ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ (ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹ) ɜɿɞ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ (ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹ) ɣɨɦɭ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɝɪɨɲɨɜɿɣ
ɚɛɨ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɦɚɣɧɿ, ɹɤɚ
ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣ ɚɛɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɿɣ
ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ (ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɸ), ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ (ɫɦɟɪɬɿ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ. ɍ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɪɨɡɦɿɪ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ.
əɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ Ɋɚɛɨɜɫɶɤɚ ɋ.ə.
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ
ɧɟ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɚɞɳɢɧɢ (…)[4, ɋ. 13]. ɋɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɳɨɞɨ ɦɚɣɧɨɜɢɯ
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ɩɪɚɜ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ, ɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ
ɩɪɚɜ ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ, ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ
[4, ɋ. 4.].
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɪɿɩɢɜɫɹ ɜ
ɫɭɞɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ.
Ɍɚɤ, ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ ɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɿ ɜɿɞ 13
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2018 ɪɨɤɭ ɩɨ ɫɩɪɚɜɿ ʋ910/605/18
[5] ɡɚɡɧɚɱɢɜ: ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɌɈȼ ɚɛɨ ɌȾȼ ɽ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɚ ɨɬɠɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɬɪɟɬɶɨɸ ɨɫɨɛɨɸ
ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ.
ɉɪɚɜɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɌɈȼ ɚɛɨ
ɌȾȼ ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ɍ ɉɨɫɬɚɧɨɜɿ ɜɿɞ 24 ɠɨɜɬɧɹ 2018 ɪɨɤɭ ɩɨ
ɫɩɪɚɜɿ ʋ 911/3773/17 [6] ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɫɭɞ ɡɚɡɧɚɱɢɜ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɜ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɧɚɞɚɽ ɬɪɟɬɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.
ɉɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦ
ɩɪɚɜɨɦ, ɹɤɟ ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɥɢɲɟ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɚ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 1 ɫɬɚɬɬɿ 167 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ
ɩɪɚɜɚ - ɰɟ ɩɪɚɜɚ ɨɫɨɛɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ (ɦɚɣɧɿ) ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ) ɰɿɽʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɫɬɚɬɭɬɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ ɽ
ɩɨɯɿɞɧɢɦɢ ɜɿɞ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɭ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ (ɦɚɣɧɿ) ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫ-

ɬɿ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ (ɦɚɣɧɿ)
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȱ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ,
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɨɫɬɿ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
(ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ) ɰɿɽʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɪɚɡɿ
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɫɬɚɬɭɬɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.
Ɉɞɧɚɤ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɨɡɫɭɞ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɿ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɜɨɥɿ ɿɧɲɢɯ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɽ ɰɿɥɤɨɦ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ.
Ɉɞɧɚɤ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɩɟɜɧɭ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɹ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɰɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ɍɚɤ, ɱɚɫɬɢɧɚ 3 ɫɬɚɬɬɿ 69 Ɂɍ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɢ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚɛɨ ɫɦɟɪɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤ (ɫɩɚɞɤɨɽɦɟɰɶ) ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ
ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɪɟɲɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ.
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɣ ɳɨɞɨ ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ (ɫɬɚɬɬɹ 77 Ɂɍ “ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ”).
Ɂɚɥɢɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɽ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ.
Ⱥɧɚɥɿɡ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” [10] (ɞɚɥɿ – Ɂɍ “ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ”) ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɽ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɱɚɫɬɢɧɨɸ 7 ɫɬɚɬɬɿ 7 Ɂɍ “ɉɪɨ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɩɪɚɜɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɬɨ-
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ɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɰɶɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀɯ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ.
ȱɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.
Ⱥɤɰɿʀ ɽ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɩɚɞɤɨɜɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɫɩɚɞɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ. Ɍɨɛɬɨ ɛɟɡ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɿɧɲɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɚɤɰɿʀ ɡɿ
ɫɩɚɞɤɨɞɚɜɰɹ ɧɚ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɿɜ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ,
ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
Ɍɚɤ, ɝɥɚɜɚ 11 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ) [7] ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ:
1) ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
2) ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ;
3)
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ;
4) ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ;
5) ɿɧɨɡɟɦɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ.
Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɟɪɲɿ ɞɜɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 1 ɫɬɚɬɬɿ 113 ȽɄ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɳɨ ɞɿɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ,
ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɨɫɿɛ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ (ʀɯ)
ɩɪɚɰɿ ɱɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ.
ɉɪɢɜɚɬɧɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɳɨ ɞɿɽ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ - ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.
ɇɚɪɚɡɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ.
Ⱥɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɡɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ 3
ɫɬɚɬɬɿ 113 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɡ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɹɤɨʀ ɦɢ
ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɚ
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ
ɦɚɬɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɱɚɫɬɤɭ.
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɨɤɪɟɦɨ ɧɟ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ,
ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ,
ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ.
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ ɨɤɪɟɦɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ.
ɑɚɫɬɢɧɚ 1 ɫɬɚɬɬɿ 23 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
“ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” [8] (ɞɚɥɿ
– Ɂɍ “ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ”) ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ. ȱ ɰɟ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɽ ɰɿɥɤɨɦ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɱɚɫɬɢɧɢ 2 ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɍ “ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɨɞɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ
ɽ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɚɛɨ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɭ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ).
ɑɚɫɬɢɧɚ 2 ɫɬɚɬɬɿ 23 Ɂɍ “ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ
ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ, ɬɨ ɡɟɦɟɥɶɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɩɨɞɿɥɭ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ, ɹɤɳɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ʀʀ ɩɨɞɿɥɭ ɭɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɚ
ɞɿɥɹɧɤɚ ɦɟɧɲɟ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ.
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɨɪɦ,
ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.
Ɏɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɽ ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɚɛɨ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɫɿɦ’ʀ (ɱ. 2 ɫɬ. 1 “ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ”).
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɱɥɟɧɢ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɹɤɿ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɪɚɜɨɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ʀɯ ɱɚɫɬɤɭ ɭ
ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ (ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ).
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɤɪɟɦɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 2 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
“ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ” [9] (ɞɚɥɿ – Ɂɍ “ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ” ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ - ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɥɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
ɑɥɟɧɚɦɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɧɟɫɥɢ ɜɫɬɭɩɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɬɚ
ɩɚɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ, ɞɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɭɬɭ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɭɯɜɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ (ɫɬɚɬɬɹ 10 Ɂɍ “ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ”).
ɋɬɚɬɬɹ 13 Ɂɍ “ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɫɦɟɪɬɿ ɱɥɟɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ - ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɱɥɟɧɚ
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ - ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.
ɑɚɫɬɢɧɚ 4 ɫɬɚɬɬɿ 98 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɱɥɟɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ-ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 4 ɫɬɚɬɬɿ 21 Ɂɍ
“ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɚɜɨ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ - ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ ɧɚ ɫɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢɦ.
Ɂɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ. Ɂɚɤɨɧ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɜɿɬɶ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɬɟɣ 101 ɬɚ 102 ȽɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɚɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɭ ɱɥɟɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɚɜ.
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.
1. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɱɥɟɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ,
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɫɬɚɧ ɩɪɚɜɨ-

ɜɨʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ
ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ.
2. ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɨ
ɛɭɬɢ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɟ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ.
3. ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
4. ɉɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɥɢɲɟ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɩɪɚɜɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ.
Ɍɚɤ, ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɬɪɢɜɚɥɢɦ. ɇɟ
ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɫɩɨɪɢ ɦɿɠ ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹɦɢ ɬɚ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɨɪɢ. ȼɟɫɶ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɢɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɫɜɨʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɜɨɪɭɦɭ. Ɍɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɽ ɨɞɧɚ ɨɫɨɛɚ. ɍ ɪɚɡɿ
ʀʀ ɫɦɟɪɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ ɲɿɫɬɶ
ɦɿɫɹɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɣɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ.
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ.
ɐɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɧɚ ɞɟɥɟɝɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ.
Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɨɝɨ ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ,
ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɚɛɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɞɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɛɿɥɶɲ
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the provisions of the legislation governing the issues of
legal succession of a participant in a business company. The inconsistency of the legal regulation of
these issues is highlighted and the ways and directions of improving the provisions of the legislation
are proposed.
Key words: business activities, corporate rights,
legal succession, inheritance, business company,
share in the authorized capital, share.

ȺɇɈɌȺɐȱə
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. ȼɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ,
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɰɬɜɨ,
ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɱɚɫɬɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɩɚɣ.
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ȯɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/77821192.
6. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɜɿɞ ɜɿɞ 24
ɠɨɜɬɧɹ 2018 ɪɨɤɭ ɩɨ ɫɩɪɚɜɿ ʋ 911/3773/17 //
ȯɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/77431908.
7. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
8. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/973-15#Text.
9. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ”
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108715#Text.
10. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/514-17#Text.
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ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɭɞɨɜɢɣ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿɣ
ɫɮɟɪɿ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ
ɜɫɬɢɝɚɽ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɩɪɚɜ,
ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɽ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɚɛɨ,
ɹɤ ʀɯ ɿɦɟɧɭɽ Ʉɨɞɟɤɫ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ – ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ),
ɫɩɨɪɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ [1].

ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɵ
ɤɚɤ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɢɯ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɍɤɪɚɢɧɵ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɵ, ɫɪɨɱɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ, ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɛɟɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ɂ 2005 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɬɚɥɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɛɚɝɚɬɶɦɚ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɦɢ
ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɭɞɿɜ. Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ
ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤ: Ɉ.ȼ. Ȼɚɱɟɪɿɤɨɜ, Ɇ.ȼ. ɀɭɲɦɚɧ, Ⱥ.Ȼ. Ɂɟɥɟɧɰɨɜ,
ȼ.ɉ. Iɳɟɧɤɨ, ɋ.ȼ. Ʉɚɥɶɱɟɧɤɨ, Ɉ.Ⱦ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, ȯ.Ȼ. Ʌɭɩɚɪɽɜ, ȱ.Ⱥ. ɋɚɦɫɿɧ, Ɇ.ȱ. ɋɦɨɤɨɜɢɱ, ȼ.Ⱥ. ɋɬɭɤɚɥɟɧɤɨ, ɘ.Ȼ. Ʉɥɸɱɤɨɜɫɶɤɢɣ,
ɋ.ȼ. Ʉɿɜɚɥɨɜ, Ɇ.I. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ɇ.I. ɋɬɚɜɧɿɣɱɭɤ, ɘ.Ⱥ. ɉɨɩɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ.
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɫɩɨɪɭ, ɨɩɢɫɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ
ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɩɪɚɜ
ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ (ȼɢɛɨɪɱɢɣ ɤɨɞɟɤɫ
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ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ 19 ɝɪɭɞɧɹ 2019 ɪɨɤɭ)
ɫɚɦɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɫɩɨɪɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɜɚ ɨɛɢɪɚɬɢ ɬɚ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɢɦ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɜɨʀɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɩɪɚɜ.
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɽ ɧɟɦɢɧɭɱɢɦɢ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɢɛɨɪɿɜ ɩɟɪɟɫɿɤɚɸɬɶɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɚɪɬɿɣ), ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ,
ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɱɥɟɧɿɜ ɰɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ,
ɜɢɛɨɪɰɿɜ, ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ
ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɬɟ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɪɿɜ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚɥɟ
ɣ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɛɨɪɿɜ ɬɚ ʀɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ʌɨɝɿɱɧɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ
ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɡɪɨɫɬɚɽ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ.
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ
ɋɭɞ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɫɬɚɧ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɭɞɚɦɢ. Ɉɝɥɹɞ ɬɚɤɨɝɨ
ɡɜɿɬɭ ɡɚ 2019 ɪɿɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɜɪɿɱɱɿ 2019 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ
ɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ
ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨ ɞɨ ɫɭɞɿɜ ɧɚɞɿɣɲɥɨ 5558
ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɚ ɫɚɦɟ
5441 ɩɨɡɨɜɧɚ ɡɚɹɜɚ ɬɚ ɫɩɪɚɜɢ, ɚɛɨ 98% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ ɿ ɫɩɪɚɜ,
ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ, 52 – ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ, 40 – ɳɨɞɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɬɚ 25
ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɱɟɪɝɨɜɢɯ
ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɫɬɭɩɧɚ: ɞɨ ɫɭɞɿɜ ɧɚɞɿɣɲɥɨ 892 ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɫɩɪɚªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɜɢ, ɡ ɧɢɯ 761 ɚɛɨ 85% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ ɿ ɫɩɪɚɜ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɹɜɢ ɬɚ
ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɿɜ ɜɢɛɨɪɰɿɜ,
43 (5%) – ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɨʀ
ɚɝɿɬɚɰɿʀ, 32 (4%) – ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ, 28 (3%) – ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ, 17 (2%) – ɳɨɞɨ
ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɬɚ 11
– ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ [2].
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɤɨɠɧɭ ɜɢɛɨɪɱɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ,
ɚ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɟɝɭɥɸɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ.
Ɂ ɩɨɡɢɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɽ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɩɟɪɭɽ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ
ɫɩɿɪ». Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɢɞɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɩɿɪ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɽ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ ɿ ɫɩɿɪ ɜɢɧɢɤ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ʀʀ ɩɪɚɜ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɛɨɤɭ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ
ɨɫɨɛɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɭɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɸ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɭ ɄȺɋ,
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɿɪ – ɰɟ
ɫɩɿɪ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɞɜɚ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨ ɬɨɬɨɠɧɿ ɫɥɨɜɚ.
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ.
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɪɲɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ, ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɱɢ
ɫɩɪɚɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ, ɹɤɭ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ [3, ɫ. 6].
ȱɧɲɚ ɝɪɭɩɚ ɜɱɟɧɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ
ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ
ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɹɦɢ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ [4, ɫ. 193]. əɤ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɫɩɿɪ Ɇ.ȱ. ɋɦɨɤɨɜɢɱ,
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɬɪɟɬɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɫɩɨɪɿɜ [5, ɫ. 269].
Ⱦɨɡɜɨɥɢɦɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ
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ɹɤɢɦ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɫɩɿɪ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɬɨ ɜɿɧ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɜɭɠɟɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɥɢɲɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ
ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɩɪɚɜ.
ɓɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɫɩɨɪɭ ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, ɬɨ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɬɚɬɬɿ [6]. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɥɢɲɟ, ɳɨ ɞɨɬɪɢɦɭɽɦɨɫɹ ɞɭɦɤɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬ
ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɫɬɚɞɿɽɸ ɫɩɨɪɭ. ɇɟ ɤɨɠɟɧ
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɭ ɫɩɿɪ. əɤɳɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ
ɜɞɚɥɨɫɶ ɜɥɚɞɧɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɬɨ
ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ ɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹ. əɤɳɨ ɠ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ʀɯɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɬɨɞɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɩɨɪɭ. Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɬɚ ɫɩɿɪ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɹɤ ɰɿɥɟ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɟ.
ȼɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɽ ɜɢɛɨɪɱɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿ ȼɢɛɨɪɱɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɢɛɨɪɱɿ
ɫɩɨɪɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ,
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɹɦɢ ɦɿɠ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ.
Ɉ.Ⱦ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ, ɭɫɟ ɠ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.
Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ: ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ; ɨɞɧɚ
ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɫɩɨɪɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɜɥɚɞɧɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɿ ɫɩɿɪ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ; ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭ ɽ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɭ ɬɚɤɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ;
ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ; ɬɚɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɩɪɚɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚ
ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ [7,
ɫ. 34].

Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɚɦɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɚɜɚ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɽ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ
Ɉ.ȼ. Ȼɚɱɟɪɿɤɨɜ, ɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɚɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɽ ɥɢɲɟ ʀɯ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ [8, ɫ. 316].
Ɍɚɤɿ ɫɩɨɪɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɜɫɶɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɳɨɞɨ
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɢɛɨɪɚɯ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯ, ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɩɪɹɦɨʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ.
ɇɚɫɬɭɩɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ, ɹɤɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ʀɯ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɩɨɪɿɜ, ɽ ʀɯ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ
ɭ ɱɚɫɿ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɢɛɨɪɱɢɣ
ɫɩɿɪ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɜɢɛɨɪɱɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ. ɋɩɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ ɧɟ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ, ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɫɩɨɪɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɿ ɉɥɟɧɭɦɭ ȼɢɳɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ
ɫɭɞɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɄȺɋɍ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ» ɜɿɞ 01.11.2013 ɪɨɤɭ.
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɉɨɫɬɚɧɨɜɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɬɟ, ɳɨ
ɫɩɿɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɭ ɹɤɢɯ
ɜɢɧɢɤ ɰɟɣ ɫɩɿɪ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ
ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. ɉɨɜ’ɹɡɚɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɨɥɹɝɚɽ
ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɰɿ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜɢɧɢɤɥɢ
ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ
[9].
ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ
ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɩɪɚɜ, ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɳɨɞɨ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɡɚ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚ ɦɢɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ. ɍ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɭɫɿɯ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨɞɨ: ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɞɚɬɭ, ɱɚɫ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɝɥɹ-
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ɞɭ ɫɩɪɚɜɢ; ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɩɪɚɜɢ;
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ; ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ;
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ
[1].
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɤɨɠɟɧ ɜɢɞ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬ. 273-279 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɚɸɬɶ ɳɟ ɪɹɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ:
1) ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ;
2) ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ;
3) ɫɬɪɨɤɿɜ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ;
4) ɫɤɥɚɞɭ ɫɭɞɭ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜɢ;
5) ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ;
6) ɫɩɥɚɬɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ;
7) ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ;
8) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ.
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɫɿ ɥɚɧɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ
ɫɩɨɪɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ
ɫɭɞɚɦ ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɭɞɚɦ ɩɿɞɫɭɞɧɿ
ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɳɨɞɨ: ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ,
ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ ɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɤɨɦɿɫɿɣ, ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɱɥɟɧɿɜ ɰɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ (ɱ. 5 ɫɬ. 273 ɄȺɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ); ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ (ɱ.
2 ɫɬ. 274 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ
ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɬɚ
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ (ɱ. 3 ɫɬ. 275 ɄȺɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ); ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿʀ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɭ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ, ɫɟɥɢɳɧɨʀ
ɪɚɞɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɫɟɥɢɳɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ, ʀɯɧɿɯ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɬɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ (ɱ. 4 ɫɬ. 276 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ).
Ɉɤɪɭɠɧɢɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɭɞɚɦ ɩɿɞɫɭɞɧɿ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɳɨɞɨ: ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
(ɨɤɪɭɠɧɢɯ) ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ,
ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɪɟªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɮɟɪɟɧɞɭɦɭ ɿ ɤɨɦɿɫɿʀ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
Ʉɪɢɦ ɡ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɥɟɧɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ (ɱ. 4 ɫɬ. 273
ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ʀɯɧɿɯ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɱɢ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɡɚ ʀɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ (ɱ. 3 ɫɬ. 275
ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɧɚɪɨɞɧɿ ɞɟɩɭɬɚɬɢ, ɭ
ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ
ɦɿɫɬɿ ɪɚɞ, ʀɯɧɿɯ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɚɪɬɿʀ (ɛɥɨɤɭ), ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɬɿʀ (ɛɥɨɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɚɪɬɿɣ), ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ ɜɿɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ,
ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ
ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ (ɱ. 5 ɫɬ. 276 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ);
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɤɪɭɠɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɚɛɨ ɱɥɟɧɚ ɬɚɤɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ (ɱ.9 ɫɬ. 277 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ);
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɡɚ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɦ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɜ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɡɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɿɫɬɨ Ʉɢʀɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ: ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɱɥɟɧɚ ɰɿɽʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
(ɤɪɿɦ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɜɢɛɨɪɿɜ ɱɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ)
(ɱ. 3 ɫɬ. 273 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ
ɞɿɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀɯɧɿɯ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɱ. 7 ɫɬ. 277 ɄȺɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ).
Ɉɤɪɟɦɨɸ ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɚɯ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɹɤɨɝɨ
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɬɨ Ʉɢʀɜ ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ
ɝɪɭɩ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɿɧɲɢɯ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɱɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ (ɱ. 3 ɫɬ. 276
ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ).
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ ɱɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨ-
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ɞɚɜɰɟɦ ɞɨ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ.
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ
ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɭɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɥ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ.
ɋɭɛ’ɽɤɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɬɟɠ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɝɥɹɞɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. ȼɢɛɨɪɱɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɡɢɜɚɽ ɜɢɛɨɪɰɿɜ, ɜɢɛɨɪɱɿ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɩɚɪɬɿʀ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɚɪɬɿɣ), ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ, ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ [10]. ȼɥɚɫɧɟ, ɭɫɿ ɰɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɚɯ.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɤɨɥɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɿɜ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɿ ɞɨ ɬɚɤɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ: ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀɯɧɿ
ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ
ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɿ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ. ɍ ɫɩɪɚɜɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɛɨɪɚɦɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚɦɢ ɬɚɤɨɠ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɛɥɨɤ, ɣɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɱɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɞɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɫɩɨɪɢ, ɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ,
ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀɯɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɧɟ ɽ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚɦɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ
ɜɿɞɞɿɥɢ ɜɟɞɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ, ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ – ʀɯɧɹ
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜ ɩɪɨ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɡɦɿɧɭ ɦɿɫɰɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ
ɡɦɿɧɢ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɚɞɪɟɫɢ ɬɚ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ
ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɛɨɪɰɿɜ [11]. Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɬɚɤɨɠ
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ
ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ «ɍɤɪɩɨɲɬɢ»,
ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɜ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ, ɹɤɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿ
ɩɿɞ ɜɢɛɨɪɱɿ ɞɿɥɶɧɢɰɿ [12]. ɇɟɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ

