ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ГЕТЬМАНА
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КНУ ім. Т. ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЛНУ ім. І. ФРАНКА

Є П
ВРО

ЕЙСЬКІ
ЕРСПЕКТИВИ

Науково-практичний журнал

E P
URO

EAN
ERSPECTIVES

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
V. HETMAN KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY
KYIV INTERNATIONAL UNIVERSITY
INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE
DIPLOMATIC ACADEMY OF UKRAINE
THE NATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES
INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS KYIV NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY
FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONS OF IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV

№ 2, 2015
Спеціалізоване
видавництво

Specialized
publishing house

ÇÌ²ÑÒ

ÏÐÀÂÎ
ÒÅÎÐ²ß, ²ÑÒÎÐ²ß ÄÅÐÆÀÂÈ ² ÏÐÀÂÀ
БОРШЕВСЬКИЙ А., МОРАР А.
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БЕССАРАБИИ ................................................................................................................5

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ
PANTEA O.
THE LAW WITHIN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESS,
THROUGH THE APPLICATION OF THE LEGAL NORM BY THE STATE BODIES .....................................11

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎ
БЕСЧАСТНИЙ В.М., НЕСТЕРОВ Д.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
З КУРСАНТАМИ ВИШІВ МВС УКРАЇНИ .........................................................................................................15
БАНДУРКА І.О.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРОТИ ДІТЕЙ ..........21
ПОДОЛЯКА С.А.
НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ...................26
КОВАЛЬЧУК А.Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ...............................................31
ТАТАРНИКОВА К.Г.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ................................36
КОРНЄЄВ В.В.
ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ .................................42
КРОЛЕНКО Д.Ю.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ....................................................................49

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

2

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ, ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÉ ÏÐÎÖÅÑ
ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈÊÀ
СОСНА А.Б.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА .....................................................................52
ЗАКЛЮКА А.В.
ІНСТИТУТ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ................................................................56
ШУМЕЙКО Д.О.
СПОСОБИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ
ЧИ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ
ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ........................................................................61
МАКСИМОВА Л.О.
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ .........67
ILANA A.
LIABILITY OF THE MANAGEMENT BODIES OF THE DEBTOR INSOLVABILITY ....................................73
БОРТНИК В.А.
УЧАСНИКИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН,
ЯКІ Є ОБ’ЄКТОМ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ ....................................................79
МАРТИНЦІВ А.М.
ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ
ПРО СКАСУВАННЯ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ,
СУДУ ПРО НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ ..............................................................................86
ЛЕМЕХА Р.І.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДУ ЯКИХ
Є ІСТОТНА ШКОДА, В ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ................................................93

ÖÈÂ²ËÜÍÅ, Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÅ,
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÒÀ ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ
МАТВЄЄВ П.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ НОУ-ХАУ
ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ПРИ ІННОВАЦІЙНОМУ ВЕКТОРІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ..........................................99
ШВЕЦЬ В.Д.
ПОНЯТТЯ КОМПЕТЕНЦІЇ І ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ..................... 107
ПЕЛИПЕНКО О.С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗАСТАВА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ»
І «ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ» .................................................................................................................... 114

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÏÐÀÂÎ
МИКОЛАЄНКО Я.Ю.
ЮРИДИЧНА СИЛА БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ
ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЄДНАННЯМ УКРАЇНИ
ДО ДОГОВОРУ ПРО НЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ......................................................... 120
ЦВІКІ В.Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗНИКНЕНЬ ......................... 124

3

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Ô²ÍÀÍÑÎÂÅ ÏÐÀÂÎ
РЯДІНСЬКА В.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ........... 130
ЛЕЩЕНКО Р.М.
ОФШОРНІ КОМПАНІЇ:
ПОНЯТТЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ................................................................................. 171

ÒÅÇÈ
ОНАШКО А.В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯ СБ УКРАЇНИ ЗАХОДІВ
ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ .......................................................... 137

ÅÊÎÍÎÌ²ÊÀ
КОЗЬМУК Н.І.
МІСЦЕ І РОЛЬ КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКІВ
ТА ЗБОРІВ У СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ........................................................ 139
ПОЛОВИНЧАК Л.А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ.................................................................... 145
САВЧЕНКО С.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ.................................................................... 151
НИКИТЧЕНКО Ю.В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІЗИНГОВИХ І ОРЕНДНИХ
ВІДНОСИН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ........................................................................................ 158
СИЛЕНКО М.Ф.
СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ДІЄВИЙ
ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ .............................................................. 165

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

4

Áîðøåâñêèé À., Ìîðàð À. - Ïðàâîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åðòû îñåäëîñòè...

ÏÐÀÂÎÂÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ×ÅÐÒÛ ÎÑÅÄËÎÑÒÈ
È ÅÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ Â ÁÅÑÑÀÐÀÁÈÈ

ÁÎÐØÅÂÑÊÈÉ Àíäðåé - êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû
ÌÎÐÀÐ Àííà - ìàãèñòð ïðàâà
склонных к правонарушениям, есть зло. В
местах их предшествующего расселения с
таким злом приходится мириться. Поскольку же нет уверенности, что определенные
лица составляют в этом смысле позитивное
исключение, виновные и подозреваемые
должны быть лишены права водворяться в
иных местностях. Вот почему, разрешая в
дальнейшем определенной категории евреев проживание в ранее запретном для них
месте, законодатель обосновывал послабление тем, что данная группа по своим качествам выделяется из общей массы.
Сам термин «черта оседлости» появился в
годы царствования Николая I (1825 – 1855 гг.),
в «Положении о евреях» 1835 года. Черта
оседлости была одним из главных инструментов российского правительства в проводимой им политике в отношении еврейского населения: с помощью черты оседлости
пытались ограничить контакты еврейского
населения с христианами, не допустить евреев во внутренние губернии России, изолировать их от крестьян (в эксплуатации которых, по мнению российских властей, евреи были повинны). Не последнюю роль в
проведении подобной политики играли религиозные мотивы. Фактически внедрение
черты оседлости – это политика сдерживания, ее целью было не сколько решение еврейского вопроса, сколько сохранение его в
тогдашнем состоянии.
В целях удовлетворения местных нужд
Положение о евреях от 1835 г., а затем и
другие законы несколько облегчили усло-

В данной статье рассматривается особое
проявление дискриминации еврейского
населения Бессарабии (как и ряда других
регионов Российской империи), как ограничение свободы жительства и передвижения. Известно, что евреи в России были
ограниченны правом оседлого жительства
– т.е. правом приписки, с которым связывались права гражданства, отправление
купеческих и мещанских промыслов, – не
по всей территории государства, а лишь в
определенной ее части: губерниях западных и южных, Царстве Польском. Также в
черту оседлости вошла и Бессарабия. Черта
оседлости (полное название – черта постоянной еврейской оседлости) – это территория, в пределах которой законодательством
Российской империи было разрешено проживать евреям. Все это территории, где евреи жили издавна, российское правительство лишь признало их существование в том
виде, как оно допускалось ранее местными
законами.
Ограждая, с одной стороны, в ущерб потребителям купечество внутренних губерний империи от еврейской конкуренции,
закон, с другой стороны, способствовал заселению евреями малонаселенного и экономически бедного Новороссийского края
и Таврической области. Данное положение
стало основой существовавшего в Российской империи законодательства о евреях.
В основе установления черты оседлости лежала презумпция, что пребывание в
любой местности евреев как людей, якобы
5
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вия для временного пребывания евреев за
пределами черты оседлости. В соответствии
с этим Положением врачи-евреи могли проживать там, где их принимали на государственную службу. Евреям было разрешено
приезжать в Харьков на время ярмарок,
так как оборот харьковской ярмарки упал
в 1821 г. на девять миллионов рублей из-за
того, что в этот год туда не допустили купцов-евреев.
Но все эти послабления в очень малой
степени соответствовали насущным потребностям как еврейского общества, так и населения внутренних губерний. Поэтому евреи
при содействии заинтересованных христиан нарушали ограничительные постановления. Сами власти иногда были вынуждены
делать отступления от законов, но при этом
местные власти устанавливали специальные
ограничительные правила, чтобы всячески
затруднить жизнь приехавших евреев.
Черта еврейской оседлости стала стержнем всего ограничительного законодательства, чем далее, тем больше она болезненно отражалась на всех сторонах еврейской
жизни. Подавляющее большинство еврейского населения составляли, как известно,
мелкие торговцы и мелкие ремесленники.
Переполнение ими городов и местечек, резкое превышение предложения над спросом,
жестокая конкуренция – все это приводило
к их разорению или прозябанию в нищете.
Дело усугублялось ограничениями права жительства внутри самой черты оседлости. Так, в 1825 г. было высочайше повелено, чтобы в 50-верстной полосе вдоль
госграницы остались только евреи, имевшие там недвижимую собственность, а те,
кто арендовал дома, корчмы, мельницы и
пр., были выселены по истечении срока
контрактов. Мера была основана на предположении об особой склонности евреев к
контрабанде, хотя, как замечает историк законодательства о евреях Н. Д. Градонский,
«такою же точно склонностью отличаются
во всех странах, в том числе и у нас, все вообще пограничные жители без различия
классов и вероисповеданий, так точно, как
жители и в близи лесов отличаются особым
расположением к местным порубкам и браконьерству». В 1839 г. Комитет министров
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

принял специальное решение об удалении
евреев из 50-верстной пограничной полосы
в Бессарабской области. Хотя мера оказалась практически бесполезной, министерство финансов ставило вопрос об ее отмене,
50-верстная полоса продолжала оставаться
запретной.
Проявлялась даже тенденция расширить запретную для евреев зону. Так, в том
же 1839 г. на предложении Комитета министров дозволить евреям селиться в учрежденном тогда г. Кагуле Николай I начертал: «никак не согласен; и впредь во вновь
открываемых городах и местечках в полосе
100 верст вдоль по границе не дозволять селиться евреям».
Судьба множества людей ставилась в зависимость от результатов замера на местности, правильности планов населенных
пунктов, полноты списка приписанных к
соответствующему обществу и т.д. Бессарабская администрация усмотрела, например,
что Кишинев относится к 50-верстной полосе, поэтому из него должны быть выселены
незаконно проживающие евреи. Однако,
поскольку таковых насчитывались тысячи,
они были вплетены во все экономические
отношения, дело не сдвинулось с места.
Годы правления Александра II (1855 –
1881 гг.) вошли в историю России как эпоха
великих реформ. Преобразования проводились в различных сферах жизни. Довольно
ограниченные изменения произошли и в
еврейском вопросе. Одним из них стало разрешение на право жительства за пределами
черты оседлости для некоторых категорий
еврейского населения. Такому расширению
прав предшествовало длительное обсуждение вопроса о черте оседлости в российском
обществе и работа специального Комитета
для определения мер коренного преобразования евреев в России. Комитет отверг
проекты полной ликвидации черты оседлости. С подобными проектами выступили
рижский купец Брайнин и новороссийский
генерал-губернатор А. Строганов. Но правительство, ссылаясь на то, что российское
еврейство все еще пребывает в состоянии
«фанатизма и невежества», обосновывало
невозможность полностью отменить черту
оседлости. Оно обещало постепенно расши6
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не выслать им необходимые документы.
В 1865 г. после длительного обсуждения
еврейским врачам было разрешено служить
во всех учреждениях военного министерства; в 1866 г. их стали принимать на службу
по министерству народного просвещения, в
1867 г. – по министерству внутренних дел.
В 1867 г. право повсеместного жительства в России было предоставлено евреям,
отслужившим в армии по рекрутским наборам, а также членам их семей. Это право
сохранялось за потомками николаевских
солдат.
С 1858 г. закон разрешил постоянное
жительство в приграничной полосе всем
приписанным к местным еврейским обществам или владеющим недвижимостью, запретив, однако, приписывать новых лиц.
Система однократных массовых выселений
сменилась хроническим частичным выселением.
В последующие десятилетия пограничная полоса продолжала наполняться незаконно селившимися евреями. Власти вынуждены были мириться с этим, будучи бессильными перед экономическим факторами
– бедностью и скученностью, толкавшими
евреев в запретные местности. В 1882 г. министр внутренних дел предложил губернаторам в течение двух лет не прибегать к выселению лиц, вступивших в промышленные
предприятия, ликвидация которых была
бы разорительна для них и контрагентовхристиан. Через два года действие отсрочки
было продлено. В 1893 г. высочайшим повелением было решено не подвергать более
выселению евреев, незаконно проживающих в городах и местечках указанной полосы, приняв, однако меры к недопущению
дальнейшего незаконного водворения.
Другое существенное ограничение свободы жительства внутри черты оседлости
состояло в запрещении евреям проживать
в селах. Эта мера, впервые установленная
«Положением для евреев» 1804 г., обосновывалась взглядом на арендаторов и корчмарей из евреев как главных, если не единственных виновников нужды и бедствий
крестьян.
Следует отметить, что первоначально
Бессарабия мало затрагивалась указанными

рять права евреев, «по мере распространения между ними истинного просвещения,
изменения их внутренней жизни, обращения их деятельности на полезные занятия».
В результате предпринятых правительством преобразований право повсеместного
жительства в Российской империи получила
только меньшая часть населения.
В 1859 г. право повсеместного жительства в Российской империи было предоставлено купцам первой гильдии, которые
отныне могли переселяться во внутренние
губернии вместе с семьями и брать с собой
«служителей из своих единоверцев», но не
более одного приказчика и четырех домашних слуг в провинции; в 1861 г. – лицам,
имевшим научную степень доктора или магистра. В 1865 г. был принят закон, предоставивший право повсеместного жительства
некоторым категориям евреев-ремесленников. В дальнейшем Сенат принял ряд постановлений, объяснявших, что они и члены их
семей имеют право жительства по всей империи только до тех пор, пока занимаются
своим ремеслом. Разъяснения Сената определили круг лиц, на который распространялось действие закона. Право жительства
получали только те ремесленники, которые
занимались «обработкой вещей, требующей
известной степени знания или искусства».
Поэтому многие ремесленники – представители различных профессий – не подпадали
под действие указа, в том числе наборщики в типографиях, землемеры, фотографы,
каменщики, плотники, мясники, резники,
настройщики музыкальных инструментов
и др. Ремесленники – представители других
профессий – в каждом конкретном случае
добивались права повсеместного жительства после напряженной борьбы. Так, Сенат
после многочисленных заседаний признал
право повсеместного жительства за представителями следующих профессий: гравировщики, маляры, зубные техники, каменотесы
по изготовлению памятников, стекольщики, часовщики и др. До образования официально зарегистрированного местного еврейского общества ремесленники, приехавшие
во внутренние губернии, обязаны были платить налоги в своей старой общине, руководители которой в случае недоплаты могли
7
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репрессиями, т.к. сохраняла автономный
статус. В начале 30-х годов XIX века было
специально разъяснено, что евреев не следует удалять из сел Бессарабской губернии.
Однако уже с 1835 года ограничительное законодательство в отношении евреев постепенно начало применятся и в Бессарабии.
В 1836 г. по ходатайству новороссийских
винных откупщиков состоялось определение о недопущении евреев к «содержанию
шинков и продаже питей» в помещичьих селениях Новороссии и Бессарабии. Однако
оно не было полностью проведено в жизнь;
в документах продолжают встречаться упоминания о шинкарях-евреях. В 1845 году
правительство снова вспомнило о живущих
по уездам евреях и запретило им пребывать
в корчмах и вообще заниматься питейной
торговлей. Евреи перешли в другие помещения и через подставных лиц продолжали
виноторговлю. В 1853 году разрешено было
постоянное пребывание в деревнях, но не в
помещениях корчем. С 1863 года питейная
торговля в черте оседлости дозволена евреям «на общем основании». В 1874 году разрешение было подтверждено, однако с оговоркой «не иначе как в собственных домах».
Необходимость отмены черты оседлости
для улучшения экономического положения
не только евреев, но и государства в целом
была очевидна уже в 1860 – 1880 годах как
для еврейских общественных деятелей и
публицистов, так и для определенной части русского общества. Еврейский историк И. Оршанский писал, что отмена черты
оседлости и разрешение евреям повсеместного проживания будет способствовать
оживлению торговли и городской жизни
России с одной стороны, а с другой – улучшит экономическое положение еврейской
массы.
Резкий поворот к худшему произошел
в 1881 – 1882 годах. После убийства в 1881
году Александра II и вступления на престол Александра III (правил в 1881 – 1894
годах) началась эпоха реакции. Прокатившиеся по югу России еврейские погромы
власти сочли за благо объяснить «вредными для христианского населения страны
последствиями экономической деятельности евреев, их племенной замкнутости
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

и религиозного фанатизма». Превратив
таким образом жертву в виновника, на
нее же обрушили и репрессии. 3 мая 1882
года были введены «Временные правила»,
согласно которым евреям по всей территории империи было запрещено вновь
селиться в селах и деревнях, причем это
ограничение распространялось и на те категории еврейского населения, которым
ранее было разрешено проживание на всей
территории России (на вышедших в отставку нижних чинов, купцов первой гильдии,
ремесленников). Повсеместное жительство
в Российской империи было разрешено
только евреям, получившим это право по
образовательному цензу. Это нововведение
власти объясняли борьбой с эксплуатацией евреями крестьянства. Центральные и
местные власти произвольно толковали эти
правила, ужесточая ограничения. Евреев
обязывали жить в тех сельских местностях,
где их застало введение «Временных правил», запрещали им переход из одного села
в другое; даже отлучка на короткий срок
приводила к высылке еврейской семьи из
деревни за нарушение «запрета вновь селиться вне городов и местечек». Местная
администрация пыталась выселять еврейские семьи за покупку нового дома, не разрешала евреям, призванным на воинскую
службу, возвращаться домой. В 1880-х годах Сенат боролся с подобным произвольным толкованием законов, так же как и с
попытками местных властей объявлять местечки селами, искусственно создавая легальные основания для высылки евреев.
Действие «правил» усугублялось враждебным истолкованием и применением их
на месте. Так, с целью изгнать евреев, администрация подчас переименовывала местечки в села. В других случаях искусственно сужалась территория поселения. Его
естественный рост евреев не касался, и новые участки, не входившие в утвержденный
ранее план, признавались сельской местностью. Сенату пришлось однажды рассматривать дело еврея, выселенного из дома, угол
которого выступал за черту такого плана.
Подвергалось сомнению даже право еврейских покойников пребывать на сельских
кладбищах. С 1887 года евреи не имели
8
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права переходить из одного села в другое.
Делались попытки признать нарушением
закона обычную перемену квартиры в той
же местности.
Урусов приводил следующий пример: в
семью евреев, издавна живших в сельской
местности, возвращался отбывший срок военной службы солдат. Он признавался поселившимся вновь и выдворялся на место
приписки, в город или местечко, из того
села, где он родился, где провел детство и
юность и где безвыездно продолжали жить
его родители. Второй брат, найдя себе невесту в еврейской семье соседнего села,
оставался некоторое время после свадьбы у
тестя. Он считался ввиду этого потерявшим
право возвратиться к себе домой, и так как,
вместе с тем, он не приобретал права жить в
селе у новых родственников, то его с молодой женой выселяли в город. Затем доходила очередь и до отца семейства. Если он, по
торговым делам, уезжал из сельской местности и отсутствие его было замечено, а пребывание в городе показано в полицейских
сведениях о прибывших, то возврата в село
для него не было: он мог взять свой скарб,
но обязан был вслед затем переехать в то городское поселение, к которому он был приписан.
Приведенный пример демонстрирует,
как извлекались с корнем еврейские семьи
из сел и деревень, отражает систематическую и постоянную практику бессарабских
властей по еврейским делам.
Известный государственный деятель
России С. Витте описывал, как в эпоху реакции принимались антиеврейские законы,
в первую очередь закрывавшие различные
районы страны для еврейского населения.
Когда крупные сановники сомневались, что
Государственный совет и Сенат одобрят новые антиеврейские инициативы, поскольку
они были совершенно незаконны, эти предложения принимали силу закона как высочайше утвержденные доклады министров
царю. В результате законы о евреях, особенно о праве жительства для различных категорий еврейского населения, представляли собой, по определению С. Витте, «смесь
неопределенности с возможностью широкого толкования в ту или другую сторону.