ɽ ɫɩɪɚɜɢ, ɞɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɨɫɤɚɪɠɭɸɬɶ ɞɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [13].
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ
ɩɪɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɨ
ɫɭɞɭ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɨɪɚɯ,
ɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀɯɧɿ
ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ. ɏɨɱɚ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜ ɨɞɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ (275) ɪɟɝɭɥɸɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ
ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɬɚ
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɩɪɨɬɟ ɪɨɡɞɿɥɹɽ
ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɩɪɚɜ. əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɱɢ
ɨɪɝɚɧ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɬɚɤɭ
ɫɩɪɚɜɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɨɤɪɭɠɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ. əɤɳɨ ɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ
ɽ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀɯɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɨɫɨɛɢ,
ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɬɨ ɬɚɤɿ
ɫɩɪɚɜɢ ɩɿɞɫɭɞɧɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɫɭɞɚɦ
ɹɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɡɢɜɚɱɚɦɢ,
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɭɯɜɚɥ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɡɚ ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɸ. ɇɚɣɬɢɩɨɜɿɲɢɦɢ ɽ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ
ɩɨɡɢɜɚɱɿ, ɨɫɤɚɪɠɭɸɱɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɹɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɡɚɹɜɢ ɞɨ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɚ ɧɟ ɞɨ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɹɤ ɬɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɪɨɤɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɚɯ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ
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ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɞɨ ɫɭɞɭ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩ’ɹɬɶ ɞɧɿɜ ɡ
ɞɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɚɛɨ
ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱ. 6 ɫɬ. 273 ɄȺɋ
ɍɤɪɚʀɧɢ). Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɡɨɜɧɿ ɡɚɹɜɢ ɳɨɞɨ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɥɶɧɢɱɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɱɥɟɧɿɜ ɰɿɽʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɳɨ ɦɚɥɢ
ɦɿɫɰɟ ɭ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɝɨɥɨɫɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɞɜɨɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɞɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɿʀ ɱɢ
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɱ.8 ɫɬ. 273 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɚ
ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ – ɧɟ ɩɿɡɧɿɲ ɹɤ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɿ ɞɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɱ. 3
ɫɬ. 274 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɢɯ ɡɚɹɜ ɭ
ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɧɨɜɥɟɧɿ. Ɍɨɦɭ ɩɨɡɨɜɧɿ ɡɚɹɜɢ,
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɤɚɪɝɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ, ɫɭɞ ɡɚɥɢɲɚɽ
ɛɟɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɽ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ (ɹɤɳɨ ɫɩɪɚɜɚ ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɿ
ɞɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɫɭɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ʀʀ
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ). ɉɿɞ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɫɩɪɚɜɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ ɫɭɞ ɜɿɞɪɚɡɭ ɜɢɪɿɲɭɽ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ
ɫɩɪɚɜɿ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɞɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɪɚɜɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ
ɩɨɱɢɧɚɽ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ. Ɍɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɿɞɪɚɡɭ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɫɭɞɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɱɢɧɢɬɢ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɞɿʀ,
ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɪɚɜɭ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ
ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ. Ɉɞɧɚɤ ɰɿ ɞɿʀ ɫɭɞ
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɜɱɢɧɹɬɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ ɩɿɫɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ [9].
Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ
ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɫɭɞɿ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɭɞɞɟɸ ɨɞɧɨɨɫɨɛɨɜɨ
(ɫɬ. 32 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ. Ⱥɥɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɜɢɧɹɬɤɢ.
əɤɳɨ ɨɫɤɚɪɠɭɸɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɿʀ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ,
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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɤɪɭɠɧɨʀ
ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ (ɨɤɪɭɠɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ), ɬɨ ɜɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ ɩɟɪɲɨʀ
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ ɤɨɥɟɝɿɽɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɶɨɯ ɫɭɞɞɿɜ.
Ɍɚɤɨɠ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ
ȼɟɪɯɨɜɧɢɦ ɋɭɞɨɦ ɹɤ ɫɭɞɨɦ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ, ɚ ɰɟ ɫɩɨɪɢ ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ
ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɸ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ ɱɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɫɭɞɞɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɽ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɭɞ ɜ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɡɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɿɫɬɨ Ʉɢʀɜ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɩɪɚɜɢ ɹɤ ɫɭɞ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ, ɬɨ
ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɟɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ
ɭɱɚɫɬɶ ɤɨɥɟɝɿʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɪɶɨɯ ɫɭɞɞɿɜ ɩɪɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜɢ(ɱ. 5 ɫɬ. 33).
ɇɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɿ
ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɡɨɜɧɨɸ ɡɚɹɜɨɸ ɩɨɡɢɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ.
ɍ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɚɯ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɩɨɡɨɜɧɭ ɡɚɹɜɭ ɛɟɡ ɫɩɥɚɬɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɚ ɜɠɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɭɞ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɩɪɚɜɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɫɭɞɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ
ɜɡɚɝɚɥɿ. Ɍɚɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɽ
ɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɚɞɠɟ ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɽ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɦɢ ɿ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ
ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɟ
ɩɪɚɰɸɸɬɶ.
ɋɬɪɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɦ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ʀɯ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɞɜɚ ɞɧɿ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ.
ɉɪɨɬɟ ɽ ɜɢɧɹɬɤɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ:
– ɫɩɪɚɜɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ,
ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɞɨ 6 ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɧɤɭ);
– ɫɩɪɚɜɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɜ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ, ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ;
– ɫɩɪɚɜɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɜ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɩɿɫɥɹ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ;
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– ɫɩɪɚɜɢ ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ, ɚɥɟ
ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɿ ɞɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ,
ɹɤɳɨ ɩɨɡɨɜɧɚ ɡɚɹɜɚ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɿ
ɞɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ (ɫɭɞ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɞɿʀ,
ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ).
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɿ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɫɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɪɚɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɿ ɭ
ɞɜɨɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɞɧɹ ʀɯ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɚ
ɧɚ ɫɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɭɯɜɚɥɟɧɿ ɞɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, – ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɤ ɡɚ ɱɨɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ (ɞɨ 4 ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɧɤɭ).
Ⱥɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɡɚɹɜɭ
ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ. Ʉɚɫɚɰɿɣɧɟ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɩɨɡɚ ɫɭɞɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɹɤɢɣ ɧɨɫɢɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɩɪɚɜ. Ɂɝɿɞɧɨ
ɡ ɩ. 6. ɱ.1 ɫɬ. 19 ɄȺɋ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɨɪɢ ɳɨɞɨ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ (ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ) ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ.
ȼɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɪɹɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɹɤ ɳɨɞɨ ʀɯ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɧɨ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿɫɬɸ
ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɭɞɿɜ ɩɪɢ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɫɩɪɚɜ ɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɟ ɽ
ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɩɪɚɜ.
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SUMMARY
The article considers the concepts and features of disputes concerning legal relations related to the election or referendum process, that
is election disputes. It is emphasized that the
legislation does not contain a de¿nition of election disputes, so it is advisable to consider election disputes as legal relations characterized by
contradictions between the subjects of the election
process during the preparation, conduct, establishment and of¿cial announcement of election
results. The peculiarities of election disputes are
that their origin has a constitutional basis, but
the process of their consideration and resolution is regulated by the Code of Administrative
Procedure of Ukraine. The Code of Administrative Procedure of Ukraine provides for the peculiarities of consideration and resolution of cases
concerning appeals against decisions, actions or
omissions of election commissions, referendum
commissions, and members of these commissions;
to clarify the voter list; on appeals against decisions, actions or omissions of executive bodies,
local governments, mass media, news agencies,
enterprises, institutions, organizations, their of¿cials and of¿cials, creative workers of mass media and news agencies that violate the legislation
on elections and referendums; to appeal against
the actions or inaction of candidates, their proxies, the party (bloc), the local party organization,
their of¿cials and proxies, referendum initiative
groups, other subjects initiating the referendum,
of¿cial observers from the subjects of the election
process; on matters related to the election of the
President of Ukraine. The article analyzes the
peculiarities of election disputes regarding jurisdiction, subject composition, terms of appeal to
the court, composition of the court in resolving
the case, terms of consideration and resolution of
the case, payment of court fees, court decisions on
the results of proceedings, representation.
Key words: administrative proceedings, election disputes, urgent administrative cases, election process.

ȺɇɈɌȺɐȱə
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɜɢɛɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ,
ɬɨɛɬɨ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ. ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ, ɬɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ
ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɹɦɢ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ
ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɛɨɪɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɱɢɯ
ɫɩɨɪɿɜ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ʀɯ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɦɚɽ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɩɪɨɬɟ ɩɪɨɰɟɫ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɨɞɟɤɫ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜ
ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ, ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɱɥɟɧɿɜ
ɰɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ; ɳɨɞɨ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɛɨɪɰɿɜ;
ɳɨɞɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ,
ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ; ɳɨɞɨ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ,
ʀɯɧɿɯ ɞɨɜɿɪɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɚɪɬɿʀ (ɛɥɨɤɭ), ɦɿɫɰɟɜɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɬɿʀ, ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ,
ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜ ɜɿɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɳɨɞɨ ɫɩɪɚɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɛɨɪɚɦɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿ,
ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɪɨɤɿɜ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ,
ɫɤɥɚɞɭ ɫɭɞɭ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɫɬɪɨɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ, ɫɩɥɚɬɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɛɨɪɭ, ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ, ɜɢɛɨɪɱɿ ɫɩɨɪɢ, ɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɜɢɛɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.
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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɤɬɭ. ɇɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɣ ɪɨɥɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɥɿɞɫɬɜɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɝɨ, ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɨʀ ɩɨɞɿʀ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɭɞɨɜɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɫɭɞɨɜɨ-ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɟɤɫɩɟɪɬɚ) ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ
ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɨɸ ɩɨɞɿɽɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. ȼ ɚɫɩɟɤɬɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɛɭɯɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɫɥɿɞɿɜ
ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɢɛɭɯɭ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɛɭɯɭ ɬɚ ɩɨɫɬɪɿɥɭ), ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɫɥɿɞɿɜ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɫɭɞɨɜɨ-ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ), ɫɭɞɨɜɨ-ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ ɞɨ-

ɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɤɬɭ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ. Ɉɤɪɟɦɚ ɭɜɚɝɚ ɚɜɬɨɪɨɦ
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɞɨɜɨ-ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ – ɰɢɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɚ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɹɤɿ ɫɥɿɞɱɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ʀɯ ɝɪɭɩɨɜɨʀ,
ɜɢɞɨɜɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɨɬɤɚɧɢɧɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ
(ȾɇɄ-ɩɪɨɮɿɥɿɜ), ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɨɤɚɡɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨ ɞɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ,
ɹɤɿ ɡɚɝɢɧɭɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɚɬɚɤɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɥɨɱɢɧ, ɬɟɪɨɪɢɡɦ, ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɤɬ, ɩɪɨɬɢɞɿɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɭɞɨɜɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɟɤɫɩɟɪɬ, ɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɟɤɫɩɟɪɬɚ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɥɿɞɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɚɤɬɭ ɧɟ ɭɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɛɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɛɿɡɧɚɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɥɿɞɱɨɝɨ ɭ ɩɟɜɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ
ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ
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ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɥɿɞɱɢɯ ɡ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɭɬɬɽɜɭ ɪɨɥɶ ɹɤ ɞɥɹ
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɥɿɞɫɬɜɨɦ,
ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɫɧɨɝɨ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɨʀ ɩɨɞɿʀ.
ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ʀɯ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɍ.ȼ. Ⱥɜɟɪ’ɹɧɨɜɚ,
ȼ.ȯ. Ȼɟɪɝɟɪ, Ʌ.ɉ. Ȼɭɥɢɝɚ, ȼ.Ƚ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ,
Ʌ.Ɇ. ȱɫɚɽɜɚ, ɇ.ȱ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, ȼ.Ʉ. Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ, Ɇ.ə. ɋɟɝɚɣ, Ɇ.Ƚ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɫɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Ɉɞɧɚɤ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɛɿɥɶɲ ɜɭɡɶɤɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
Ɇɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ
ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɿɞ
ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ» ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚɛɭɬɿ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɫɥɿɞɿɜ ɡɥɨɱɢɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɿ ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɢɧɢ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ [8, c. 9].
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɧɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɽ
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ɫɭɞɨɜɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɹɤɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɚ ɞɿɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ, ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ
ɫɥɿɞɱɨɝɨ ɫɭɞɞɿ ɱɢ ɫɭɞɭ, ɧɚɞɚɧɢɦ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ,
ɪɟɱɨɜɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ,
ɨɫɿɛ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ [9, ɫ. 422]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ. 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ», ɫɭɞɨɜɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɨɸ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɪɟɦɟɫɥɚ ɬɨɳɨ
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɽ ɚɛɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ [10]. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱ. 2 ɫɬ. 84
ɄɉɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɽ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɤɚɡɿɜ.
əɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ, ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ: ɚ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ; ɛ) ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ,
ɹɤɿ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ; ɜ) ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ; ɝ) ɞɚɽ
ɡɦɨɝɭ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɿ
ɪɟɱɟɣ [11, c. 105].
Ɉɬɠɟ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɭɞɨɜɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɨ-ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ
(ɟɤɫɩɟɪɬɚ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɨɸ ɩɨɞɿɽɸ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ, ɳɨ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɯ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɫɭɞɨɜɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡ: ɜɢɛɭɯɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
(ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɫɥɿɞɿɜ ɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɢɛɭɯɭ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɛɭɯɭ ɬɚ ɩɨɫɬɪɿɥɭ); ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɫɥɿɞɿɜ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɫɭ-
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ɞɨɜɨ-ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ); ɫɭɞɨɜɨ-ɦɟɞɢɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ʀɯ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ.
ȼɢɛɭɯɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɫɥɿɞɿɜ ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɢɛɭɯɭ,
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɛɭɯɭ
ɬɚ ɩɨɫɬɪɿɥɭ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɜɢɛɭɯɭ, ɣɨɝɨ ɟɩɿɰɟɧɬɪɭ ɬɚ
ɪɚɞɿɭɫɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɛɭɯɨɜɨʀ ɯɜɢɥɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɢɛɭɯɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɣɨɝɨ ɞɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɝɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɞɭ ɡɚɫɨɛɭ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɿ
ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɿɞɪɢɜɚɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞɿɜ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ-ɧɨɫɿɹɯ (ɨɞɹɡɿ, ɭɥɚɦɤɚɯ, ʉɪɭɧɬɿ
ɬɨɳɨ), ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɛɭɯɨɜɨʀ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɨɞɭ (ɝɪɭɩɢ) ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡ ɦɿɫɰɹ ɩɨɞɿʀ,
ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɢɛɭɯɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɥɿɞɫɬɜɭ ɭ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ
ɦɢɧɭɥɨʀ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɨɫɿɛ, ɩɪɢɱɟɬɧɢɯ ɞɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɦɿɪɿɜ.
Ⱦɨ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɭɥɚɦɤɢ ɬɚ ɨɫɤɨɥɤɢ, ɦɟɬɚɥɟɜɿ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɢ ɚɛɨ ɜɢɛɭɯɨɜɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɡɪɚɡɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɣ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ), ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɥɭɱɟɧɿ
ɡ ɦɿɫɰɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ (ɡ
ɜɨɪɨɧɤɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɢɛɭɯɭ), ɩɟɜɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɪɢɝɨɞɢ ɬɚ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɫɥɿɞɿɜ ɬɟɪɦɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɨɫɤɨɥɤɨɜɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɟɤɫɩɟɪɬɭ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɨɩɿʀ
ɚɤɬɿɜ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ (ɪɨɡɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɧɢɳɟɧɧɹ) ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɚɛɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɫɯɨɠɢɯ
ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɤɨɩɿʀ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɨɝɥɹɞɭ
ɦɿɫɰɹ ɩɨɞɿʀ, ɮɨɬɨ ɡ ɦɿɫɰɹ ɩɨɞɿʀ ɧɚ ɨɩɬɢɱɧɨɦɭ
ɧɨɫɿʀ ɬɨɳɨ.
ɇɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɢɛɭɯɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɫɥɿɞɱɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 1) ɑɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɞɚɧɿ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɟ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɩɪɢɩɚɫɿɜ, ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ? əɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɫɚɦɨɪɨɛɧɢɦ ɱɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ) ɜɨɧɢ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ? 2) ɑɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-

ɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ, ɧɚɞɚɧɿ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡ ɫɟɣɮ ɩɚɤɟɬɭ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ? ɑɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿ
ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɞɨ ɜɢɛɭɯɭ? 3) əɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɭɯɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜ ɞɿɸ
ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ? 4) ɑɢ ɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ ɦɿɫɰɹ ɩɨɞɿʀ, ɨɫɤɨɥɤɚɦɢ (ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɬɨɳɨ) ɜɢɛɭɯɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɹɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɹɤɨɝɨ ɫɚɦɟ? 5) əɤɿ
ɜɪɚɠɚɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɞɚɧɨɦɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɬɚ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ? 6) ɑɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɚɧɢɣ ɡɪɚɡɨɤ ɞɨ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ? əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ?
7) əɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɜɢɛɭɯɨɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ?
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɫɥɿɞɿɜ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
(ɫɭɞɨɜɨ-ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ) ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɤɬ ɜɱɢɧɹɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɩɚɞɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɪɨʀ ɚɛɨ ɠ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚɪɭɱɧɢɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ
ɫɥɿɞɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɯ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɩɪɢɩɚɫɿɜ ɞɨ ɧɟʀ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞɿɜ ɡɛɪɨʀ,
ɫɥɿɞɿɜ ɩɨɫɬɪɿɥɭ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɩɨɫɬɪɿɥɭ. Ɇɟɬɚ ʀɯ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɿɜ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ – ɡɚɫɨɛɿɜ
ɬɚ ɡɧɚɪɹɞɶ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ ɞɨ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ ɚɛɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɧɟʀ
ɫɬɪɿɥɹɸɱɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞ, ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɤɚɥɿɛɪ ɡɛɪɨʀ,
ʀʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ
ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨɫɬɪɿɥɭ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ, ɦɿɫɰɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɫɬɪɿɥɹɜ, ɿɧɲɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɩɨɫɬɪɿɥɭ
ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɚɬɚɤɢ.
ɍ ɦɟɠɚɯ ɛɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɟɤɫɩɟɪɬɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ: ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɚ ɡɛɪɨɹ ɬɚ ʀʀ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɧɚ ɦɿɫɰɿ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɭ
ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨ; ɤɭɥɿ ɬɚ ɝɿɥɶɡɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚ
ɦɿɫɰɿ ɩɨɞɿʀ; ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɨɞɹɝ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ɡɿ
ɫɥɿɞɚɦɢ ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ (ɩɨɪɨɯɨɜɢɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦɢ, ɤɭɥɶɨɜɢɦɢ ɨɬɜɨɪɚɦɢ ɬɨɳɨ); ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɫɥɿɞɱɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɫɥɿɞɱɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ
ɡ ɮɨɬɨɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɿ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɬɚ
ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ.
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ɍ ɯɨɞɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 1) ɑɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɞɚɧɢɣ ɧɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɨɦɿɳɟɧɢɣ ɞɨ ɫɟɣɮɩɚɤɟɬɭ, ɞɨ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨʀ ɡɛɪɨʀ? 2) əɤɳɨ ɽ
ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨɸ ɡɛɪɨɽɸ, ɱɢ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɨɛ`ɽɤɬ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ ɬɚ ɱɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɡ ɧɶɨɝɨ ɩɨɫɬɪɿɥ ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ? 3) əɤɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ, ɫɚɦɨɪɨɛɧɢɦ) ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɛ`ɽɤɬ (ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ ɞɟɬɚɥɿ)? 4) ɑɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɛ`ɽɤɬ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɡɦɿɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɿɥɿɜ? 5) ɋɭɞɹɱɢ ɡ
ɨɡɧɚɤ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɪɨɛɧɨʀ ɡɛɪɨʀ, ɹɤɢɦɢ
ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ʀʀ ɜɢɝɨɬɨɜɢɥɚ? 6) əɤɢɣ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ
ɡɦɿɫɬ ɡɧɢɳɟɧɢɯ (ɫɩɢɥɹɧɢɯ, ɡɚɛɢɬɢɯ ɿ ɬ.ɿɧ.)
ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɨɦɟɪɚ, ɳɨ ɛɭɥɢ
ɧɚ ɡɛɪɨʀ? 7) ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ ɩɨɫɬɪɿɥɭ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦɢ,
ɹɤɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨ ɹɤɚ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɽ?
ɋɭɞɨɜɨ-ɦɟɞɢɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ
ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ɫɦɟɪɬɿ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ
ɜɿɞ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɚɛɨ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ
ɧɚ ɬɪɭɩɿ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ʀɯ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɧɹ ɬɚ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɂɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ ɬɹɠɤɨɫɬɿ ɬɪɚɜɦ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɥɨɱɢɧɧɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɩɪɹɦɢɣ ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢ
ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɬɚ
ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɭ ɧɶɨɝɨ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ
ɱɢ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɡ’ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ
ɜɢɞ ɬɚɤɢɯ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɚɜɦɭɸɱɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɳɨ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɭɞɨɜɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɭɩɿɜ ɬɚ ɠɢɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ
ɜɿɞ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ.
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɸ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ: 1) ɑɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ`ɹ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɤɨɽɧɧɹ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɦɿɫɰɟɦ
ɜɢɛɭɯɭ ɜɢɛɭɯɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ? 2) ɑɢ ɧɚɹɜɧɢɣ
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɣ ɡɜ`ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɟɪɟɛɭªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɤɨɽɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɬɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɭ ɧɶɨɝɨ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɚɛɨ ɫɬɚɧɨɦ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɯɜɨɪɨɛ? 3) ɍ ɹɤɢɯ
ɨɛɫɹɝɚɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ`ɹ
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɤɨɽɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ? 4)
əɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɿɥɟɫɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɨɞɿʀ? 5) Ⱦɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɬɹɠɤɨɫɬɿ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɿɥɟɫɧɿ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɭ
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ? 6) əɤɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚ ɱɚɫ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɫɦɟɪɬɿ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ? 7) ɑɢ ɽ ɩɪɢɱɢɧɧɢɣ
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɧɚ ɦɿɫɰɿ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɹɝɚɧɧɹ ɬɿɥɟɫɧɢɦɢ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ?
Ɍɚɤɨɠ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɭɞɨɜɨ-ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɫɥɿɞɱɢɦ
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɰɢɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɞɨɜɨ-ɰɢɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɝɪɭɩɨɜɭ, ɜɢɞɨɜɭ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɨɬɤɚɧɢɧɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɨʀ ɧɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɨɜɿ ɚɛɨ ɟɩɿɬɟɥɿɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ
ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɱɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɨɧɢ
ɩɨɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɨɫɨɛɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ, ɚɛɨ ɠ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɰɢɦ,
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɨɝɥɹɞɭ
ɦɿɫɰɹ ɩɨɞɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɡɪɚɡɤɿɜ ɤɪɨɜɿ, ɛɭɤɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ, ɩɨɬɨɠɢɪɨɜɢɯ ɧɚɤɥɚɞɟɧɶ), ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯ ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ (ȾɇɄ-ɩɪɨɮɿɥɶ), ɳɨ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɱɢ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿɡ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɡ ɹɞɪɚɦɢ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɡɥɨɱɢɧɭ (ɚɛɨ ʀɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ), ɡ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɿɞɨɡɪɸɜɚɧɨɝɨ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɨɤɚɡɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ
ɣɨɝɨ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɭɞɨɜɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɪɨɜɿ (ɛɭɤɚɥɶɧɨɝɨ ɟɩɿɬɟɥɿɸ)
ɬɪɭɩɚ ɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɡɚɝɢɧɭɥɚ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɚɬɚɤɢ ɬɚ ʀʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ.
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ,
ɤɨɥɢ ɨɫɨɛɨɸ ɬɟɪɨɪɢɫɬɨɦ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ
ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɩɨɝɪɨɡɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɦɿɪɿɜ. Ɍɚɤɿ ɩɨɝɪɨɡɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ
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ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɣ ɚɛɨ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ (ɥɢɫɬɢ, ɡɚɩɢɫɤɢ, ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ),
ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɥɨɱɢɧɰɹ ɚɛɨ ɠ ɜɡɚɝɚɥɿ ɦɚɬɢ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ʀɯ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɩɨɱɟɪɤɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɚɜɬɨɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɥɢɜɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɭɤɨɩɢɫɭ (ɚɜɬɨɪɚ ɬɟɤɫɬɭ), ɣɨɝɨ ɝɟɧɞɟɪɧɿ, ɜɿɤɨɜɿ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɿɧɲɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ɩɪɨ ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɚɦɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ
ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ (ɫɬɚɧ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɜɬɨɦɢ, ɧɟɪɜɨɜɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ
ɱɢ ɫɬɪɟɫɭ ɬɨɳɨ), ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɢɫɶɦɚ ɬɚ ɫɩɨɫɿɛ ɣɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ.
Ɍɢɩɨɜɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɽ ɬɚɤɿ: 1) ɑɢ ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɧɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɩɨɝɪɨɡɢ ɳɨɞɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɥɚ? 2) ɑɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɞɚɧɢɣ ɪɭɤɨɩɢɫ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɜɤɚɡɚɧɨʀ
ɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɧɟɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɚɛɨ ɿɧɲɨɸ
ɨɫɨɛɨɸ? 3) ɑɢ ɽ ɩɟɜɧɚ ɨɫɨɛɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ? ɑɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ
ɞɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɭ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ ɜ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ? 4) ɑɢ ɧɚɹɜɧɿ
ɜ ɧɚɞɚɧɨɦɭ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿ ɮɚɤɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɦɨɜɢ? 5) əɤɚ
ɫɬɚɬɶ ɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɣ ɜɿɤ ɚɜɬɨɪɚ ɬɟɤɫɬɭ? ɑɢ ɽ
ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɚɜɬɨɪɚ? əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɹɤɿ ɫɚɦɟ? 6) əɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɞɪɭɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ? 7) ɑɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚɞɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɪɿɡɧɢɯ
ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ?
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɢ ɧɚɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɸ, ɫɥɿɞɱɢɦ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɨɠɟɠɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ – ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɚɤɬ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɜɱɢɧɟɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɚɛɨ
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɝɨɪɹɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɿ,
ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ

ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɝɥɢ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɝɨɪɿɧɧɹ; ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɪɟɱɨɜɢɧ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ – ɹɤɳɨ ɦɚɥɨ
ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɭɣɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ʀʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ, ɡɨɧɢ ɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ
ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ
ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɚ ɹɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɸ (ɥɨɤɚɥɶɧɨɸ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ,
ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɛɨ
ɿɧɲɿ ɬɹɠɤɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɦɚɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɪɚɫɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ (ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɫɥɿɞɿɜ ɪɭɤ, ɜɡɭɬɬɹ,
ɨɞɹɝɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɥɿɞɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ
ɬ.ɞ.), ɩɨɪɬɪɟɬɧɿ, ɫɭɞɨɜɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɜɿɞɟɨɮɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɭɞɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɉɿɞɛɢɜɚɸɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ
ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɤɬɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɽ ɫɭɞɨɜɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɟɪɲɨɪɹɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɸ, ɹɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɥɢɲɟ
ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɠɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɧɨɜɨʀ
ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɽ
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɤɚɡɿɜ.
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SUMMARY
The article considers topical issues of using special knowledge in the process of pretrial investigation of a terrorist act. Emphasis
is placed on the special role of the institute of
special knowledge in information and technological support of investigation of crimes of this
category, both for successful solution of tactical
tasks facing the investigation and for conducting a full, comprehensive and objective pre-trial
investigation, ensuring objectivity of all circumstances. the event under investigation. The issues
of appointment and conduct of forensic examinations as the main and most quali¿ed form of use
of special knowledge during the investigation of
a terrorist act are investigated. The essence of
forensic examination is determined, which consists in scienti¿cally substantiated research with
the use of forensic technologies and specialized
expert methods of material objects, documents
provided to a knowledgeable person (expert) in
order to establish the facts related to the investigated event, as well as obtaining the results of
such research evidence in the form of an expert
opinion. In terms of this issue, the features of the
purpose of explosive examination (examination
of explosive devices, traces and circumstances of
the explosion, examination of explosives, explosive products and shots), examination of weapons and traces of its use (forensic ballistic examination), forensic examinations, forensic examinations of documents during the investigation of
a terrorist act. The range of issues to be clari¿ed during these types of forensic examinations
is outlined. The author pays special attention to
modern areas of forensic examination - cytological and molecular genetic expert research, which
investigators should appoint during the pre-trial
investigation of a terrorist act to establish objects
of biological origin, their group, species and
organo-tissue af¿liation. genetic traits (DNA
pro¿les), which will provide evidence of the suspect’s involvement in the terrorist act, as well as
to identify unidenti¿ed persons who died during
the terrorist attack.
Key words: crime, terrorism, terrorist act,
counteraction, special knowledge, forensic examination, expert, expert opinion.

Ñåì÷åíêî Î.Â. - Ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ íîðìàòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿâèùà íàéìàíñòâà

ÑÂ²ÒÎÂ² ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÃÎ
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ßÂÈÙÀ ÍÀÉÌÀÍÑÒÂÀ

ÑÅÌ×ÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî
òà àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà Àêàäåì³¿ àäâîêàòóðè Óêðà¿íè
ÓÄÊ 343.2

ɧɟɧɧɸ ɡ ɥɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɧɟ ɦɚɬɢɦɭɬɶ ɡɦɨɝɢ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ
ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜ ɦɢɪɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ.

ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ
ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɞɨɜɨɥɿ ɲɢɪɨɤɢɦ.
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɞɨɪɭɱɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɛɪɨʀ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ
ɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɹɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ «ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ» ɞɨɪɭɱɟɧɶ,
ɜ ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɞɿɹɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɡɛɪɨɣɧɢɯ
ɫɢɥ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɥɟɝɚɥɶɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ, ɩɨɥɿɰɿʀ, ɫɥɭɠɛ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɛɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɡ ɭɪɹɞɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɪɹɞɚɦɢ ɬɚ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɦɢ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ,
ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ,
ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ/ɩɨɫɥɭɝɚ, ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.

ɋɬɚɧ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ
ɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɨ ɡɝɿɞɧɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɫɟ
ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ
ɫɚɦɟ ɧɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ɉɪɨ ɬɟ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ
ɱɚɫ ɧɚɹɜɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɫɩɪɨɛɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɥɟɝɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
«ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ» ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ «ɉɪɨ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ».
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɹɜɢɳɟ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɞɿʀ ɧɚ ɋɯɨɞɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɚɝɪɟɫɿɽɸ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɤɨɬɪɿ ɩɨ ɡɜɿɥɶ-

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɜɿɞ ɡɚɝɨɧɿɜ ɧɚɣɦɚɧɰɿɜ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɩɪɚɰɸɸɬɶ
ɫɚɦɟ ɜ ʀʀ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ.
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɹɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚ ɜɡɹɬɬɹ ɡɚ «ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ
ɞɿɽɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ» ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɡɪɨɛɰɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɦɨɝɥɢ ɛ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɿɞɧɹɬɭ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ.
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (Private
military and security company) ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ,
ɹɤɿ ɪɚɧɿɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɬɚ ɡɛɪɨɣɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ ɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ.
ɇɚɞɚɥɿ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɞɨɜɨɥɿ ɲɢɪɨɤɢɦ. Ɂɨɤɪɟɦɚ,
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ
ɞɨɪɭɱɚɽɬɶɫɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɛɪɨʀ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɨɣɨɜɢɯ
ɞɿɹɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ «ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ» ɞɨɪɭɱɟɧɶ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɞɿɹɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ.
Ɍɚɤ, ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Xe Services LLC» ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Government Service» (ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɭɪɹɞɭ),
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɭɪɹɞɭ ɋɒȺ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 80
000 ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɿɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ
ɫɚɦɢɯ ɜɨɪɨɠɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡɟɦɥɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ,
ɭ ɋɒȺ ɧɟ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɮɿɪɦɢ, ɤɨɥɢ ɣɞɟ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭɪɹɞɭ
ɋɒȺ [1, 2].
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɰɢɦ, ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ
ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɿ ɩɨɞɿʀ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɩɥɚɧɟªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɬɢ (Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɿ, ȱɪɚɤɭ, ɋɢɪɿʀ, ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ
Ⱥɮɪɢɤɢ), ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɛɚɧɞɢɬɢɡɦɿ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɜɛɢɜɫɬɜɿ ɥɸɞɟɣ, ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯ
ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ,
ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɡɜɢɱɚʀɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ, ɩɿɞɧɹɥɨ
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜɢɧɟɫɥɨ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɜ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɱɢɦɚɥɨ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ:
– ɱɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɥɟɝɚɥɶɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɥɢ,
ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɭ;
– ɱɢɦ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ;
– ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɰɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɞɛɚɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɢ ɡɛɪɨɸ ɬɚ ɿɧɲɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;
– ɹɤ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɬɚ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɚɽ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɿɦɩɨɪɬ-ɟɤɫɩɨɪɬ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
– ɹɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɩɪɚɜɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ
ɭ ɛɚɧɞɢɬɫɶɤɟ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ;
– ɹɤɿ ɮɚɯɨɜɿ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ;
– ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɧɟɫɬɢ ɡɚ ʀɯɧɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜɿɞ ɡɚɝɨɧɿɜ ɧɚɣɦɚɧɰɿɜ
ɽ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ʀʀ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɨɛ’ɽɦ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɨɪɹɞɤɭ
100 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. ɋɒȺ [1, 3, 4, 10].
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɜɿɬɨɜɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɳɟ ɜ 60-ɬɿ
ɪɪ. ɏɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɨɦɩɚɧɿɸ «Watchguard
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International», ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɛɭɜ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ Ⱦɟɜɿɞ ɋɬɟɪɥɿɧɝ.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɦɢ
ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɽ: Ʉɫɟɫɟɪɜɿɫ ɅɅɋȱ (Xe Services LLC, ɤɨɥɢɲɧɿɣ Blackwater); Ʉɪɨɥ ɋɟɤɸɪɿɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɲɧɥ
(Kroll Security International); ȺɃɌȱɌȱ Ʉɨɪɩɨɪɟɣɲɧ (ITT Corporation); ɆɉɊȺɃ (MPRI);
ɇɨɪɬɪɨɩ Ƚɪɭɦɦɚɧ (Northrop Grumman); Ɋɚɣɬɟɨɧ (Raytheon); ɒɚɪɩ ɟɧɞ ȱɧɬɟɪɧɟɲɧɥ (Sharp
End International); ɄȻɊ (KBR).
ɉɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɤɪɚʀɧ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɋɒȺ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɛɨɪɨɧɢ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɚɪɦɿʀ ɋɒȺ ɬɚ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɡɨɧɿ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ – ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ FM
100-21 [1, 4].
ɍ 2004 ɪɨɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜ ȱɪɚɤɭ ɉ. Ȼɪɟɦɟɪ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɧɚɤɚɡ
ʋ 17 (Coalition Provisional Authority Order 17),
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɤɢ ɋɒȺ (ɜ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɿɫɬɶ
– ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɩɪɢɬɹɝɧɭɬɿ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȱɪɚɤɭ
ɡɥɨɱɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȱɪɚɤɭ [1, 5, 6].
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ,
ɡɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ Ɏɭɧɞɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɲɬɚɬɭ ȼɿɫɤɨɧɫɿɧ ɭ ɋɒȺ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɦɨɞɟɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ.
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɰɟɣ ɡɚɤɨɧ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɞɟɮɿɧɿɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ;
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ; ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡɿ
ɡɛɪɨɽɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ; ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ
ɭɦɨɜɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ.
ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ» ɭ ɰɶɨɦɭ
ɩɪɨɟɤɬɿ.

Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɿ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɰɶɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ, ɩɨɥɿɰɿʀ, ɫɥɭɠɛ ɛɟɡɩɟɤɢ ɚɛɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɭɩɭɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɡ ɭɪɹɞɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ,
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɪɹɞɚɦɢ ɬɚ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɦɢ ɬɚ
ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ.
Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ, ɞɟ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɽ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ
(ɞɚɥɿ – ɉȺɊ).
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɉȺɊ.
Ɍɚɤ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɉȺɊ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ «ɉɪɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ» ɜɿɞ 19.10.1998 ʋ 15
ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦ «ɉɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɧɚɣɦɚɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɨɡɛɪɨɽɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ» ɜɿɞ
17.11.2006 ʋ 27.
Ɂɚɤɨɧ 1998 ɪɨɤɭ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. Ɂɝɿɞɧɨ ɫɬ. 2
ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ», ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɣɦɚɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɣɦɚɧɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɨɯɨɩɥɸɽ ɹɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɨɞɧɿɽʀ
ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ
ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɤɚɞɪɨɜɚ; ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ; ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɚ;
ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɚ ɚɛɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ; ɧɚɛɿɪ
ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɦɟɞɢɱɧɿ ɚɛɨ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ; ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ), ɬɚɤ ɿ ɨɯɨɪɨɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ
ɚɛɨ ɡɚɯɢɫɬ ʀɯɧɶɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ).
Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬ. 4 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɛɭɞɶɹɤɚ ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɳɨ ɛɚɠɚɸɬɶ ɧɚɞɚɬɢ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡɚ ɪɭɛɿɠ, ɦɚɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹɦɢ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭ ɰɶɨɦɭ Ʉɨɦɿɬɟɬɿ
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ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɚɛɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɳɨɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ. Ʉɨɦɿɬɟɬ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɚɽ 8 ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɬɚ 3 ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɬɚ ɛɭɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɭ 1995 ɪɨɰɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɚɛɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɞɚɽ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɸ Ɇɿɧɿɫɬɪɭ ɨɛɨɪɨɧɭ ɉȺɊ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɦɚɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ.
ɋɬɚɬɬɹ 6 Ɂɚɤɨɧɭ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽ Ʉɨɦɿɬɟɬ
ɜɟɫɬɢ ɪɟɽɫɬɪ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɬɚ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɪɨɦ ɨɛɨɪɨɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɡɜɿɬɢ
ɞɨ ȼɢɤɨɧɚɜɱɨʀ Ɋɚɞɢ, ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɛɨɪɨɧɢ ɬɚ
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧ.
ɍ ɫɬɚɬɬɿ 7 Ɂɚɤɨɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ,
ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɳɨɞɨ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɚɛɨ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɨɡɜɿɥ/ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ,
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɦɢɪ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ
ɮɨɪɦɿ, ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɟɫɤɚɥɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɲɤɨɞɭ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 8 ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ», ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɲɬɪɚɮɭ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 9 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɫɭɞɿɜ ɩɨ ɫɩɪɚɜɚɯ ɳɨɞɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɞɿɸ
ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ» [1, 7, 8].
ȼ ɡɚɤɨɧɿ ɉȺɊ «ɉɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɧɚɣɦɚɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɨɡɛɪɨɽɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ɬɭ» ɧɚɞɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ» ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɩɟɪɟɥɿɤ.
Ⱦɟ: ȼɿɣɫɶɤɨɜɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɚɛɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ. Ɉɯɨɪɨɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɤɪɿɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɫɿɛ, ɜɬɹɝɧɭɬɢɯ
ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɬɚ ʀɯɧɶɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɦɚɣɧɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɚɪɚɭɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɪɟɦɨɧɬ ɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɚɧɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɬɚ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ [1, 9].
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ,
ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɹɜɢɳɚ ɧɚɣɦɚɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɽɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ
«ɉɪɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ»
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɞɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɭ ɭɜɚɝɭ.
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This article gives an example of the experience of leading countries in the regulation
of the phenomenon of hiring. Found that the
range of use of private military companies in
different countries is quite wide. It has been
found out that legalized private military companies of the leading countries of the world
are charged with the construction of military
infrastructure, cargo and diplomatic institutions protection, training and training of military personnel, introduction of military technologies and production of weapons, carrying out of annihilation or counterintelligence
activities, as well as participation in hostilities
counterterrorism operations, the implementation of certain «speci¿c» proxies in which the
state cannot formally involve representatives
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Статья посвящена исследованию содержания медиации в административно-правовом
измерении научного анализа. Отмечено, что
отечественная практика введения судебной и
присудебной медиации в административных
судах не способствовала окончательному закреплении практики применения медиации в
публично-правовых спорах. Установлено, что
неоднозначность административно-правовой науки Украины о перспективах развития
медиации в сфере публичного администрирования объясняется субъектным составом и
характером отношений власти и подчинения.
Определено, что в административно-правовом измерении научного анализа содержание
медиации определяют с точки зрения ее понимания как: вида досудебного урегулирования
спора; стадии досудебного урегулирования спора; внесудебной процедуры разрешения публично-правового спора; части административной деятельности работников суда.
Ключевые слова: медиация, публичноправовой спор, судебная медиация, налоговые
споры, административная медиация.
Постановка проблеми
Питання оптимізації судів в умовах збільшення кількості звернень та обмежених ресурсів, які дозволяють впоратися зі зростаючим і надмірним обсягом судової роботи залишаються актуальними для вітчизняного
законодавця. В контексті пошуку способів
розвантаження адміністративних судів зростає роль сучасного альтернативного способу
врегулювання спорів – медіації. Процедура
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

врегулювання спорів за участю посередника – процедура медіації, є новим інститутом
для українського суспільства, ефективність
якого доведена лише зарубіжним досвідом.
Довготривалий процес становлення медіації пов’язаний, насамперед, із недосконалістю її правового регулювання, відсутністю
спеціального закону про медіацію. Враховуючи специфіку публічно-правових спорів та
низький рівень вивченості медіації в сфері
публічного адміністрування, актуальним є
дослідження основних теоретичних напрацювань з окресленої теми задля подальшого
формування адміністративно-правового регулювання медіації в Україні.
Стан дослідження проблеми
Проблема визначення сутності, особливостей, процедури здійснення медіації
у публічно-правових спорах, її місця серед
інших способів врегулювання спірних правовідносин між приватними особами та органами публічної адміністрації досліджувалась такими науковцями, як О. Д. Сидєльніков, Д. В. Лученко, Н. П. Чертенкова,
Г. Кохан, З. В. Красіловська, О. В. Радомська, Т. О. Голоядова, І. І. Подік та інші.
Водночас в сучасній адміністративно-правовій науці недостатньо теоретико-правових
узагальнень, які визначають зміст медіації з
метою її подальшого запровадження як способу вирішення публічно-правових спорів.
Метою статті є аналіз наукових поглядів
на сутність медіації у вирішенні публічноправових спорів.
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Виклад основного матеріалу
Формою вирішення адміністративного
спору визначають зовнішнє вираження дій
та рішень, які мають юридичне значення та
спрямовані на вирішення адміністративного спору. Інакше кажучи, вирішення спору
– це діяльність, спрямована на подолання
конфлікту, тоді як безпосередньо форма вирішення спору – зовнішнє вираження цієї
діяльності. Як зазначає В. А. Бондаренко,
сучасні реалії правової науки та практики
зумовили виникнення різноманітних форм
врегулювання адміністративних спорів у
позасудовому порядку. Такими формами
науковець визначає діяльність омбудсмена,
позасудове вирішення спору державними
органами чи органами місцевого самоврядування, примирення сторін та медіацію (посередництво) [1, С. 105-106].
Медіація є однією із форм альтернативного вирішення спорів, процедурою перемовин, яка здійснюється за допомогою
третьої особи – медіатора. Загальновідомо,
що в Україні здійснювалися спроби запровадження судової та присудової медіації в
адміністративних судах, однак остаточного
закріплення практика застосування медіації
у публічно-правових спорах ще не отримала. Адміністративно-правова наука поступово наповнюється думками щодо доцільності
та ефективності запровадження медіації у
спорах, де стороною є суб’єкт владних повноважень.
Як наголошує О. Д. Сидєльніков, неоднозначність думок вітчизняних науковців
стосовно перспектив розвитку медіації в
сфері публічного адміністрування пояснюється насамперед суб’єктним складом та характером досліджуваних відносин (відносини влади та підпорядкування). Крім цього, у
теорії наголошують на небажанні представників державних органів та органів місцевого самоврядування вступати у неформальну
процедуру вирішення спору та іти на поступки приватним особам. Гальмують розвиток медіації у публічно-правових спорах
особливості вітчизняного законодавства,
зокрема, відсутність закону про медіацію та
регламентації її застосування до різних категорій правових спорів [2, с. 212].

Прихильником позиції, відповідно до
якої посередництво в сегменті публічноправових спорів є спірним та неефективним
є Д. В. Лученко. Науковець стверджує, що
медіація, як і договірне врегулювання, матиме позитивний результат як конструкція
позасудового вирішення приватно-правових спорів. Однак її приватно-правовий характер зумовлює неможливість її використання при врегулюванні публічно-правових
спорів [3, с. 100].
Однак медіація у вирішенні публічноправових спорів поступово отримує прихильність серед представників вітчизняної
адміністративно-правової науки з огляду
на успішне функціонування цього інституту в зарубіжних країнах. Досліджуючи зарубіжний досвід, Н. П. Чертенкова зробила
висновок, що вирішення адміністративних
спорів за участю посередника є визнаною
практикою в Європі і дає позитивні результати. Спори, де застосовується медіація, переважно такі, в яких повинні бути вирішені
численні проблеми та складні питання, які
піддаються врегулюванню шляхом переговорів, не мають єдиного правильного рішення, а сторони такого спору потребують
підтримки. Також медіація застосовується
у публічно-правових спорах, рішення яких
не потребує визнання публічного інтересу
або примусового здійснення громадянських
свобод [4, 118-119].
Щодо сутності медіації в окресленій сфері правовідносин, то Г. Кохан визначає медіацію в адміністративних справах як позасудову процедура з врегулювання спору між
органами державної влади або місцевого самоврядування та приватними особами, яка
направлена на мирне врегулювання таких
спорів, налагодження діалогу між владою та
громадянами та розвантаження діяльності
адміністративних судів. Використання медіації у публічно-правових спорах законодавчо визначено та активно застосовується у
таких державах, як США, Велика Британія,
Польща, Німеччина, Норвегія та інших [5,
с. 75].
М. С. Кріцкая пропонує використовувати термін «адміністративна медіація», який
слід розуміти як спосіб врегулювання суперечок між державою і суспільством, які ви-
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никають у зв’язку із здійсненням державновладної діяльності, за сприяння медіатора
на основі добровільної згоди сторін з метою
досягнення ними взаємоприйнятного рішення [6, с. 187].
До основних характеристик медіації в
адміністративному судочинстві В. В. Кафарський відносить:
− добровільність процедури, її конфіденційний характер та наявність структури
проведення;
− часткове втручання медіатора (посередника), яке полягає у допомозі налагодити спілкування та сприянні проходженню
справи;
− рівність та активність сторін, диспозитивність процесу;
− низький рівень формалізованості,
гнучкість процедури;
− кваліфікованість та неупередженість
медіатора;
− швидкість процесу;
− низькі витрати на проведення;
− можливість контролю сторонами ходу
процесу та внесення власних корективів,
припинення процесу за власною ініціативою;
− орієнтація на конструктивний пошук
рішень;
− взаємовигідний оптимальний результат;
− наслідок – взаємні, природні умови
примирення;
− враховує психологічні фактори, емоційні та особистісні аспекти сторін та створює можливість подальшої співпраці сторін
спору [7, С. 155-156].
Процедурні особливості здійснення медіації, які визначають її сутність у публічноправових спорах, залежить від визначеної
моделі її проведення. Більшість вченихадміністративістів притримуються думки,
відповідно до якої найбільш оптимальною
моделлю медіації для української правової культури стане медіація, інтегрована до
судової системи. Така модель поширена у
Німеччині, Словенії та Словенії, тоді як у
Польщі існує присудова медіація. З точки
зору такого підходу медіація може розглядатися як адміністративна діяльність суддів або частина адміністративному процесу.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Приватна медіація в рамках судового процесу передбачає ініціювання проведення
процедури суддею, а безпосередня організація процедури здійснюється практикуючими медіаторами, або спеціалізованими
організаціями. Окрім цього, як відзначає
З. В. Красіловська, медіація у публічно-правових спорах може розглядатися як частина діяльності працівників апарату судів, які
пройшли навчання з посередництва. Слід
зазначити, що автор є прихильником останнього підходу запровадження медіації в
Україні [8, с. 205].
З метою позитивного впливу на загальну
економічну ситуацію та інвестиційну привабливість України, О. В. Радомська пропонує
розглядати інститут медіації як обов’язковий
досудовий спосіб врегулювання спорів в адміністративному процесі [9, с. 392]. Таку ж
думку висловлює Т. О. Голоядова, яка додає, що запровадження обов’язкової досудової медіації можливе тільки за умови зміни
відповідних процесуальних актів та законів
[10, с. 76].
Різняться також думки щодо місця медіації серед основних форм вирішення публічно-правових спорів. Звертаючись до зарубіжного досвіду, слід зазначити, що медіація
може:
− законодавчо закріплюватись як перший крок у межах багаторівневого механізму вирішення публічно-правових спорів.
Така система діє в Німеччині щодо податкових спорів, де арбітражні та судові розгляди
допустимі лише тоді, спір не вдалося вирішити шляхом медіації;
− ініційовуватися як наступний етап після невдалого адміністративного оскарження, що притаманно правовій системі Бельгії, де податкові спори можуть вирішуватися шляхом проведення медіації тоді, коли
платник податків спочатку звернувся до податкових органів з оскарженням їх рішень,
дій чи бездіяльності [11, С. 12-16].
Цікавою є думка Ю. О. Лисенко, яка вважає, що «незавершеність» інституту медіації
в адміністративному процесі є суперечністю,
що заважає належній гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством Європейського Союзу. Науковець наголошує на
необхідності детальної законодавчої регла-
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ментації можливостей медіації та участі у ній
представника, адвоката. Медіація з такого
підходу розуміється як додатковий інструмент в професійній діяльності представника
та адвоката у адміністративному процесі [12,
с. 12].
Висновки
Таким чином, у адміністративно-правовому вимірі наукового аналізу зміст медіації
визначають з точки зору різноманітних підходів, а саме крізь її розуміння, як:
− вид досудового врегулювання спору;
− стадію досудового врегулювання
спору;
− стадію адміністративного процесу,
яка здійснюється в межах адміністративного судочинства;
− позасудову процедуру вирішення
публічно-правового спору професійним медіатором;
− частину адміністративної діяльності
суддів або працівників апарату суду, які мають спеціальну підготовку у сфері медіації.
Медіацію у публічно-правових спорах
можна визначити як неформалізовану процедуру врегулювання спору за участю нейтрального, неупередженого, незалежного
медіатора, який допомагає сторонам, однією з яких є суб’єкт владних повноважень,
досягнути консенсусу з приводу предмету
їхнього спору. Сучасна адміністративноправова наука характеризується значною
увагою з боку науковців до нових тенденцій мирного врегулювання спорів між громадянами та державними органами. Перспективами законодавчого втілення теоретично-правових напрацювань у сфері запровадження медіації до адміністративного процесу є оптимізація адміністративних
судів України та налагодження ефективної
взаємодії влади та суспільства. Медіація як
важливий соціальний інститут сприятиме
триваючим процесам демократизації державного управління та становлення громадянського суспільства, яке здатне самостійно неконфліктно врегульовувати спірні
правовідносини та нести відповідальність
за налагодження взаємовідносин між державою та суспільством.
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CONTENT OF MEDIATION IN
THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL
DIMENSION OF SCIENTIFIC ANALYSIS
The article is devoted to the study of the content
of mediation in the administrative and legal dimension of scientific analysis. The aim of the article is to
analyze scientific views on the essence of mediation
in resolving public law disputes. It is noted that the
domestic practice of introducing judicial and adjudication mediation in administrative courts has not
contributed to the final consolidation of the practice
of mediation in public law disputes. It is established
that the ambiguity of the administrative and legal science of Ukraine regarding the prospects for the development of mediation in the field of public administration is explained by the subjective composition and na-
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню змісту
медіації у адміністративно-правовому вимірі наукового аналізу. Зазначено, вітчизняна
практика запровадження судової та присудової
медіації в адміністративних судах не сприяла
остаточному закріпленні практики застосування медіації у публічно-правових спорах.
Встановлено, що неоднозначність адміністративно-правової науки України стосовно перспектив розвитку медіації в сфері публічного
адміністрування пояснюється суб’єктним
складом та характером відносин влади та підпорядкування. Визначено, що у адміністративно-правовому вимірі наукового аналізу зміст
медіації визначають з точки зору її розуміння,
як виду досудового врегулювання спору; стадії
досудового врегулювання спору; позасудової процедури вирішення публічно-правового спору;
частини адміністративної діяльності працівників суду.
Ключові слова: медіація, публічно-правовий
спір, судова медіація, податкові спори, адміністративна медіація.