На этой почве создалась целая куча всяких
произвольных и противоречивых толкований». Так, до 1889 года в России считалось,
что права, приобретенные женщиной после
замужества, остаются и после смерти мужа.
В соответствии с этим еврейки, чьи мужья
имели высшее образование, могли жить за
пределами черты оседлости и после смерти
мужа. В 1889 г. собрание первого и кассационного департаментов Сената приняло
постановление, которое утверждало, что
жены и вдовы евреев, имеющих повсеместное право жительства по образовательному
цензу, не могут жить за пределами черты
оседлости отдельно от мужей. Несмотря на
это постановление, Сенат часто отменял решения местных властей об их высылке. Но
в 1903 году было принято решение государственного совета, высочайше утвержденное,
подтверждавшее постановление 1889 года.
В соответствии с этим в 1904 году из ряда
городов стали выселять жен евреев-врачей,
призванных в армию во время русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Только указ
11 августа 1904 года предоставил женам
право повсеместного жительства отдельно
от мужей.
Для контроля за евреями полиция составила списки проживающих по уездам
ко времени издания «правил»; с 1892 года
она получила право выселять нарушителей
без суда, т.е. в административном порядке.
Фактически все оставшиеся в селах евреи
отдавались этим на произвол исправников.
Даже категории, пользовавшиеся правом
повсеместного жительства (отставные нижние чины, ремесленники, купцы) не были
изъяты из сферы действия «правил».
В силу этого документа бессарабские евреи официально имели право жить лишь
в 10-12 городах и 30 местечках. Поэтому
правильнее сказать, что не вся губерния с
ее более чем 4 миллионами десятин земли,
а лишь малая часть ее, входившая в городские и местечковые планы, стала реальной
чертой оседлости для евреев края.
Иногда Сенат, по жалобам выселенных,
отменял то или иное постановление. Но
касалось это небольшого числа дел, происходило годы спустя и практических результатов, как правило, не имело. Губернское
9
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ты оседлости подрывало международный
авторитет государства и вредило экономическим отношениям Российской империи
с другими странами (многие зарубежные
банкиры и промышленники-евреи отказывались предоставлять России кредиты и
делать капиталовложения в ее экономику
из-за бесправного положения в ней своих
единоверцев).

правление толковало решение Сената как
признание ошибки, допущенной в момент
выселения; но проживание еврея вне села
до получения сенатского указа расценивалось как новое обстоятельство, лишающее
жалобщика права на возвращение.
Урусов отмечал, что «последовательное,
неукоснительное и успешное проведение
правительственной политики по отношению к жительству евреев встретило, конечно, немало препятствий. Евреи всеми способами увертывались от выселения и даже
ухитрялись иногда вновь появляться в селах и деревнях, из которых были высланы.
Незаконному проживанию их способствовали отчасти само сельское население, охотно
скрывавшее приезжих евреев от властей,
отчасти полиция, видевшая в евреях постоянный и верный источник доходов, отчасти
некоторая терпимость, не чуждая и власть
имущим, заставлявшая их иногда вспоминать, что гонимые евреи все же люди, а не
какие-нибудь вредители полей, от которых
надлежало очистить сельские местности».
В первые годы царствования Николая II
(правил в 1894 – 1917 годах) продолжалась
политика ограничения евреев в праве жительства, проводимая при Александре III.
Так, в 1896 году был издан закон, запрещавший солдатам-евреям оставаться за пределами черты оседлости во время отпусков.
Либеральные круги российской общественности, известные русские писатели,
общественные и политические деятели выступали против существования черты оседлости (писатели Л. Толстой и Л. Андреев,
один из лидеров конституционно-демократической партии (кадеты) П. Милюков и
мн. др.). В то же время «правые» и черносотенные издания и организации требовали не только сохранения черты оседлости,
но и введения новых ограничений в праве
жительства для евреев. Существование чер-

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Литература:
1. Мадиевский C. Указ. соч.
2. Высочайше утвержденное 13 апреля
1835 года Положение о Евреях // Полное
собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том 10. Отделение первое.
1835. СПб.
3. Черта оседлости // Электронная еврейская энциклопедия. http://www.eleven.co.il
4. Джадж Э. Пасха в Кишиневе: Анатомия погрома / Перевод с английского. Кишинев, 1998.
5. Градовский Н. Д. Торговые и другие
права евреев в России, в историческом ходе
законодательных мер. СПб., 1886.
6. Полный хронологический сборник
законов и положений, касающихся евреев,
от Уложения царя Алексея Михайловича до
настоящего времени, от 1649 – 1873 г.: Извлеч. из пол. собраний законов Рос. империи / Сост. изд. В. О. Леванда. СПб., 1874.
7. Краткая еврейская энциклопедия.
Том 7. Иерусалим, 1994.
8. Экономика. Участие евреев в экономике Российской империи в 19 в. – начале
20 в. // Электронная еврейская энциклопедия. http://www.eleven.co.il
9. Краткая еврейская энциклопедия.
Том 1. Иерусалим, 1976.
10. Россия. Евреи России в конце 19 в.
– начале 20 в. (1881 – 1917) // Электронная
еврейская энциклопедия. http://www.eleven.
co.il
11. Урусов C. Д. Записки губернатора.

10

Pantea O. - The law within the context of european integration process...

THE LAW WITHIN THE CONTEXT
OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESS,
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Studies
nism for applying them in to life.Other wise,
the adopted rules lose the irmeaning, becoming «racked».
Legal norms are created for ordering and
guiding the human be havior. For achieving
the irintended purpose, the recipients need to
know the rules, to respect, execute and apply
them, in the general the ory of law it is entitled
–law achievement. The fact we are interested in
the subject of the research is the application of
the law as a form of realization.
The National and foreign doctrinede fines
the application in the following ways:
«A certain way of achieving the law through
the intervention of acompetent organ of the
state that develop saccording to a certain procedure, a legal act in specific forms- act of application” ;
«A highly complex process that goes on according to a number of factors: the type of social system, the nature of political relations,state
organization, type of economic relations, the
degree of civilizationand culture,national and
international conditions, legal consciousness of
society» ;
«Elaboration and implementation of a system of state actions, in the view of transposing
in practice the stipulations and sanctions of the
norms of law” .
«Practical work in which the state organ administers the legal norms, actingas holders of
state authority. Itis an aspect, a form of state
activity that takes place in for mallegal formsestablished by legal -normative acts. Therefore, the development of this task requires ob-

In this publication, I addressedissues related torealization of the lawbyapplicationby the statebodies,
having the European integrationvector. We cannot talk
about a legal normas a whole, confining ourselves only
toits creation,there isa need to transpose it in life, in order to achievethepurposesandgoals.We cannotoverlook
the requirements und erlying the establishment of the
rule of law in Moldova, which align sth eprocess of
making lawen for cement. The establishment of the law
state takes place by the law enforcement.
Keywords: European integration, association agreement, realization of law, law enforcement, social relationship, human behavior, legal norm, law enforcement, enforcementact, social guarantees.

European integration is the irreversible
strategic objective of foreign and home policy
of the Republic of Moldova. Association agreement between Moldova and the European
Unionin Brussels, June 27th, 2014, led to the
creation of a new framework for cooperation
in various fields, in cluding the law. As a result,
our country has embarked ona wide rangingre
forms toalign the national law to the European
one, a law based on democracy, respect for human rights and the guarantee of law. The sefacets of coordination can be broughtout only
throughproper orientation of human behaviorby creating an appropriate legal and regulatory frame work, only on condition that the
auth orized state bodies»perform their job». We
must not forgett hat this is an intrinsic part of
an establishing process of the state law. Be yond
the adopted legisl ative system in accordance
with theEU, Moldova also needsaviable mecha11
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servance of the procedural requirements, for
mal completion of compulsoryphases, all of
which in turnre quiretraining from the qualified legal professionals.”
Appl ying a legal normis to passfrom the
norm, as a general precept, to an individual
case to determine the correlation between thespecific casefacts and conditions of application
of legal rulesto achieve the desired result. Appl
ying the law, the lawyer passes from the general,
represented by legal rule, to the individualrepresented by the facts.The mission of the lawyer
and especially that of the judgeis to apply the
governed legal norms to facts, to ensure the
transition from the given situation to the governed legal norm.There fore, it was said that in
applying the law we have to deal with a»to and
fro» from law to the facts and from facts to the
law, having been intended to be governed by
legal norms and the latter to govern the fact.
In some works it is supported the idea that
law en for cement reduces the resolution of
disputes by the courts. If so, then this would
providean in complete and in accurate application of the law. The application of the law is
mostly applied in a an unconscious way. Forex.
compliance with traffic rules by the drivers.
The law en for cement must be built on thefollowing guiding ideas, namely:
1. legality in the application process- requiresstrict adherence to the lawen for cement bodies, activity should be carried out with in strict
adherence to law en for cement procedure, issuance of documents in the form set.
The French political scientist Raymond
Aron said that «... the law that must govern the
social relations as a whole” ;
2. social equityin the application processthe activity of the state should not refer to asmall group of people, they must act in the interests of the whole community;
3. objectivity-fairnessin the application of
law, the decision should be based on facts, irrefu table arguments, with out taking in to account the desirability of any particular topic;
4. unity-insimilarcases should be taken similar decisions;
5. efficiency-quickness in the applicationoflaw, itisan effective conditionin combatingil legal acts to defend the legitimate interests of the
people.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

A special topicis the act of application-document that is drawn up, extinguishor modifylegal relations, which generaterights and obligations to wards the referred persons. Similarly,
the implementing act must no tact only to reduce the penalty. There are situations where
the provision of animplementing actgiven by
state body consists of an appointment to a job,
establishing a joint venture, concluding a contract, etc., thus, it is s not consideredan act ofpunishment.
Application documents can beissued by all
three organs of the State: legislative, executive
and judiciary, but with a different weight. Mostapplication documents are issued by the judicial bodies that do not a dopt legislation, but
only as acts implementing judgments.
Howe ver between the normative acts and
the acts of application there are many common
features, but they differ essentiallyby the following:
- the act of applying the lawis the legal publication, modification orextinction of a legal
law, while publication does not create automatically legal rules;
- unlike the legal norms that are general, im
personal, the acts of application are concrete,
individual, referring to a factual situation;
- the legal norm is developed by special category state bodies; the application actc an be
performed by any organ of state ornon-governmental organizations with in the determined
jurisdiction;
- the legal ruleacts repeatedly, to the extent
that the situation envisaged time occurs, producing an impersonal and diffuse effectuntilleaving the force, but the act of applicationc onsumes the ireffects with the solving of the case
in question;
- legal norms can be encoded, while the acts
of application cannot becodified, due to the
great variety and impressive volume;
- the acts of application are disting uishedby
the legal norms by the principles underlying
ther emedies against them;
- the acts of application and the legal normshave distinct purposesand finalities.
The development of the acts of application
disting ui she scertain phases, which is a unique
process, al though they do not have the same
sequence for all categories of legal norms:
12
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1. Establishment of the facts, the delimitation of the circumstances requiring the application of the facts. For example, a personor
entityre questsa permit to construct a building,
a mayoralty, the competent aut horitymust expose the facts, to see what the circumst ances
are and other issuesrelated to the construction of that building. Obviously, in the case of
a process and, especially, a criminal trial, the
determination of the factis important, because
itmeans in reality, finding production of the
criminal offense, in order to conclude(if that act
was produced by a personif that personorthose
persons bearingor legal liability, what kind of
responsibility,what were the effects, etc.).
Depending on the function of the application, the determination of the factsis madeaccording to certain criteria(e.g., the prosecution
is done by certain rules, according to certain
rules, observing the rules, for not violating the
citizens’fundamental rights.
As it was mentioned above,the state of affairsdiffers from one act of application to another. When an administrative specialist hasan
are a housingal location, itrelatively requireslittle check factualissues-determining the number
of persons, the annual in comeaverage of each
person indetermining the amount of the rent
etc.
In other cases (in atrial, for example), the
court requiresto performmany activities in order to establish the exactcircumstances of the
case (hear witnesses, checks different circumstances, makes expertise etc.).
2.The choice of the legal norm applicable in
the established circumstances constitutesa second time law en for cement.
Thus, knowing the circumstances, thebody
searches the ruleorrules applying to them,
then checks the connection between them, to
see if the concerned offense or offenses are not
subject to severalrules, after wards it is necessary to determine whe ther those rules came
into force, if they were not repealed,whe ther
they are applied to that personinterms of the
place where the facts occurred and in terms
of the status of the person-citizen, foreigner,
stateless.
The verification of the chosen norm with
other sources of legal norms contained in thehigher-levelrules and constitutional principles,

with the principles go verning the laweven with
the principle of equityin particular.
It is often difficult to conduct a proper legal
classification of facts when it falls underseveralnorms by its features. The interpretation of
the text or other legal texts plays a fundamentalrole in the selection and establishment of the
rule that must be applied.
3.Interpretation of the legal norms is an
activity in which the enforcement body is applied in order to determine the true meaning
and the full legal norm, using for this purpose
methods and procedures of interpreting theoperating technique.
4. Elaboration of the act of application,
which will lead to the establishment, modification or termination of the concrete legal relations. Several different classification criteria
foracts of application can be distinguished inliterature.
After their subject, the judicial acts are of
two kinds:
a) stipulations in which the illegalactionis
specifically and nominally indicated that a person has to do;
b) stipulations in which the sanction that acerta in person has to tolerate as a result of committingan illegal act is indicated.
According to the subject matter, we can distinguish:
a) administrative acts of application;
b) judicialen for cement acts.
After their out ward form, the applicationactsaredivided into:
a) document-acts (e.g., documents of investigative bodies, the courts, which have somestrict requirements to the form);
b) action-acts (e.g.verbalindications of drivers, traffic police inspector gesturesetc.).
Afte rtheir importance, they are divided
into:
a) primaryor basic (e.g.basic judgment);
b) optional, additional(such asprocedural
acts, training actsetc.).
After their durationin time, they can be:
a) permanent orlong (appointment of pensions, marriage registration);
b) for a single application (fine application).
It is alsonecessary to mention the qualities
of the application:
- imperative feature;
13
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- individual requirement based on the legal
norm;
- competent requirement is sued by abodyora competent person;
- establishing subjective law sand obligations
of participants in specific legal relationship;
- establishing liable measures for the committed wrong ful act.
5. Informing the state aut horities, the
non-governmental organizations about thecontent of the received decision, it is the last stage
(phase)of the law enforcement process, whichconsists in bringing the attention of the interested bodies of the individual act of application.
In conclusion, the law application is a specific form of its own achievement, closely related to the application of legal norms in life
by concrete and individual acts adopted by
state bodies. It is quiteimportantdue to the fact
that it ensures the pursuedaim by the legislaturethrough regulation, because it cannot be
achieved by simply creating rules of behavior. A
not applicable norm is a non-sense one (dead).
In this way, the legall ifeinvolves two major
phases: the elaboration of the legal norms and
their application. Another question is how to
apply these rules? Does ourstate have a mechanism for implementing them? However, the
commitments of our country in relation to European partnerss hould bein the interests of the
Moldovan society and of every citizen. For an
effective implementation of the law, conditionsneed to be createdso that the state institutions
could function and actin the interests of the
state, justice must function correctly, judge only
according to the law, the prosecution and other
state institutions should act in strict accordance
with the law. In fact, European integration is
important to us, because this vector will help us
modernize the country, create functional state
institutions in the interest of the citizen, create
a state where we could have not only economic,
social, political rights etc. but the state will also
be able to create mechanisms to ensure these
rights with real resources.

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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ñëóæáè Äîíåöüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè
ÓÄÊ 378.091.8:351.74 (477)
МВС України, з боку постійного атестованого складу вишів виховні заходи реалізуються у таких формах виховання: масовій,
груповій та індивідуально-виховній.
Досить дискусійним та науково цікавим
питанням є форми та методи проведення
індивідуально-виховної роботи з підлеглим особовим складом вишів МВС України, періодичність її проведення, розподіл
обов’язків проведення такої роботи між керівництвом курсу, факультету, навчального закладу, а також науково-педагогічним
та професорсько-викладацьким складом.
Вбачається, що лише чітке розмежування
обов’язків проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами вишів МВС
України серед вказаних вище суб’єктів виховання, а також планове, систематичне та
цілеспрямоване проведення комплексу таких заходів, надасть змогу досягти основну
мету виховання курсантів – підготовку для
органів та підрозділів внутрішніх справ
кваліфікованих і психологічно стійких кадрів, здатних вчасно та вміло виконувати
службові завдання.

Статья посвящена анализу нынешнего состояния проведения индивидуально-воспитательной работы с курсантами высших учебных заведений Министерства внутренних
дел Украины по результатам проведенного
анкетирования. Рассмотрены вопросы периодичности проведения индивидуально-воспитательной работы с курсантами соответствующих вузов постоянным аттестованным
составом, руководством факультета, курса,
научно-педагогическим и профессорско-преподавательским составом, вариации проведения
такой работы и др.
По результатам анализа проведенного
анкетирования сформированы предложения
по улучшению данного направления работы в
дальнейшем.
Ключові слова: індивідуально-виховна робота,
курсант, керівництво курсу, факультет.

Постановка проблеми
Соціологічні дослідження, що проводяться в Україні засвідчують, що пересічні
громадяни вважають діяльність міліції такою, що не в повній мірі відповідає тим вимогам, які пред’являє і очікує суспільство.
Саме тому виникає необхідність перегляду та вдосконалення професійної підготовки працівників органів внутрішніх
справ, зокрема, курсантів вишів Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС
України).
У сучасній системі виховання майбутніх
правоохоронців під час навчання їх у стінах вищих навчальних закладів системи

Аналіз дослідження даної проблеми
На вивчення питань індивідуально-виховної роботи із курсантами навчальних
закладів різних силових відомств звертали
науковий інтерес М. Зеленков, Я. Подоляк,
Г. Литвинова, В.Нестеренко, Ж. Жуковська, О. Хлонь, О. Єфремов та ін. Однак і
дотепер нерозв’язаною залишається низка
питань, пов’язаних із проведенням індиві15
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факультету, науково-педагогічного, професорсько-викладацького складу та керівництва вишу – є розвиток здібностей кожного
курсанта та його самореалізація [2, с. 11].
Тому, на сьогоднішній день, виникає
необхідність анкетування курсантів вишів МВС України з метою дослідження
реального стану проведення з ними індивідуально-виховної роботи відповідними
суб’єктами та вдосконалення вказаного напрямку роботи в подальшому.
Анкетування проводилося на базі Харківського національного університету внутрішніх справ 19 вересня 2014 року.
Як респондентів було обрано курсантів
третіх курсів трьох вишів МВС України, а
саме: Харківського національного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка та Донецького юридичного інституту МВС України. Підставами
для анкетування стали наявність у респондентів: а) договорів на навчання із перерахованими вище вишами МВС України;
б) виконання програм навчання та відсутність заборгованостей за 1-й та 2-й курси
навчання; в) сформованої позиції (думки)
та власного уявлення щодо питань, які стосуються проведення керівництвом курсу
(факультету, навчального закладу) індивідуально-виховної роботи.
Питання в анкеті були сформульовані
таким чином, щоб максимально уникнути
розбіжностей, непослідовності й алогічності у відповідях респондентів. Якщо на
початку анкетування респондент принципово підтримував/заперечував ту чи іншу
позицію, що стосується проведення індивідуально-виховної роботи у вишах МВС
України, то в подальшому, респонденти
або обирали один з декількох варіантів відповіді, або запропоновували власний. Усе
це посприяло дотриманню головної ідеї
анкетування – об’єктивно з’ясувати стан
та форми проведення керівництвом курсу
(факультету, навчального закладу) індивідуально-виховної роботи з курсантами.
Перше питання анкети було таким: «Чи
розумієте Ви поняття «індивідуально-виховна робота?». Варіанти відповідей були
наступні: 1.1. так, розумію у повному обся-

дуально-виховної роботи з курсантами вишів МВС України.
Мета запропонованої статті – проаналізувати результати анкетування курсантів
вишів МВС України щодо сучасного стану
проведення з ними індивідуально-виховної
роботи постійним складом навчального закладу.
Для досягнення поставленої мети було
поставлено такі прогностичні завдання:
1) виявити реальний стан проведення постійним складом навчального закладу індивідуально-виховної роботи з курсантами
вишів МВС України; 2) розробити пропозиції щодо покращення проведення даної
роботи у відповідності до періодів навчання курсантів;
3) підтвердити чи спростувати отримані
результати власних наукових розробок.
Виклад основного матеріалу
По суті, єдиним відомчим нормативним
документом, у якому розкриваються зміст,
організаційні форми та система індивідуального впливу на курсантів, є наказ МВС
України від 30 листопада 2002 року №1279
«Про затвердження Концепції виховної
роботи у вищих навчальних закладах МВС
України, Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
МВС України та Положення про порядок
організації та проведення виховної роботи,
з перемінним складом вищих навчальних
закладів МВС України» [1]. Проте, у положеннях цього наказу індивідуально-виховна робота з курсантами вишів МВС України
розглядається, насамперед, у контексті виховної роботи. Вбачається, що такий підхід
не може в повному обсязі озброїти суб’єктів
проведення індивідуально-виховної роботи
з курсантами відомчих навчальних закладів
всіма необхідними прийомами та методами.
На думку авторів, необхідно звернути увагу
і на визначальну роль індивідуально-виховної роботи з курсантами вишів МВС України під час основного (навчального) етапу
перебування майбутніх правоохоронців у
стінах навчального закладу, упродовж якого головним завданням керівництва курсу,
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015
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ки відділів, служб навчального закладу та
3 курсанти (2,1%) вказали на проведення
з ними такої роботи професорсько-викладацьким складом.
Аналіз відповідей на зазначене питання
дає підстави стверджувати, що у вихованні
курсантів, зокрема під час проведення індивідуально-виховної роботи протягом навчання, роль професорсько-викладацького
складу навчального закладу, працівників
служб та відділів навчального закладу є незначною та не відповідає меті виховання
курсантів – забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ кваліфікованими і
психологічно стійкими кадрами.
Третє питання стосувалось уточнення
методів проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами вишів МВС України. Важливість з’ясування точки зору респондентів з цього питання обумовлена тим,
що серед низки методів проведення цієї
роботи необхідно виділити найпоширеніші
з них. Воно було таким «Яким чином керівництво курсу (факультету) проводить із
Вами індивідуально-виховну роботу?». Відповідаючи на вказане питання, респонденти мали змогу обирати декілька варіантів
відповідей. Переважна більшість респондентів – 56 курсантів (або 33,9%) вказали
на метод індивідуальної бесіди, 46 курсантів (27,8%) на особистий приклад, 32 курсанти (19,3%) на індивідуальний контроль,
27 курсантів (16,6%) на перевірку за місцем
мешкання, 3 курсанти (1,8%) на індивідуальне доручення. Лише 1 курсант (0,6%),
відповідаючи на це питання, в якості інших
варіантів проведення індивідуально-виховної роботи вказав на телефонну бесіду
(такого варіанту відповіді передбачено не
було, респондент назвав його сам).
Такі відповіді на поставлене питання
дають можливість зробити висновок про
неповноту використання керівництвом
курсу (факультету) арсеналу методів проведення індивідуально-виховної роботи з
курсантами вишів МВС України. Зокрема,
під час відповіді на вказане питання жоден
респондент не назвав такі методи проведення індивідуально-виховної роботи, як
індивідуальна допомога, заслуховування
звітів і повідомлень, індивідуальне завдан-