ture of the relationship of power and subordination.
It was found that the opinion about the effectiveness
of the introduction of mandatory pre-trial mediation
in public law disputes is widespread among domestic
scholars. It is established that the prevailing opinion
on the functioning of mediation in Ukraine is the establishment of a judicial and adjudication model of
mediation. It is determined that in the administrativelegal dimension of scientific analysis the content of
mediation is determined from the point of view of its
understanding as a type of pre-trial settlement of a
dispute; stages of pre-trial settlement of the dispute;
out-of-court procedure for resolving a public law dispute; part of the administrative activity of court employees, etc. It is proposed to understand mediation in
public law disputes as an informal dispute resolution
procedure involving a neutral, impartial, independent mediator who helps the parties, one of which is
a subject of power, to reach a consensus on the subject
matter of their dispute. Prospects for the legislative
implementation of theoretical and legal developments
in the field of mediation in the administrative process
are determined by the optimization of administrative
courts of Ukraine and the establishment of effective
interaction between government and society.
Key words: mediation, public-law dispute, court
mediation, tax disputes, administrative mediation.
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Статья посвящена анализу принципов налогового законодательства. Автором определена сущность такой исходной категории как
«принцип» и дано ее авторское определение через призму налогового права. Также автором
изложені предложения по совершенствованию
системы принципов налогового законодательства и определена их роль в налоговом праве.
Ключевые слова: принципы налогового законодательства, налоговое право, роль принципов налогового законодательства, соблюдение баланса публичных и частных интересов,
принципы налогового права.

Особливої уваги заслуговують роботи таких
вчених, як В.Л. Андрущенко, Б.Г. Болдирєва, І.С. Волохова, В.В. Зайчикова, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, А.І. Крисоватий,
М.І. Крупка, В.В. Курочкіна, І.О. Луніна,
В.М. Мельник, Ю.В. Пасічник, А.М. Соколовська, Л.Л. Тарангул, В.М. Федосов та
інші. Однак деякі питання, що стосуються
визначення системи принципів та їх сутності, потребують більш поглибленого вичення через те, що велика кількість категорій є оціночними та викликають численні
дискусії у наукових колах.

Актуальність
Наразі актуальним постає питання щодо
необхідності гармонізації бюджетно-податкового законодавства із законодавством
зарубіжних країн, перш за все країн Європейського Союзу, та уніфікації принципів
оподаткування відповідно до міжнародних
вимог. Податки і збори покликані бути регулятором економічного розвитку, справлятися із роллю стимула підприємницької
діяльності, виконувати фіскальну функцію,
сприяти ефективному використанню природних ресурсів тощо, мають стягуватися
ґрунтуючись на загальних принципах оподаткування.

Метою статті є визначення ролі принципів податкового законодавства у системі
податкового права.

Стан наукового дослідження
Питання сутності принципів податкового законодавства та їх значення були висвітлені у величезній кількості наукових доробок вітчизняних та зарубіжних вчених.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Основний зміст роботи
Сьогодні існує величезна кількість підходів до надання визначення категорії
“принцип податкового законодавства”.
Наразі не будемо вдаватися до дискусії
щодо розмежування цієї категорії із суміжними, на кшталт “принципи податкового
права”, “принципи оподаткування” тощо.
Оскільки ці дискусійні питання заслуговують на окреме наукове дослідження. В
рамках даної статті ми зупинимося на дослідженні саме принципів податкового законодавства. Принцип розглядається як
те, що лежить в основі певної сукупності
фактів, теорії, науки, переконання людини,
ті практичні і моральні засади, якими вона
керується у своєму житті в різних сферах
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діяльності [1, c.525]. При характеристиці
принципу зазвичай звертається увага на те,
що він, по-перше, являє собою ідею, положення, вимогу і, по-друге, є не простим положенням, а основним, основоположним,
засадничим, фундаментальним, вихідним,
загальним, керівним, провідним, чільним
[2, c.24].
Переносячи вектор дослідження у площину податкового права, варто відзначити
позицію Т.О. Чернадчук. На думку вченої
принципи відіграють суттєву роль у побудові податкового законодавства. Їх значення підсилюється й тим, що принципи - це
основоположні або фундаментальні засади
законодавства, на підставі яких відбувається генеза, розвиток та функціонування податково-правових феноменів. Безперечно,
вони мають бути основою формування податкового законодавства як в цілому, так і
стосовно його складових. Закріплені у Податковому Кодексі України принципи стають орієнтиром як для самого кодексу, так
і для інших нормативно-правових актів, що
регулюють відносини в сфері оподаткування. Наявність системи принципів є важливою передумовою для збалансування або
точніше узгодження актів податкового законодавства, вони дозволять уникнути колізій, а у випадку їх наявності норми-принципи виступають як приписи вищого рівня
[3, С.68-69]. Схожу точку зору висловлює
О.С. Башняк, вчена зазначає, що принципи
оподаткування виступають важливими орієнтирами у правотворчості та систематизації, тлумаченні та реалізації права. Так, під
час прийняття, зміни чи скасування нормативних актів законодавець зобов’язаний
враховувати діючі принципи національного та міжнародного права [4, с.10].
На нашу думку, під принципом податкового законодавства варто розуміти основоположну вимогу, що висувається до поведінки учасників податкових відносин
(в тому числі до діяльності установчого та
регулятивного характеру з боку суб’єкта
владних повноважень) та має імперативний характер. Крім того, принципи також
виступають певним обмежувальним механізмом негативного розсуду осіб, що беруть
участь в адмініструванні податків і зборів.

За своєю сутністю вони є свого роду уособленням у нормах податкового права таких
оціночних категорій, як справедливість, законність, рівність та верховенство право.
Основні принципи оподаткування
по-різному відображені у законодавствах
різних країн, це пов’язано із існуванням
різних форм державного устрою, податкових систем, використанням певного
спектру моделей розподілу повноважень
між органами державної влади та владою
на місцях щодо встановлення видів, ставок, бази та інших елементів податків,
підходів до визначення сутності податкових надходжень та ще величезної кількості чинників.
Відповідно до ст.4 ПК України податкове законодавство ґрунтується на таких
принципах, як: загальність оподаткування;
рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової
дискримінації; невідворотність настання
визначеної законом відповідальності у разі
порушення податкового законодавства;
презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи
іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми
різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов’язків
платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу; фіскальна
достатність; соціальна справедливість; економічність оподаткування; нейтральність
оподаткування; стабільність; рівномірність
та зручність; єдиний підхід до встановлення податків та зборів [5]. Така система є
результатом тривалих наукових пошуків
та надбанням міжнародного досвіду, однак
наповненість цих висхідних принципів і
досі викликає численні дискусії у наукових
колах. Вони точаться не тільки щодо їх наповнення, а й стосовно визначення просто
переліку, який доцільно закріпити (вдосконаливши існуючу систему), аби забезпечити безперервність достатніх фінансових потоків у державі, не завдаючи збитків інтересам кожного окремого індивідуума.
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Визначення принципів оподаткування вперше було зроблено Адамом Смітом,
шотландським економістом та філософом,
основоположником теорії виробництва та
розподілу, у фундаментальній праці «Дослідження про природу та причини багатства народів». Мовою оригіналу ці принципи звучать, як Proportionality/Equity/
Progressivity, Certainty, Convenience and
Simplicity. Сутність та навіть визначення
неоднаково трактуються вченими. Зазвичай ці чотири принципи обговорюються
під словом «пропорційність / справедливість / прогресивність, визначеність, зручність та простота», але деякі навіть виявляють тут інші принципи, а саме – економічність. Так, наприклад, автори підручника
«Теория и история налогообложения» виокремлюють їх наступним чином: принцип справедливості, визначеність податку,
зручність оподаткування та економічність
оподаткування [6, с.232].
Зміст деяких принципів оподаткування (перш за все, принципу справедливості) з часом зазнавав певних змін; також не
відзначалася сталістю і їх субординація. А.
Вагнер, ураховуючи важливість державних
функцій і не обхідність фінансового забезпечення їх виконання, на перше місце поставив фіскальні принципи достатності та
еластичності оподаткування, тоді як більшість його попередників (А. Сміт, У. Петті, Дж. Ст. Мілль) і сучасників першочерговим вважали принцип справедливості [7,
с.56]. Головне, що вніс А. Вагнер у вчення
про принципи, – це поєднання індивідуалістських (в інтересах платників) і державницьких (в інтересах бюджету) засад під час
оподаткування як балансу індивідуальних і
державно-національних інтересів, відображених через функціонування податкової
системи. Він розглядав принципи оподаткування як основи, що притаманні державі
на певному етапі її існування, а не є абсолютними істинами, що можуть підлягати
застосуванню у всі часи і на території всіх
держав. Щодо основних параметрів оподаткування (розмір ставок, засоби фіскального
регулювання економіки, способи збирання
та адміністрування податків) державна влада не повинна переходити межу. За якою
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

настає параліч приватної господарської
ініціативи платників, втрачається почуття
патріотизму, набуває недопустимих масштабів ухилення від податків, розвивається
цинізм і деморалізація в усіх верств населення. У своїх працях Д. Рікардо підтримував і розвивав думку А. Сміта. Він вважав,
що “найкращий податок – найменший податок”. Тобто справедливість податку слід
вважати першопоштовхом до формування системи оподаткування та правильних
ефективних взаємовідносин між суб’єктами
податкової системи [8, с.42].
М. П. Кучерявенко визначає наступні принципи побудови податкової системи України: принцип рівного податкового тиску, принцип стабільності, принцип
рівності та рівноваги, принцип цілісності,
принцип єдиної цілі, принцип обмеження
податкового тиску, принцип раціонального поєднання прямих та непрямих податків, принцип поділу податків за рівнем
компетенції органів [9, с.140 -142].
М. Н. Скворцов ще до ухвалення Податкового кодексу України виокремив принципи, які використовуються в податкових
системах розвинутих країн і які могли би
доповнити українську податкову систему:
принцип домінування в системі та методах
оподаткування регулюючої та стимулюючої
підприємницьку діяльність функцій; принцип виключення з практики роботи податкових органів можливості подвійного оподаткування тощо [10, с. 19–20]. Пропозиція
запровадження принципу стимулювання
підприємницької діяльності за допомогою
оподаткування є слушною, враховуючи недостатні темпи зростання української економіки. До того ж у Законі УРСР «Про систему оподаткування» (1991 р.) цей принцип
(стимулювання підприємництва, інвестицій та інших напрямів розвитку) визначався як один із принципів побудови системи оподаткування України. Вважаємо за
необхідне зазначити, що його включення
до системи принципів, визначених у Податковому кодексі України було б цілком
доречним.
Взагалі, аналізуючи положення податкового законодавства, а передусім Податкового кодексу України, варто відзначити,
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що основною метою модернізації податкової системи (виходячи із широкого підходу
її визначення, в тому числі і податкового
законодавства) є дотримання балансу публічних та приватних інтересів. Адже, наповнення бюджетів за рахунок надмірного
податкового навантаження на платників
податків, або навпаки низький податковий
тягар і неможливість його кореляції із великим обсягом задач та функцій, що ставляться перед державою, унеможливлюють
визначення існуючої системи у якості досконалої.
Висновки
Принципи податкового законодавства
є основоположними вимогами, які висувається до поведінки учасників податкових
відносин та мають імперативний характер.
Вони покликані забезпечити баланс публічних та приватних інтересів, забезпечують
дотримання прав та інтересів платників податків, а також виступають певним обмежувальним механізмом негативного розсуду
осіб, що беруть участь в адмініструванні податків і зборів.
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THE ROLE OF TAX LAW PRINCIPLES:
THEORETICAL ASPECT
Currently, the question of the need to harmonize budget and tax legislation with the
legislation of foreign countries, especially the
European Union, and the unification of tax
principles in accordance with international requirements. Taxes and fees are designed to be
a regulator of economic development, to cope
with the role of business incentives, to perform a fiscal function, to promote the efficient
use of natural resources, etc., should be levied
based on general principles of taxation.
The article is devoted to the analysis of the
principles of tax legislation. The authors define the essence of such an ascending category
as “principle” and provide its author’s definition through the prism of tax law. The authors
also provided suggestions for improving the
system of principles of tax legislation and defined their role in tax law.
Analyzing the provisions of tax legislation, and especially the Tax Code of Ukraine,
it should be noted that the main purpose of
modernizing the tax system (based on a broad
approach to its definition, including tax legislation) is to maintain a balance of public and
private interests. After all, the filling of bud-
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу принципів податкового законодавства. Автором визначено
сутність такої висхідної категорії як “принцип” та надано її авторське визначення через
призму податкового права. Також автором надано пропозиції щодо вдосконалення системи
принципів податкового законодавства та визначено їх роль у податковому праві.
Ключові слова: принципи податкового законодавства, податкове право, роль принципів
податкового законодавства, дотримання балансу публічних та приватних інтересів, принципи податкового права.
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gets due to excessive tax burden on taxpayers,
or vice versa, low tax burden and the impossibility of correlating it with a large number
of tasks and functions facing the state, makes
it impossible to define the existing system as
perfect.
According to the results of the study, the
authors came to the conclusion that the principles of tax legislation are fundamental requirements for the behavior of participants
in tax relations and are imperative. They are
designed to ensure a balance of public and
private interests, ensure respect for the rights
and interests of taxpayers, as well as act as a
restrictive mechanism for negative judgment
of persons involved in the administration of
taxes and fees.
Key words: principles of tax legislation,
tax law, role of principles of tax legislation, observance of balance of public and private interests, principles of tax law.
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У статті розглянуто поняття міграції
як соціально-економічної категорії, яка
представляє територіальне переміщення
людей всередині країни і за її межі, що
супроводжується зміною місця перебування
та місця прикладання праці, на яке впливають переважно соціальні та економічні фактори, пов’язані з поліпшенням рівня і якості
життя населення. Виявлено особливості
міграції як соціально-економічної категорії,
розкрито економічний зміст міграції за рахунок визначення економічних чинників. На
основі класифікаційних ознак структуровані
основні види міграції, дана характеристика етапів і меж міграційного процесу, а також узагальнені підходи до його визначення.
Розкрито сучасний погляд на міграційний
процес, його етапи та межі, що передбачає
його розгляд з урахуванням коригувань. Проведений аналіз нормативно-правової бази та
спеціальної літератури виявив відсутність
офіційного, загальноприйнятого поняття
«незаконна міграція». Існуючі визначення незаконної міграції дозволили виділити
п’ять основних підходів до розуміння цього
феномену. На основі поєднання першого (загального) і другого (приватного) підходів до
визначення поняття «незаконна міграція»
пропонуємо
розуміти
під
незаконною
міграцією «самостійне або організоване незаконне переміщення в’їзд, виїзд, транзитний
проїзд іноземних громадян і осіб без громадянства або порушення норм міграційного законодавства країни-реципієнта, виражене у
відсутності або втрати прав на перебування

в Україну. Результатом аналізу наукових уявлень про порушення у сфері міграції, вивчення
практики контролю за міграційними процесами запропоновано доповнення класифікації
ознаками: етап міграційного процесу;
мета переїзду мігрантів; вид юридичної
відповідальності за порушення норм законодавства України рівень латентності; напрям
міграційних потоків; спосіб реалізації. Розроблена класифікація незаконних міграційних
процесів дозволяє впорядкувати їх і згрупувати
за різними класифікаційними підставах, розкрити всю повноту ознак.
Ключові слова: незаконна міграція,
форми незаконних міграційних процесів,
класифікація
незаконних
міграційних
процесів, види відповідальності.
Постановка проблеми
Міграції як соціально-економічної категорії представляє територіальне переміщення людей всередині країни і за її межі,
що супроводжується зміною місця перебування або місця прикладання праці, на
яке впливають переважно соціальні та економічні фактори, пов’язані з поліпшенням
рівня і якості життя населення. Міграція у
науковій літературі з права поділяється на
два види законна міграція та незаконна міграція. Вплив останньої на соціально-економічні процеси в Україні вимагає проведення досліджень міграційних процесів з
використанням сучасної методології юридичної науки.
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Аналіз дослідження проблеми
З’ясування особливостей класифікація та форми незаконних міграційних
процесів проводилося з урахуванням
робіт О. О. Бандурки, С. І. Браткова,
І. К. Василенка, В. В. Зуй, В. К. Колпакова, С. Ф. Константінова, О. В. Кузьменко, О. А. Малиновської, С. О. Мосьондза,
А. Ф. Моти, В. І. Олефіра, В. Л. Ортинського, О. І. Остапенка, В. І. Палька, О. І. Піскуна, А. В. Платонова, Ю. І. Римаренка,
О. І. Савченка, І. І. Сєрової, В. М. Снігура,
С. Б. Чеховича та інших вчених. Форми
незаконних міграційних процесів змінюються у залежності від соціально-економічних умов. Це впливає на класифікацію
зазначених процесів і вимагає проведення
досліджень.
Мета статті – дослідження класифікація та форми незаконних міграційних процесів.
Виклад основного матеріалу
Сучасний погляд на міграційний процес, його етапи та межі передбачає розгляд
з урахуванням коригувань. Міграційний
процес починається з моменту здійснення
реального переміщення в просторі, коли
ідея про переїзд перейшла в конкретну
дію. У правовому відношення законна міграція відповідає вимогам чинного законодавства та має чітке визначення у національному законодавстві та у міжнародних
нормативних актах.
Аналіз існуючих визначень незаконної
міграції, накопичених у науковій літературі, дає можливість виділити п’ять основних
підходів до розуміння цього феномену:
незаконна міграція як специфічна форма
територіального переміщення з порушенням встановлених норм законодавства; незаконна міграція як сукупність порушених
норм законодавства в сфері міграції; незаконна міграція як умова реалізації мігрантами намічених цілей; незаконна міграція
як сукупність суспільних відносин; незаконна міграція як вид транснаціональної
злочинної діяльності.
Автори першого підходу визначають
незаконну міграцію як специфічну форму
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

територіального переміщення, при якій
відбувається порушення національного
законодавства і норм міжнародного права.
При цьому не розкриваються конкретні
норми, які були порушені. Даний підхід
можна назвати загальним, оскільки він дає
найбільш загальне уявлення про феномен
незаконної міграції і розкриває суттєві
сторони.
Недоліком такого розуміння незаконної міграції є відсутність у змісті необхідних і достатніх умов віднесення міграції
до незаконної, не відображення її структурних елементів. До прихильників цього
підходу можна віднести вчених указаних у
дослідженні Н. Пак «Неконтрольована міграція як загроза безпеці країн Європейського Союзу» [1].
У межах другого підходу незаконна міграція розуміється як сукупність порушених норм законодавства у сфері міграції,
що регулюють правила та порядок в’їзду,
транзитного проїзду, перебування, виїзду,
встановлені для мігрантів іноземного походження. У визначення включається незаконна трудова діяльність мігрантів, яка
безпосередньо не відноситься до процесу міграції. Зайва деталізація порушених
норм міграційного законодавства у визначенні незаконної міграції робить його докладним і інформативним, одночасно громіздким і складним для сприйняття.
У науковій літературі дане розуміння
незаконної міграції є поширеним його дотримуються досить велика кількість вчених, серед яких можна виділити: О. А.
Грішнова, Г. І. Луцишин, О. А. Малиновська, Р. М. Кермач, А. В. Солодько, Т. В.
Клінченко, В. В. Кривенко, О. О. Чуприна
і ін. [2].
Третій підхід визначає незаконну міграцію як одну з умов реалізації мігрантами намічених цілей, в центрі уваги якої
зосереджені цільові установки мігрантів,
якими керуються при прийнятті рішення про переміщення з однієї території в
іншу. Цілі мігрантів автори даного підходу умовно поділяють на кілька складових:
нелегальне облаштування в країні призначення; нелегальне працевлаштування та
отримання нелегального заробітку.
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На нашу думку, даний підхід має ряд
недоліків, до яких можна віднести звуження тлумачення незаконної міграції, яке
призводить до невірної інтерпретації. У
визначенні розуміння незаконної міграції
зміщується в бік цілепокладання мігрантів, не відбивається суть явища, основні
компоненти його структури та змісту. До
представників цього підходу можна віднести: О. І. Палангюк і інші [3].
Четвертий підхід, запропонований С.
М. Колос, розглядає незаконну міграцію
як сукупність суспільних відносин, що
складаються в процесі перетину іноземними громадянами та особами без громадянства державних кордонів і різного за цілями та термінами перебування зазначених
осіб на території держави в порушення
міграційного законодавства.
Даний підхід по-іншому дозволяє поглянути на це поняття, проте він не конкретизує учасників суспільних відносин і
форми взаємодії, що представляє сутність і
структуру суспільних відносин. Визначення не включає мінімальний склад структурних елементів незаконної міграції.
П’ятий підхід, представниками якого є
В. В. Пивоваров і К. В. Петраш, дозволяє
подивитися на феномен незаконної міграції з якісно нової сторони. Автори підходу
з’єднують у визначенні незаконної міграції наступні компоненти: нелегальний самостійний в’їзд особи в державу; організація нелегального в’їзду мігрантів; діяльність злочинних співтовариств мігрантів;
здійснення мігрантами протизаконною,
злочинної діяльності незалежно від законності перебування в державі перебування.
Тлумачення незаконної міграції як
виду транснаціональної злочинної діяльності в деякому роді схоже з поняттям
кримінальної міграції, яка передбачає
пересування мігрантів з метою вчинення злочинів і переміщення кримінальних
технологій, що призводить згодом до підміни цих понять.
Вважаємо недоцільним включення в
визначення незаконної міграції злочинну
діяльність мігрантів, так як вона не відноситься до міграційного процесу та не у всіх
випадках має місце.