зі; 1.2. частково розумію; 1.3. ні, не розумію;
1.4. свій варіант відповіді. Відповідаючи на
запропоноване питання переважна більшість респондентів (81 курсант, або 83,5%)
обрала варіант відповіді 1.1. Така більшість
відповідей обумовлена тим, що протягом
першого та другого років навчання з кожним із курсантів таким чи іншим чином з
боку керівництва курсу (факультету, навчального закладу) проводилась індивідуально-виховна робота. 16 курсантів (16,5%)
обрали варіант відповіді 1.2., що, на нашу
думку, є цілком позитивним явищем, адже
всіх прийомів і методів проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України не
знають не тільки курсанти, але і випускники цих навчальних закладів.
Аналізуючи визначення індивідуальновиховної роботи, яке у своїй роботі надає
Подоляк Я. В. [3, с. 263] та положення вказаного вище відомчого нормативного акту
[1], доходимо до висновку, що індивідуально-виховна робота з курсантами відомчих
навчальних закладів МВС України – це безперервна та цілеспрямована система організаційних, соціально-правових та індивідуальних виховних заходів по відношенню
до кожного курсанта, яка спрямована на
його всебічний розвиток та самореалізацію
протягом періоду навчання з метою підготовки для органів та підрозділів внутрішніх справ кваліфікованих і психологічно
стійких кадрів, здатних вчасно та вміло виконувати службові завдання.
Друге питання було спрямоване на
уточнення кола суб’єктів (командно-адміністративного складу ВНЗ), які проводять з
курсантами індивідуально-виховну роботу.
Воно було таким «Хто з числа постійного
складу навчального закладу проводить з
Вами індивідуально-виховну роботу?». Відповідаючи на вказане питання, респонденти мали змогу обирати декілька варіантів
відповідей. Переважна більшість респондентів – 90 курсантів (або 63,4%) відповіли,
що таку роботу проводить з ними керівництво курсу, 34 курсанти (23,9%) обрали варіант відповіді – керівництво факультету, 8
курсантів (5,6%) – керівництво навчального
закладу, 7 курсантів (4,9%) – співробітни17
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ня та ін.
Відповіді респондентів на четверте питання «Яка періодичність проведення керівництвом курсу (факультету, навчального закладу) індивідуально-виховної роботи
особисто з Вами?» вказали на досить купчасте проведення такої роботи протягом
досить нетривалого проміжку часу. Так, 40
курсантів (40%) вказали на проведення з
ними з боку керівництва індивідуально-виховної роботи щотижня, 38 курсантів (38%)
– щодня, 17 курсантів (17%) – раз на місяць,
лише 2 респонденти (2%) обрали варіант
«не проводиться» та 3 курсанти (3%) надали власні варіанти проведення з ними індивідуально-виховної роботи з боку безпосереднього керівництва.
Вбачається, що при позитивній характеристиці курсанта (відсутність негативних оцінок, порушень службової дисципліни, чітке виконання розпорядку дня та
команд керівництва і т.п.), періодичність
проведення з ними індивідуально-виховної роботи має становити мінімум 1 раз на
місяць. З цього приводу будь-які позиції
у діючих відомчих нормативно-правових
актах відсутні, тому результати анкетування за цим питанням можуть розглядатися
як задовільні.
П’яте питання було спрямоване на
уточнення кола суб’єктів (командно-адміністративного складу ВНЗ), які перевіряють курсантів за місцем мешкання. Воно
було таким «Хто з числа постійного складу
навчального закладу перевіряє Вас за місцем мешкання (питання для курсантів, які
проживають за межами ВНЗ)?». Відповідаючи на вказане питання, респонденти мали
змогу обирати декілька варіантів відповідей. Переважна більшість респондентів –
68 курсантів (або 55,33%) відповіли, що за
місцем мешкання їх перевіряє керівництво
курсу, 30 курсантів (24,3%) обрали варіант
відповіді – керівництво факультету, 8 курсантів (5,6%) – керівництво навчального закладу, 17 курсантів (13,8%) – співробітники
відділів, служб навчального закладу та 8
курсантів (6,5%) вказали на перевірку їх за
місцем мешкання керівництвом навчального закладу.
Аналіз відповідей на зазначене питанªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015

ня загострює проблему повномасштабного
залучення до участі у проведенні індивідуально-виховної роботи з курсантами вишів
МВС України представників всіх відділів
та служб навчального закладу та зводить
нанівець участь такої категорії, як професорсько-викладацький склад. Результати
відповідей на вказане питання в частині
участі у вихованні курсантів професорськовикладацького складу, аналогічні результатам відповідей на питання №2.
Значний крок уперед у питанні організації індивідуально-виховної роботи з курсантами (навчального закладу Міністерства
оборони Російської Федерації) належить
Зеленкову М.Ю., який пропонує чіткий
розподіл обов’язків проведення вказаного напрямку роботи між керівництвом факультетів та професорсько-викладацьким
складом кафедр [4]. Безперечно, такий підхід до організації індивідуально-виховної
роботи з курсантами вишів МВС України,
із залученням представників усіх відділів та
служб навчального закладу, є необхідним
та обґрунтованим.
Відповіді респондентів на шосте питання «Яким чином керівництвом курсу
(факультету, навчального закладу) проводиться перевірка курсантів за місцем
мешкання?» вказали на достатньо щільний
графік перевірок. Так, 54 курсанти (55,7%)
вказали на перевірку їх за місцем мешкання з боку керівництва раз на тиждень, 40
курсантів (41,2%) – раз на місяць та лише
3 курсанти (3,1%) надали інші варіанти їх
перевірки з боку безпосереднього керівництва.
Достатньо спірним є питання про
«необхідну кількість» перевірок за місцем
мешкання курсантів взагалі. Вбачається,
що за місяць необхідно здійснювати не
менше однієї перевірки за умов не порушення курсантом вимог службової та навчальної дисципліни. Тому результати анкетування за цим питанням і, у свою чергу,
проведення індивідуально-виховної роботи за цим напрямом можуть розглядатися
як задовільні.
Сьоме питання було таким: «Чи надаються Вам керівництвом курсу (факультету) індивідуальні навчальні завдання
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в письмовій формі за результатами отримання незадовільної оцінки під час семінарського заняття?» Відповідаючи на запропоноване питання, 43 курсанти (44,2%)
вказали, що такі навчальні завдання надаються керівництвом курсу (факультету)
кожного разу, 29 курсантів (29,1%) зазначили «не завжди», по 12 курсантів (12,2)
відповіли – не надаються та не завжди і
лише 3 курсанти (3%) надали власні відповіді на це питання.
Отримані відповіді свідчать про те, що
у вишах МВС України відсутній чіткий механізм дій з боку керівництва курсантських
підрозділів щодо виправлення отриманих
підлеглим особовим складом незадовільних
оцінок під час проведення семінарських та
практичних занять.
Відповіді на восьме питання «На Вашу
думку, чи сприяло б якісне проведення
індивідуально-виховної роботи керівництвом курсу (факультету, професорськовикладацьким складом ВНЗ) покращенню
показників та результатів навчання?» були
досить прогнозованими.
59 курсантів (60,8%) вважають, що так,
а 38 курсантів (39,2%) негативно відповіли.
Зазначимо, що відсоток прихильників цієї
форми виховної роботи міг бути більшим,
якщо б автори провели роз’яснювальну роботу перед початком анкетування.
Останнє, дев’яте питання пропонувало
респондентам назвати/вказати власні пропозиції щодо проведення індивідуальновиховної роботи керівництвом курсантських підрозділів.
За результатами відповідей найпоширеніші пропозиції з боку перемінного складу наступні:
1. Частіше проводити індивідуальновиховну роботу з особовим складом та більше уваги звертати на навчання.
2. Частіше проводити індивідуальновиховну роботу з курсантами, які мають заборгованості у навчанні.
3. Проводити індивідуально-виховну
роботу не тільки керівництвом курсу та
факультету, а із залученням викладачів та
співробітників інших служб та підрозділів.

Висновки
Підбиваючи підсумок проведеному дослідженню, варто зробити наступні висновки:
по-перше, сучасне проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами
вишів МВС України не є досконалим, що
безпосередньо підтверджується думкою
перемінного складу;
по-друге, для повномасштабного проведення індивідуально-виховної роботи з
курсантами вишів МВС України, необхідне залучення професорсько-викладацького
складу та співробітників всіх служб і відділів навчального закладу;
по-третє, на покращення вказаного напрямку роботи та підготовки для органів
та підрозділів внутрішніх справ кваліфікованих і психологічно стійких кадрів, здатних вчасно та вміло виконувати службові
завдання, назріла необхідність розробки
та розподілу обов’язків проведення індивідуально-виховної роботи протягом навчання курсантів серед усіх суб’єктів виховання;
по-четверте, сьогодення підготовки
майбутніх правоохоронців свідчить про
необхідність реформування системи проведення індивідуально-виховної роботи
з курсантами вишів МВС України та її закріплення на якісно новому нормативному
рівні.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу сучасного стану проведення індивідуально-виховної роботи з
курсантами вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України за результатами проведеного анкетування. Розглянуті
питання періодичності проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами відповідних вишів постійним атестованим складом,
керівництвом факультету, курсу, науково-педагогічним та професорсько-викладацьким складом, варіації проведення такої роботи та ін.

SUMMARY
The article is devoted of modern condition of
individual upbringing work with cadets in higher
educational establishments of Ukrainian Ministry
of Internal Affairs. It examines the problems of
the frequency of individual educational work with
cadets by respective universities constant certified
staff, the leadership of the faculty, courses, science
teachers and faculty members, variations of such
work and others.
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ÁÀÍÄÓÐÊÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðè Êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ìàéîð ì³ë³ö³¿
струкціях складів злочину зафіксовано
різну кількість і тільки приблизно у 87 %
– визначено прямо. Ця особливість є підставою для відокремлення в окрему категорію інших спеціальних ознак суб’єкта, у
диспозиціях статей та їх частин, прямо не
названих. У юридичній літературі неодноразово зазначалося, що коли спеціальний
суб’єкт злочину в диспозиції кримінальноправової норми прямо не названо, його
специфічність випливає з контексту, хоча
про суб’єкт у ній зовсім нічого не говориться [1; с. 172].
У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття спеціального
суб’єкту злочину.
Наприклад, В. В. Устименко вважає,
що правильним є визначення спеціального суб’єкта, що містить у собі обмежувальну ознаку, яка окреслює коло осіб, які можуть бути суб’єктами відповідних злочинів.
Але при цьому такі ознаки повинні бути
обов’язково передбачені в кримінальному
законі або прямо випливати з нього [2].
У кримінально-правовій літературі радянського і пострадянського часів одностайною є думка, що суб’єктом злочину є
фізична особа, яка вчинила злочин і яка
підлягає кримінальній відповідальності.
Отже, суб’єкт злочину в загальному розумінні – це особа, яка вчинила злочин. У
більш вузькому, спеціальному розумінні
суб’єкт злочину – це особа, здатна нести
кримінальну відповідальність у випадку
вчинення нею умисного або необережного

Стаття присвячена розгляду питання про спеціальній суб’єкт злочинів, вчинюваних проти дітей. Проаналізовано різні
підходи до визначення поняття спеціального
суб’єкту злочину. Обґрунтована важливість
теоретичного розуміння даної категорії.
Проаналізовано спеціальний суб’єкт у злочинах проти дітей.
Ключові слова: дитина; злочин; суб’єкт; спеціальний суб’єкт; ознаки спеціального суб’єкта.

Вступ
Кримінальне законодавство України
виділяє такий вид суб’єкта злочину, як спеціальний. Відповідно до частини 2 статті 18
КК України спеціальним суб’єктом злочину
є фізична осудна особа, що вчинила у віці,
з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може
бути лише певна особа.
Тематикою, яка розглядається у даній
статті займалися: О.М. Бандурка, B.М. Куц,
Б.В. Лизогуб, С.С.Мірошниченко, О.М. Подільчак, AM. Толочко, В.В. Корольчук,
Т.Л. Кальченко та інші.
Основна частина
Послідовно реалізуючи диференційований підхід до реалізації кримінальної
відповідальності, законодавець у низці
конкретних складів злочину чинного Кримінального Кодексу України (далі – КК
України) наділяє суб’єкт, крім загальних,
ще й лише йому притаманними спеціальними ознаками, яких у різних їх кон21
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суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом [3; с. 324].
На думку Є.Л. Стрельцова, суб’єкт злочину можна вважати основним елементом
складу злочину, тому що саме суб’єкт вчиняє винні, протиправні, суспільно небезпечні діяння, що посягають на об’єкт злочину [4; с. 59 – 61].
Спеціальним суб’єктом злочину також
визнається особа, яка, крім загальних (фізична особа, вік, осудність), володіє певними додатковими ознаками, які встановлені
кримінально – правовою нормою і, відповідно, враховуються при кваліфікації злочинів [5; с. 324].
На думку Ш.Рашковскої і Р.Орімбєва,
спеціальним суб’єктом злочину є особа,
яка, крім необхідних ознак загального
суб’єкта (вік і осудність), передбачених у законі, повинна ще володіти особливими додатковими ознаками, що дають можливість
залучити дану особу до кримінальної відповідальності за вчинення злочину [6].
Н.С.Лейкіна і Н.П.Грабовська зазначають, що спеціальними називаються такі
суб’єкти, які володіють конкретними особливостями, зазначеними в диспозиції
статті. При цьому визнання деяких осіб
спеціальними суб’єктами обумовлено, насамперед, тим, що внаслідок займаного
ними положення вони вже можуть скоювати злочини, які не можуть бути вчинені
іншими особами [7].
Як бачимо, більшість поглядів авторів збігається у тому, що крім загальних
ознак, особа, що визнається спеціальним
суб’єктом злочину, володіє і певними додатковими ознаками. Саме тому виникає
необхідність розкрити питання про ознаки
спеціального суб’єкта злочину.
Законодавчими ознаками, які характеризують суб’єкта будь-якого злочину, є:1) фізична особа; 2) особа осудна; 3) особа,
яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. У літературі вказуються й інші ознаки суб’єкта,
наприклад: повторність, неодноразовість,
систематичність, особливо небезпечний рецидивіст, спеціальний суб’єкт [8].
В.М. Трубніков вважає, що для повного
й об’єктивного аналізу всіх сторін, харакªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015

терних особистих ознак людини, що вчинила злочин, недостатньо тільки наявності двох ознак – осудності та віку. Для того,
щоб мати повне і всеосяжне уявлення про
всі сторони і властивості цієї особи, потрібні знання про її інші психічні характеристики, що є особливо важливим для встановлення причин і умов вчинення злочину
(усіх його детермінант), а також наступного
здійснення карально-виховного процессу
[9; с. 110 – 117].
Дійсно, для встановлення причин і
умов вчинення злочину (детермінантів)
важливо мати уявлення про психічні характеристики особи, яка вчинила злочин,
проте, на наш погляд, це є завданням для
кримінально-виконавчого права, важливим для здійснення кримінально-виховної
політики. Крім того, описування в Загальній частині КК усіх можливих психічних
характеристик особи є неможливим, на
додаток такі психічні особливості людини,
як темперамент і вираз емоцій, у кожної
людині є різними. Тому у кримінальному законі законодавець указує тільки на ті
ознаки суб’єкту, які є обов’язковими для
будь-якого злочину [10].
Ознаки спеціального суб’єкта злочину
виявляють та відбивають різноманітні особливості особи, яка вчинила злочин, характеризуючи особистість; і ці властивості підкреслюються законодавцем у конкретних
складах. Вони настільки істотні, що їхня
наявність, з точки зору кримінального закону, або робить діяння суспільно небезпечним, або різко змінює характер та ступінь суспільної небезпеки.
Проте дослідження ознак спеціального
суб’єкта, а іноді і визначення спеціального
суб’єкта злочину, без звернення до інших, ніж
КК України, нормативних актів, є неможливим. Тому потрібно відповісти на питання:
що таке є взагалі криміноутворююча ознака,
чим вона відрізняється від ознаки складу злочину або елементу злочину. Як вказував В. Є.
Жеребкін, «кримінально-правова теорія не
дає відповіді на те, що є ознакою злочину. ...У науці кримінального права розрізняють постійні та змінні, необхідні та факультативні,
позитивні та негативні, загальні та спеціальні
ознаки складу злочину» [11; с. 73].
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ознаки можуть бути різними, наприклад,
службове становище, професія (лікар), певна діяльність (підприємець), родинні відносини (мати новонародженої дитини) та
інші.
Таким чином, ознаки спеціального
суб’єкта певною мірою є обмежувальними, бо вони визначають, що той чи інший
злочин може вчинити не будь-яка особа, а
тільки та, яка має такі ознаки. Тому особи,
які не мають таких ознак, не можуть нести
відповідальність за конкретним кримінальним законом, у якому зазначений спеціальнийс уб’єкт. Так, якщо у вбивстві дитини
разом з матір’ю новонародженої дитини
брали участь і інші особи, вони несуть відповідальність не за ст. 117, а за ст. 115 КК
(за просте чи навіть кваліфіковане вбивство).
Враховуючи наведені вченими різні
підходи до класифікації ознак спеціального
суб’єкта, можна дійти до висновку, що спеціальний суб’єкт характеризується такими
додатковими ознаками: 1) громадянство
(громадянин України, особа без громадянства, іноземці з різними офіційними статусами); 2) за віком(особи до чотирнадцяти
років, особи від 14 до 16 років, особи старші за 16 років); 3) за сімейними відносинами та обов’язками (несплата аліментів, невиконання батьківських обов’язків тощо);
4) за статтю (статеві злочини різних типів);
5) за посадовим статусом і обов’язками (посадові злочини та зловживання); 6) стосовно виробничих і господарських відносин та обов’язків; 7) стосовно військового
обов’язку (військові злочини); 8) стосовно
транспортних та технічних засобів підвищеної небезпеки; 9) за ситуативними особливими статусами; 10) за іншими професійними підставами і відповідними
обов’язками (медичні працівники, педагоги, рятувальники тощо); 11) за ситуативними обов’язками на договірних підставах (доглядачі за хворими чи малолітніми
тощо).
Як зазначалося вище, однією із загальних
ознак спеціального суб’єкта є досягнення віку,
з якого настає кримінальна відповідальність.
У цьому контексті цікавою є думка Р. Максимович щодо злочинів проти неповнолітніх.

Загального поняття криміноутворюючих ознак не визначено, хоча про них
йдеться в роботах В. С. Ковальського та
М. І. Хавронюка.
На думку О. Коротюк, криміноутворюючі ознаки являють собою необхідний,
достатній та стабільний склад правових
значень, який є закономірним для змісту
певного правового поняття (терміна). Як
приклад, у ст. 164 КК (ухилення від сплати
аліментів на утримання дітей) безпосередньо не вказується суб’єкт злочину, тому для
його встановлення необхідно звернутися до
статей 180, 265, 267–269 Сімейного Кодексу
України. Диспозиція кримінально-правової норми грунтується на окремих положеннях сімейного законодавства, оскільки
порушувані злочином відносини врегульовуються нормами Сімейного Кодексу. У
складах так званих «медичних злочинів»
(статті 138–143 КК) йдеться про поняття,
визначення яких базується на спеціальних
знаннях, зокрема, для визначення поняття
«незаконна лікувальна діяльність», «медичний працівник», «фармацевтичний працівник» тощо потрібні знання в галузі медицини, а не трудового права, адже в переліку
спеціальностей подібних понять не існує
[12].
Існують також і інші варіанти класифікацій ознак спеціального суб’єкта. Так,
Г.Н.Борзенков поділяє ознаки спеціального суб’єкта злочину на три великі групи, що
характеризують: 1) соціальну роль, а також
правове становище суб’єкта; 2) фізичні властивості особи, яка вчинила злочин; 3) взаємовідношення суб’єкта з потерпілим [13].
Більш широко розділяє ознаки спеціального суб’єкту злочину Р. Орімбаєв:
1) ознаки, які характеризують правове становище особи; 2) демографічні ознаки, що
визначають фізичні властивості особистості
злочинця; 3) ознаки, що вказують на посадове становище, характер виконуваної
роботи і якусь професію особи; 4) ознаки,
що характеризують особу, що займалася в
минулому антисоціальною діяльністю, а також наявність повторності злочинів [14].
Ознаки спеціального суб’єкта доповнюють загальне поняття суб’єкта злочину, виступаючи як додаткові. Ці спеціальні
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Спеціальнім суб’єктом у цих випадках є батько, мати, вітчим, мачуха, опікун
чи піклувальник, особа, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього (ч. 2 ст. 155,
ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 304, ч. 2 ст. 323), батько,
мати, усиновитель (ст. ст. 150–1, 164, 166),
опікун чи піклувальник (ст. ст. 166, 167),
особа, яка є кровною дитиною або була
усиновлена (ст. 165), тренер (ч. 2 ст. 323).
Відповідно до частини 1 ст. 22 Сімейного
кодексу (далі – СК) України шлюбний вік
для жінки встановлюється у сімнадцять, а
для чоловіка – у вісімнадцять років [15].
У частині 2 ст. 23 СК зазначено, що за
заявою особи, яка досягла чотирнадцяти
років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено,
що це відповідає її інтересам. Проте, як вже
зазначалося вище, з чотирнадцятирічного
віку особа підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення вичерпного
переліку злочинів. Тому батько, мати, вітчим чи мачуха можуть бути суб’єктом розглядуваних злочинів з шістнадцятирічного
віку[16].
Посиленої уваги потребує саме вчинення злочинів проти неповнолітніх батьками
та опікунами. Адже вони для дітей є втіленням турботи, захисту, надійності та любові. І коли дитина піддається насильству
у сім’ї, це неабияк шкодить її моральному
здоров’ю, і це вже не кажучи про фізичне.
Кримінальна статистика свідчить, що сім’я
може бути місцем, де панує найжорстокіше
насильство, де жертвами злочину є не лише
дорослі, але й діти.

значення у боротьбі з вчиненням злочинів
проти дітей.
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важливе як теоретичне, так і практичне
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ÏÎÄÎËßÊÀ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ²íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
ÌÀÓÏ
управлінської діяльності, зокрема у працях
Арістової І. B., Бірюкова Б. В., Бєлякова К. І., Комісарова А. Г., Калюжного P. A.,
Лук’янчикова Є. Д., Матвієнка О. В., Фролова О. Г., Цимбала Г. П., Цивіна М. Н.,
Черноіваненко А. В. та інших. Науковці
одностайні у тому, що рівень інформатизації органів державної влади не відповідає
стрімкому зростанню інформаційного суспільства. Такий стан речей стосується й інформатизації органів прокуратури України,
що, у свою чергу, зумовлює реформування
інформаційної системи цього правоохоронного відомства та наукових досліджень у
цій сфері.
У цьому контексті метою статті є
з’ясування поняття та напрямів удосконалення інформаційного забезпечення органів прокуратури України. З огляду на зазначене автор ставить завдання визначити
проблеми у сфері інформаційного забезпечення органів прокуратури України та запропонувати напрями його покращення.

В статье на основании анализа существующих проблем в сфере информационного обеспечения правоохранительных органов
обоснованы приоритетные направления развития информационного обеспечения органов
прокуратуры Украины.
Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, правоохоронні органи, органи прокуратури
України.

Постановка проблеми
Реформування органів прокуратури
України, ефективна діяльність прокурорсько-слідчих працівників вимагає постійного вдосконалення інформаційної системи
органів прокуратури України, її адаптації
до змін, саме тому інформаційне забезпечення потребує реалізації комплексу різноманітних заходів. Істотне покращення
технічного, фінансового та організаційного функціонування інформаційної системи
органів прокуратури України сприяло високотехнологічному інформаційному забезпеченню діяльності прокурорсько-слідчих
працівників. Зазначене передбачає необхідність прийняття та реалізації певної
стратегії, програми у сфері інформаційного
забезпечення органів прокуратури України.

Виклад основного матеріалу
Інформаційне
забезпечення
діяльності органів, завдяки яким реалізується
правоохоронна функція держави, по суті
є створенням оптимальних умов для задоволення потреб в інформаційних ресурсах, необхідних для виконання правоохоронних завдань на основі використання
комплексу методів, систем та засобів отримання, збору, обробки, зберігання, передавання і використання вказаних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень, у яких
започатковано вирішення проблеми
У вітчизняній правовій науці дуже часто порушується питання важливості інформаційної сфери як фактора підвищення
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У перекладі з латинської informatio — це
роз’яснення, виклад; тобто відомості (або
їх сукупність) про предмети, явища і процеси навколишнього світу. Сьогодні немає
усталеного і вичерпного тлумачення цього
терміна [1]. Інформації належить важлива
роль в управлінських технологіях і процесах. Оперативний аналіз інформації органами влади центрального, регіонального і
місцевого рівнів сприяє своєчасному прийняттю управлінських рішень. Інформація
відіграє важливу роль в управлінських процесах як специфічний товар і важливий ресурс [2]. Інформація - будь-які відомості та/
або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [3]. Роль інформаційного
забезпечення у діяльності правоохоронних
органів зумовлена, по-перше, необхідністю
оперувати інформаційними ресурсами для
прийняття рішень як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні; по-друге,
потребою правоохоронних органів у розвитку та вдосконаленні їх діяльності; потретє, вимогами щодо доступу до публічної
інформації, розпорядниками якої є правоохоронні органи; і, по-четверте, потребами
забезпечувального характеру, пов’язаними
із кадровим, фінансово-економічним, господарським та іншими видами забезпечення щоденної діяльності правоохоронних
органів. Інформаційне забезпечення - це
сукупність методів і засобів стосовно розміщення й організації інформації, що містять
системи класифікації і кодування, уніфіковані системи документації, раціоналізації
документообігу і форм документів, методів
створення внутрішньомашинної інформаційної бази [4]. На думку Лушера В. В.,
під інформаційним забезпеченням органів
прокуратури України слід розуміти комплекс нормативно - правових, організаційно-управлінських, науково-технічних та інших заходів поєднання усієї інформації, що
використовується в органах прокуратури,
специфічних засобів і методів її оброблення, використання, дослідження, зберігання
та захисту [5].
Отже, інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів має своєю метою забезпечення високоефективної

роботи як самих вказаних органів, так і
кожного їхнього працівника, забезпечення зворотного зв’язку між ними та суспільством для сумісного вирішення існуючих
у правоохоронній сфері проблем, а також
інформування широких кіл громадськості
про особливості правоохоронної діяльності, підвищення поваги до неї у суспільства
[6].
Спираючись на викладене, можна запропонувати таке визначення: інформаційне забезпечення – це сукупність даних,
інформації в усіх її формах на будь - яких
матеріальних носіях та водночас система
принципів, методів роботи з цими даними, інформацією щодо їх збору, обробки,
збереження, ефективного використання за
цільовим (вузькоспеціалізованим) призначенням.
Зокрема, Закон України «Про прокуратуру» передбачає такі форми інформування
про діяльність прокуратури:
- органи прокуратури не менш як двічі
на рік інформують суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформації.
- Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік звітує
перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів
прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.
- керівники регіональних та місцевих
прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації,
не менш як двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності на
цій території шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних;
- інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в загальнодержавних
та місцевих друкованих засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах органів
прокуратури;
- органи прокуратури оприлюднюють
видані ними нормативно-правові акти з питань організації та діяльності прокуратури
України в порядку, встановленому законом
[7].
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Ефективна діяльність органів прокуратури України потребує надзвичайно великого масиву інформації, яка характеризує
зовнішнє та внутрішнє середовище прокурорської діяльності. Умовами належно
організованого інформаційного забезпечення органів прокуратури є повна, оперативна та достовірна інформація про стан
законності та правопорядку у державі, що
надходить до керівництва Генеральної
прокуратури України, керівників органів
прокуратури нижчих рівнів, прокурорсько-слідчих працівників. Несвоєчасна та
недосконала організація руху інформаційних потоків в органах прокуратури призводить до помилок та порушення режиму
законності, спричинює низький рівень діяльності органів прокуратури, спрямованої
на зміцнення правопорядку та захисту від
неправомірних посягань.
На шляху вдосконалення інформаційного забезпечення органів прокуратури
України існує низка проблем, які потребують свого вирішення. Серед іншого слід
назвати такі: недостатнє матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
сучасною комп’ютерною технікою, а також
наукове та кадрове; недосконалість організаційно-правових основ стосовно процедур
використання власних інформаційних ресурсів та порядку дій прокурорсько-слідчих працівників щодо отримання інформації від громадян, посадових осіб державних
органів влади, інших правоохоронних відомств; потреби покращення системи захисту відомчої інформації.
Варто звернути увагу на питання кадрового забезпечення інформаційної сфери
компетентними фахівцями. Слід констатувати, що особливості напрямів діяльності
відповідних підрозділів органів прокуратури України постійно вимагає впровадження сучасних досягнень науково-технічних
засобів і більшої уваги до підбору кадрового складу.
І як правильно зазначає Бєляков К. І.,
саме це обумовлює ширшу практику залучення фахівців з технічною освітою, ніж у
суміжних галузях юриспруденції. При цьому часом виникає взаємне нерозуміння,
зумовлене істотним розходженням засобів
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і методів гуманітарних і природних наук,
системою підготовки фахівців, а як наслідок
– різницею у професійному мисленні. Крім
того, таке становище збільшується «чільною» роллю юристів, у певному розумінні
їхнім консерватизмом. На перший погляд
вихід із ситуації, що склалася, – у перепідготовці «технарів», а саме – в одержані ними
юридичної підготовки і відповідної освіти.
Однак автору не відомий випадок навчання
юриста в технічному ВНЗ [8].
Очевидно, що прокурорсько-слідчі
працівники в процесі вирішення виникаючих технічних завдань у питаннях відомчої інформатизації мають підвищувати
свій рівень, поєднуючи свої знання у сфері
юриспруденції зі знаннями та навичками
відповідних фахівців, а у складніших випадках користуватися інститутами консультантів.
Наступною проблемою, на якій варто
зосередити увагу, є недосконалість організаційно-правових основ інформаційного
забезпечення органів прокуратури. В цьому аспекті хотілося б навести думки Калюжного P. A., Марущака A. I. та Петрова О. Г.
щодо шляхів удосконалення організаційно-правових основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів. На нашу
думку, запропоновані цими вченими напрями удосконалення організаційно-правових основ інформаційного забезпечення
правоохоронних органів цілком є слушними для належного інформаційного забезпечення органів прокуратури України. Так,
названі вище вчені пропонують такі напрями удосконалення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України:
- визначення переліку інформації,
використання та оперативний обмін якою
може сприяти своєчасному виконанню завдань правоохоронними органами;
- нормативне закріплення порядку
отримання інформації на запит правоохоронного органу;
- закріплення порядку обміну інформацією між правоохоронними органами
та іншими державними органами, зокрема
такої, що міститься в централізованих, обласних та інших банках даних оперативно-розшукового, оперативно-довідкового
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браженням у функціональних обов’язках.
Це дасть можливість створити в конкретному територіальному підрозділі регіональних прокуратур інформаційну систему, яка
зорієнтована на структури інформаційних
зв’язків між підрозділами органів прокуратури, а до потреб кожного прокурорськослідчого працівника в оперативному доступі до інформації під час виконання своїх
службових обов’язків.
Друге завдання полягає у створенні на
рівні органу прокуратури спеціалізованих
функціональних підрозділів, так званих
єдиних інформаційних центрів зі збирання, збереження, обробки, розподілу інформації між працівниками, її обліку та аналізу.
На нашу думку, це дасть змогу ефективніше
здійснювати керівнику контроль за обробкою та використанням інформації, координувати її потоки.
По-третє, поширення застосування математичних методів обробки інформації в
органах прокуратури та навчання цим методам прокурорсько-слідчих працівників.
Використання комп’ютерної техніки, інформаційних систем викриває принципово
нові можливості для оперативної обробки,
аналізу та зберігання значних обсягів інформації, що надає можливість досить повно володіти інформацією про стан законності та правопорядку в державі. Тому у
практичній діяльності органів прокуратури України існує необхідність у створенні
та використанні спеціалізованих програм,
використання яких уможливить обробку,
зберігання інформації, забезпечення до неї
оперативного доступу відповідним працівникам.

та іншого призначення, а також необхідної
при розкритті та розслідуванні злочинів,
про злочинців, які розшукуються, тощо;
- визначення порядку та умов ініціативного інформування правоохоронними
органами один одного про виявлені ними
причини та умови, що сприяють злочинам
та іншим правопорушенням, а також про
відомі їм факти підготовки до злочинів чи
їх вчинення, дізнання або розслідування
яких законом покладено на той орган, якому про це повідомляється;
- визначення порядку обміну інформацією про практику виконання правових
актів з питань правоохоронної діяльності та проблеми, що при цьому виникають,
пропозиціями та рекомендаціями щодо їх
вирішення [9].
Дієвість системи інформаційного забезпечення органів прокуратури України,
її ефективність у забезпеченні процесів
управління органами прокуратури України на територіальному рівні багато в чому
залежить від упорядкованості потоків інформації, її обсягу та якості, а також своєчасності проходження як в цілому в системі управління, так і на конкретних рівнях.
Тому, на нашу думку, особливої уваги потребує територіальний рівень (прокуратури обласного та місцевого рівня), якому в
плані якісного інформаційного забезпечення традиційно приділяється мінімум уваги,
хоча значущість інформації, яка формується на територіальному рівні, неможливо ігнорувати: саме вона є основою всієї системи
інформації в органах прокуратури України.
Аналіз реально існуючих умов роботи
регіональних прокуратур у сфері інформаційного забезпечення дає змогу визначити
завдання, вирішення яких, на нашу думку, матиме істотне значення у підвищенні
ефективності їх інформаційного забезпечення.
Першим завданням є визначення інформаційних потреб регіональних прокуратур, їх територіальних підрозділів та
прокурорсько-слідчих працівників. Вирішення цього завдання можливе шляхом
окреслення конкретних реальних інформаційних потреб для кожного прокурорськослідчого працівника з подальшим їх відо-

Висновок
Таким чином, саме науковий підхід
щодо напрямів удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України є справді підвалиною
ефективного виконання завдань, які стоять
перед органами прокуратури України. В
сучасних умовах, на нашу думку, реалізація вищенаведених напрямів удосконалення інформаційного забезпечення надасть
можливість своєчасного отримання повної,
достовірної інформації у систематизова29
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АНОТАЦІЯ
У статті на підставі аналізу існуючих проблем у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів обґрунтовано поняття
інформаційного забезпечення органів прокуратури України.

SUMMARY
In the article on the basis of analysis of existent
problems in the field of dataware of law enforcement
authorities priority direction of development of
dataware of organs of office of public prosecutor of
Ukraine are grounded.

ному вигляді, зручному для користування прокурорсько-слідчими працівниками;
сприятиме ефективній взаємодії всієї системи підрозділів органів прокуратури України, а також органів прокуратури України
з іншими правоохоронними органами та
державними установами та ефективному
захисту інформації від несанкціонованого
доступу.
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ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Àëëà Þð³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà ³íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ÌÀÓÏ
де одним із провідних заходів було передбачено посилення нагляду та контролю за
виконанням законодавства у міграційній
сфері. Відповідної актуальності набуває
вивчення та переосмислення міграційних
процесів, його прогнозування та оптимізації діяльності по протидії негативним чинникам, що сприяють незаконній міграції
як на рівні окремих держав, так і міждержавних утворень.
Але ця діяльність неможлива при відсутності систематичного, всеохоплюючого
контролю з боку держави. Саме контроль,
як комплексний захід стане основою покращення стану забезпечення режиму та
законності у сфері міграції. А передувати
цьому має комплексне наукове дослідження, у якому слід визначити та змоделювати напрями контролю, розробити порядок
дій по кожному з зазначених напрямів.
Отримані результати стануть передумовою у підвищенні ефективності практичній роботі відповідних державних органів,
що, у свою чергу, стане підґрунтям у встановленні режиму законності та дисципліни у сфері міграції.

У статті розкриті основні поняття
міграційного контролю як механізму, без якого неможливо забезпечити режим законності
та дисципліни у сфері міграції. На жаль, на
поточний час до кінця не розв’язана проблема
урегулювання міграційних відносин, остаточно не сформована система державних органів,
які повинні здійснювати контроль та нагляд
за міграційними процесами, з метою недопущення порушення чинного законодавства у
сфері міграції. Все вищезазначене, у свою чергу,
негативно відображається на економічному,
соціальному розвитку нашої держави.
Ключові слова: міграція, міграційні процеси,
контроль, міграційний контроль.

Актуальність наукової статті
Сучасний стан міграції населення набуває небачених раніше масштабів, досить швидко змінює реальну картину світу. Географічне розташування України у
центрі Європи створило сприятливі умови
для транзиту незаконних мігрантів з Росії та інших країн Сходу до країн Західної
Європи, і тому потребує від України посиленого контролю за міграційними процесами. Цей негативний чинник вимагає
від України більш ретельного ставлення
до проблеми подолання незаконної міграції, створення нових умов, які будуть перешкоджати незаконній міграції.
На виконання даної настанови у 2011
році Кабінетом Міністрів України було
розроблено «План заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики»,

Мета статті
Визначити суть і внутрішню побудову
міграційного контролю як одного з ефективних шляхів забезпечення режиму законності та дисципліни у сфері міграції.
Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, нині в Україні поки
що відсутня теоретична концепція, в якій
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будь-яка управлінська діяльність, а саме
діяльність у сфері регулювання процесів
міграції, є неможливою без розробки та
впровадження єдиного системного механізму контролю та нагляду. Розробивши
єдиний механізм контролю, нагляду та обліку, як похідної контрольної діяльності, є
безумовним позитивним шляхом у налагодженні відносин у сфері міграції, а також
стане запорукою забезпечення режиму законності та дисципліни у сфері міграції.
Розуміння поняття „контроль” з початку ХХ століття до нашого часу значно
розширилось. Термін ”контроль” походить від французького ”control”, що в перекладі означає облік, перевірку, спостереження за чимось [2, с. 512]. На початку
ХХ століття вчені ототожнювали поняття
”контроль”, ”перевірка”. З точки зору загальної теорії управління, контроль – це
спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Він є одним
з основних факторів, який з одного боку
дисциплінує посадових осіб державного
апарату, а з іншого – суб’єктів господарювання. Саме контроль робить ”прозорою”
діяльність держави для суспільства, а для
держави – внутрісуспільні відносини, стан
роботи окремих державних та інших утворень тощо [3, с. 3]. О.М. Бандурка у своїй
монографії ”Основи управління в органах
внутрішніх справ України: теорія, досвід,
шляхи удосконалення” аналізує функції
управління, у тому числі функцію контролю, і зазначає, що контроль дозволяє виявити, наскільки виконана робота відповідає висунутим цілям і завданням [4, с. 21].
В.М.Гаращук, досліджуючи контроль, як
функцію управління, вказує, що він є самостійною функцією, яка не поглинається
іншими і не є другорядною, а пронизує
усі інші, активно впливає на них, коригує
і навіть формує нові функції та напрямки управлінської діяльності. Цей процес
є об’єктивним і правильним, який показує напрямки трансформації контролю як
«стратегічного» виду діяльності, при цьому особливим є те, що у той же час не зникає «тактична» функція – контроль за певним видом діяльності, певним об’єктом [3,
с. 36]. Тому контроль, як одна із функцій