У сучасній літературі та на практиці
зустрічаються синтетичні визначення, що
спираються на певну комбінацію наведених вище підходів. Представником є А. Ф.
Мота і інші [5].
Особливістю цих формулювань є те, що
вони визначають незаконну міграцію не
тільки як форму територіального переміщення з порушенням норм законодавства
у сфері міграції (перший підхід), але й містять перерахування елементів структури
явища (другий підхід). У формулюваннях
робиться акцент на ціль, яку переслідують
мігранти (третій підхід).
Основним недоліком синтетичних визначень є надмірна інформативність і громіздкість, що ускладнює однозначне розуміння та сприяє появі різночитань. На
нашу думку, визначення незаконної міграції має бути інформативним, точним і
лаконічним, має відображати лише суттєві
сторони явища. З урахуванням різноманітності наявних підходів до визначення
поняття «незаконна міграція» вважаємо,
що необхідна уніфікація понятійного апарату у сфері міграції з метою приведення його до єдиної форми та змісту. На це
особливо потрібно звернути увагу, так як
мова йде про термінологію, яку передбачається в подальшому використовувати у
нормативно-правових актах України.
На основі поєднання першого (загального) і другого (приватного) підходів до
визначення поняття незаконної міграції
пропонуємо розуміти під незаконною міграцією самостійне або організоване незаконне переміщення (в’їзд, виїзд, транзитний проїзд) іноземних громадян і осіб без
громадянства або порушення норм міграційного законодавства країни-реципієнта,
виражене у відсутності (втрати) прав на
перебування в Україні.
При виділенні необхідних і достатніх
умов віднесення міграції до незаконної
були враховані міркування про те, що необхідною визнається таку умову, при невиконанні якого явище не може бути визнана такою та не може існувати. Достатня
умова передбачає, що при наявності (виконання, дотриманні) явище може визнаватися таким.
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Стосовно до незаконної міграції необхідною умовою виступає факт незаконного переміщення іноземних громадян і осіб
без громадянства через адміністративнотериторіальні межі. Достатньою умовою
віднесення міграції до незаконної є факт
порушення норм законодавства країниреципієнта.
Уточнене визначення поняття «незаконна міграція» відображає можливі способи реалізації переміщення незаконних
мігрантів, не включення яких призводить
до штучного звуження тлумачення визначення та дозволяє правопорушникам уникати відповідальності, передбаченої законодавством.
Всі перераховані вище компоненти у
структурі визначення відрізняють його
від решти масиву наявних визначень, наповнюючи конкретним змістом і надаючи
його формі чітких меж. Міграцію робить
незаконною характер дій, здійснюваних у
процесі міграції, а не після неї.
У структуру незаконної міграції не
включаємо трудову діяльність мігрантів,
здійснення ними протизаконною, злочинної діяльності незалежно від законності
перебування їх на території України. На
нашу думку, трудова діяльність мігрантів
відноситься до такого виду міграції як трудова міграція. У свою чергу, кримінальна
діяльність мігрантів у всіх аспектах прояву відноситься до такого виду міграції, як
кримінальна міграція.
Згідно з логікою наукового дослідження після розгляду центрального поняття і
його структури, необхідно визначити класифікацію (види) незаконних міграційних
процесів. Притаманні розглянутому феномену ознаки свідчить про наявність відмінних рис і специфічних закономірностей, що надають якісну своєрідність. Під
незаконними міграційними процесами
розуміється послідовний, тривалий у часі
ланцюжок дій, спрямованих на переміщення з однієї території на іншу, що фіксуються як міграційні події, які знаходяться у протиріччі з вимогами законодавства
у сфері міграції.
Проведений аналіз різних джерел показав, що відсутня загальноприйнята в
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

науковому співтоваристві та закріплена у
нормативних джерелах класифікація незаконних міграційних процесів, яка дозволила упорядкувати та згрупувати різноманітність протікають незаконних міграційних процесів за різними класифікаційними підставах.
Відсутність єдиної, уніфікованої класифікації економіко-правових категорій
тягне застосування різних за смисловим
навантаженням юридичних термінів при
описі одних і тих же явищ, процесів, як наслідок, виникнення проблеми, пов’язаної
з поділом незаконних міграційних процесів на окремі види за різними класифікаційними ознаками.
Результатом аналізу наукових уявлень
про порушення у сфері міграції, вивчення
практики контролю та нагляду за міграційними процесами з’явилося класифікації за п’ятьма ознаками. На етапі здійснення міграції, тобто при реалізації переїзду
з однієї країни в іншу найбільшого поширення набули наступні незаконними міграційні процеси: перетин кордону (в’їзд,
виїзд) у спеціально необладнаних місцях
(тобто поза зоною прикордонного контролю); надання в пунктах прикордонного
огляду підроблених документів; повідомлення в пунктах прикордонного огляду
недостовірної мети в’їзду; порушення порядку та правил транзитного проїзду в
іншу країну через територію України; ухилення іммігранта від проходження імміграційного контролю на етапі допуску на
територію України.
На етапі перебування та адаптації мігрантів у приймаючій країні можуть виникати такі незаконні міграційні процеси:
порушення правил перебування на території України, в тому числі перебування
без дозвільних документів, якщо це передбачено законодавством; порушення
правил і порядку здійснення трудової діяльності на території України (робота без
дозвільних документів, без оформлення
офіційних договорів з роботодавцем, повідомлення недостовірної інформації та надання підроблених документів при оформленні документів для здійснення трудової
діяльності); перевищення встановленого
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максимального терміну перебування на
території України; пролонгація терміну
перебування на території України без законних підстав та інші.
За мету переїзду мігрантів пропонуємо
розрізняти незаконні міграційні процеси,
що носять нетрудовий і трудовий характер. До першої групи належать ті незаконні міграційні процеси, що здійснюються з
метою, не пов’язаною з трудовою діяльністю на території України. Наприклад,
незаконна міграція з метою подальшого
перебування (проживання) на території України, з метою туризму, навчання,
включаючи приватні та інші цілі, у розрізі
яких ведеться облік міграційних потоків в
органах державної влади.
Незаконні міграційні процеси, як правило, носять трудовий характер. До найбільш поширених порушень при здійсненні трудової діяльності іноземними
громадянами та особами без громадянства
на території України можна віднести: повідомлення недостовірної інформації та
надання підроблених документів при
оформленні для здійснення трудової діяльності; здійснення трудової діяльності
без оформлення документів; здійснення
трудової діяльності без оформлення трудових і цивільно-правових договорів з
роботодавцями; недотримання обмежень,
передбачених щодо зовнішніх трудових
мігрантів; незаконне використання трудового потенціалу іноземних громадян
або осіб без громадянства; невиконання
обов’язків, покладених на роботодавців з
розміщення та працевлаштування іноземних громадян і осіб без громадянства.
По виду юридичної відповідальності
за порушення норм законодавства України незаконні міграційні процеси можна
розділити на ті, що тягнуть адміністративну відповідальність, ті, які тягнуть кримінальну відповідальність. До незаконних
міграційних процесів, що тягнуть кримінальну відповідальність, відносяться незаконне перетинання осіб через державного
кордону України (ст. 332 Кримінального
Кодексу України) [7].
Адміністративна відповідальність у
сфері міграції передбачена за порушення

норм міграційного законодавства за адміністративні правопорушення в галузі захисту Державного кордону України та забезпечення режиму перебування іноземних громадян або осіб без громадянства на
території України.
Докладний перелік правопорушень
у сфері міграційного законодавства, що
передбачає адміністративну відповідальність, представлений в чинній редакції
Кодексу України про адміністративні правопорушення в главі 15: Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного
проїзду через територію України (ст.. 203);
Порушення порядку працевлаштування,
прийняття на навчання, надання житла,
реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів (ст. 204); Незаконне перетинання або
спроба незаконного перетинання державного кордону України (ст.204-1); Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
(ст. 204-2); Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і
осіб без громадянства (ст.205); Порушення порядку надання іноземцям та особам
без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
(ст. 206) [8].
Наступною класифікаційним ознакою є
рівень латентності. За цією ознакою можна виділити два підвиди незаконних міграційних процесів: незаконні міграційні
процеси, що характеризуються низьким
рівнем латентності; незаконні міграційні
процеси, що характеризуються високим
рівнем латентності.
Низький рівень латентності характерний для незаконних міграційних процесів, що виявляються на етапі здійснення
міграції (переїзду) при перетині кордонів
утвоадміністративно-територіальних
рень.
Високий рівень латентності властивий
незаконним міграційним процесам, які
виявляються на етапі перебування на території приймаючої мігранта країни, коли
незаконно перетнув кордон України та не-
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законно перебуває на території держави в
порушення законодавства.
Виявлення правопорушень у сфері міграції, що характеризуються низьким і
високим рівнем латентності, як правило,
здійснюється при проведенні імміграційного контролю на кордоні та внутрішньодержавного контролю за міграційними
процесами, включаючи підготовку та проведення різних заходів щодо виявленню
осіб, які незаконно перебувають в країні.
У напрямах міграційних потоків пропонуємо розрізняти: незаконні еміграційні процеси, які полягають в незаконному
виїзді іноземних громадян та осіб без громадянства з порушенням норм міжнародного та внутрішньодержавного права; незаконні імміграційні процеси, які передбачають незаконний в’їзд іноземних громадян і осіб без громадянства з порушенням
норм міжнародного та внутрішньодержавного права.
Наступною класифікаційною ознакою
є спосіб реалізації незаконних міграційних процесів. За цією ознакою можна виділити неорганізовані і організовані незаконні міграційні процеси. Неорганізовані
незаконні міграційні процеси є незаконні
самостійні одиночні або групові переміщення мігрантів, що відбуваються за особистим волевиявленням і без координації
переміщення ззовні.
Навпаки, організовані незаконні міграційні процеси припускають організацію
незаконного в’їзду, перебування, транзитного проїзду мігрантів, здійснювану при
безпосередній участі зацікавлених осіб, у
тому числі здійснюються групою осіб за
попередньою змовою.
Запропонована класифікація дозволяє
отримати комплексне кончини про цей
феномен і сформувати науковий підхід до
дослідження цього проблемного і актуального напряму, який спирається на принципи однозначності, суворої визначеності,
ясності, доступності, системності, сумісності з іншим комплексом розроблених класифікацій у цій галузі знань.
Розроблена класифікація незаконних
міграційних процесів може застосовуватися з метою запобігання та профілактиªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ки таких протиправних явищ на території
України, що в подальшому дозволить мінімізувати негативний вплив на економічну безпеку країни-реципієнта. Далі необхідно зупинитися на такому чиннику, як
форма незаконних міграційних процесів,
яка служить для вираження специфічного
прояву одного й того ж міграційного явища.
У науковій літературі виділяють основні форми нелегальної імміграції, до яких
відносить: легальний в’їзд з подальшим
порушенням умов перебування і (або)
працевлаштування; незаконний в’їзд; нелегальний в’їзд.
На нашу думку, автор врахував не повний перелік можливих форм прояву незаконних міграційних процесів. Однак
зауважимо, що є спроба розмежування незаконного і нелегального в’їзду, але не визначаються критерії, на основі якого відбувається цей поділ.
Представники наукової спільноти в
аналітичних матеріалах форми незаконної міграції визначають, як види, що тягне підміну даних дефініцій і говорить про
неузгодженість думок різних авторів щодо
понятійно-категоріального апарату міграційної сфери.
В якості основних видів (форм) незаконних міграційних процесів фахівці виділяють наступні: незаконний в’їзд; незаконне перебування (проживання); незаконна трудова діяльність. Різне поєднання
форм незаконної міграції утворюють моделі незаконної міграції.
У літературі виділяють наступні основні моделі незаконної міграції: законний
в’їзд, законне перебування, незаконна
трудова діяльність; незаконний в’їзд, законне перебування, незаконна трудова
діяльність; законний в’їзд, незаконне перебування, незаконна трудова діяльність;
незаконний в’їзд, незаконне перебування,
незаконна трудова діяльність.
В якості додаткових моделей незаконної міграції вчені виділяють: законний
в’їзд, незаконне перебування; незаконний
в’їзд, незаконне перебування.
Додаткові моделі незаконної міграції
не передбачають здійснення мігрантами
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трудової діяльності. Що стосується України такі випадки зустрічаються досить рідко, так як в основному імміграційний потік носить трудовий характер.
Дослідження класифікації та форм незаконних міграційних процесів має на меті
підготувати науково-обґрунтовані підходи
для реалізації Стратегії державної міграційної політики на період до 2025 року
[9]. Комплексний підхід до реформування адміністративно-правового механізму
є найбільш обґрунтованим і ефективним
в умовах періоду адаптації національного
законодавства та реформування державного управління [10, c. 6006].
Висновки
На основі аналізу накопиченої раніше інформації в цій галузі, були уточнені
основні моделі незаконних міграційних
процесів, які представляють різні комбінації форм незаконних міграційних процесів в залежності від: законності способу
перетину кордону; законності правового
становища мігрантів; законності трудового положення мігрантів. Перелік відомих
науковому співтовариству моделей був доповнений наступним поєднанням компонентів міграційного процесу: незаконний
в’їзд + законне перебування + законна
трудова діяльність, яка раніше не виділялося в окрему модель.
Відзначимо, що ситуація, при якій мігрант потрапляє на територію України за
неофіційними каналами, тобто незаконно, не має наміру надалі легалізуватися
на території України, неможлива, так як
у даному випадку у нього не залишається
можливості працювати легальним способом. Модель незаконний в’їзд + незаконне
перебування + законна трудова діяльність
була виключена з можливих комбінацій
форм незаконних міграційних процесів.
В основному міграційні потоки в Україні формуються за рахунок іноземних
громадян держав, для яких передбачено
спрощений порядок в’їзду на територію
країни та постановки на міграційний облік в період перебування.
Можна зробити висновок про те, що у
представників цих держав практично від-

сутні наміри незаконно в’їжджати на територію України щодо дії безвізового режиму в’їзду. Тому більшість мігрантів потрапляють в Україну по офіційних каналах,
але в подальшому є ймовірність порушення з їх боку режиму перебування, правил
і порядку здійснення трудової діяльності.
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SUMMARY
The article considers the concept of migration as
a socio-economic category, which represents the territorial movement of people inside and outside the country,
accompanied by changes in location and place of employment, which is influenced mainly by social and economic factors related to improving the level and quality
life of the population. The peculiarities of migration
as a socio-economic category are revealed, the economic
content of migration is revealed by determining economic factors. Based on the classification features, the
main types of migration are structured; the characteristics of the stages and boundaries of the migration process are given, as well as generalized approaches to its
definition. A modern view of the migration process, its
stages and boundaries is revealed, which provides for
its consideration taking into account adjustments. The
analysis of the legal framework and special literature
revealed the absence of an official, generally accepted
concept of «illegal migration». Existing definitions of
illegal migration have identified five main approaches
to understanding this phenomenon. Based on a combination of the first (general) and second (private)
approaches to the definition of «illegal migration», we
propose to understand illegal migration as independent or organized illegal movement, entry, exit, transit
of foreign citizens and stateless persons or violation of
migration legislation recipient country, expressed in the
absence or loss of rights to stay in Ukraine. The result
of the analysis of scientific ideas about violations in the
field of migration, the study of the practice of control
over migration processes proposed the addition of classification features: stage of the migration process; purpose of relocation of migrants; type of legal liability for
violation of the legislation of Ukraine level of latency;
direction of migration flows; method of implementation. The developed classification of illegal migration
processes allows to organize them and group them on
different classification grounds, to reveal the full range
of features.
Key words: illegal migration, forms of illegal migration processes, classification of illegal migration
processes, types of liability.
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В статье рассматриваются особенности формирования регуляторной политики в
Украине в контексте реформы государственного управления. Анализируется влияние
опыта экономически развитых стран и международных организаций на реализацию эффективной регуляторной политики в Украине. Рассмотрена деятельность Организации
экономического сотрудничества и развития,
направленная на повышение уровня эффективности государственного управления в сфере регуляторной политики и сотрудничества
Украины с указанной Организацией в рамках
Меморандума о взаимопонимании по углублению сотрудничества. Проанализированы
направления совершенствования правового
регулирования регуляторной политики. Отмечается, что национальная правовая доктрина не имеет соответствующих разработок, которые могли бы обеспечить единство
подходов к соотношению регуляторной политики, планирования, правового прогнозирования, формирования правового регулирования в
сфере регулирования. Это влияет на качество
предлагаемых законопроектов в тех областях,
где регулирование все еще довольно сложно для
национальной правовой системы из-за отсутствия опыта (например, цифровая экономика), а экстраполяция европейского опыта в текущих условиях не всегда продуктивна с точки
зрения неразвитой инфраструктуры. и другие
технические и социальные факторы. Ресурс
административно-правового регулирования
в обеспечении эффективности регуляторной
политики может быть основан на опреде-

ленных формах (нормативная структура административных процедур, опосредованная
моделью государственно-административного
процесса и модель транзакционного взаимодействия государства и общества, регулирование и стандартизация, нормативное построение административных услуг) и означает
надзор, управление эффективностью, оценку
регулирующего воздействия, которые следует
систематически интегрировать в стратегическое государственное управление.
Ключевые слова: регуляторная политика,
государственное управление, правовое регулирование, Организация экономического сотрудничества и развития.
Постановка проблеми
Соціально-економічний розвиток держави та суспільства диктує необхідність зміни парадигми управління соціально-економічними процесами і управлінськими ресурсами з урахуванням ціннісно-орієнтованого
підходу до організації життя суспільства.
Певне значення набуває формування правової моделі державного управління, яка
повинна опосередковувати інструменти,
принципи, методологію, систему суб’єктів,
функції, об’єкти, систему критеріїв. Одним
з інструментів державного управління є
державна регуляторна політика. Ключовим
моментом державної регуляторної політики виступає критерій ефективності щодо
оптимізації та підвищення якості стратегій
і технологій державного управління. Вироблені заходи потребують вдосконалення
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у контексті перевірки на адекватність реальної соціально-економічної ситуації і несуперечності.
Стан дослідження проблеми
Важливе значення для розробки проблеми правового регулювання регуляторної політики мали праці вчених-правознавців: В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука, В. М. Бевзенка,
А. І. Берлача, Н. П. Бортник, Ю. П. Битяка,
І. Л. Бородіна, О. П. Віхрова, Л. К. Воронової, П. В. Діхтієвського, І. С. Гриценка,
Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, Л. Є. Кисіль,
С. В. Ківалова, М. І. Козюбри, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко,
В. І. Курила, Є. В. Курінного, В. В. Луця,
Р. С. Мельника, В. Я. Настюка, Н. Р. Нижник, Н. М. Оніщенко, О. І. Остапенка,
А. О. Селіванова, М. М. Тищенка, О. І. Харитонової, В. В. Цвєткова, Я. М. Шевченко,
Ю. С. Шемчушенка та інших.
Реалізація Угоди Угода про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони вимагає аналізу
чинного законодавства у сфері регуляторної
політики з метою підвищення ефективності
правового регулювання зазначеної сфери
суспільних відносини.
Мета статті – дослідження державної
регуляторної політика як правової категорія і інструмента державного управління.
Виклад основного матеріалу
Державна регуляторна політики є одним з інструментів державного управління,
що дозволяє сформувати мету правового регулювання і ефективне досягнення доцільного результату. Державна регуляторна
політика визначає стратегії трансформації
інститутів національної правової системи у
парадигмі реформування соціально-економічної та політичної систем, заснованої на
відповідності комплексу використовуваних
правових засобів досяжності поставленої
мети, цінності, якості та корисності досягнутих результатів. Зазначене знайшло відображення у Концепції реалізації державної
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політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на
період до 2030 року [1].
Ключовим моментом державної регуляторної політики виступає критерій ефективності щодо оптимізації та підвищення
якості стратегій і технологій державного
управління. Важливість державної регуляторної політики детермінована фундаментальним протиріччям між рухом до сталого
розвитку і зростанням ризику життя. Ризик-рефлексія є сформованим атрибутом
сучасного соціально значимого мислення, а
зниження ризику – важливим компонентом
побудови державних стратегій, актуальних
і підлеглих громадським інтересам. Конструювання державної регуляторної політики має проводитися способом на основі
множинності суб’єктів, тобто за групами
інтересів, що забезпечує соціально розподілену експертизу напрямам регуляторної
політики за рахунок різних об’єднань і подолання протилежності між ними шляхом
політичного діалогу.
Суб’єктами державної регуляторної політики повинні виступати публічно-владні
структури, громадські об’єднання, наукове
співтовариство та громадяни. Це дозволить
визначати її стратегії шляхом діалогу, визначаючи взаємну адаптацію громадських,
державних і приватних інтересів, формування їх балансу. Стійкість патерналізму в
суспільній свідомості, орієнтовану на модель виняткових прерогатив держави у політико-правовій сфері, дефіцит комунікативних компетенцій відповідного змісту у
певних публічних суб’єктів, недостатність
активності та соціальної відповідальності
громадян можуть призводити до дефектів
ідентифікації належних суб’єктів формування моделі державної регуляторної політики, з огляду на рівень складності та правила
інтерпретації відповідної правової інформації.
У контенті реформування державного
управління важливим є оптимальний вибір
суб’єктів, здатних транслювати правову інформацію необхідного змісту, результатом
взаємодії яких, стане система програмних
нормативних актів, що визначають правову
основу державної регуляторної політики,
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забезпечуючи ефективне державне управління в Україні і в окремих сферах життєдіяльності суспільства.
Угода про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони охоплює різні напрями реформування національного законодавства, водночас не охоплює усі аспекти регуляторної
політики. Реалізуючи Угоду про асоціацію
Європейським Союзом проводиться адаптація національної регуляторної політики у
відповідності до рекомендацій Організації
економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), яка є одним з основних наддержавних інститутів координації соціально-економічної політики.
Результати діяльності ОЕСР з питань
соціально-економічного розвитку визначаються міжнародними угодами та договорами [2]. Сфера інтересів організації поступово розширюється, включає різні аспекти
фінансової політики, підприємницької діяльності, соціального захисту, державного
управління і інші. ОЕСР керується, принципом доступності для держав переваг глобалізації та науково-технічного прогресу на
основі максимальної відкритості світових
ринків.
В останні роки були прийнято кілька
ключових для розвитку регуляторної політики в країнах ОЕСР і ЄС документів, які
містять рекомендації щодо вимог і критеріїв у сфері розробки державної політики та
державного регулювання.
У рекомендаціях сформульовані детальні вимоги, спрямовані на реалізацію основних напрямів підвищення якості державного регулювання. Ці вимоги можна систематизувати в комплекси заходів в частині
якості регулювання: формування чіткого
визначення мети, що забезпечує відповідність соціально-економічної і екологічної
вигоди витратам (політична позиція прихильності принципам і практикам регуляторної політики); розвиток механізмів оцінки регулюючого впливу; системний аналіз
програм, спрямований на оцінку існуючих
заходів регулювання цілям регуляторної
політики; оцінка стратегічних ризиків; вра-