було б визначено місце і роль контролю
як елементу адміністративно-правового
механізму врегулювання міграційних процесів. Зі зростанням відкритості українського суспільства в нашій державі суттєво
актуалізувалася міграція населення, яка
проявляється у різних формах, що зумовлює потребу комплексно дослідити адміністративно-правовий механізм контролю
та нагляду у сфері міграції, адже міграційні процеси значно впливають на розвиток
економіки, соціальної сфери, демографії та
інших сторін суспільного життя.
Феномен міграції досліджувався й раніше, значний вклад у розвиток міграційного права внесли вітчизняні учені:
О. Бандурка, Ю. Бузницький, А. Бабенко, В. Колпаков, О. Кузьменко, О. Малиновський, В. Новік, В. Олефір, О. Піскун,
І. Прибитков, Ю. Римаренко, Ю.Тодик,
В. Шаповал, М. Шульга та інші. Водночас,
питанням контролю та нагляду, як елементу адміністративно-правового механізму регулювання міграції, дослідники значної уваги не приділяли.
Функціонування сучасного суспільства
в демократичній державі неможливо уявити без механізму ефективного управління,
який потребує організованості, чіткості діяльності та узгодженості всіх його елементів. Управління будь – яким об’єктом – це
цілеспрямований вплив на даний об’єкт
з метою його впорядкування, зберігання,
підтримання відповідного стану або інша
дія, яка спрямована на реалізацію будь
– якої цілі [1, с .30; 2, с. 11]. Цілі управління досягаються в результаті здійснення таких його загальних функцій, а саме:
аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання, контроль [2, с.14].
Серед функцій, що забезпечують реалізацію державного управління, важливе місце посідає функція контролю, яка, по суті,
є не тільки завершальною, спрямованою
на перевірку ефективності та досягнення
цілі управління, а й пронизує інші функції
управління, позитивно впливаючи на їх
реалізацію.
Як відомо контроль є найефективнішим способом забезпечення організованості державного механізму. Тому
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органи чи установи, а також недержавні
заклади та організації, на яких покладені
функції нагляду та контролю у сфері міграції;
2) правові норми, які встановлюють
повноваження суб’єктів контролю, тобто забезпечують змістовність впливу і
взаємозв’язки у контрольній діяльності;
3) об’єкт контролю – відносини у сфері міграції, особливо слід зазначити, що
контрольні дії не повинні мати на меті обмежити законні права та свободи людини,
але, у свою чергу, мають перешкоджати
вчиненню незаконних дій [4, с. 43].
4) методи контрольної діяльності;
5) види контрольної діяльності.
Отже, механізм міграційного контролю включає в себе декілька елементів,
кожний з яких є складним самостійним
утворенням. Проте сутність механізму полягає у розумінні того, що дає поєднання
цих елементів у системному плані. Взаємодія елементів має вираз у тому, що механізм контролю забезпечує їх органічний
взаємозв’язок між собою, надає їм нові
риси, забезпечує їх взаємний перехід і ту
комбінацію, яка характеризує динаміку
контрольного діяння. Саме системний підхід дозволяє визначити як якості названих
елементів окремо, так і їх об’єднання в
єдине ціле - механізм контролю за міграційними процесами.
Найважливішою особливістю будьякої цілісної системи є наявність в ній інтегративних якостей, які не замикаються
лише в сумі якостей компонентів, що утворюють їх. Цілісна система – це визначений
склад елементів, компонентів, частин. Для
неї характерні сувора внутрішня організація, взаємозв’язок, взаємодія елементів,
що її утворюють. Саме структура пов’язує
в єдине ціле окремі елементи, надає їм
спільність, викликає появу нових системних якостей. Сформульовані позиції дозволяють охарактеризувати взаємодію
між елементами механізму міграційного
контролю. Сам набір елементів визначається єдиним критерієм – організацією
динамічного контрольного впливу.
Розроблення єдиного механізму міграційного контролю буде сприяти проведен-

управління у сфері міграції, спрямований
на виявлення й усунення відхилень (девіацій) у функціонуванні міграційної системи.
Виступаючи правовою формою державної (управлінської) діяльності, організаційно-контрольна діяльність має свої
особливості та являє собою «активну форму дій уповноважених суб’єктів служби
міграційного контролю, яка врегульована
нормами права та здійснюється у певній
процесуальній формі, що спрямована на
виявлення ступеня досягнення поставлених цілей установленими нормативноправовими актами заходами й засобами,
а також на оцінку роботи управління міграційного контролю та її посадових осіб.
Результати такої діяльності обов’язково
мають бути оформлені в процесуальних
документах» [2, с.30]. Але дане визначення розкриває лише один бік контролю у
сфері міграції. Контроль, як одна з функцій управління в сфері міграції, спрямований на виявлення й усунення відхилень
(девіацій) у міграційних процесах. У концепції співробітництва держав учасниць
СНД в протидії незаконній міграції від 16
вересня 2004 року визначено: міграційний
контроль – це вид державного контролю
за станом міграції з метою врегулювання
міграційних потоків, при умові додержання інтересів держав –учасниць СНД, забезпечення та захисту прав мігрантів, а
також проведення заходів попередження,
подолання незаконної міграції [3]. Із зазначених вище визначень можна зробити висновок, що контроль у сфері міграції
можна розглядати у двох аспектах: внутрішньому (для перевірки додержання законів співробітниками ДМС) та зовнішній
(як засіб встановлення режиму законності
та дисципліни у сфері міграції).
Контроль поняття не однозначне, і сам
процес контролю є складним механізмом,
який складається з певних елементів, що
знаходяться у постійному зв’язку та взаємодії. Тому вважаємо, що до елементів
контролю за міграцією на підставі твердження про те, що саме елементи в сукупності визначають динаміку контролю, належать:
1) суб’єкти контролю – це державні
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ню наступних заходів, які, у свою чергу,
позитивно вплинуть на загальний стан
забезпечення режиму законності та дисципліни у сфері міграції : у законодавчій
сфері – буде сприяти удосконаленню законодавства у сфері міграції з урахуванням загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права, укладення двосторонніх міжнародних договорів з питань,
пов’язаних із захистом прав мігрантів,
зокрема трудових, осіб, які постраждали
від торгівлі людьми, а також з питань боротьби з нелегальною міграцією, торгівлею людьми, прийняття і передачі осіб
(реадмісії), запобігання випадкам без громадянства і зменшення їх кількості; в адміністративно-розпорядчій – буде сприяти соціальному захисту громадян України,
які працюють за кордоном, у тому числі
тих, які постраждали від торгівлі людьми,
забезпечення розроблення та виконання державних і регіональних програм з
питань міграції, передбачивши в них, зокрема, заходи із соціально-економічного
поліпшення міграційної ситуації, забезпечення державних органів, які здійснюють
повноваження у сфері міграції, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами;
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації
за ознакою статі; у науковій сфері – стане
передумовою проведення комплексних
наукових досліджень, пов’язаних із міграційними процесами, прогнозуванням їх
тенденцій і наслідків для всіх сфер суспільного життя.

«Про міграцію». У вищезазначеному нормативно-правовому акті слід об’єднати
норми матеріального та процесуального
права, закріпити основні поняття, визначити правовий статус та коло суб’єктів,
що наділені контрольними повноваженнями у сфері міграції. Визначити основні
поняття – це, безумовно, стане першим
кроком у створенні єдиного механізму регулювання міграційних відносин.
Саме цей нормативно-правовий акт закладе правову основу посилення боротьби з нелегальною міграцією, поліпшення
управління міграційними процесами, посилення взаємодії державних органів, які
здійснюють повноваження у сфері міграції, посилення юридичної відповідальності за правопорушення у цій сфері, забезпечення умов для реалізації прав мігрантів
та рівноправних умов взаємних поїздок
громадян України та інших держав, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах міжнародних відносин, посилення
юридичної відповідальності як іноземців,
так і громадян України за порушення міграційного законодавства.
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Висновки
З вищевикладеного можна зробити
наступні висновки: контроль – це захід,
комплексний та необхідний, так як втрата
контролю держави над будь-якою галуззю може спричинити небачені негативні
наслідки. Міграційний контроль у даному
сенсі не є виключенням. Тому в Україні у
2011 році було створено нову службу міграційного контролю. Але цього недостатньо, слід провести наукове опрацювання
механізму міграційного контролю, його
окремих елементів. Отже, першим кроком має стати прийняття Закону України
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АНОТАЦІЯ
Контроль та нагляд за законністю та
дисципліною у сфері міграції є складним механізмом, що включає в себе декілька елементів,
кожний з яких є складним самостійним утворенням. Проте сутність механізму полягає у
розумінні того, що дає поєднання цих елементів у системному плані – цілісний і ефективний засіб забезпечення режиму законності та
дисципліни у сфері міграції. Взаємодія елементів має вираз у тому, що механізм контролю
забезпечує їх органічний взаємозв’язок між собою, надає їм нові риси, забезпечує їх взаємний
перехід і ту комбінацію, яка характеризує динаміку контрольного діяння. Саме системний
підхід дозволяє визначити як якості названих
елементів окремо, так і їх об’єднання в єдине
ціле - механізм контролю за міграційними процесами.
Безумовно створення єдиної системи державних органів та недержавних організації,
на яку покласти функцію контролю і нагляду
за міграційними процесами, стане запорукою
встановлення режиму законності і дисципліни
у державі.

SUMMARY
Control and supervision over the legality
and discipline in migration sphere is a complex
mechanism that includes several elements, each of
which is a separate complex formation. However,
the essence of the mechanism is in understanding
what makes the combination of these components
in a system plan – a holistic and effective means of
providing the rule of law and discipline in the field
of migration. Interaction of components is a display
that provides a mechanism of control of organic
relationship between them, giving them new
features that ensure their mutual transition and
that combination that characterizes the dynamics
of the control action. It is a systematic approach
that determines both the quality of these items
separately and their combination into a single unit
– a mechanism of control over migration processes.
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подальшого розвитку, а інтелектуальний
капітал має стати потужним економічним
ресурсом, здатним компенсувати дефіцит
інших складових капіталу організації, зокрема суттєвий дефіцит фінансового капіталу.
Така важлива історична місія інтелектуального капіталу вимагає відповідного правового захисту, що має надійно гарантувати
його юридичну цілісність, недоторканість з
боку не уповноважених осіб, сприяти його
накопиченню та безпечному господарському обігу.

В статье исследованы проблемы, связанные с правовой защитой интеллектуального капитала организаций. Определено, что
в современных условиях именно эта форма
капитала становится мощным экономическим ресурсом, который нуждается в защите.
Указано, что интеллектуальный капитал
организации состоит из двух составляющих,
которые требуют отдельных подходов для защиты. Предложено создать механизм правовой защиты интеллектуального капитала с
привлечением норм права интеллектуальной
собственности, гражданского, уголовного, хозяйственного и трудового права.

Аналіз останніх публікацій
До проблем, які стосуються функціонування та захисту інтелектуального капіталу зверталися С.І. Грицуленко,
Н.Є.
Потапова-Синько,
О.В. Кендюхов, О.М. Коваленко, І.І. Митрофанов, О.В. Плескун, Є.О. Панченко,
І.І. Просвиріна, А.Ю. Сибирьова, О.І. Романюк, П.В. Терелянський та ін. Вчені
зазначають, що інтелектуальний капітал
підприємницької структури є результатом
використання інтелектуального потенціалу і є сукупністю інтелектуальних ресурсів, представлених структурними складовими, склад яких може змінюватись з
урахуванням науково-технічного прогресу та організаційно-економічного стану,
які використовуються для створення нової додаткової вартості, збільшення прибутку та зростання конкурентних позицій
цієї структури на ринку [10].

Ключові слова: інтелектуальний капітал, проблеми, правовий захист, механізм, комплекс правових норм.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки, посилення ролі інтелектуальних та
інформаційних ресурсів для виробництва
конкурентоспроможної продукції призвели до появи нової форми капіталу організації, мова йде про інтелектуальний капітал, який визначає можливості організації
існувати в системі інноваційної економіки
інтелектуального типу.
Важливість даної форми капіталу важко переоцінити, оскільки саме він є основою підвищення ефективності суспільного
виробництва, переходу держави на новий
рівень постіндустріального розвитку. Для
українських суб’єктів господарювання в
сучасних економічних умовах саме інтелектуальна складова може стати ґрунтом для
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015
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у господарській діяльності протягом тривалого періоду і приносять дохід [6, с. 43].
При цьому у П(С)БО-8 «Нематеріальні
активи» ці активи визначені як немонетарні активи, які не мають матеріальної форми
та можуть бути ідентифіковані [12].
До складу цих активів входять права користування природними ресурсами;
права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно
до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), комерційні (фірмові)
найменування тощо), крім тих, витрати на
придбання яких визнаються роялті; права
на об’єкти промислової власності (право на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем,
комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау,
захист від недобросовісної конкуренції
тощо), крім тих, витрати на придбання
яких визнаються роялті; авторське право та
суміжні з ним права (право на літературні,
художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази
даних), виконання, фонограми, відеограми,
передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання
яких визнаються роялті; інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших
привілеїв тощо) [12].
Таким чином, як бачимо, за своїм складом інтелектуальний капітал є лише частиною нематеріальних активів, має інтелектуальну складову, яка визначає право
власності на результати творчої й інтелектуальної діяльності, що відрізняє його від
права власності інших нематеріальних активів, у яких інтелектуальна складова відсутня.
У той же час слід вказати на той факт,
що складовою частиною інтелектуального капіталу, за визначенням дослідників, є
люди, персонал організації, який задіяний
у створенні інтелектуального капіталу, в
управлінні ним використовує цей капітал

Науковці стверджують, що в цій сфері
існує низка проблем юридичного характеру, які заважають дієвому захисту цієї частини капіталу організації. Зокрема, мова
йде про те, що цей вид капіталу має бути,
безумовно, захищеним комплексом правових заходів, але в цій сфері недостатньою
мірою описаний та розроблений правовий
механізм захисту.
На нашу думку, таке становище виникло у зв’язку з тим, що сучасна юридична
наука, в принципі, у недостатній мірі залучена до проблем захисту інтелектуального
капіталу як окремого елементу інтелектуальної власності, майже не досліджена його
структура в юридичному плані, що заважає
розробці рекомендації, щодо його захисту
нормами вітчизняного права.
Таким чином, метою даної статті є аналіз можливостей правого захисту інтелектуального капіталу господарюючих суб’єктів
[11].
Виклад основного матеріалу
У літературі та нормативних актах сутність нематеріальних активів, до яких належить і інтелектуальний капітал, розглядається з різних точок зору, і спостерігається
велика різноманітність підходів до визначення як його сутності, так і структури,
спірним є питання стосовно участі даної
форми капіталу в економічній діяльності,
не визначені остаточно і відносини, які визначають право власності на інтелектуальний капітал.
З економічної точки зору, інтелектуальний капітал несе правове навантаження,
оскільки дана форма капіталу бере участь
у вирішенні проблем ефективності процесу
трансформації «ресурси-активи-результати», і, як кожен актив організації, має право
на юридичний захист [5, с. 112].
Найбільш часто дана форма капіталу
ототожнюється з нематеріальними активами організації, і термін «нематеріальні
активи» частково відображає правовий підхід до інтелектуального капіталу, будучи
водночас елементом бухгалтерської моделі
фірми. Слід сказати, що вчені визначають
нематеріальні активи як вкладення у нематеріальні об’єкти, що використовуються
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або його окремі елементи у виробничій та
комерційній діяльності.
Як зазначає І.І. Просвиріна, продуктом
людського капіталу є новизна, унікальність
інтелектуального продукту, який створений персоналом. Відношення співробітників компанії до роботи, їх знання та навички, здатність до навчання та набуті знання
є проявами впливу людського капіталу на
результативність роботи компанії. Існує
думка, що визначення інтелектуального
капіталу носить досить загальний характер
і зазвичай передбачає суму тих знань усіх
працівників компанії, що забезпечує її конкурентоспроможність» [11].
Таким чином, на нашу думку, інтелектуальний капітал можна визначити як
правову категорію, яка виникає внаслідок
володіння господарюючим суб’єктом правами на об’єкти інтелектуальної власності,
на інтелектуальний потенціал персоналу
організації, на результати інтелектуальної
діяльності персоналу організації і їх використання у господарській діяльності господарюючого суб’єкта з метою отримання
доходу.
З правової точки зору, інтелектуальний
капітал доцільно поділити на дві складові,
які мають суттєві розбіжності з точки зору
засобів їх правової охорони, мова йде про
інтелектуальний капітал у формі нематеріальних активів та інтелектуальний капітал
у формі творчого та інтелектуального потенціалу персоналу організацій.
Першу складову інтелектуального капіталу у правовому аспекті можливо захистити традиційним, добре відомим методом –
видачею патентними органами відповідно
до передбаченої законом процедури спеціального охоронного документа (патенту,
свідоцтва) [3, с. 39].
Другу складову інтелектуального капіталу – знання та навички персоналу, інформаційну обізнаність персоналу у сфері
інтелектуальної складової роботи організації – захистити важче, на що вказують дослідники цієї проблеми.
Дієвим механізмом, який може забезпечити цю другу складову інтелектуального капіталу організації, є звернення до
напрацювань у сфері трудового права, зоªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015

крема до можливостей закріплення в трудовому договорі положень, відповідно до
яких персонал організації буде обмежений
у можливостях використовувати свої знання, навички, набуту інформацію без дозволу керівництва організації, певний час
після звільнення не буде мати права розголошувати інформацію, працювати на певних посадах та у певних сферах суспільного
виробництва.
Зазначимо, що така позиція не підтримується окремими дослідниками, й існує
думка, що, з юридичної точки зору, не всі
невідчутні фактори, створювані і використовувані організацією, можуть бути безумовними об’єктами її власності (зокрема,
досвід та кваліфікація персоналу, знання
загального характеру, зовнішні інформаційні бази тощо) [1, 14].
У той же час право цивілізованих країн
внесло певні корективи у розуміння права
організацій на інтелектуальну власність, на
практиці на заході з метою захисту інтелектуального капіталу широко застосовуються
договори про конфиденціальність (NDA) і
про неконкуренцію (NCA), які розглянуті
нижче [15].
1. Договір про конфіденційність – це
угода, яка укладається, принаймні, між
двома сторонами, в якому вони погоджуються на захист конфіденційної інформації,
що розкривається в ході комерційної діяльності. Згідно з цим договором передавальна / розкриваюча сторона (у нашому
випадку – це роботодавець), власник конфіденційної інформації, передає приймаючій
стороні (співробітник / виконавець) певну
конфіденційну інформацію, а отримуюча /
приймаюча сторона гарантує її збереження
згідно з умовами договору.
Будь-який NDA повинен конкретно визначати характер розкриття конфіденційної інформації. Це має бути зроблено без
фактичного розкриття інформації, тому
конфіденційна інформація зазвичай описується категоріями. У нашому випадку
інформація поділяється на кілька рівнів і,
відповідно, має кілька рівнів захисту – ми
ділимо всю інформацію на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. У свою
чергу, інформація з обмеженим доступом
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голошення комерційної таємниці, а також
іншої конфіденційної інформації з метою
заподіяння шкоди діловій репутації або
майну іншого підприємця тягне за собою
накладення штрафу від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян [8].
Зазначимо, що сьогодні при вирішенні
спорів у суді про порушення права на комерційну таємницю складним є доведення
двох фундаментальних моментів: чи була
відома особі інформація, що складає комерційну таємницю? Чи використовувала іншим способом особа відому їй комерційну
таємницю без дозволу? [13].
На перше запитання позитивну відповідь можна одержати на основі договорів
із робітником, але при цьому довести, що
інформація розношувалася без згоди керівництва, досить важко.
Відповідно, і судова практика свідчить
про те, що притягнення до матеріальної,
кримінальної, адміністративної відповідальності колишніх топ-менеджерів, інших
працівників компаній, які мають доступ до
таємної інформації, є практично неможливим через складність отримання доказів
відносно розголошення конфіденційної інформації, а також визначення розміру збитків.
У ході більшості подібних судових процесів відповідачам поки що вдавалося довести відсутність крадіжки комерційної таємниці.
Таким чином, найбільш дієвими методами захисту комерційної таємниці є превентивні заходи, які включають грамотний
підхід до укладання трудових контрактів,
кадрову політику, а також встановлення
надійної системи технічного захисту інформації.
2. Договір про неконкуренцію обмежує
працівника від роботи в будь-якому подібному бізнесі на певну кількість часу на
певній території після припинення трудових відносин.
У той час як NDA на сьогоднішній день
підписують більшість великих українських
компаній, NCA ще не так широко використовується, його проект вимагає уважного
до себе ставлення. І враховуючи наші ре-

за своїм правовим режимом поділяється на
конфіденційну і таємну (комерційну таємницю).
Щоб ні у кого не виникало суперечок з
приводу того, що є конфіденційною інформацією, а що є комерційною таємницею,
на носіях, де ця інформація зберігається,
просто вказується визначене угодою позначення.
Ще одне важливе положення NDA – це
розкриття зобов’язань і термінів, викладаються зобов’язання Приймаючої сторони
зберегти конфіденційну інформацію і допустимі підстави для її розкриття. Також
повинен бути прописаний термін, протягом якого приймаюча сторона зобов’язана
докладати зусилля до недопущення розголошення конфіденційної інформації [4].
Слід зазначити, що в Україні захист
інтелектуального капіталу може реалізовуватися у практичній площині на основі
залучення механізму захисту комерційної
таємниці, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи у певній формі та
сукупності її складових є невідомою та не
є легкодоступною для осіб, які звичайно
мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо
збереження її секретності, вжитих особою,
яка законно контролює цю інформацію
(ст. 505 ЦК України).
Закон закріплює за власником комерційної таємниці виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню,
збиранню або використанню комерційної
таємниці (ст. 505 ЦК України); право на
захист від незаконного використання цієї
інформації третіми особами (ч. 1 ст. 162 ГК
України) [2].
У свою чергу, Кримінальний кодекс
України передбачає відповідальність за незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
(ст. 231 КК), за розголошення комерційної
або банківської таємниці (ст. 232 КК) [9].
Також і Кодекс України про адміністративні правопорушення у ч. 3 ст. 1643 визначає, що отримання, використання, роз39
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трібно вирішувати комплексно, створюючи
надійний і дієвий механізм охорони інтелектуального капіталу із залученням норм
права інтелектуальної власності, цивільного, кримінального, господарського та трудового права. Саме у такий спосіб вдасться
надати інтелектуальному капіталу надійного захисту, стимулювати подальше накопичення інтелектуального капіталу в Україні.

алії і мислення, сам факт підписання такої
угоди у трудовому праві може розглядатися як порушення права на свободу у виборі
професії, передбачене ст. 2 КзПП України
[7].
Договір про неконкуренцію обмежує
працівника від роботи в будь-якому подібному бізнесі на певну кількість часу на
певній території після припинення трудових відносин. Також такий договір передбачає обмеження на створення конкуруючого підприємства.
Погоджуючись на обмеження здійснювати будь-яку діяльність протягом певного
часу і на певній території, співробітник повинен отримати щось взамін: високу зарплату, пільги, компенсації тощо. Це нормальна практика, враховуючи той фактор,
що подібна угода підписується далеко не з
кожним, а з особливо цінним робітником.
Найчастіше мова йде про фахівців у сфері
інформаційних технологій, керівників вищої ланки та інших цінних кадрів. Тому зазвичай норма про неконкуренцію зустрічається як частина плати такого працівника
за ті блага, що дає йому роботодавець [4].
Момент рівності сторін та отримання
достатніх компенсацій і пільг в обмін на
обмеження у діяльності дуже важливий,
адже в іншому випадку такий невигідний
договір можна оскаржити в суді, оскільки
він поставив одну із сторін у невигідне положення і такий правочин був вчинений
під впливом помилки (ст. 229 ЦК України), обману (ст. 230 ЦК України), тяжких
обставин (ст. 233 ЦК України) [16].
З розвитком високих технологій, появою інноваційних сфер у бізнесі і переходом практично всіх сфер нашого життя
у технологічну сферу застосування NDA і
NCA рано чи пізно стане звичайною практикою для України, проте поки вітчизняний законодавець не легалізує ці правові
механізми, інтелектуальний капітал організації не буде захищений належним чином.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджені проблеми, які
пов’язані з правовим захистом інтелектуального капіталу організацій. Визначено, що в сучасних умовах саме ця форма капталу стає потужним економічним ресурсом, який потребує
захисту. Зазначено, що інтелектуальний капітал організації складається із двох складових,
які вимагають окремих підходів для захисту.
Запропоновано створити механізм правового
захисту інтелектуального капіталу із залученням норм права інтелектуальної власності,
цивільного, кримінального, господарського та
трудового права.

SUMMARY
This article investigates the problems related
to legal protection of the intellectual capital
of organizations. Determined that this form
of capital is becoming a powerful economic
resource that needs protection. Indicated that the
intellectual capital of the organization consists of
two components that require separate approaches
to protect. Proposed to establish a mechanism of
legal protection of intellectual capital raising
intellectual property law, civil, criminal,
commercial and labour law.
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України, адміністративні правовідносини, службово-трудові правовідносини.

державного управління, в тому числі правоохоронних органах, були предметом наукових досліджень таких вчених, як: С. М. Алфьоров, О. М. Бандурка, М. П. Грай,
І. П. Греков, І.П. Голосніченко, С. М. Гусаров, А. С. Міхалєв, М. М. Клемпарський,
Д. М. Корнієнко, М. В. Корнієнко, Л. В. Романюк, А. М. Подоляка, Т. О. Проценко,
Е. О. Шевченко, С. Л. Яценко та інших. Однак, на сьогоднішній день залишається значна кількість відкритих питань, що стосуються видів правовідносин, що виникають
у діяльності керівника районного відділу
органів внутрішніх справ України.

Постановка проблеми
Керівники районних відділів органів
внутрішніх справ України в ході своєї службової та управлінської діяльності вступають
у різні суспільні правовідносини з підлеглими співробітниками, керівниками вищого та
паралельного рівнів, з органами державної
влади, місцевого самоврядування та громадянами, іншими фізичними та юридичними
особами. Для визначення їх адміністративно-правового статусу необхідно відмежовувати адміністративні правовідносини від
інших видів правовідносин, особливо суміжних, у які вступають керівники районних
відділів органів внутрішніх справ.

Мета та завдання
Метою статті є визначення поняття та
видів правовідносин, що виникають у діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ України (далі – ОВС
України). Для досягнення поставленої
мети необхідно виконати такі завдання:
сформулювати поняття «правовідносини,
що виникають за участі керівника районного відділу органів внутрішніх справ»; класифікувати правовідносини, що виникають
в діяльності керівника районного відділу
органів внутрішніх справ; охарактеризувати основні види правовідносин, що виникають у діяльності досліджуваного суб’єкта.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Проблеми визначення окремих видів
правовідносин керівників у системі органів

Виклад основного матеріалу
Вирішуючи завдання, поставлені в цій
статті, визначимо поняття категорії «правовідносини» та з’ясуємо особливості управ-

В статье сформулировано определение понятия «правоотношения с участием руководителя районного отдела органов внутренних
дел»; предложена классификация правоотношений, возникающих при участии руководителя районного отдела органов внутренних дел;
охарактеризованы основные виды правоотношений, возникающих в деятельности руководителя районного отдела органов внутренних
дел.
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лінських та інших суміжних правовідносин.
Правовідносинами в юридичній літературі називають врегульовані правом взаємовідносини (взаємозв’язок) суб’єктів права,
які виражаються у реалізації їх суб’єктивних
прав і юридичних обов’язків або взаємовідносин (взаємозв’язки) суб’єктів права, які
мають правову форму [1, с. 1117]. Звідси
можна визначити, що найбільш характерними ознаками правових відносин є: 1) регламентування нормами права; 2) виникнення, як мінімум, між двома суб’єктами;
3) багатооб’єктний характер; 4) виникнення правових наслідків для обох суб’єктів,
як правило, у формі прав та обов’язків.
Правовідносини класифікуються за різними підставами. Одним з критеріїв виступає суб’єкт (учасник) цих правовідносин.
Зважаючи на те, що досліджуваний вид
правовідносин виникає за участю керівника районного відділу ОВС, то для цих них
характерний управлінський зміст. Це означає, що вони формуються у сфері державного управління, адже одним із їх суб’єктів
є посадова особа органу державного управління.
У правовій науці адміністративно-правові засади управління державними органами визначаються як цілеспрямований
владно-організуючий вплив у межах прав
відповідних державних органів та їх посадових осіб на регулювання, контролювання
і координацію відносин, що складаються в
ході виконання функцій держави [2, с. 165].
Управлінські правовідносини виникають у
багатьох сферах суспільного життя і, зокрема, у внутрішній та зовнішній діяльності
державних органів та їх посадових осіб.
Л. В. Романюк визначив управління в
системі органів внутрішніх справ України
як діяльність керівника органу внутрішніх
справ, у результаті якої забезпечується виконання завдань, поставлених Міністерством внутрішніх справ України і керівництвом держави, спрямовану на організацію
певної групи працівників, об’єднаних у
структурні підрозділи, досягнення їхньої
взаємодії і координації дій, планування,
прийняття та впровадження управлінських рішень [3, с. 206]. Відповідно, правовідносини, що виникають у системі орга-

нів внутрішніх справ, спрямовані, перш за
все, на виконання управлінських функцій
керівників різних рівнів. С. Л. Яценко до
основних управлінських функцій, які має
здійснювати керівник органу внутрішніх
справ, відносить: організацію, координацію, планування діяльності, прийняття
управлінських рішень і впровадження їх у
життя, контроль за їх виконанням та персональну відповідальність за організацію діяльності органу внутрішніх справ [4, с. 62].
Це стосується й управлінських правовідносин, що виникають у внутрішній діяльності
органів внутрішніх справ, і, зокрема, керівника системи цих органів.
Правовідносини, що виникають у зовнішній управлінські діяльності органів
внутрішніх справ, спрямовані на реалізацію
таких основних управлінських функцій: інформування населення про стан злочинності у відповідному регіоні; організація
співробітництва з іншими правоохоронними органами; керівництво оперативно-слідчими групами тощо. У зв’язку з вищенаведеним, можемо виділити наступні ознаки
правовідносин, що виникають за участю
керівника районного відділу органів внутрішніх справ: 1) обов’язковим суб’єктом
виступає керівник районного відділу органів внутрішніх справ України; 2) регламентуються нормами загальнодержавного,
відомчого та міжвідомчого законодавства;
3) виникають у сфері реалізації управлінських функцій в системі органів внутрішніх
справ; 4) спрямовані на упорядкування та
створення необхідних організаційних умов
для здійснення районними відділами органів внутрішніх справ функцій та реалізації
завдань, для яких вони утворені.
Отже, правовідносини за участю керівника районного відділу у системі органів
внутрішніх справ – це врегульовані нормами загальнодержавних, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів двосторонні або багатосторонні суспільні зв’язки,
що виникають у сфері реалізації управлінських функцій у системі органів внутрішніх справ України, суб’єктом яких виступає
керівник районного відділу ОВС, та які
спрямовані на упорядкування та створення
необхідних організаційних умов для здій43
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снення районними відділами ОВС функцій
та реалізації завдань, для яких вони утворені.
У діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ можуть виникати дві групи правовідносин:1) внутрішньо-управлінські: а) адміністративно-правові; б) службово-трудові; в) інформаційні; 2) зовнішньоуправлінські: а) правоохоронні; б) адміністративно-правові; в) кримінально-процесуальні; г) бюджетні; д) інформаційні. Як бачимо, деякі
види правовідносин, зокрема, інформаційні, адміністративно-правові відносяться
одночасно до обох груп. Розглянемо особливості правовідносин у діяльності керівника районного відділу в системі органів
внутрішніх справ.
Так, одним із видів внутрішньоуправлінських правовідносин, що виникають за
участі керівника районного відділу органів
внутрішніх справ є службово-трудові правовідносини.
У науковій літературі службово-трудовими відносинами визнаються двосторонні, взаємні, вольові правовідносини, які
виникають між громадянином України і
державним органом, відповідно до яких
громадянин, що набув статусу державного службовця, за винагороду виконує свої
службово-трудові обов’язки згідно із займаною ним посадою з метою реалізації завдань
та функцій, що стоять перед державним
органом, де він працює [5, с. 236]. Таким
чином, службово-трудові правовідносини
виникають у зв’язку зі вступом та проходженням громадянами служби в органах
державної влади та інших органах публічного управління. Однак, у юридичній літературі існує точка зору, згідно з якою слід
розмежовувати трудові та службові правовідносини. Зокрема, такої думки дотримується І. П. Греков [6, с. 13], М. П. Грай [7, с. 185],
А. С. Міхалєв [8, с. 104] та інші автори.
І. П. Греков у своєму дисертаційному
дослідженні обґрунтував, що в межах державної служби існують дві групи відносин:
службово-трудові і державно-службові. Науковець прийшов до висновку, що службово-трудові відносини виникають у зв’язку
з укладенням трудового договору чи контªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015

ракту між громадянином України та державним органом і стосуються в основному
встановлення, зміни і припинення умов
праці службовців. Сферою дії державнослужбових відносин є зовнішні управлінські зв’язки певних державних інституцій
з тими чи іншими учасниками суспільних
відносин [6, с. 13]. Тобто критерієм розмежування цих двох видів правовідносин
є характер управлінських зв’язків між його
учасниками: у першому випадку (службовотрудові) правовідносини виникають у внутрішній діяльності державних органів; у
другому (державно-службові) – у зовнішній
сфері їх діяльності.
На нашу думку, правовідносини, що
виникають за участі керівника районного відділу в системі органів внутрішніх
справ, недоцільно розмежовувати на державно-службові та трудові. Ці правовідносини являють собою єдиний комплекс
взаємозв’язків між керівником районного
відділу в системі органів внутрішніх справ
та співробітниками підлеглого відділу, керівниками в системі цих органів вищого
рівня, та виявляються у прийнятті (організації та участі у проведенні конкурсу) на
службу в районні відділи органах внутрішніх справ співробітників, проведення їх
атестації, прийняття рішення про їх звільнення, підвищення по службі або застосування до них заходів заохочення або дисциплінарного стягнення тощо.
Отже, суб’єктами цих правовідносин, з
одного боку, завжди виступає керівник районного відділу в системі органів внутрішніх справ, а з іншого – керівники вищого
рівня в системі цих органів або співробітники підлеглого районного відділу.
Об’єктами службово-трудових правовідносин за участі керівника районного відділу органів внутрішніх справ є: поведінка
та діяльність керівника районного відділу
щодо визначення потреби в кадрах підзвітного відділу, призначення та проведення
конкурсу на заміщення вакантної посади,
затвердження графіку проведення атестації
співробітників відділу, призначення проведення службового розслідування тощо.
Зміст службово-трудових правовідносин за участі керівника районного відді44
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лу органів внутрішніх справ складає система кореспондуючих прав та обов’язків
суб’єктів цих правовідносин. Зокрема, права та обов’язки керівника районного відділу органів внутрішніх справ України: 1) видавати накази про призначення на посади
службовців до підлеглого районного відділу; 2) приймати рішення про проведення
службового розслідування щодо працівників підлеглого підрозділу; 3) звертатися
із поданням до керівників вищого рівня
щодо потреби у виділені додаткових штатних одиниць або їх скороченні тощо.
Правами та обов’язками іншого боку
цих правовідносин є: 1) звернення до керівника із доповіддю про виконання його
доручень, розпоряджень; 2) звітування
перед керівником щодо результатів виконання планів роботи районного відділу;
3) направлення керівнику пропозицій та
розробка проектів планів роботи, графіків
атестації, підвищення кваліфікації співробітників тощо.
Інші два види правовідносин, що виникають за участі керівника районного відділу
органів внутрішніх справ, – адміністративно-правові та інформаційні, можуть виникати відразу в двох сферах – внутрішньоуправлінській та зовнішньо-управлінській.
Е. О. Шевченко визначає адміністративно-правові відносини як врегульовані
адміністративно-правовими нормами на
засадах влада-підпорядкування взаємовідносини (взаємозв’язки), що виникають
у сфері публічного (державного і самоврядного) управління, між органами державного управління та іншими суб’єктами
адміністративного права по реалізації їх
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків,
що здійснюються в особливому правовому
режимі забезпечення їх законності з боку
держави [1, с. 1119].
Адміністративно-правові відносини, що
виникають у внутрішньо-управлінській діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ, спрямовані на упорядкування діяльності районного відділу
та забезпечення нормальних організаційних умов його функціонування. У зовнішньоуправлінській діяльності ці правовідносини спрямовані на виконання керівних

функцій у сфері реалізації завдань працівниками районного підрозділу, включаючи
забезпечення правопорядку у відповідному регіоні, розкриття злочинів та правопорушень тощо.
Суб’єктами цього виду правовідносин,
крім керівника районного відділу органів
внутрішніх справ, виступають працівники
районного відділу, керівники вищого рівня, а також працівники та керівники інших
правоохоронних органів.
Об’єктами внутрішніх адміністративних правовідносин виступають: 1) діяльність керівника щодо визначення штатної
чисельності, підбору та розстановки кадрів,
навчання кадрів, підбору, розміщення, підвищення кваліфікації кадрів, мотивації, заохочень і стягнень, які доцільно об’єднати в
один напрямок організації діяльності – кадрове забезпечення; 2) діяльність керівника щодо здійснення операцій, які пов’язані
з виготовленням документів та яким притаманний технічний характер – листування,
передрук, розмноження тощо, які доцільно об’єднати в один напрямок організації
діяльності – документарне забезпечення
тощо [9, с. 367-368]; 3) діяльність керівника щодо визначення планів роботи відділу
тощо.
Таким чином, окремі об’єкти адміністративно-правових відносин за участі
керівника районного відділу органів внутрішніх справ співпадають з об’єктами
службово-трудових правовідносин. Для
відмежування адміністративних правовідносин від інших видів необхідно виділити
окремо їх предмет. Так, предметом адміністративно-правових відносин виступають
ті речі та об’єкти матеріального світу, заради яких сторони вступають у ці правовідносини.
Об’єктами зовнішніх адміністративноправових правовідносин виступають: 1) діяльність керівника щодо утворення та керівництва оперативними групами;
2)
діяльність та поведінка керівника щодо організації та проведення оперативних відомчих та міжвідомчих нарад; 3) діяльність керівника щодо організації співробітництва в
сфері розслідування злочинів, боротьби з адміністративними правопорушеннями тощо.
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Зміст адміністративно-правових відносин за участі керівника районного відділу
органів внутрішніх справ складають такі
його права та обов’язки: 1) видання наказів
щодо організації та проведення оперативних нарад, призначення відповідальних
працівників за цю роботу; 2) прийняття
участі в оперативних нарадах, проголошення доповідей на цих нарадах; 3) участь
у розробці планів роботи відділу тощо.
Правами та обов’язками іншого боку адміністративних правовідносин за участі керівника районного відділу органів внутрішніх справ є: 1) прийняття участі у відомчих
та міжвідомчих оперативних нарадах;2) доповідання перед керівником районного відділу про виконання дорученої роботи
у сфері розробки та виконання планів відділу; 3) виконання доручень керівника щодо
організації та проведення нарад тощо.
Інформаційні правовідносини з участю керівника районного відділу органів
внутрішніх справ, подібно до адміністративно-правових, можуть виникати як у
внутрішньоуправлінській, так і зовнішньо-управлінській діяльності керівника.
У діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ інформаційні
правовідносини є видом суспільних правовідносин, що полягають у зборі, фіксації, обробці та оприлюдненні інформації
стосовно роботи районного відділу органів
внутрішніх справ, а також результатів його
діяльності, що здійснюється керівником
цього відділу та іншими співробітниками.
Суб’єктами цього виду правовідносин,
крім керівника та співробітників районного відділу органів внутрішніх справ, також
виступають Міністерство внутрішніх справ
України, органи статистики.
Об’єктами інформаційних правовідносин за участі керівника районного відділу
органів внутрішніх справ є: 1) діяльність
та поведінка керівника щодо здійснення
контролю за дотримання строків подання
узагальненої інформації співробітниками
районного відділу, відповідальними за виконання відповідної роботи; 2) діяльність
керівника щодо перевірки інформаційних
та статистичних звітів, їх затвердження
тощо.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015

Зміст інформаційних правовідносин у
діяльності досліджуваного суб’єкта складають права та обов’язки керівника районного відділу органів внутрішніх справ:
1) перевіряти та затверджувати інформаційні звіти, що відповідно до законодавства зобов’язані подавати районні відділи
органів внутрішніх справ до Міністерства
внутрішніх справ України та органів статистики; 2) інформування співробітників
підлеглого відділу стосовно наказів та розпоряджень вищестоящого керівництва;
3) інформаційне забезпечення оперативнослужбової діяльності районного відділу та
інші.
Правами та обов’язками іншого боку інформаційних правовідносин за участі керівника районного відділу органів внутрішніх
справ України є: 1) прийняття та перевірка інформаційних звітів районних відділів
Міністерством внутрішніх справ України,
узагальнення, аналіз та оприлюднення цієї
інформації; 2) розробка нормативних актів
у сфері подання інформації системою органів внутрішніх справ, визначення строків
подання інформаційних звітів тощо.
Інші правовідносини, що виникають
у діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ, належать до
внутрішньоуправлінських. Одним із їх видів виступають правоохоронні правовідносини, які в діяльності керівника районного
відділу органів внутрішніх справ виражаються у здійсненні керівництва процесом
правоохоронної діяльності підлеглого відділу.
Суб’єктами цього виду правовідносин
виступають керівник та співробітники районного відділу органів внутрішніх справ,
Міністерство внутрішніх справ України.
Об’єктами правоохоронних правовідносин за участі керівника районного відділу органів внутрішніх справ є: 1) діяльність
керівника щодо утворення робочих груп; 2)
діяльність співробітників районного відділу
щодо виконання розпоряджень та наказів
керівника у сфері правоохоронної діяльності; 3) діяльність керівника щодо надання
та розпоряджень про забезпечення охорони громадського порядку (наприклад, при
проведенні мирних зборів громадян тощо).
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Зміст правоохоронних правовідносин
у діяльності досліджуваного суб’єкта складають права та обов’язки керівника районного відділу органів внутрішніх справ:
1) видання наказів та розпоряджень щодо
залучення співробітників підлеглого відділу до охорони громадського порядку;
2) здійснення узгодження та консолідації з
охорони громадського порядку у відповідному районі з вищестоящим керівництвом,
іншими правоохоронними та державними
органами; 3) затвердження положень та інструкцій щодо реалізації правоохоронного
напрямку діяльності; 4) складання та підписання протоколів про адміністративні
правопорушення; 5) видача постанов про
притягнення до адміністративної відповідальності та застосування адміністративного стягнення; 6) здійснення особистого
прийому громадян тощо.
Правами та обов’язками іншого боку
правоохоронних правовідносин за участі керівника районного відділу органів
внутрішніх справ України є: 1) виконання доручень керівника щодо патрулювання відповідної території; 2) виявлення та
припинення адміністративних правопорушень; 3) звітування перед керівником щодо
виконаної роботи, про хід та результати виконання наказів та розпоряджень; 4) розгляд заяв та інших звернень громадян, що
входять до їх компетенції або за розпорядженням керівника та ін.
До зовнішніх правовідносин з участю
керівника районного відділу органів внутрішніх справ належать бюджетні правовідносини. У діяльності керівника районного
відділу органів внутрішніх справ бюджетні правовідносини полягають у таких діях
керівника та інших суб’єктів цих правовідносин: виявлення потреби у бюджетних
коштах, матеріально-технічному забезпеченні, здійснення державного замовлення
та державних закупівель для потреб районного відділу органів внутрішніх справ.
Суб’єктами цього виду правовідносин
виступають керівник районного відділу органів внутрішніх справ, його співробітники, Міністерство внутрішніх справ України,
суб’єкти господарювання, державні органи
– розпорядники бюджетних коштів.