хування міжнародних стандартів і напрямів
співробітництва в політиці регулювання;
розвиток регуляторного потенціалу на регіональному рівні управління; забезпечення
транспарентності регуляторної політики
(реалізація механізму відкритого уряду, публікація звітів про результативність регуляторної політики); формування належних
контрольно-наглядових механізмів і розвиток механізмів оцінки законності та процедурної справедливості регуляторних заходів і рішень органів-регуляторів, наділених
юрисдикційними повноваженнями; формування політики функціонування органів
державної влади як регуляторів національного та регіональному рівнях (розробка належної системи функцій органів державної
влади, наділених регуляторними повноваженнями та механізмів взаємодії і координації між нами).
Якість регуляторної політики визначається шляхом інтеграції якості правотворчості, включаючи якість документів
політичного, програмного характеру, ефективності застосування права. Заходи, вироблені таким способом, не повинні бути абсолютними у часі; вони потребують вдосконалення в контексті перевірки на адекватність
реальної соціально-економічної ситуації та
несуперечності. Акцент з вимог до способів
досягнення результату переноситься на вимоги до самого результату.
Ідея та сенс регуляторної політики підтримуються інструментарієм Керівних
принципів щодо відповідального ведення
бізнесу, спрямованим на вирішення питань
протидії корупції, у межах яких акцентується законність, прозорість, доступність,
ефективність, простота заходів регулювання щодо формування практики регулювання.
Принципово важливою складовою регуляторної політики є практика у сфері застосування права та перевірок, заснована
на інтеграції правотворчості та застосування права у частині контрольно-наглядової
діяльності, виділяючи відповідний специфічний інструментарій (селективний підхід; персоніфікація профілів ризику, ризикорієнтованість, пропорційність тощо). Цей
напрям державної діяльності підлягає мо-
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ніторингу і оцінці ефективності та результативності.
Стрімко підвищується значимість у державній регуляторній політиці інструментарію державно-приватного партнерства,
щодо якого ОЕСР висуває вимоги чіткої,
передбачуваної та законної основи, результативності, ефективності, прозорості, підзвітності, мінімізації бюджетних ризиків.
З позиції ОЕСР якість державної регуляторної політики та державного управління
в кількісному вимірі оцінюється на основі
критеріїв регулюючого впливу, фактичного
впливу та залучення зацікавлених сторін.
Якісні оцінки державної регуляторної
політики розглядаються з позиції ефективності та результативності державного управління щодо інструментарію досягнення
стратегічних цілей держави для забезпечення сталого соціально-економічного зростання, що визначено у Цілях сталого розвитку
України на період до 2030 року [3].
Реалізація Угоди про асоціацію України
і ЄС передбачає значне підвищення вимог
до формування та реалізації державної регуляторної політики [4]. Має місце тенденція перенесення акцентів з моделей «сервісної держави» і «належного управління», у
межах яких ефективність і результативність
держави оцінювалася щодо якості надаваних адміністративних послуг, зниження
адміністративних витрат, спрощення адміністративних процедур, на регуляторну
модель, що дозволяє оцінити довгострокові
ефекти державних рішень і дій.
Рекомендації ОЕСР створюють певного роду орієнтири для формування функціонально-процесної моделі завершеного
циклу державного регулювання як основи
наступного циклу, що обумовлює комплексність регулювання та взаємозалежність циклів, їх безперервність і спадкоємність.
У частині загальної оцінки якості державної регуляторної політики у числі лідерів перебувають Великобританія, Німеччина і Швейцарія. Рейтинг завершує Португалія та Греція. Зокрема, інструментарій державної регуляторної політики Німеччини
сформований законом про адміністративні
процедури (проект аналогічного закону
знаходиться у Верховній Раді України [5]).
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Взаємодія України з ОЕСР ведеться у
форматі продовження дії до 2025 року Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва [6]. Перспектива співпраці з ОЕСР пов’язана з впровадженням проектного управління державними програмами України на основі якісних і кількісних стандартів Організації як
пріоритету державного управління.
Україна докладає значних зусиль і має
певні результати впровадження рекомендацій ОЕСР в частині державної регуляторної
політики. Можна говорити про тенденцію
формування національного регуляторного
законодавства з урахуванням рекомендацій
та інструментарію ОЕСР і ЄС.
У межах національної правової системи
вирішуються питання визначення мети за
допомогою формування базового законодавства про стратегічне планування як системи
документів про визначення мати, прогнозування, планування і програмування на державному та місцевому рівнях організації влади. Питання координації розробки та реалізації документів стратегічного планування
вирішуються главою держави та Кабінетом
Міністрів України з питань їхньої компетенції. Можна стверджувати, що політика у сфері
якості регулювання знаходиться на високому
політичному рівні, як того вимагають документи ЄС і ОЕСР. Питання визначення мети
на державному рівні вирішуються, зокрема,
у щорічному посланні Президента України
Верховній Раді України [7].
З огляду на незавершеність цієї системи
програмних актів, складно розмірковувати про правове забезпечення чіткості мети
регуляторного інструментарію, хоча потенційно у Плані пріоритетних дій Уряду на
2020 рік ця позиція проглядається у формалізації принципів визначення мети [8].
Фахівці відзначають недостатню синхронізацію планування та відповідного нормативно-правового регулювання, особливо в
частині співвідношення витрат і вигоди. Ресурси процедур оцінки регулюючого впливу обмежені. Питання забезпечення визначення мети вирішуються за допомогою системного аналізу програм, спрямованого на
оцінку існуючих заходів регулювання меті
регуляторної політики.
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Сформована нормативна основа оцінки
ефективності державних програм, у межах
якої передбачені відповідні заходи правового регулювання, що впливають на досягнення мети програм. Оцінка регулюючого впливу не стосується самої програми
можлива тільки на етапі розробки передбачених програмою нормативно-правових актів, що створює певний дисбаланс в
оцінці витрат і вигоди. Певною проблемою
є правове забезпечення оцінки стратегічних ризиків, оскільки крім оцінки регулюючого впливу інші механізми і інструменти
комплексно не сформовані. Національна
правова система не має завершеної моделі
визначення профілів ризику, регуляторного моніторингу, ідентифікації якісних і
кількісних показників оцінки ризиків щодо
рішень і дій, які вживаються центральними
органами виконавчої влади. Нормативно
передбачений прогноз соціального і економічного розвитку України як один з документів планування. Прогноз економічного і
соціального розвитку України на 2021-2023
роки прийнятий, але визначення профілів
ризику не має [9].
Національне законодавство зазнало
принципові зміни у частині забезпечення
прозорості регуляторної політики. Ці зміни
спрямовані не тільки на формування системи суб’єктів державної регуляторної політики, але й на залучення громадян і структур громадянського суспільства. Ця система
функціонує на основі політичного діалогу,
у межах якого відбувається взаємна адаптація та баланс інтересів різних соціальних
груп.
Ефективність регуляторної політики у
певні мірі залежить від транспарентності
державного управління. Основні інструменти досягнення ідеї транспарентності –
публічне обговорення нормативних актів
регуляторної властивості, публікація звітів
про результативність регуляторної політики, у тому числі, за матеріалами контрольно-наглядово діяльності. Нормативно встановлений механізм звітів про оцінку ефективності державного контролю (нагляду),
спрямований на систематизацію і аналіз
правозастосовної практики з подальшим
удосконаленням нормування у певних сфе-

рах. Водночас питання фактичного впливу,
з точки зору чинного законодавства, обмежені впливом конкретного нормативного
акту, а не сфери регулювання.
Ідея транспарентності передбачає залучення широкого кола зацікавлених
суб’єктів з числа громадян і структур громадянського суспільства до формування заходів регулювання шляхом участі у правотворчому процесі, включаючи аналіз якості формалізованих заходів регулювання, у
частині зрозумілості та чіткості пропонованих державою заходів. Можна відзначити
достатню урегульованість правової регламентації порядку проведення громадських
слухань в частині термінів, обов’язковості
врахування результатів слухань.
Формування належних контрольно-наглядових механізмів і розвиток механізмів
оцінки законності регуляторних заходів та
рішень державних органів йде у межах розподілених повноважень. У цьому процесі
задіяні структури Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції та Міністерства
фінансів України. Відповідний підхід недостатньо інтегрований, що не сприяє єдності підходів, спрямованих на забезпечення
якості регулювання.
Питання забезпечення результативності систем оцінки законності регуляторних
заходів і рішень органів, що здійснюють
регуляторну функцію, наділених юрисдикційними повноваженнями, вирішуються галузевим законодавством за допомогою адміністративно-процедурної регламентації.
У межах цього законодавства громадяни
і організації отримують доступ до рішень
суб’єктів контрольно-наглядової діяльності
з можливістю скасування результатів перевірки. Одним з елементів такого механізму
виступає позасудове та судове оскарження
дій і рішень, які порушують права та свободи фізичних і юридичних осіб.
Аналіз чинного законодавства демонструє активний процес формування державної регуляторної політики, що спирається на міжнародні стандарти та рекомендації ЄС і ОЕСР. Розвиток і вдосконалення
потребує законодавство про оцінку регулюючого впливу. Концепція державної регу-
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ляторної політики повинна мати завершений вигляд щодо політико-правового регулювання у межах поточного законодавства.
Висновки. Національна правова доктрина не має розробок, які могли забезпечити єдність підходів взаємозв’язку між регуляторною політикою, плануванням, правовим прогнозуванням, формуванням правого регулювання у регуляторній сфері. Це
позначається на якості пропонованих законопроектів у тих сферах, регулювання яких
поки є досить складним для національної
правової системи у зв’язку з відсутністю
досвіду (наприклад, цифрова економіка), а
екстраполяція європейського досвіду у поточних умовах не завжди продуктивна щодо
недостатнього розвитку інфраструктури і
інших техніко-соціальних чинників. Одним
з пріоритетних завдань держави повинно
стати формування науково обґрунтованої
та належним чином, легалізованого реформування державного управління. Ресурс
адміністративно-правового регулювання в
опосередкуванні підвищення ефективності
регуляторної політики може ґрунтуватися
на певних формах (нормативна конструкція
адміністративних процедур, опосередкована державно-управлінською процесною моделлю і моделлю трансакційної взаємодії
держави та суспільства, регламентація та
стандартизація, нормативна конструкція
адміністративних послуг) і засобах (контрольно-наглядова діяльність, управління за
результатами, оцінка регулюючого впливу),
які повинні бути системно об’єднані стратегічним державним управлінням.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються особливості формування регуляторної політики в Україні в
контексті реформи державного управління.
Проаналізовано вплив досвіду економічно розвинених країн та міжнародних організацій на
реалізацію ефективної регуляторної політики
в Україні. Розглядається діяльність Організації економічного співробітництва та розвитку,
спрямована на підвищення рівня ефективності державного управління у сфері регуляторної
політики та співпраці України із зазначеною
Організацією відповідно до Меморандуму про
взаєморозуміння щодо поглиблення співпраці.
Проаналізовано напрями вдосконалення правового регулювання регуляторної політики. Зазначається, що національна правова доктрина
не має відповідних розробок, які могли б забезпечити єдність підходів до взаємозв’язку між
регуляторною політикою, плануванням, правовим прогнозуванням, формуванням правового
регулювання у регуляторній сфері. Це впливає
на якість пропонованих законопроектів у сферах, де регулювання все ще є досить складним
для національної правової системи через відсутність досвіду (наприклад, цифрова економіка), а екстраполяція європейського досвіду в нинішніх умовах не завжди продуктивна з точки
зору слаборозвиненої інфраструктури та інші
технічні та соціальні фактори. Ресурс адміністративно-правового регулювання в опосередкуванні ефективності регуляторної політики
може базуватися на певних формах (нормативна структура адміністративних процедур,
опосередкована державно-адміністративною
моделлю процесу та модель транзакційної взаємодії держави та суспільства, регулювання та
стандартизація, нормативна побудова адміністративних послуг) і означає нагляд, управління ефективністю, оцінку регуляторного
впливу), які слід систематично інтегрувати у
стратегічне державне управління.
Ключові слова: регуляторна політика, державне управління, правове регулювання, Організація економічного співробітництва та розвитку.

SUMMARY
The article considers the peculiarities of the formation of regulatory policy in Ukraine in the context
of public administration reform. The influence of the
experience of economically developed countries and
international organizations in order to implement an
effective regulatory policy in Ukraine is analyzed. The
activity of the Organization for Economic Cooperation
and Development aimed at increasing the level of efficiency of public administration in the field of regulatory
policy and cooperation of Ukraine with the said Organization under the Memorandum of Understanding
on deepening cooperation is considered. The directions
of improvement of legal regulation of regulatory policy
are analyzed. It is noted that the national legal doctrine
does not have the appropriate developments that could
ensure the unity of approaches to the relationship between regulatory policy, planning, legal forecasting, the
formation of legal regulation in the regulatory sphere.
This affects the quality of the proposed bills in areas
where regulation is still quite difficult for the national
legal system due to lack of experience (eg digital economy), and extrapolation of European experience in the
current environment is not always productive in terms
of underdeveloped infrastructure and other technical
and social factors. The resource of administrative and
legal regulation in mediating the effectiveness of regulatory policy may be based on certain forms (normative structure of administrative procedures, mediated by
the state-administrative process model and the model of
transactional interaction of state and society, regulation
and standardization, normative construction of administrative services) and means oversight, performance
management, regulatory impact assessment), which
should be systematically integrated into strategic public
administration.
Key words: regulatory policy, public administration, legal regulation, Organization of economic cooperation and development.
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ÓÄÊ 342.951: 347.77
У статті розглядаються окремі заходи
примусу в публічному інтересі у праві інтелектуальної власності. Примус – універсальний
метод, який використовується державою для
впливу на поведінку суб’єктів у сфері прав інтелектуальної власності, застосовуваний у випадках, коли необхідно забезпечити публічний
інтерес суспільства та держави. В основі поділу інтересів, опосередковуваних правом на приватні та публічні лежать: ступінь спільності;
характер потреб, на задоволення яких спрямований інтерес; суб’єктний склад. Приватний
і публічний інтереси у праві інтелектуальної
власності відображають різні сторони правової дійсності, взаємопов’язані мають ознакою
системності; для забезпечення ефективності
правового регулювання необхідне дотримання
балансу. Під балансом приватних і публічних
інтересів розуміється гармонійне поєднання
інтересів правовласників і суспільства при
створенні та використанні творів науки, літератури, мистецтва, яке забезпечує задоволення потреб автора, доступ суспільства до
творів науки, літератури, мистецтва, культурних цінностей, знань в освітніх, просвітницьких та інших цілях, свободу творчості та
прогресивний розвиток суспільства. Примус у
праві інтелектуальної власності встановлено
на користь приватної особи для задоволення
приватних інтересів і в публічному інтересі.
Така форма примусу пов’язана з обмеженням
прав правовласника, встановленням меж реалізації та здійснення інтелектуальних прав.
Відбувається стримування правовласника за
допомогою обмежувальних заходів, що дозволяє
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

користуватися результатом інтелектуальної
діяльності іншим суб’єктам. Обмеження та
заборони є основоположними елементами забезпечення доступу до знань і факторами соціально-економічного розвитку. Обмеження
та заборони гарантують, що право інтелектуальної власності служить інтересам авторів, правовласників і невизначеному колу осіб.
Ключові слова: інтелектуальна власність,
право, примус, публічний інтерес, баланс інтересів, примусова ліцензія.
Постановка проблеми
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується підвищенням значення
результатів творчої діяльності не тільки в
культурній, а й в економічній, соціальній і
інших сферах життєдіяльності. Дотримання
прав авторів і сфері інтелектуальної власності є одним з показників розвитку демократичного суспільства і інтеграції держав
до європейського співтовариства. Водночас
продукти інтелектуальної діяльності, відіграють велику роль в культурному і економічному розвитку суспільства, суспільство
зацікавлені в доступі до результатів наукової
та іншої творчої діяльності, вільному обміні
інформацією. Важливого значення набуває
створення правових підстав для забезпечення публічних інтересів. У зв’язку з чим у
праві інтелектуальної власності на сучасному етапі першочерговим стає завдання забезпечення правовими засобами гармонійного поєднання інтересів правовласників,
суспільства та держави.
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Аналіз дослідження проблеми
Загальні та окремі питання примусу у публічному інтересі, у тому числі щодо права
інтелектуальної власності розглядали вчені:
В. Б. Авер’янов, Р. В. Бараннік, Є. Ю. Бараш, А. І. Берлач, А. Л. Борко, О. Г. Братко,
М. М. Бурбика, О. П. Гетьманець, К. Ф. Гуценко, І. О. Ієрусалимова, Т. Є. Кагановська, Н. В. Камінська, І. В. Кріцак, Я. В. Лазур, К. Б. Левченко, В. Я. Малиновський,
Р. С. Мельник, Н. М. Мироненко, О. М. Музичук, Н. Л. Омельченко, М. П. Орзіх,
О. П. Орлюк, В. Л. Синчук, О. Ю. Синявська, О. Л. Соколенко, Ю. С. Шемшученко
та ін. Правові засоби регулювання примусу
щодо публічного інтересу у праві інтелектуальної власності повинні бути ефективними,
утворювати певну систему, яка прагне до
забезпечення балансу приватних і публічних інтересів, що вимагає проведення досліджень.
Мета статті – дослідження окремих заходів примусу в публічному інтересі у праві
інтелектуальної власності.
Виклад основного матеріалу
Термін «інтелектуальна власність» включає перелік охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, який є вичерпним і визначено
у Цивільному кодексі України [1]. Автору
результату інтелектуальної діяльності належить право авторства, інші особисті немайнові права, виключні права. За загальним
правилом право авторства, право на ім’я й
інші особисті немайнові права автора є невідчужуваними. Виключне право є майновим правом може бути передано в добровільному або примусовому порядку у випадках, встановлених законом.
Право інтелектуальної власності ґрунтується на принципі поєднання приватних
і публічних інтересів. Автор наукового або
літературного твору є його творцем. Тільки він має право вирішувати питання про
опублікування твору чи ні. У цій волі полягає приватний інтерес автора. Публічний
інтерес виражається в наданні можливості
використання опублікованого твору невизначеним колом осіб. З урахуванням інтере-

сів суспільства законом закріплені випадки,
коли твори можуть вільно використовуватися зацікавленими особами.
Наприклад, надання обов’язкових примірників у бібліотеки. Встановлене законодавством положення ґрунтується на конституційному праві громадян на пошук,
отримання і поширення інформації. Для
реалізації наданого конституційного права
був прийнятий закон «Про обов’язковий
примірник документів», який визначає
державну політику у галузі формування
обов’язкового примірника документів як
ресурсної бази комплектування повного національного
бібліотечно-інформаційного
фонду нормативних документів України та
розвитку системи державної бібліографії [2].
Обов’язковий примірник це екземпляри документів, виготовлених на території
України, що підлягають передачі виробником на безоплатній основі юридичній особі
або його структурному підрозділу наділеним правом отримання, зберігання та громадського використання обов’язкового примірника.
У термін, встановлений законом партії
тиражу друкованих видань, що пройшли
редакційно-видавниче опрацювання, поліграфічно оформлені, мають вихідні відомості, або інші документи визначені законом «Про обов’язковий примірник документів», виробник зобов’язаний доставити
обов’язковий примірник у встановленій
кількості одержувачу.
В подальшому одержувач веде систематизований облік обов’язкових примірників
і забезпечує їх зберігання. Особи, які бажають реалізувати право на отримання інформації в праві звернутися до відповідного
одержувача.
Наприклад, після заповнення відповідної заявки у Національну бібліотеку імені
В. І. Вернадського і отримання читацького квитка з унікальним номером, особа має
право отримати доступ до наявних у фонді
бібліотеки видань.
Однією з форм правового примусу в публічному інтересі, є необхідність розсилки
обов’язкових примірників, коли власник
результату інтелектуальної діяльності при
тиражуванні результату набуває обов’язок
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розсилки [3]. Доступ до примірників твору стає доступним для невизначеного кола
осіб, а сам екземпляр знаходиться в публічному доступі.
Правовідносини в праві інтелектуальної
власності на початковій стадії носять абсолютний характер, тобто правам і інтересам
автора протиставлене невизначене коло
осіб. Вступ автора з конкретною особою в
правовідносини, коли останній здійснює
конкретні дії з твором, трансформує абсолютне у відносне правовідношення. Відповідно права і інтереси виникають між конкретними учасниками правовідносин.
Інтелектуальні права слід відрізняти
від речових прав. Їх співвідношення становить складну проблему, законодавче вирішення якої існує, але до доктринального
рішення ще далеко. ЦК України закріплює
незалежність інтелектуальних прав від речових. Наприклад, куплений громадянином комп’ютер стає його власністю, однак,
наявне програмне забезпечення, а точніше,
інтелектуальні права на таку програму не
переходять до нового власника. Для права
інтелектуальної власності важливе значення
має виключне право, загальне уявлення про
який представлено законодавцем у законодавстві щодо окремих об’єктів інтелектуальної власності.
Особа, яка володіє винятковим правом
на результат інтелектуальної діяльності або
на засіб індивідуалізації (правовласник), має
право використовувати такий результат або
такий засіб на свій розсуд будь-яким, що не
суперечить закону способом.
Правовласник може дозволяти або забороняти іншим особам використання результат, а треті особи не мають права використовувати без згоди першого. Недотримання
встановлених правил тягне адміністративну
або цивільно-правову відповідальність.
Порушення інтелектуальних прав є
приводом для застосування способів захисту передбачених ЦК України та законодавством про об’єкти інтелектуальної власності. Оскільки перелік способів захисту є відкритим, то крім загальних способів захисту,
таких як визнання права, відшкодування
збитків, стягнення неустойки, компенсації
моральної шкоди та інших, у книзі четверªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

тій ЦК України передбачені спеціальні способи захисту.
Способи захисту (примусу) застосовуються в разі, коли має місце порушення
суб’єктивного права. Їх застосування можливе шляхом висловлення потерпілим вимог адресованих до правопорушника. Окремі способи захисту можна застосовувати
тільки за рішенням суду. Захист порушених
прав інтелектуальної власності, може застосовувати публічний орган в інтересах особи,
чиї права порушені.
Режим абсолютного права визначається правилами того, що ніхто не може бути
обмежений у правоздатності та дієздатності
інакше як у випадках і в порядку, встановлених законом, а також встановленням наслідків нікчемності дій, що тягнуть обмеження,
повна або часткова відмова від право і дієздатності. Відновлення та захист порушених
прав, наприклад, щодо використанню товарних знаків, відбувається незалежно від
волі власника прав, в чому проявляється
форма примусу правового характеру.
Аналогічно встановлений правопорядок при використанні інших результатів
інтелектуальної діяльності, який припускає
охорону відносин використання цих результатів, за допомогою примусових заходів
правового характеру у публічному інтересі.
Правопорядок встановлений щодо використання результатів інтелектуальної діяльності без згоди власника авторських прав.
Може йтися про примусові ліцензії.
Ліцензійний договір це угода про передачу правовласником права використання
результату інтелектуальної діяльності ліцензіату в передбачених межах. Примусова
ліцензія має на увазі передачу за рішенням
суду права використання результату інтелектуальної діяльності зацікавленій особі.
Дане правило поширюється на винахід,
корисну модель, промисловий зразок і селекційне досягнення. Перш ніж звертатися
до суду з позовом про надання примусової
ліцензії зацікавлена особа зобов’язана звернутися правовласнику за відповідним дозволом.
Існування інституту примусової ліцензії обґрунтовується вченими наявністю публічного інтересу. Міжнародна конвенція
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з охорони нових сортів рослин у статті 17
передбачає обмеження прав селекціонера
інакше, як щодо охорони суспільних інтересів [4]. Останні, полягають в тому, що розвиток і активне використання нових сортів
рослин є елементом продовольчої безпеки.
Як зазначається в літературі, людство зацікавлене у створенні умов, коли кожне нове
досягнення селекції здатне в повній мірі
проявити конкурентні переваги.
Герменевтика та розуміння публічного
інтересу в примусовому ліцензування не
завжди відбувається ясно і однозначно. У
науковій літературі зазначають, що визначення терміну «примусове ліцензування» є
дискусійним. У законодавстві Європейського Союзу термін визначається законом або
судовою практикою у контексті суспільного
інтересу, виділивши, зокрема, економічні,
соціальні, технічні та медичні складові.
На думку О. І. Чепис, в Україні публічний інтерес проявляється в двох протилежних аспектах – ступінь використання правовласником результатом інтелектуальної діяльності, що є складовою публічного інтересу, обмеженні прав власника авторських
прав на відповідний результат [5, c. 145].
Широта використання результатів у
промисловості відображає користь для невизначеного кола осіб. Публічний інтерес виражається у наявності попиту такого
результату на ринку товару. Попит визначає реальну потребу суспільства на певний
результат інтелектуальної діяльності. Однак наявність тільки одного попиту є недостатнім. Необхідно вимірювати соціальну
значимість. Другим підходом пояснюється
прагненням подолання негативних наслідків використання інтелектуальних прав, що
стримують економічний та інноваційний
розвиток, шкодять інтересам споживачів і
приросту суспільного блага.
Публічний інтерес у примусовому ліцензування визначає широту максимальних можливостей у здійсненні прав правовласника, та обмеження несанкціонованого
використання відповідних результатів інтелектуальної діяльності. Зацікавлені особи в отриманні ліцензії можуть реалізувати
право тільки тоді, коли обрана сфера діяльності буде затребувана суспільством буде

відповідати критеріям публічного інтересу.
В інших випадках це право залишиться нереалізованим.
Існує інститут примусового ліцензування у фармацевтичній сфері, як механізму
забезпечення балансу публічних і приватних інтересів [6, c. 33]. Даний напрям має
не тільки економічну складову, а й визначає
соціальну політику – здоров’я населення,
доступність до розробок лікарських засобів
невизначеного кола осіб.
Виключне право на використання розроблених лікарських препаратів оформляється патентом. Примусове ліцензування
направлено на обмеження патентної монополії на оплатній основі, є обмеженням
виключних прав патентовласника з метою
забезпечення доступу до відповідних медикаментів.
Згідно Паризької конвенції про охорону
промислової власності 1883 р, в п. 2 ч. А ст. 5
закріплено, учасники мають право розробити та прийняти законодавчі заходи, які реалізують видачу примусової ліцензії в умовах
зловживання виключним правом власника
патенту, наприклад, в разі невикористання
винаходу [7].
Положення міжнародного договору
створюють підстави для існування інституту
примусового ліцензування. Положення про
примусової ліцензії відображено в Угоді про
торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (далі – ТРІПС) [8]. Ст. 8 ТРІПС
закріплена можливість вжиття заходів необхідних для охорони здоров’я населення, для
сприяння громадським інтересам в життєво
важливих секторах соціально-економічного
та технічного розвитку. До таких заходів
може відноситися запобігання зловживання правами інтелектуальної власності з боку
власників прав. ТРІПС встановлює умови
використання результату інтелектуальної
власності без дозволу власника патенту.
Дозвіл на таке використання має ґрунтуватися на індивідуальних властивостей.
Зацікавлена особа зверталося до правовласника, але угоди не було досягнуто; використання необхідно для забезпечення потреб
населення і ринку. Дозвіл на використання, сума винагороди може бути предметом
судового розгляду. Міжнародне правове
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регулювання дозволяє не тільки застосовувати інститут примусового ліцензування, а
й встановлювати в національному законодавстві підстави використання, що визнається надзвичайною ситуацією і обставинами крайньої необхідності щодо охорони
здоров’я.
Перелік випадків видачі примусової ліцензії є вичерпним. В юридичній літературі
обґрунтована проблема про примусові ліцензії на лікарські препарати, необхідність
яких може виникнути у надзвичайних ситуаціях або обставинах крайньої необхідності
[9]. Законодавством порядок видачі ліцензії
на виробництво лікарських засобів у разі виникнення зазначених обставин не передбачений. Відсутність такого порядку може стати серйозною проблемою при виникненні
криз в охороні здоров’я.
Розвинена система охорони інтелектуальних прав є визначальним фактором для
вкладення інвестицій, не тільки у фармацевтичній сфері, але й в інших сферах. Аналіз
досвіду зарубіжних держав, свідчить про те,
що зловживання примусовим ліцензуванням може привести до негативних наслідків
для населення і для економіки країни.
Можливість вільного використання результату інтелектуальної діяльності без згоди правовласника визначені законодавством
України, що зумовлюється публічним інтересом. Зазначені положення визначають порядок і умови вільного відтворення твору,
використання в інформаційних, наукових,
навчальних і культурних цілях, користування бібліотеками, архівами та освітніми організаціями.
Існують інші випадки використання, але
з виплатою винагороди. Для спрощення
здійснення майнових прав в індивідуальному порядку автори, виконавці, виробники
фонограм і інші власники авторських і суміжних прав можуть створювати засновані
на членстві некомерційні організації, що
управляють правами на колективній основі. До останніх можна віднести громадське
об’єднання «Всеукраїнське авторське товариство» [10].
Метою Всеукраїнського авторського товариства є досягнення колективних інтересів і суспільних благ в області формування
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

ефективної системи правового захисту авторських прав шляхом здійснення діяльності з управління правами на колективній
основі. Всеукраїнське авторське товариство
здійснює збір, розподіл і виплату авторської
винагороди за різні способи використання
творів. Всеукраїнське авторське товариство
надає користувачам ліцензії на використання творів у сферах публічного виконання,
при повідомленні в ефір і по кабелю, відтворення шляхом механічного та магнітного
запису, тиражуванні творів образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва у
промисловості і в інших сферах.
Відповідно до чинного законодавства
використання творів можливо лише за згодою правовласника і виплатою авторської
винагороди. Для того щоб правомірно використовувати твори необхідно звернутися у Всеукраїнське авторське товариство за
відповідним дозволом і укласти ліцензійний
договір або договір про виплату авторської
винагороди.
Як правило, ліцензійний договір подібного роду не повинен містити конкретні
авторські твори. Предмет договору є істотною умовою, за яким має бути досягнуто
згоди. Судовою практикою встановлено відсутність в ліцензійному договорі вказівки на
використання конкретних творів авторів і
перелік оприлюднених творів. Це не свідчить про те, що умова про предмет договору
сторонами не узгоджена.
Виплата винагороди за користування
твором є обов’язковою умовою. Звернення
в організацію, колективно керуючу авторськими правами, є зручним способом отримання дозволу, особливо коли використовується велика кількість творів різних авторів.
Укладення договору дозволяє користуватися твором правомірно, а власник отримує
відповідну винагороду.
Висновки
Примус у праві інтелектуальної власності встановлено на користь приватної особи
для задоволення приватних інтересів і в
публічному інтересі. Така форма примусу
пов’язана з обмеженням прав правовласника, встановленням меж реалізації та здійснення інтелектуальних прав. Відбувається
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стримування правовласника за допомогою
обмежувальних заходів, що дозволяє користуватися результатом інтелектуальної діяльності іншим суб’єктам.
Обмеження та заборони є основоположними елементами забезпечення доступу до
знань і факторами соціально-економічного
розвитку. Обмеження та заборони гарантують, що право інтелектуальної власності
служить інтересам авторів, правовласників і
користувачів, невизначеному колу осіб.
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SUMMARY
The article considers some measures of coercion in
the public interest in intellectual property law. Coercion
is a universal method used by the state to influence the
behavior of subjects in the field of intellectual property
rights, used in cases where it is necessary to ensure the
public interest of society and the state. The basis of the
division of interests mediated by the right to private and
public are: the degree of commonality; the nature of the
needs to be met; subjective composition. Private and
public interests in intellectual property law reflect different aspects of legal reality, interrelated have a sign
of system city; to ensure the effectiveness of legal regulation, it is necessary to maintain a balance. The balance
of private and public interests means a harmonious
combination of interests of rights holders and society
in the creation and use of works of science, literature,
art, which meets the needs of the author, public access to
works of science, literature, art, cultural values, educational, educational and other goals, freedom of creativity and progressive development of society. Coercion in
intellectual property law is established in favor of an
individual to satisfy private interests and in the public interest. This form of coercion is associated with the
restriction of the rights of the right holder, the establishment of limits on the exercise and exercise of intellectual
property rights. There is a restraint of the right holder
by means of restrictive measures that allows to use result of intellectual activity to other subjects. Restrictions
and prohibitions are fundamental elements of ensuring access to knowledge and factors of socio-economic
development. Restrictions and prohibitions ensure that
intellectual property rights serve the interests of authors,
right holders and an indefinite number of persons.
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розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Однак, для ефективної протидії корупції
необхідний якісний рівень взаємодії усіх
антикорупційних органів. Відтак, актуальним аспектом виступає дослідження
правових основ взаємодії Національного
агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з
правоохоронними органами.

Досліджено сутність та особливості категорій «правова основа», «взаємодія» з огляду на відсутність їх уніфікованого розуміння.
Встановлено правові основи взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з
правоохоронними органами. Проаналізовано
положення спеціального Закон України «Про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів» та підзаконних нормативно-правових
актів в контексті міжвідомчої взаємодії.
Ключові слова: правові основи, взаємодія,
міжвідомча взаємодія, виявлення та розшук
активів, управління активами.
Постановка проблеми
Проблематика забезпечення належного механізму виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, набуває в сучасних умовах для України пріоритетного
значення. Адже системна протидія корупції є найважливішою умовою побудови демократичної правової держави та дотримання прав і свобод людини та громадянина. У зв’язку із необхідністю виконання
Національного плану заходів з виконання
другої фази Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму
для України, було створено Національне
агентство України з питань виявлення,
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Адміністративно-правові засади міжвідомчої взаємодії органів публічної адміністрації в тих чи інших ракурсах неодноразово досліджували В. Пилаєва, О. Винников,
О. Кверт, Б. Семерей, О. Совгіря, С. Гречанюк, І. Квеліашвілі, М. Мазуркевич [1, с. 60].
Однак, що стосується правового забезпечення взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з правоохоронними
органами, то наявні лише поодинокі наукові
праці.
Метою статті є теоретико-прикладний
аналіз правових основ взаємодії Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з
правоохоронними органами.
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Виклад основного матеріалу д
ослідження
Загалом відмітимо, що сьогодні зовсім не
сформоване однозначне розуміння адміністративно-правових засад та відсутнє трактування терміну «співробітництво Агентства
з правоохоронними органами». З огляду на
зазначене, дослідимо детальніше вказані аспекти з метою вдосконалення системи законодавства, що забезпечує взаємодію органів
державної влади у сфері протидії корупції.
Науковець К. Л. Бугайчук, провівши велику узагальнюючу роботу щодо визначення сутності поняття «правова основа», виокремив її наступні характерні риси:
– під правовою основою розуміють або
систему нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється відповідна суспільно-значима діяльність органів держави, або
сукупність правових норм, які встановлюють правила поведінки фізичних чи діяльності юридичних осіб;
– правова основа закріплює принципи,
алгоритми та правила здійснення відповідної діяльності органів державної влади та їх
посадових осіб;
– правова основа встановлює права та
обов’язки учасників відповідних суспільних
відносин, а також межі їх відповідальності
у випадку порушення положень нормативних актів [2, с. 126].
Дослідниця Б. Мельниченко аналізуючи
необхідність створення належної нормативно-правової основи організації та діяльності
органів публічного управління, яка повинна
бути максимально наближеною до європейських стандартів, під правовою основою організації й діяльності органів публічної влади розуміє систему нормативних актів, що
визначають функції, компетенцію, форми і
методи діяльності органів державної влади і
місцевого самоврядування, а також їх структурних підрозділів; при цьому, наголошує,
що для цих актів характерним є те, що правові норми, які в них містяться, є переважно
імперативними [3, с. 174].
У свою чергу, науковець А. В. Лапкін
вказує, що правові основи прокурорської діяльності – це сукупність правових норм, які
визначають засади організації та діяльності
органів прокуратури України, встановлю-

ють статус працівників органів прокуратури, регулюють правовідносини, що виступають об’єктом прокурорської діяльності,
регламентують її порядок, визначають способи, методи і засоби її здійснення [4, с. 18].
Дослідник А. Є. Голубов зазначає, що
правова основа провадження в справах про
злочини неповнолітніх являє собою системне утворення, яке складається з різних
за своєю правовою природою, юридичною
силою та змістом нормативно-правових актів, але єдиних у їх призначенні – містити в
собі правові норми, якими регулюється правозастосовна діяльність в межах вказаного
провадження [5, c. 141].
Схожу позицію висловлює і науковиця
С. Г. Серьогіна, визначаючи правову основу
як сукупність правових норм, що регулюють
суспільні відносини, які виникають у процесі організації й функціонування органів публічної влади, закріплюють елементи їх організації і діяльності. Крім того, наголошує,
що норми, що становлять правову основу
організації та діяльності органів публічної
влади, наповнені єдиним юридичним змістом, але можуть бути диференційовані й за
іншими ознаками [6, с. 77-78].
У свою чергу, аналізуючи синонімічне за
значенням поняття «взаємодія», дослідник
Л. Фещенко виокремлює характерні ознаки
такої діяльності, серед яких:
– взаємодія існує лише за наявності двох
і більше співіснуючих явищ;
– взаємодія має місце лише тоді, коли
явища існують водночас;
– наявність у взаємодіючих елементів
схожих властивостей;
– взаємодія явищ, які мають між собою
взаємний зв’язок і взаємообумовлені;
– при взаємодії об’єкти змінюються;
– здатність кожного із взаємодіючих
об’єктів виступати одночасно і причиною, і
наслідком;
– можливість настання позитивних і негативних наслідків взаємодії [7, с. 18].
Науковиця С. Кожушко сформувала наступний перелік ознак взаємодії: активні
дії, що здійснюються індивідами стосовно
одне одного; співвідношення власних цілей
та організація їхнього досягнення, отже,
взаємність учасників взаємодії; розуміння
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контексту, в якому відбувається взаємодія,
вибір позицій взаємодії, що дозволяють досягти власних цілей, взаєморозуміння [8].
Розглянувши детально елементи поняття «правові основи взаємодії», перейдемо до
характеристики безпосередньо правового
регулювання спільної діяльності Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з
правоохоронними органами.
Правовою основою співробітництва
Агентства з правоохоронними органами
слугують Конституція України, міжнародні
договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Закон України «Про Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів» від 10 листопада 2015 року
№ 772-VIII, Постанова Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2018 року № 613 «Про
затвердження Положення про Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів», Наказ
Національного агентства України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку взаємодії при розгляді звернень
органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів
іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» № 115/197-о/297/586/869/857
від 20 жовтня 2017 року та інші нормативно-правові акти.
Основоположну роль на законодавчому
рівні у процесі співробітництва Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
з правоохоронними органами відіграє Закон України «Про Національне агентство
України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Як вказували
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

розробники даного Закону, він покликаний
забезпечити невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних
правопорушень, насамперед корупційних,
через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки; крім того, прийняття
Україною європейських правил щодо ефективного розшуку, менеджменту арештованими активами та їх конфіскації дасть можливість забезпечити ефективну співпрацю
з європейськими органами кримінальної
юстиції та повернути до України виведені у
злочинний спосіб активи [9].
Крім того, частина 1 статті 17 «Виконання Національним агентством звернень органів досудового розслідування, прокуратури
та судів» зазначеного спеціального Закону,
встановлює, що Національне агентство забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів
щодо виявлення, розшуку активів та надає
відповідь у найкоротший можливий строк,
але не пізніше ніж протягом трьох робочих
днів з дня надходження звернення, або в
інший більш тривалий строк, зазначений у
ньому. Цей строк може бути продовжений
за погодженням з органом досудового розслідування, прокуратури та судом [10].
Такий вид співробітництва є пріоритетним у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів, оскільки
прямо випливає із функцій, передбачених у
статті 9 цього ж Закону:
- здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду
(слідчого судді);
- здійснення співробітництва з органами
іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку
та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;
- надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам,
прокурорам та суддям з питань, пов’язаних
з виявленням, розшуком, проведенням
оцінки та управлінням активами.
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З огляду на необхідність більш ґрунтовного врегулювання усіх аспектів, що стосуються взаємодії між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та слідчими,
детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури було затверджено Наказ Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України,
Генеральної прокуратури України, Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії
при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та
виконанні запитів іноземних держав щодо
виявлення та розшуку активів» № 115/197о/297/586/869/857 від 20 жовтня 2017 року.
Із аналізу змісту зазначеного Наказу
можна дійти висновку про закріплення ним
переліку форм співробітництва із визначенням кожної з них. Зокрема, у Розділі I «Загальні положення» наведені наступні форми
співробітництва:
- надання висновку - інформації Національного агентства про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час
виконання визначених законом функцій та
повноважень Національного агентства та не
вказані у зверненні;
- надання відповіді - документу Національного агентства, складеного за результатами опрацювання звернення;
- надання запиту Національного агентства - звернення Національного агентства
до відповідного органу досудового розслідування, органів прокуратури про надання
відомостей, необхідних для складання та
надання Національним агентством відповіді
на іноземний запит, які відсутні у розпорядженні Національного агентства;
- надання звернення - адресованого Національному агентству запиту суб’єкта звернення щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у
кримінальному провадженні, що знаходиться у провадженні суб’єкта звернення;

- надання іноземного запиту - запиту відповідного органу іноземної держави, уповноваженого нею на виконання функцій
установи з повернення активів, щодо одержання від Національного агентства інформації з питань, пов’язаних з виявленням,
розшуком та управлінням активами.
Відповідно до статті 15 Закону України
«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство може
укладати з окремими державними органами
та/або органами місцевого самоврядування
угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією [10]. Відтак, 1 серпня 2017
року Національним агентством України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, та Національним антикорупційним бюро України підписано Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Положення Меморандуму спрямовані
на реалізацію інформаційно-аналітичної
діяльності, обмін інформацією, необхідною
для недопущення, виявлення і припинення кримінальних корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. Також у рамках співпраці Національне
агентство та Національне бюро домовилися
про проведення консультацій, робочих зустрічей, навчальних заходів, програм стажування з метою обміну досвідом і налагодження ефективної системи виявлення,
розшуку активів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень та
інших злочинних діянь [11].
Дослідимо інший нормативно-правовий
акт, що має вагоме значення у співпраці Національного агентства з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та
правоохоронних органів – спільний наказ
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
та Державного бюро розслідувань «Про
затвердження Порядку взаємодії АРМА і
Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів» № 151/262 від
26 квітня 2021 року. Набрання даним до-
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кументом чинності дало змогу практично
врегулювати взаємовідносини між АРМА та
ДБР в процесі виконання відомствами своїх повноважень, що є важливою складовою
формування державної політики у сфері
виявлення та розшуку активів [12]. Основна мета даного Наказу - забезпечити належну взаємодію при розгляді Національним агентством звернень Державного бюро
розслідувань і виконанні запитів іноземних
держав щодо виявлення та розшуку активів.
Коло питань, на вирішення яких спрямоване затвердження вказаного Наказу становлять:
- виконання АРМА звернень ДБР щодо
виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може
бути накладено арешт у кримінальному
провадженні;
- виконання ДБР запитів АРМА щодо надання інформації, необхідної для складання
АРМА відповіді на запит відповідного органу іноземної держави;
- розгляд ДБР інформації АРМА щодо
ознак кримінальних правопорушень, виявлених ним під час виконання визначених
законом функцій та повноважень АРМА,
інших питань, пов’язаних з виконанням повноважень АРМА [13].
Загалом відмітимо, що структура даного
Наказу фактично дублює положення Наказу
Національного агентства України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України «Про затвердження
Порядку взаємодії при розгляді звернень
органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів
іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» № 115/197-о/297/586/869/857
від 20 жовтня 2017 року, закріплюючи лише
деякі уточнення у контексті діяльності Державного бюро розслідувань. Зокрема, наказ
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
та Державного бюро розслідувань «Про заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

твердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення
та розшуку активів» № 151/262 від 26 квітня
2021 року складається із наступних розділів:
- Розділ I. Загальні положення,
- Розділ II. Суб’єкти звернення,
- Розділ III. Вимоги до звернення,
- Розділ IV. Відмова у розгляді звернення,
- Розділ V. Строки розгляду звернення,
- Розділ VI. Розгляд звернень,
- Розділ VII. Висновки АРМА,
- Розділ VIII. Моніторинг результатів
розгляду звернень та висновків,
- Розділ IX. Витребування АРМА інформації для виконання іноземного запиту.
Висновки і перспективи подальших
розвідок
Таким чином, аналізуючи особливості
правових основ взаємодії Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів з державними органами, можна констатувати
наявність фундаментальних положень для
забезпечення ефективної спільної діяльності. Позитивно оцінюємо закріплення законодавцем чіткого переліку функцій Національного агентства та можливість співпраці,
яка може мати обов’язковий характер для
всіх сторін, з будь-яким державним органом. Разом з тим, актуальними для подальших наукових розвідок є питання чіткої регламентації меж, напрямів, форм та строків
взаємодії для належної реалізації механізму
міжвідомчої спільної діяльності.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀÕÎÄ²Â, ÑÏÐßÌÎÂÀÍÈÕ ÍÀ
ÂÈßÂËÅÍÍß ÒÀ ÓÑÓÍÅÍÍß ÊÎÍÊÐÅÒÍÈÕ
ÏÐÈ×ÈÍ ² ÓÌÎÂ ØÀÕÐÀÉÑÒÂÀ, ÙÎ Â×ÈÍßªÒÜÑß
ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÀÍÎÞ ÃÐÓÏÎÞ
ÍÅÄÇÅËÜÑÜÊÀ Ãàëèíà Âñåâîëîä³âíà - ïîøóêóâà÷ Ïðèâàòíîãî âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà ïðàâà»
ÓÄÊ 343.9.01
Жодне суспільство не може існувати без
власності, яка, будучи економічною основою,
значною мірою визначає політичні, моральні,
правові та інші відносини. Згідно з сучасним
уявленням про систему соціальних цінностей,
право власності розцінюється як найбільше із
соціальних благ особистості. Отже, посягання цього благо є, у сенсі, посяганнями на особистість.
Серед злочинів проти власності особливе
місце посідає шахрайство. Незважаючи на
те, що в кількісному відношенні шахрайські
посягання поступаються крадіжкам та грабежам, за темпом зростання кількості зареєстрованих випадків скоєння шахрайства цей
вид злочину значно випереджає інші злочини
проти власності.
Актуальність вивчення шахрайств, що
вчиняються організованими групами, обумовлена і тим, що шахрайство є найвищим
професійним і рецидивним проявом корисливої злочинності. Заволодіння чужим майном
шляхом обману або зловживанням довірою на
відміну від інших форм розкрадання завдає
найбільш відчутних матеріальних збитків,
що зумовлено тривалою та ретельною підготовкою. В результаті шахрайство важко
розкривається і розслідується, його специфіка
вимагає спеціальних знань не тільки в галузі юриспруденції, а й психології, психіатрії,
судової медицини, техніки та інших сфер діяльності. У зв’язку з цим необхідно глибоке і
всебічне дослідження шахрайств, що вчиняються організованими групами. Зокрема, виªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