Об’єктами бюджетних правовідносин
за участі керівника районного відділу органів внутрішніх справ є: 1) належний стан
матеріально-технічного забезпечення районного відділу органів внутрішніх справ;
2) діяльність керівника щодо визначення
потреби в обсягах матеріально-технічного
забезпечення відділу; 3) діяльність керівника щодо участі в державному плануванні, замовленні необхідних матеріально-технічних засобів тощо.
Зміст бюджетних правовідносин у діяльності досліджуваного суб’єкта складають права та обов’язки керівника районного відділу органів внутрішніх справ:
1) затвердження клопотання до Міністерства внутрішніх справ України щодо потреби в матеріально-технічному забезпеченні
відділі на відповідний період; 2) звітування про використання бюджетних коштів за
минулий період; 3) здійснення державних
закупівель у межах затверджених бюджетних асигнувань тощо.
Правами та обов’язками іншого боку
бюджетних правовідносин з участю керівника районного відділу органів внутрішніх
справ України є: 1) розгляд клопотання
керівника районного відділу органів внутрішніх справ щодо потреби в бюджетних
коштах та їх розмірі для забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 2) затвердження обсягу бюджетних асигнувань на
потреби матеріально-технічного забезпечення районного відділу тощо.
Висновки
Отже, керівники районних відділів
у системі ОВС вступають у широке коло
правовідносин, що обумовлено сферою їх
повноважень. При цьому, незважаючи на
різноманітність таких відносин, а так само
на їх окремі відмінності, слід відзначити і
деякі спільні ознаки. Зокрема, подвійний
статус обов’язкового суб’єкта цих правовідносин – керівника районного відділу ОВС,
який, з одного боку, виступає уповноваженою стороною, а з іншої – зобов’язаною.
Крім того, правовідносини в діяльності
керівника районного відділу ОВС характеризуються багатооб’єктністю, тобто різноманітністю сфер та напрямків реалізації
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АНОТАЦІЯ
У статті сформульовано визначення поняття «правовідносини за участі керівника
районного відділу органів внутрішніх справ»;
запропоновано класифікацію правовідносин, що
виникають за участі керівника районного відділу органів внутрішніх справ; охарактеризовано основні види правовідносин, що виникають у
діяльності керівника районного відділу органів
внутрішніх справ.

SUMMARY
The article is worded definition of “relationship
involving the head of the District Department of
Internal Affairs”; classification of relationships
that arise involving the head of the District
Department of the Interior; describes the main types
of relationships that occur in the head of the District
Department of the Interior.
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керівником своїх повноважень. Саме ці
ознаки відрізняють правовідносини, що
виникають за участі керівника районного
відділу в системі ОВС, від інших видів правовідносин. Особливістю адміністративної
правосуб’єктності керівника районного відділу є його здатність набувати права (полягають у виданні імперативних наказів підлеглим працівникам та ін.) та виконувати
обов’язки (що полягають у виконанні розпоряджень та наказів вищестоящого керівництва та ін.) в різних видах управлінських
правовідносин, що виникають у районному
відділі, у межах своїх повноважень, визначених законодавством.
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бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а
також делегованих відповідними радами повноважень.
На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують
нормативно-правове регулювання власних
і делегованих повноважень, голова місцевої
державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники
структурних підрозділів – накази.
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на
відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються та приймаються з урахуванням вимог
ЗаконуУкраїни»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [4].
Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України,
цим та іншими законами України, актами
Президента України та постановами Верховної

Стаття визначає повноваження та
обов’язки органів місцевої влади, їх компетенцію та послідовність дій при розробці та затвердженні нормативно-правових актів
Ключові слова: місцева влада, нормативно-правовий акт, процедура

Згідно із Законом України «Про місцеві
державні адміністрації»[1], виконавчу владу в
областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
Вони є місцевим органам виконавчої влади і
входять до системи органів виконавчої влади.
Місцева державна адміністрація в межах
своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує
повноваження, делеговані їй відповідною радою.
Місцеві державні адміністрації в межах
відповідної адміністративно-територіальної
одиниці забезпечують:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;[2]
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних
програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а
в місцях компактного проживання корінних
народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних
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Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої
влади вищого рівня.
Процес видання нормативно-правових
актів є сукупністю послідовних організаційних дій, які регулюються конституційними та
іншими юридичними нормами. Правотворчість і правозакріплення складається з двох
основних етапів:
1) дозаконодавчого (у широкому розумінні);
2) законодавчого, в середині яких слід вирізняти ряд стадій.
Початком дозаконодавчого етапу процесу правоутворення є правотворча ініціатива.
Вона може полягати у внесенні на розгляд
відповідного державного органу пропозицій
щодо прийняття нормативно-правових актів
певного виду. Проявом такої ініціативи може
бути також внесення для розгляду підготовленого проекту нормативного акту.
У численних випадках, особливо щодо
актів одноособового керівництва, коли відсутня необхідність ініціювання їх видання,
нормотворення починається безпосередньо з
прийняття рішення про підготовку проекту
нормативного акту.
Стадія підготовки тексту проекту нормативного акту потребує відповідних підготовчих
дій : визначення кола фахівців, що працюватимуть над проектом/створення робочої групи у
його підготовці, з’ясування громадської думки
щодо потреб і напрямків правового регулювання певного питання тощо. При підготовці тексту проекту можуть використовуватися
галузевий і відомчий підходи, залучатися фахівці певного профілю. Підготовка проектів
нормативних актів повинна здійснюватися на
професійних засадах відповідними комітетами
і комісіями представницького органу при належному фаховому рівні депутатів відповідної
ради. Можливі економічні, політичні, соціальні
та юридичні наслідки прийняття кожного проекту нормативного акту повинні прогнозуватися заздалегідь, необхідно також враховувати
і майбутні фінансові витрати.
Зазвичай проект нормативного акту складається з наступних частин:
- преамбула – вступна частина акту, яка не
містить норм права та у якій наводиться обґрунтування закону, визначаються його мета,
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 1, 2015

завдання, а іноді проголошуються світоглядні положення;
- статті або пункти – містять первинні
елементи нормативно-правового акту – нормативні приписи (розпорядження). У свою
чергу, статті можуть поділятися на частини
(часто вони позначаються цифрами; якщо не
позначені, то частиною є окремий абзац), частини – на абзаци, пункти, підпункти. Статтю
акту, її частини прийнято скорочено позначати так: статтю – «ст.», частини статей – «ч.»,
пункт – «п.» тощо. Статті, пункти в нормативних актах мають наскрізну нумерацію;
- глави – можуть виділятися у великих за
обсягом актах;
- розділи – об’єднують глави у великих за
обсягом актах (може бути і навпаки – статті,
пункти об’єднані в розділи, а вони – у глави);
- частини – найбільші підрозділи акту,
присутні, як правило, у кодексах (загальна та
особлива частини).
Обговорення проекту нормативного акту
передбачає попереднє ознайомлення з текстом, його змістом і структурою. Зазвичай
це здійснюється з широким залученням зацікавлених осіб, а в окремих випадках і всього
населення держави. Форми обговорення можуть бути різними, а саме: дорадчі збори, розширені засідання підготовчих комісій, колегії
міністерств, обговорення проекту в пресі, на
радіо, на телебаченні, експертне рецензування проекту науково-дослідними та навчальними установами, отримання відгуків і висновків міжнародних незалежних експертів,
неурядових громадських організацій тощо.
Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться
на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної
інформації»[5], крім випадків виникнення
надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли
такі проекти актів оприлюднюються негайно
після їх підготовки.
Для найповнішого врахування громадської думки проекти найбільш важливих
нормативних актів бажано виносити на всенародне обговорення, особливо коли вони
стосуються прав і свобод людини, законних
інтересів громадян та їх об’єднань. Для цього
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проекти слід опубліковувати в засобах масової інформації різних рівнів.
Після отримання зауважень і пропозицій
від зацікавлених установ, які за напрямком
своєї діяльності безпосередньо або опосередковано пов’язані з реалізацією конкретного
нормативного акту, відбувається додаткове
узгодження проекту нормативного акту.
Остаточне доопрацювання тексту проекту
здійснюється відповідною робочою групою
або підготовчою комісією, яка враховує пропозиції і зауваження, що надійшли внаслідок
узгодження, забезпечує його редагування.
Для обговорення проектів законів, де передбачається два і більше читань характерні
певні особливості. За його результатами проекти можуть відхилятися, ухвалюватися або
направлятися на доопрацювання, після чого
відбувається їх затвердження.[6]
Прийняття нормативних актів відбувається згідно зі встановленою процедурою,
шляхом затвердження одноособово, простою
або кваліфікованою більшістю голосів. Після
затвердження кожен нормативний акт повинен бути підписаний уповноваженою особою,
зареєстрований і оприлюднений у виданні
того органу, який його прийняв.
Опублікування нормативного акту є важливою стадією процесу нормотворчості.
Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є проектами регуляторних актів,
підлягають погодженню з територіальними
органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
державної регуляторної політики в порядку,
встановленому Законом України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Акти місцевих державних адміністрацій
індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту
їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.
Ці акти доводяться до їх виконавців, а також
обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній
реєстрації у відповідних органах юстиції в
установленому порядку і набирають чинності

SUMMARY
Article defines authority and duties of local
authorities, those competence and sequence of
actions in development and approval of legal acts
після реєстрації з моменту їх оприлюднення,
якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.
Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають
обов’язковому оприлюдненню в порядку,
установленому Законом України «Про доступ
до публічної інформації».
Акти місцевих державних адміністрацій,
які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»
Ухвалені нормативні акти можуть бути
доповнені або змінені на сесії відповідної
ради. Також нормативний акт або інший документ, ухвалений органами місцевої влади,
може бути припиненим або скасованим за рішенням суду у судовому порядку відповідно
до закону.
1.

Література

Закон
України
«Про
місцеві
державні
адміністрації»від
09.04.1999
№ 586-XIV[Електронний ресурс] // Режим
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14/
2. Конституція України від 28.06.1996
№ 254к/96-ВР[Електронний ресурс] // Режим
доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96-вр
3. Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21.02.2014
№ 742-VII[Електронний ресурс] // Режим
доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-18/
4. Закон України»Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності»від 11.09.2003 № 1160-IV [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/1160-15
5. Закон України «Про доступ до публічної
інформації»від 13.01.2011 № 2939-VI[Електронний
ресурс] // Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2939-17
6. Загальна теорія держави та права: за ред.
проф. М. В. Цвіка – Х.: Право, 2002. – 432 с.

51

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂÀ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÑÓÄÅÁÍÛÌÈ ÈÍÑÒÀÍÖÈßÌÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ
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Ìîëäàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ñò. íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà
þðèäè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè íàóê Ìîëäîâû, Êèøèíåâ
Право собственности в субъективном
смысле включает право владения, право
пользования и право распоряжения.
Владение заключается в фактическом
нахождении имущества в хозяйстве физического или юридического лица. Право
владения – это право лица удерживать имущество в своем фактическом обладании.
Право пользования – это право извлекать из имущества его полезные свойства,
разнообразные выгоды, получать от имущества плоды и доходы.
Право распоряжения – это право определять юридическую и фактическую судьбу
вещи по усмотрению собственника [4, стр.
280].
Содержание
права
собственности
определяется ст. 315 Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ)№ 1107-XV от 06.06.2002 года, которая
гласит, что собственнику принадлежит
право владения, пользования и распоряжения вещью.
Собственник обязан заботиться о принадлежащей ему вещи и содержать ее, если
законом или договором не предусмотрено
иное».
Дополнительные гарантии изложены
в ст. 316 ГК РМ, которая гласит, что собственность является в соответствии с законом неприкосновенной.
Нарушение права собственности влечет
применение гражданской, административной и уголовной ответственности. Гражданская ответственность подразделяется

Защита права собственности является
приоритетной в деятельности судебных инстанций.
Автором приводятся некоторые аргументы по совершенствованию норм, которые
были бы более эффективными, законными и
справедливыми.
Ключевые слова: собственность, владение, пользование, распоряжение, гарантия.

Право собственности является одним
из важнейших социально-экономических
прав, гарантированных ст. 46 Конституции
Республики Молдова, принятой 29 июля
1994 года [1].
Право на уважение собственности
гарантировано ст. 1 протокола № 1 от
20.03.1953 года к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября
1950 года, которые были ратифицированы
постановлением Парламента Республики
Молдова № 1298-XIII от 24 июля 1997 года
[2, стр. 5-7].
Собственность как юридическая категория означает принадлежность имущества определенным лицам - индивидам или
коллективам на определенных условиях и
в определенных формах (право собственности в субъективном смысле). Право собственности в объективном смысле – это
гражданско-правовой институт, представляющий совокупность юридических норм,
регулирующих экономические отношения
собственности методами гражданского
права [3, стр. 566-567].
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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вное причинение вреда. Апелляционная
палата Кишинева определением от 29 октября 2014 года (дело № 2а-2401/14) удовлетворила апелляционную жалобу: отменила решение суда Рышкань от 12.04.2014
года и вынесла новое решение о взыскании
с ответчика на основании ст. 1410 ГК РМ
127191 лей 75 бань вреда и 3815 лей 75
бань расходов по оплате государственной
пошлины.
Статья 1398 ГК РМ возлагает на потерпевшего обязанность доказать вину причинителя вреда.
По нашему мнению, ст. 1398 ГК РМ следует дополнить частью (11), согласно которой причинитель вреда освобождается от
обязанности возместить вред, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Следует учесть, что презумпция виновности причинителя вреда установлена
частью 2 ст. 1064 Гражданского кодекса
Российской Федерации, согласно которой
лицо, причинившее вред, освобождается
от возмещения вреда, если докажет, что
вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда
и при отсутствии вины причинителя вреда
[6, стр. 328].
Часть 2 ст. 475 Гражданского кодекса
Молдавской ССР, утвержденного законом
МССР от 26 декабря 1964 года, предусматривала, что причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет,
что вред причинен не по его вине [7, стр.
491].
Защита права собственности осуществляется в судебном порядке.
Статья 20 Конституции РМ гласит: «Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод
и законных интересов. Ни один закон не
может ограничить доступ к правосудию».
Статья 5 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова (далее ГПК РМ) № 225-XV от 30.03.2003 года, которая конкретизирует право на свободный
доступ к правосудию, установленное ст. 20
Конституции РМ, гласит: «Всякое заинтересованное лицо вправе в установленном
законом порядке обратиться в судебную

на договорную и внедоговорную, или деликтную ответственность.
Деликтная ответственность установлена ст. 1398-1424 ГК РМ.
Общие основания ответственности за
причинение вреда установлены ст. 1398 ГК
РМ, которая гласит: «Лицо, которое виновно совершило неправомерные действия
по отношению к другому лицу, обязано
возместить имущественный вред, а в предусмотренных законом случаях – также и
моральный вред, причиненные действием
или бездействием.
Вред, причиненный правомерными
действиями или при отсутствии вины, подлежит возмещению только в случаях, прямо предусмотренных законом.
Лицо, не являющееся причинителем
вреда, обязано возместить его только в случаях, прямо предусмотренных законом.
Вред не подлежит возмещению, если он
причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нормы этики и морали» [5].
Владелец источника повышенной опасности отвечает за причинение вреда в соответствии со ст. 1410 ГК РМ.
Вред, причиненный владельцам источников повышенной опасности в результате взаимодействия этих источников, возмещается в соответствии с положениями
ст. 1398 ГК РМ.
Иногда судебные инстанции допускают
ошибки при рассмотрении исков о возмещении вреда.
Так, Р. предъявил к муниципальному
предприятию иск о взыскании 127191 лей
75 бань вреда, причиненного затоплением
квартиры во время подачи горячей воды в
систему отопления. Суд Рышкань мун. Кишинев решением от 12.04.2014 года в иске
отказал по мотиву отсутствия вины муниципального предприятия по обслуживанию жилищного фонда № 22, сославшись
на ст. 1398 ГК РМ.
Истец подал апелляционную жалобу, в
которой указал, что горячая вода подается в систему под давлением 7 атмосфер и
поэтому ответчик как владелец источника
повышенной опасности согласно ст. 1410
ГК РМ несет ответственность и за невино53
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тате совещания председательствующий
в судебном заседании или один из судей
оглашает резолютивную часть решения и
разъясняет участникам процесса порядок
и срок обжалования решения. Резолютивная часть решения должна быть подписана
всеми судьями, входящими в состав суда, и
приобщена к делу.
Согласно части (5) ст. 236 ГПК РМ судебная инстанция составляет решение в
целом, если:
a) участники процесса прямо потребовали этого в 30-дневный срок со дня оглашения резолютивной части решения. По
истечении 30 дней пропущенный срок не
может быть восстановлен;
b) участники процесса в 30-дневный
срок со дня оглашения резолютивной части решения подали апелляционное заявление;
c) судебное решение подлежит признанию и исполнению на территории другого
государства.
Статья 236 ГПК РМ позволяет судам
первой инстанции выносить немотивированные решения, что является нарушением ст. 239 ГПК РМ, согласно которой решение судебной инстанции должно быть
законным и обоснованным. Судебная инстанция основывает решение лишь на обстоятельствах, которые непосредственно
выяснены ею, и доказательствах, которые
были исследованы в судебном заседании.
По нашему мнению, следует изменить
ст. 236 ГПК РМ, установив обязанность судов выносить только мотивированные решения.
Решение суда первой инстанции может
быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствующую апелляционную палату в соответствии со ст. 357, 358, 360-390,
393, 394 ГПК РМ.
Подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение решения суда.
Определения апелляционных палат
могут быть обжалованы непосредственно в
Высшую судебную палату РМ в кассационном порядке.
Порядок подачи и рассмотрения кассационных жалоб установлен ст. 429-445
ГПК РМ.

инстанцию за защитой нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
Ни одному лицу не может быть отказано в судебной защите по мотивам отсутствия законодательства, несовершенства,
противоречивости или неясности действующего законодательства».
Порядок обращения в суд за защитой
нарушенных прав и порядок рассмотрения исковых заявлений в порядке особого производства регулируется ГПК РМ
№ 225-XV от 30.05.2003 года и законом РМ
«Об административном суде» № 793-XIV
от 10.02.2000 года [8], законом РМ № 87 от
21.04.2011 года «О возмещении государством вреда, причиненного нарушением
на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебных решений в
разумный срок» [9] и другими законами.
Право на свободный доступ к правосудию реализуется путем предъявления в суд
первой инстанции искового заявления.
Исковые заявления можно подразделить на 2 группы:
1) иски о признании,
2) иски о присуждении.
Иски о присуждении подразделяются
на:
а) виндикационные, т.е. иски невладеющих собственников к владеющим несобственникам о возврате имущества из незаконного владения.
б) негаторные, т.е. иски об устранении
препятствий, не связанных с лишением
владения,
в) обязательственно-правовые, т.е. иски
о взыскании убытков, причиненных нарушением договорных обязательств, или
о возмещении вреда, причиненного в результате деликта [10, стр. 295-310].
Исковое заявление предъявляется в суд
в соответствии со ст. 166, 167 ГПК РМ.
Порядок принятия исковых заявлений
установлен ст. 168-172 ГПК РМ.
Исковые заявления рассматриваются в
порядке, установленном ст. 183-253 ГПК
РМ.
Согласно части (1) ст. 236 ГПК РМ после завершения судебных прений состав
суда удаляется для совещания. В резульªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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Могут быть обжалованы в кассационном
порядке определения, вынесенные апелляционными палатами в качестве апелляционных инстанций, и решения, вынесенные
апелляционными палатами в производстве
по делам об объявлении несостоятельности.
Определения, вынесенные в ходе рассмотрения дела в апелляционном порядке,
могут быть обжалованы в кассационном порядке только одновременно с обжалуемым
определением, которым окончено рассмотрение дела по существу, за исключением
случаев, когда согласно закону они могут
быть обжалованы в кассационном порядке отдельно, а также в случаях, когда такое
определение делает невозможным дальнейшее движение дела.
Кассационная жалоба, поданная на
определение, которым окончено рассмотрение дела по существу, считается поданной и на определения, вынесенные в ходе
рассмотрения дела в апелляционном порядке, даже если они вынесены после оглашения обжалуемого решения.
Не могут быть обжалованы в кассационном порядке определения о возврате дела
на новое рассмотрение, которые обжалованию не подлежат, а также определения, в
отношении которых лица, указанные в статье 430, не использовали апелляционный
порядок обжалования в случае, когда законом предусмотрен такой порядок обжалования, или апелляционная жалоба отозвана в порядке, предусмотренном статьей
374 ГПК РМ.
Статья 433 ГПК РМ позволяет признать
кассационную жалобу недопустимой и тем
самым не допустить её рассмотрение по существу.
Согласно ст. 433 ГПК РМ кассационное
заявление считается недопустимым в случае, если:
а) кассационная жалоба не соответствует основаниям, предусмотренным частями
(2), (3) и (4) статьи 432 ГПК РМ;

SUMMARY
Protection of property rights is a priority in
the activities of the courts.
The author gives some arguments to improve
the standards that would be more effective, legitimate and fair.
b) кассационная жалоба подана по истечении срока, предусмотренного статьей
434;
c) кассационная жалоба подана неуправомоченным лицом;
d) кассационная жалоба подана повторно после ее рассмотрения.
Полагаем, что ст. 433 ГПК РМ как препятствующую доступу к правосудию следует отменить.
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боротьби з кримінальними правопорушеннями.
Загальні положення учасників у кримінальному провадженні можна розглядати
відповідно до їх процесуального статусу,
правового змісту, процедури закріплення
та функціонального визначення сторони
обвинувачення, яка збирає, оцінює докази
у кримінальному провадженні, сторони захисту, яка бере участь у доказуванні невинуватості підозрюваного (обвинуваченого),
інших учасників криміанльного провадждення, які задіяні у разі проведення слідчих розшукових дій.
Новизна статті полягає у визначенні питань функціонального забезпечення
сторони обвинувачення прокурора під
час процесуального контролю, нагляду та
керівництва, слідчого у разі закріплення,
оцінки доказів, встановлення положень
процесуального інституту під час виконання завдань кримінального провадження,
встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, забезпечення
інтересів особи, суспільства та держави.
Розглядаючи інших учасників кримінального провадження з точки зору прогалин,
які мають місце у КПК України, надаються
шляхи подальшого удосконалення.
Теоретичні та практичні проблеми діяльності органів досудового розслідування
залежать від виконання функції вирішення
матеріалів кримінального провадження та
визначає конкретні напрямки роботи слідчого, механізм його правового регулювання.