робити дієві заходи запобігання шахрайства,
що вчиняються організованими групами.
Ключові слова. Шахрайство, загальносоціальні заходи, спеціально-кримінологічні заходи, організована група, запобігання.
Виклад основного матеріалу
Запобігання злочинності є багаторівневою системою заходів, спрямованих на: а)
виявлення, усунення, мінімізацію та (або)
послаблення причин і умов злочинності; б)
виявлення та усунення криміногенних та
віктимогенних ситуацій; в) виявлення груп
населення підвищеного кримінального ризику та мінімізація цього ризику.
Йдеться про систему з чітко вираженими цілями, засобами, механізмом функціонування суб’єктів, наявністю правового,
наукового, інформаційно-аналітичного, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
Залежно від цілей та рівня профілактичної діяльності у кримінології прийнято виділяти два види запобігання злочинності:
- загальносоціальне запобігання – система заходів економічного, політичного,
ідеологічного, організаційного характеру,
вкладених у розвиток економіки, підвищення культурного і матеріального рівня життя
громадян, формування світогляду і вирішують цим завдання ліквідації причин злочинності [1, с.75];
- спеціально-кримінологічне запобігання - система заходів, безпосередньо спрямо230
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ваних на усунення детермінаційних факторів злочинності [2, с.13].
Загальносоціальне запобігання організованого шахрайства можна визначити як
сукупність великомасштабних заходів, що
забезпечують стабільний розвиток суспільства. Воно переслідує набагато ширші цілі,
ніж усунення причин та умов цих злочинів.
Вирішуючи низку соціально значущих завдань, заходи загальносоціальної профілактики «попутно» активізують антикриміногенні ресурси суспільства [3, с.88].
Залежно від характеру їх впливу на криміногенні процеси загальносоціальні заходи запобігання злочинності пропонується
розділяти на такі групи: нейтралізуючі та
компенсуючі об’єктивні негативні явища,
що запобігають виникненню небажаних
суб’єктивних явищ, що ліквідують їх [4,
с.20].
За критерієм співвідношення цілей А.Е.
Жалінський виділяє дві групи загальносоціальних профілактичних заходів:
1) заходи, у яких мета ліквідації причин
злочинності є обов’язковою передумовою,
проміжним етапом досягнення головної
мети. Яскравий приклад – заходи виховання трудової моралі, трудової дисципліни.
Вони не можуть досягти своїх цілей, якщо
не буде вирішено у цій сфері завдання усунення причин злочинів;
2) заходи, у яких мета усунення причин злочинності досягається паралельно з
головною. Типовий приклад - реформування економіки країни [1, с.80].
Даний підхід є найбільш доцільним як
з позиції оптимального планування боротьби зі злочинністю, так і з позиції розкриття
специфіки загальносоціального запобігання
організованих шахрайств.
До загальносоціальних заходів, у яких
мета ліквідації причин шахрайства є
обов’язковою передумовою, можна віднести
такі заходи:
1) економічні перетворення. 2) політичні заходи. 3) соціальне забезпечення громадян. 4) підтримка освіти та культури.
Розглядаючи спеціальне запобігання як
діяльність правоохоронних органів та інших суб’єктів профілактики, спрямовану на
усунення причин та умов, що зумовлюють
скоєння різних злочинів, важко погодиться

з його зведенням до запобігання конкретним злочинам або до психологічного впливу.
Зважаючи на кримінологічну неоднорідність злочинів, що входять до категорії організованого шахрайства, було б помилково
говорити про наявність універсальної моделі їх запобігання.
У зв’язку з цим вважаємо за можливе оцінити загальну стратегію його запобігання та
визначити тактику профілактики окремих
видів організованого шахрайства.
Серед стратегічно важливих заходів запобігання шахрайству, що вчиняється організованими групами та злочинними організаціями, необхідно виділити такі:
- спостереження, оцінка та статистичний вимір організованого шахрайства. Як
зазначають експерти, на результативність
запобіжної діяльності впливають недоліки
її інформаційного забезпечення. Зокрема
не можна визнати повним первинний облік
групових злочинів, а також осіб, причетних
до організованого шахрайства. У статистиці відображається участь особи у злочинній
групі, активність її злочинної діяльності, але
не враховується раніше вчинені ним злочини у складі організованої групи чи злочинної організації, тоді як саме ця інформація
впливає на оцінку стійкості організованої
злочинності. Щодо учасників злочинного
формування, які раніше вчиняли групові
злочини, повинні бути розроблені особливі
заходи профілактики, спрямовані на запобігання їх входженню до нових груп.
На спеціалізовані відділи із запобігання
організованій злочинності слід покласти також обов’язок виявляти, ставити на облік та
здійснювати нагляд за особами, раніше засудженими за шахрайство. Крім того, слід
проводити облік осіб, які перебувають у
злочинних формуваннях або причетних до
їх діяльності. Цей захід матиме як інформаційне, так і попереджувальне значення,
оскільки враховані особи будуть обізнані у
тому, що з ними ведеться спостереження [5,
с.160].
−
створення на основі аналізу кримінальної обстановки та умов, що об’єктивно
перешкоджають здійсненню організованого
шахрайства. У цьому напрямку заслуговує
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на увагу організація фінансового моніторингу за діяльністю суб’єктів господарювання,
що перебувають у групі криміногенного або
віктимогенного ризику; контроль за операціями з грошима, особливо з використанням офшорних компаній, створення порталів правової допомоги жертвам шахраїв;
розробка інформаційних листів з описом
сучасних схем шахрайства та ін.;
−
обмін інформацією, що є у правоохоронних органах, про криміногенні фактори з недержавними та іншими органами,
громадськими організаціями;
−
технічна та інформаційна оснащеність підрозділів, що займаються боротьбою
з організованою злочинністю;
−
підвищення ефективності роботи
правоохоронних органів щодо виявлення
та розслідування організованих злочинів.
Результати дослідження показали, що
основною проблемою профілактики шахрайств є відсутність необхідної спеціалізації підрозділів МВС при організації та
здійсненні профілактики злочинів, серйозною проблемою є також слабка взаємодія
між суб’єктами профілактики, а також відсутність єдиного координуючого органу та
ефективної системи контролю за виявленням та розслідуванням організованих злочинів.
Ефективному запобіганню шахрайства,
скоєного у складі організованої групи, сприяє зміцнення кадрового складу, ретельний
відбір фахівців, оцінка кваліфікації та рівня
професіоналізму працівників та оперативне
виявлення фактору корупції. Для запобігання професійній деформації працівників
правоохоронних органів слід, серед іншого,
підвищувати рівень їхнього матеріального
благополуччя за рахунок збільшення розміру зарплати та надання соціальних пільг.
Важливим напрямом у запобіганні організованому шахрайству мають стати заходи, спрямовані на покращення контактів
правоохоронних органів із засобами масової
інформації. Інформування населення про
найпоширеніші прийоми шахрайства має
стати одним із найважливіших напрямів
співробітництва [6, с.293].
Серед загальносоціальних заходів, у
яких мета усунення причин організованого
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

шахрайства досягається паралельно з головною, слід зазначити заходи, створені задля
розвитку економіки та підтримки приватного бізнесу.
Загалом аналіз нормативних джерел та
статистичних даних переконує в тому, що
загальносоціальна профілактика шахрайства, що здійснюється організованими групами, може бути ефективною лише за дотримання таких умов:
- кожен соціальний, політичний чи економічний захід має ґрунтуватися на результатах системних соціологічних досліджень
та моніторингу законодавства;
- воно повинно мати системний характер
і проводиться у рамках узгоджених програм
та стратегій загального та регіонального
розвитку;
- профілактична діяльність повинна
мати цілі, завдання та необхідну матеріальну базу;
- загальносоціальне запобігання злочинності передбачає спільну діяльність влади
всіх рівнів із залученням фізичних та юридичних осіб, а також неодмінною участь
ЗМІ.
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SYSTEM OF MEASURES AIMED AT
IDENTIFYING AND ELIMINATING
SPECIFIC CAUSES AND CONDITIONS OF
FRAUD COMMITTED BY AN ORGANIZED
GROUP
Abstract. No society can exist without
property, which, as an economic basis, largely
determines political, moral, legal and other
relations. According to the modern idea of
the system of social values, property rights are
regarded as the greatest of the social benefits
of the individual. Thus, the encroachment of
this good is, in a sense, an encroachment on the
individual.
Among crimes against property, fraud
occupies a special place. Despite the fact that
the number of fraudulent encroachments
is inferior to theft and robbery, the rate of
increase in the number of registered cases of

fraud is significantly ahead of other crimes
against property.
The relevance of the study of fraud
committed by organized groups is due to the
fact that fraud is the highest professional and
recidivist manifestation of mercenary crime.
Unlike other forms of theft, taking someone
else’s property by deception or abuse of
trust causes the most significant material
damage, which is due to long and careful
preparation. As a result, fraud is difficult to
detect and investigate, its specifics require
special knowledge not only in law but also in
psychology, psychiatry, forensics, technology
and other fields. In this regard, an in-depth
and comprehensive study of fraud committed
by organized groups is needed. In particular,
develop effective measures to prevent fraud
committed by organized groups.
Key words. Fraud, general social measures,
special criminological measures, organized
group, prevention.
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çàêëàäó «Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà ïðàâà»
ÓÄÊ 343.9.01
Злочинність, як прояв протиправних посягань, є однією з актуальних проблем нашої
держави, а протидія їй – важливий напрямок
діяльності держави в цілому, та правоохоронних державних органів зокрема. За всіх часів
корисливо-насильницька злочинність сприймалася як серйозна загроза найвищим соціальним цінностям, що зумовлювало суспільний
запит на вироблення дієвих форм протидії та
засобів захисту інтересів людей, суспільства і
держави від корисливих насильницьких злочинних посягань, зниження ризику стати
жертвою цих злочинів.
Необхідність вивчення жертви злочину
була повною мірою усвідомлена вченими тільки після Другої світової війни. У різних країнах
у післявоєнний період актуальність поведінки
жертв злочинів зумовила виникнення наукового напряму – віктимології. Значну увагу віктимологічним проблемам приділяють італійські вчені, передусім, проблемам надання
допомоги жертвам викрадення, статевих злочинів, злочинів, учинених проти осіб похилого
віку.
В даній статті проводиться історичний
екскурс розвитку та виникнення такого поняття як «віктимологія».
Ключові слова. Віктимологія, жертва злочину, віктимність, історичний розвиток.
Виклад основного матеріалу
Незважаючи на дефіцит статистичної інформації, віктимологічна проблематика загалом, у тому числі проблема захисту жертв
злочинів, завжди викликала інтерес і приªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2020

вертала увагу вчених у галузі кримінального права, кримінології та кримінального
процесу. Під цим кутом зору розглядалися різні прикладні аспекти проблематики
жертв, будувалася віктимологічна доктрина
профілактики злочинів, поступово формувалися підходи до вирішення питань, так
чи інакше пов’язаних із проблематикою
потерпілих (латентна злочинність, проблема вини, профілактика злочинів, види
покарання, відшкодування збитку тощо).
Щодо цього неможливо переоцінити значний внесок у розробку названих проблем
наукових досліджень і публікацій С.Б. Алімова, О.Д. Бойкова, П.С. Дагеля, О.М. Джужі, А.І. Долгової, В.Є. Квашиса, В.П. Коновалова, Н.Ф. Кузнецової, В.С. Мінської,
О.Є. Михайлова, Є.М. Моісеєва, В.І. Полубинського, Д.В. Рівмана, В.Я. Рибальської,
В.О. Тулякова, В.С. Устинова, Г.Й. Шнайдера, С.П. Щерби та, передусім, Л.В. Франка –
засновника віктимології. Однак комплексне
вивчення проблеми кримінологічної віктимології до цього часу не проводилося.
Світова стратегія боротьби зі злочинністю в нашій країні переходить до системного впливу на неї. Тобто втілюються в життя
комплексні програми загальносоціальних
та кримінально-правових заходів протидії
цьому негативному явищу. Вітчизняні кримінологи зробили вагомий внесок у результати таких розробок. Але поки що їх зусилля спрямовані переважно на опрацювання
заходів впливу на злочини та осіб, які їх
вчиняють. Жертва ж злочину, як правило,
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залишається поза увагою. Як наслідок, до
цього часу нема повного обліку потерпілих,
а тому не вивчаються їх соціальнодемографічні, соціально-рольові, морально-психологічні, психічні та правові характеристики,
роль у генезисі злочинної поведінки, розмір
заподіяних їм збитків тощо. Заходи віктимологічної профілактики часто мають фрагментарний характер, а особа потерпілого
розглядається лише як джерело інформації
про злочин і злочинця та як сторона кримінального процесу. Разом з тим, у зарубіжних країнах із кінця 40-х років ХХ століття
послідовно втілюється ідея захисту жертв
злочинів від протиправних дій злочинців та
свавілля державних чиновників. Бенджаміном Мендельсоном, Гансом фон Хентігом,
Генрі Елленбергером у той час були започатковані дослідження механізму злочинної
поведінки з урахуванням віктимологічних
аспектів [8;10;12;9].
У попередні часи наукова думка ігнорувала названу проблематику. Ще у XVIII столітті розробка таких найважливіших проблем кримінального права та кримінології,
як проблема відповідальності, вини, причини злочинності, особи злочинця тощо, була
спрямована на пріоритетне вирішення завдань із забезпечення безпеки суспільства
від злочинців. З цією метою один з найбільш видатних представників класичної
школи кримінального права Єремія Бентам
(сучасник і прихильник концепції видатного вченого Чезаре Беккаріа) ще 200 років
тому пропонував запровадити для жертв
злочинів компенсацію збитків, щоб ще більше залякати і покарати злочинця.
Пізніше цю ідею підтримав видатний
представник - позитивіської школи Рафаель
Гарофало, розглядаючи компенсацію потерпілим як засіб посилення соціального захисту населення і водночас як засіб ресоціалізації правопорушників. Тим часом представники обох шкіл кримінального права
— незалежно від їхніх розбіжностей щодо
причин злочинності та природи злочинної
поведінки – розглядали такі категорії «злочинець» та «жертва» як статичні, а самі ці
поняття для них перетворилися на стереотипи; причому такі погляди зберігалися ще
дуже довго [4].

Протягом століть суспільство практично
не помічало людей, яким злочинці завдавали душевної або матеріальної шкоди, а їх насущні потреби в практиці, що встановилися,
ігнорувалися правовою системою. Проте в
останні десятиліття поліція, прокуратура,
судді, законодавці, політичні діячі, журналісти, письменники, працівники сфери виробництва товарів та послуг, а також соціологи, які вивчають проблеми злочинності,
стали нарешті виявляти інтерес до жертв
злочинів [5].
Здавна і досить чітко було сформульовано визначення злочинного діяння та дано
його класифікацію за складами злочину. Фахівці не оминули своєю увагою і його «головний елемент» - правопорушника. Проте
жертва протиправного діяння значний час
наукового інтересу не викликала. Тільки в
30-ті роки двадцятого століття вчені починають звертати все більшу увагу на особистість і поведінку потерпілого від злочину, на
його роль у зародженні та розвитку злочинної поведінки. Висловлюються міркування у
тому, що є особи, схильні у певних життєвих
ситуаціях частіше за інших ставати жертвами злочинної агресії.
У 1941 р. німецький кримінолог Герберт
фон Гентіг, який ховався від фашистів США,
опублікував цікаву статтю «Зауваження
щодо інтеракції між злочинцем і жертвою».
Основною для віктимології стала робота
«Злочинець та його жертва», видана в 1948
році. Тут Гентіг наводить цікавий матеріал,
що характеризує різні ситуації, пов’язані з
особистістю та поведінкою потерпілого, дає
типологію жертв, розробляє питання про
відносини, зв’язки між жертвою та злочинцем, виявляє їхнє значення в ґенезі скоєння
злочину.
Віктимологічним проблемам у його книзі була присвячена лише остання частина,
яка називалася «Жертва» (у першій частині досліджувалися проблеми будови тіла як
фактора злочинності, у другій розглядалися
соціобіологічні елементи злочину, у третій –
проблеми географії злочинності).
У 1947 р. у місті Бухаресті на конференції психіатрів Б. Мендельсоном було прочитано доповідь про нову галузь біопсихосоціологічних наук - віктимології. У 1949 р.
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американський психіатр Ф. Вертхам опублікував книгу The Show of violence (Картина
насильства), в якій він, обґрунтовуючи необхідність віктимології, писав: «Жертва вбивства-забута людина. За сенсаційним обговоренням анормальної психології вбивці ми
забуваємо наголосити на відсутності захисту
з боку жертви. Не можна зрозуміти психологію жертви, не розуміючи соціології жертви. Нам потрібна наука віктимологія» [9].
Основні ідеї віктимологів зводилися
до наступного. Поведінка жертви істотно
впливає на мотивацію злочинної поведінки. Воно може полегшувати та навіть провокувати його. Навпаки, оптимальна поведінка може унеможливити злочинне посягання
(або звести його ймовірність до мінімуму,
або принаймні дозволить уникнути серйозних негативних наслідків криміналу).
У нашій країні поглиблена розробка
проблем віктимології розпочалася після
шістдесятих років. Інтерес до цієї проблеми
був метою всебічного пізнання віктимних
ситуацій, що відповідає внутрішній логіці
кримінологічної науки та вимозі комплексності заходів боротьби зі злочинністю.
Починаючи з 1960-х років багато громадських рухів стали привертати увагу до
становища потерпілих. Жіночий рух, що
виник у той час, кинув виклик традиційній
байдужості, що виявлялася по відношенню
до жінок - жертв насильства з боку чоловіків. За його ініціативою було розпочато такі
проекти самодопомоги, як створення кризових центрів для жінок, які постраждали від
зґвалтування, та притулків для жінок, що
зазнають побоїв. Рухи за громадянські права та свободи вимагали рівного захисту всім
людей, які перебувають під захистом закону. Вони виступали як проти жорстокого
поводження поліції з особами, що належать
до різних меншин, так і проти-насильства
(судів Лінча, вибухів бомб, вбивств з політичних мотивів), розв’язаного расистськими
групами [5]. Рух за підтримання закону та
порядку критично сприйняв рішення Верховного суду, яке, як тоді здавалося, змінило
судову систему на користь злочинців (включаючи підозрюваних, обвинувачених та
ув’язнених) та завдавало шкоди невинним
особам, які постраждали від них.
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Віктимологія набула великого поширення за кордоном. З 1973 року проводяться
міжнародні симпозіуми з віктимології. Перший відбувся в Єрусалимі (Ізраїль), потім у
1976 році – у Бостоні (США), у 1979 році – у
Мюнстері (ФРН), у 1982 році – у Токіо/Кіото
(Японія), у 1985 році – у Загребі (Югославія), у 1988 році - знову в Єрусалимі, у 1991
- у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) та у 1994 році
- в Аделаїді (Австралія). У роботі останнього
9-го Міжнародного конгресу віктимологів,
що відбувся 24-29 серпня 1997 року в Амстердамі (Нідерланди), взяли участь понад
700 представників із 56 країн усіх континентів [6].
Крім того, питання віктимології обговорювалися на міжнародних з’їздах та нарадах. На міжнародному конгресі з кримінології, що проходив у 1970 році в Мадриді,
угорські вчені виступили з доповіддю про
розвиток віктимології у соціалістичних країнах. Питання віктимології були предметом
обговорення на 11 міжнародному конгресі
кримінального права, що відбувся 1974 року
в Будапешті. У 1974 році у Варшаві працював міжнародний симпозіум з кримінального права, де серед інших розглядалися питання правового становища потерпілого від
злочину [7].
У багатьох країнах сформувалися віктимологічні суспільства, а 1979 року на міжнародному конгресі було засновано Всесвітнє
товариство віктимологів. Завданням цього
товариства стала координація діяльності
вчених різних країн щодо розробки заходів
віктимологічної профілактики злочинності [3].
На початку 1980-х років рух за захист
прав потерпілих об’єднали свої зусилля у
прагненні підтримати тих, хто намагався
вплинути на офіційний розгляд злочинів,
скоєних проти них.
Західні кримінологи висунули на перший план біологічні причини взаємовідносин злочинця і потерпілого, особливу генетичну схильність жертви.
У статтях польських авторів А. Бахраха
“Кримінологічні і віктимологічні аспекти
автодорожніх пригод” (1956 рік), Б. Холиста “Роль потерпілого в генезисі вбивства”
(1956 рік), А. Фріделя “Розбій у світлі кримі-
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налістики і кримінології” (1974 рік), X. Канигонського і К. Степовика “Кишеньковий
злодій і його жертва” (1991 рік), “Крадіжки автомобілів” (1993 рік), С. Пікульського
“Вбивство з ревнощів” (1990 рік) розглядаються особливості специфіки досліджуваних
злочинів, “винні” і “невинні” віктимогенні схильності жертви. У 1990 році вийшла
у світ фундаментальна робота Б. Холиста з
віктимології, у якій шляхом використання
значних соціологічних і психологічних даних здійснюється аналіз поведінки жертви
злочину та її ролі у конкретній кримінальній ситуації.
У 1994 році, вчені кафедри кримінології та юридичної соціології Національної
академії внутрішніх справ України підготували та опублікували навчальний посібник “Проблеми потерпілого від злочину
(кримінологічний та психологічний аспекти)” [8]. У посібнику на основі аналізу літератури, зарубіжних та вітчизняних досліджень дається характеристика виникнення і становлення віктимології в державі та
за її межами. На прикладах з практичної
діяльності правоохоронних органів визначається роль жертви в механізмі вчинення
злочину, розглядається структура особи
потерпілого, розкриваються загальні та індивідуально-профілактичні заходи, спрямовані на усунення чинників, які сприяють віктимній поведінці. Автори вносять
низку пропозицій щодо удосконалення
нормативних актів, ролі й поведінки потерпілого в генезисі злочину. У 1998 році
фахівцями цієї ж кафедри було опубліковано монографію “Проблеми кримінальної віктимології (кримінологічний, психологічний та пенітенціарні аспекти)” [1], у
якій досліджено кримінологічні, психологічні та пенітенціарні аспекти кримінальної віктимології, зокрема її виникнення та
становлення, структуру особи потерпілого
та профілактику її віктимної поведінки,
можливості використання результатів дослідження зазначених проблем у діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі
злочинами та пенітенціарній практиці. У
подальшому розвитку віктимологічних досліджень і його понятійного апарату важливу роль відіграли праці В.О. Тулякова і,

передусім, його монографія “Віктимологія
(соціальні та кримінологічні проблеми)”,
видана у 2000 році. В монографії розглянуто теоретичні основи проблем сучасної
віктимології як перспективного напряму
соціально-правових досліджень, які забезпечують підвищення ефективності протидії злочинності. Узагальнивши і проаналізувавши думки сучасних вітчизняних і
зарубіжних учених з різних аспектів проблеми, автор сформулював низку нових
положень загальної теорії віктимології і
теорії поводження з жертвами злочинів.
Отже, виникнення кримінологічної віктимології пов’язано з достатньо відомим
явищем в історії формування багатьох наук,
коли в результаті проведених досліджень у
межах окремих галузей знань накопичується такий матеріал, який під впливом суспільних потреб притягує увагу фахівців у
сфері спеціальних пізнань. Саме в процесі
взаємного впливу нового дослідницького
матеріалу та суспільних потреб проходить
диференціація галузей науки або з окремих галузей знань виділяються нові за своїм змістом. Такий історичний процес відбувався в період становлення та розвитку
кримінологічної віктимології як окремого
напряму знань про жертву злочинного посягання.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE
CONCEPT «VICTIMOLOGY»
Abstract. Crime, as a manifestation of
illegal encroachments, is one of the urgent
problems of our state, and counteracting it
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is an important area of activity of the state
in general, and law enforcement agencies in
particular. At all times, mercenary-violent
crime was perceived as a serious threat to
the highest social values, which led to public
demand for effective forms of counteraction
and protection of the interests of people,
society and the state from mercenary violent
encroachments, reducing the risk of falling
victim to these crimes.
The need to study the victim of the crime
was fully realized by scientists only after World
War II. In different countries in the postwar
period, the relevance of the behavior of victims
of crime led to the emergence of a scientific field
- victimology. Considerable attention is paid to
victimological problems by Italian scientists,
first of all, to the problems of helping victims
of kidnapping, sex crimes, crimes committed
against the elderly.
This article provides a historical digression
into the development and emergence of such a
concept as «victimology».
Key words. Victimology, victim of crime,
victimhood, historical development.
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