В статье рассматривается теоретические и практические вопросы построения
института участников в уголовном производстве. Анализируются теоретические положения процессуального и правового статуса
участников. Определяются теоретические
проблемы процессуального статуса отдельных
участников. Предоставляются предложения
по совершенствованию уголовного процессуального законодательства и внесения изменений
в УПК Украины.
Ключові слова: процесуальний статус, учасник,
сторона обвинувачення, сторона захисту, досудове
розслідування, судовий розгляд, слідчий, прокурор,
суд, потерпілий.

Актуальність статті
Необхідність реформування кримінального процесуального законодавства спричинило не лише появу діаметрально протилежних поглядів щодо змісту інституту
учасників у кримінальному провадженні,
але продемонструвало необхідність консолідації зусиль усіх вчених щодо вирішення
нових завдань, які встановлені КПК України.
У руслі розбудови нових положень кримінального процесуального законодавства
в науці постійно здійснюються відповідальні кроки. Тенденції реформування та подальшого розвитку системи кримінального
процесуального права, реалізація теоретичних положень та практики процесуальної діяльності наукових інститутів визначаються як пріоритетні напрямки у сфері
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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категорія досліджується в багатьох галузях
права і має складну внутрішню структуру.
В.В. Городовенко, М.В. Джига, В.Т. Маляренко вважають, що правовий статус розуміється через його структурні елементи
[3, с.26; 6, с.45].
Незважаючи на високу точність наведених тлумачень, найбільш раціональним і
таким, якому більшість учених віддає перевагу, є застосовуваний підхід до визначення статусу як сукупності певних ознак.
У широкому значенні під правовим статусом особи слід розуміти правове положення суб’єкта, яке закріплене в чинному
законодавстві. Вузьке визначення як категорія відображає індивідуальні особливості
і реальне положення в системі суспільних
відносин.
Процесуальний статус, у звичайному
розумінні містить права і обов’язки учасників, не є вихідним положенням, з якого
починається формування процедури кримінального провадження. Ця категорія є
вивідною з інших положень, що визначають порядок судочинства.
Правовий статус – це юридичне закріплення становища особи в суспільстві, він
ставить частину його суспільного статусу
та відноситься до якості особи як людини і
громадянина і характеризує зв’язки з державою та суспільством.
У теорії кримінального процесуального права немає однозначної думки щодо
визначення правового статусу учасників
кримінального провадження та їх класифікації. Розвиток інституту правового статусу
встановлював наступні положення: розмежування функцій кримінального переслідування між учасниками кримінального провадження; обвинувачення, захисту
та правосуддя; встановлення класифікації
учасників, які здійснюють кримінальне
провадження або беруть участь у кримінальному провадженні.
Щодо розмежування функцій, ці положення були предметом розгляду з боку
О.П. Гуляєва, О.М. Ларіна, В.М. Савицького, С.В. Слинька та ін. Всі автори були
єдині, що всі учасники кримінального провадження мають основні функції, а саме: обвинувачення, захист та вирішення матеріа-

Виклад загального матеріалу
КПК України визначив процесуальний
статус прокурора, слідчого як сторони обвинувачення. Широкі повноваження прокурора у КПК визначені без урахування
процесуального статусу, меж та напрямків
його процедурної діяльності.
Теорія права визначає правовий та процесуальний статус як підрозділи.
Правовий статус у кримінальному процесуальному праві складається з категорії ″процесуальний статус″. На підставі
взаємозв’язку елементів, що входять до
змісту цього поняття, формується система
кримінальних процесуальних правовідносин, які діють на всі етапах, стадіях кримінального провадження.
Умовно окреслені підходи дослідники поділяють на три групи. Перша група
включає правовий статус та загальноприйняті елементи – права, свободи, обов’язки
та юридичну відповідальність. Другу групу
складають твердження, що, так званих, загальноприйнятих елементів статусу особи
(прав, свобод і обов’язків) недостатньо для
визначення його сутності, оскільки вони
неповно визначають правове становище
особи. Додатково до змісту цієї категорії
додають законні інтереси, юридичні гарантії і відповідальність. Прихильники третього підходу виключають зі змісту правового
статусу один із загальноприйнятих елементів.
На підтвердження зазначеному положенню звернемось до визначення в юридичній науці терміна ″правовий статус″.
О.В. Белькова вдається до загальноприйнятого функціонального розуміння
цієї категорії. Вона називає правовим статусом систему соціально припустимих, нормативно закріплених та гарантованих авторитетом держави можливостей особи як
суб’єкта правовідносин [1, с.12].
Н.М. Оніщенко розуміє під правовим
статусом соціально припустиму і необхідну
можливість потенцій особи не просто як індивіда, а як громадянина держави [7, с.43].
Незаперечним фактом є те, що правовий статус учасників визначає майже всю
форму кримінального провадження. Ця
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лів кріминального провадження [9, с. 77-85].
М.С.
Строгович,
І.Л.
Петрухін,
С.М. Стахівський та ін. виділяються такі
види статусу особи: конституційний, загальний, галузевий, міжгалузевий, спеціальний, індивідуальний [8, с. 61-68; 10, с. 144;
11, с. 65[.
У теорії кримінального процесу немає
однозначної думки щодо визначення правового статусу суб’єктів та їх класифікації. Розвиток інституту правового статусу
суб’єктів кримінального процесу націлений
на розмежування функцій кримінального
переслідування, кримінального захисту та
правосуддя, встановлення строгої класифікації суб’єктів, які здійснюють кримінальне
провадження та беруть участь у кримінальному процесі.
Теорія права визначає конституційноправовий, загальний, спеціальний, індивідуальний статус. Конституційно-правовий
статус визначений у Конституції України та
включає право на життя, на повагу до його
гідності, на свободу та особисту недоторканність. Загальний статус включає до себе
права та обов’язки людини, можливість користування ними в суспільстві. Спеціальний та індивідуальний статус у кримінальному процесі встановлений КПК України.
Порушення процесуальних прав суб’єкта
процесу приводить до порушення закону.
Правовий статус слід аналізувати як
певного роду систему елементів, його складових у їх взаємозв’язку, взаємозумовленості і взаємозалежності.
І.Л.Петрухін вважає, що єдиного правового статусу в кримінальному процесі немає. Кожний учасник кримінально-процесуальної діяльності має свій процесуальний
статус, користується своїми процесуальними правами й обов’язками [8, с.54].
І.Я. Фойніцький, М.А. Чельцов та ін.
включають процесуальні права в перелік
основних прав, зауважуючи, що ці права не
мислимі без існування державної правової
системи, у якій вони себе переважно виявляють [13, с. 293; 14, с. 231].
Аналіз цих висловлювань дає підстави
сказати, що суб’єкт кримінального процесу
є носієм прав і обов’язків, він може брати
участь у провадженні слідчих і судових дій
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

під час досудового слідства і судового розгляду по кримінальному провадженню.
Конституційний правовий статус включає як конституційні, так і процесуальні
права. Основні права включають у себе
процесуальні права, які закріплені в КПК
України.
Статус суб’єктів процесу одні автори
підрозділяють на дві групи. У першу групу включають органи, що мають державновладні повноваження, вони є носіями певної сукупності прав і обов’язків, пов’язаної
зі здійсненням кримінально-процесуальної
діяльності. У другу — громадян як носіїв
прав, обов’язків і гарантій кримінального
процесу.
М.С.Строгович підрозділяє суб’єктів
кримінального процесу на державні органи, посадові особи та громадян, які виконують одну з трьох основних функцій: обвинувачення, захисту, вирішення матеріалів
кримінальної справи [10, с. 204-205].
Погоджуватися з цим розподілом не
можна, тому що кримінальний процес побудовано на поліфункціональній основі.
Кожен суб’єкт процесу виконує не тільки
основні, а також притаманні тільки йому
функції. Неможливо забезпечити функцією
вирішення матеріалів кримінальної справи
без допомоги свідка, перекладача, фахівця,
експерта.
М.А.Чельцов, Є.Ф.Куцова вказують, що
у кримінальному процесі є учасники, а не
суб’єкти. Вони підрозділяють учасників
процесу на: обвинуваченого, захисника,
потерпілого, цивільного позивача та відповідача. [14, с.69-70]
Однак, перелік учасників не дає можливості встановити систему їх повноважень, можливість використання прав та
обов’язків. Основне, на що посилаються ці
автори, є глава основ кримінального судочинства СРСР, де встановлений термін не
суб’єкт, а «учасник процесу». Посилання
при цьому робиться на те, що саме ці особи
мають у кримінальному процесі свої законні інтереси і правові засоби захисту. Тільки
на цих підставах розмежовувати учасників і
суб’єктів процесу не можна. Закон встановлює права й обов’язки для кожного з них.
Так, обов’язок дізнавача, слідчого, проку58
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рора, судді пояснювати особам, які беруть
участь у справі їх права та обов’язки, надати можливість забезпечити здійснення цих
прав та обов’язків. Коло учасників кримінального процесу досить різноманітний.
Одні з учасників відстоюють інтереси держави: суддя (колегіальний суд), слідчий,
прокурор, орган дізнання або особа, яка
провадить дізнання. Другі захищають або
представляють особові інтереси: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач, відповідач. Далеко не однаковими є вплив і роль кожного з них на хід та
результати процесу.
В.М.Тертишник підрозділяє учасників
процесу на державні органи та особи, які
виконують кримінальний процес. До них
він відносить державні органи, які мають
владно – розпорядні функції, учасників
процесу, які захищають свої інтереси, а
саме: підозрюваний, обвинувачений, підслідний, цивільний позивач, відповідач;
учасники процесу, які захищають інтереси
«третіх осіб», – захисник. Особи, які надають
допомогу у кримінальному процесі, – поняті, перекладач, фахівець, свідок [12, с.132]
В основі класифікації учасників процесу в літературі висловлені різні точки зору,
які можливо об’єднати. По-перше, учасники процесу, яких класифікують на підставі завдань кримінального судочинства. Це
органи та посадові особи державних органів: слідчий, прокурор, суддя, колегіальний суд. Другі учасники поділяються на
підставі відповідно до належних їм прав та
обов’язків, а також відповідних кримінальних функцій. Треті – це учасники, на яких
законом покладено право доказування обставин кримінального провадження.

змісту процесуального статусу учасників
процесу, у зв’язку з чим пропонується частково її змінити та встановити та підрозділити на категорії.
Перша категорія – сторона обвинувачення. До них відносяться державні органи, що здійснюють кримінальну процесуальну діяльність, як органи публічного
кримінального переслідування: слідчий,
прокурор.
Зі сторони обвинувачення необхідно
виключити потерпілого, який не може
здійснювати обвинувачення, а повинен
виконувати свої процесуальні права щодо
надання фактів отримання моральної, фізичної або матеріальної шкоди. Оцінку
доказів під час судового розгляду потерпілий здійснює незалежно від прокурора,
незважаючи на те, що він відстоює його
процесуальні права.
Друга категорія – сторона захисту, яка
включає учасників, що мають свій інтерес.
Дані учасники є: підозрюваний, обвинувачений, захисник, цивільний відповідач.
Вони не зобов’язані доводити свою вину
або невинність у кримінальному провадженні.
Третя категорія – інші учасники, яка
включає учасників процесу, які мають процесуальні права й обов’язки по доведенню
обставин вчиненого кримінального правопорушення. Виходячи з функціонального розмежування процесуальних прав і
обов’язків, а також участі в судочинстві під
час досудового слідства та судового розгляду включає учасників процесу, які виконують обов’язки у процесі: свідок, перекладач, поняті, фахівець, експерт та ін.
Четверта категорія, виходячи з функціонального призначення правосуддя, – слідчий суддя, суддя, колегіальний суд.

Висновок
Поняття учасника процесу можна визначити виходячи з його процесуальних
функцій, зацікавленості по справі, а також
обсягу прав і обов’язків. Учасник процесу не має владних повноважень. Він
зобов’язаний сприяти, у силу свого процесуального статусу, провадженню в справі.
Розцінюючи дані аспекти статусу учасників кримінального провадження вважаємо, що ст. 3 КПК України не відповідає

Література
1. Белькова О. В. Правовий статус
свідка в кримінальному процесі України:
дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 /
Белькова Олена Валеріївна. – Х., 2005. –
223 с.
2. Баулін О.В. Провадження дізнання в Україні.//О.В. Баулін, С.І.Лук´янець,
59

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

SUMMARY
In the article the theoretical and practical issues of building the institute participants in criminal proceedings. The theoretical procedural and
legal status of participants. Identify theoretical
problems procedural status of individual participants. Proposals for the improvement of the criminal procedure law and amendments to the Code
of Ukraine.
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Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÐÓÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³
ÓÄÊ 343.98
Рассмотрены основные виды способов совершения принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды
должностным лицом: способы подготовки к
совершению преступления, способы получения
неправомерной выгоды, способы сокрытия получения неправомерной выгоды.

З огляду на це, необхідність дослідження способів прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою очевидна, оскільки безпосередньо від цього залежить ефективність
розслідування як на початковому етапі, так
і в подальшому.

Ключові слова: прийняття пропозиції, прийняття обіцянки, одержання неправомірної вигоди, способи підготовки до вчинення злочину, способи одержання та приховування неправомірної вигоди.

Стан дослідження
У криміналістиці спосіб вчинення злочину був предметом дослідження таких вчених-криміналістів, як О. Н. Колесніченка,
С. М. Зав’ялова, Г. Г. Зуйкова, Р. С. Бєлкіна,
В. М. Карагодіна, І. M. Лузгіна, В. П. Лаврова тощо. Окремих проблем дослідження
способів прийняття пропозиції, обіцянки
або одержання неправомірної вигоди службовою особою у своїх роботах торкались
Я.Є. Мишков, О.В. Приходько, О.І. Ромців,
О.Ю. Татаров, С.С. Чернявський, А.І. Шило
та ін.

Постановка проблеми
При розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою у більшості випадків обсяг прямих доказів невеликий, відповідно, сторона обвинувачення вимушена
будувати свою лінію на непрямих доказах.
У свою чергу, усі учасники хабарництва
пов’язані спільною відповідальністю, у випадку викриття одного є ймовірність викриття іншого. За таких умов утворюється
дуже міцна кругова порука, і тому надзвичайно складно викрити розгалужену й глибоко
законспіровану групу злочинців [1, c.48].У зв’язку зі змінами в диспозицію статті 368
КК України, розширено коло способів одержання неправомірної вигоди, при цьому
способи підготовки та приховування одержання неправомірної вигоди набувають
завуальованого характеру, різних форм з
використанням новітніх технологій та можливостей технічних засобів, що зумовлює
розмаїття матеріальних слідів.

Основними завданнями статті є визначення та характеристика способів підготовки до вчинення злочину, способів
одержання неправомірної вигоди, способів
приховування одержання неправомірної
вигоди.
Виклад основних положень
Один із найбільш значимих елементів
криміналістичної характеристики, загалом
як і будь-якого іншого злочину, є спосіб
його вчинення. Він може виступати однією
із кваліфікуючих ознак злочину та відно61
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швидкого зникнення з грошима або цінностями;
− підготовка посередників з числа колег,
родичів та знайомих з інформуванням або
без надання їм інформації про заплановане
одержання неправомірної вигоди тощо [3,
c.18]. Як приклад залучення посередників з
числа колег без надання їм інформації про
заплановане одержання неправомірної вигоди можна навести наступний. Особа Т.,
маючи намір на одержання неправомірної
вигоди, попередньо погодивши розмір, для
передачі направила особу, яка не є службовою та не усвідомлювала факту пособництва
в одержанні неправомірної вигоди [4]. З
огляду на це, особа Т. зуміла уникнути притягнення до кримінальної відповідальності
за ст.368 КК України.
Ми погоджуємось з А.І. Шило, який, досліджуючи підготовчі дії до одержання неправомірної вигоди, зазначив, що особа, яка
одержуватиме неправомірну вигоду, може
здійснювати декілька груп підготовчих дій:
1) інформаційні – збір даних, які стосуються елементів механізму хабарництва
(особи, яка надає неправомірну вигоду – вигододавця, службової дії, предмета неправомірної вигоди), а також можливої активності
правоохоронних органів. Зазвичай це дані
про:
– особу потенційного вигододавця,
його зв’язки, знайомства і матеріальне становище;
– можливість задоволення інтересу вигододавця за рахунок своєї влади або службового становища;
– проведення щодо службової особи
негласних заходів у межах кримінального провадження за фактом уже вчиненого
одержання неправомірної вигоди або оперативно-розшукової діяльності за фактом
підготовки до злочину, для чого підключають знайомства серед працівників відповідних правоохоронних органів (прокуратура,
МВС та ін.);
2) організаційні – спрямовані на упорядкування процесу передачі неправомірної вигоди:
– ведення переговорів з особою, яка
пропонує, обіцяє або погодилася дати неправомірну вигоду, про його розмір, фор-

ситься до події кримінального правопорушення, яка є однією з обставин, що підлягає
доказуванню ( п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України).
Р. С. Бєлкін універсальним методом розслідування називав принцип «від способу
злочину до способу розслідування» [2, с. 422].
При цьому, спосіб вчинення злочину він
розуміє як систему дій злочинця з підготовки, здійснення і приховування злочину. Як
елемент об’єктивного боку злочину своїми
складовими (дії, засоби дій) спосіб вчинення
злочину слугує засобом відображення в середовищі події злочину в цілому [2 , с. 123].
Нам імпонує подібна позиція автора
щодо визначення поняття способу вчинення злочину, оскільки він характеризує її як
систему взаємопов’язаних дій з метою досягнення єдиного злочинного результату.
Безперечно, спосіб вчинення злочину у сфері службової діяльності характеризується
окремими особливостями, які впливають на
предмет доказування (обстановка, засоби та
знаряддя злочину, місце вчинення злочину
тощо).
До найбільш поширених способів підготовки до одержання неправомірної вигоди
службовою особою відносяться наступні:
− підбір особи для одержання від неї неправомірної вигоди із встановленням даних
про її особистість, зв’язки, знайомства, матеріальний стан;
− імітація несприятливих наслідків у випадку, якщо особа відмовляється надати неправомірну вигоду;
− створення реальних умов з тим, щоб
особа була вимушена погодитись надати неправомірну вигоду;
− ведення переговорів з особою, яка надає неправомірну вигоду, про розмір, форму, місце передачі предмету злочину та про
інші значимі умови;
− підготовка алібі в разі затримання на
місці вчинення злочину, включаючи боргові
розписки або інші подібні документи;
− узгодження місця та часу одержання
неправомірної вигоди, вивчення місцевості,
вибір точки попереднього спостереження,
шляхів укриття на випадок затримання або
можливості «скинути» чи знищити предмет
неправомірної вигоди;
− підготовка транспортних засобів для
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му, місце й час одержання, а також про інші
необхідні моменти;
– підготовка місця й часу одержання
неправомірної вигоди, вивчення навколишньої місцевості, вибір точки попереднього
спостереження;
– підготовка посередників серед колег,
родичів і знайомих з інформуванням або без
інформації про неправомірну вигоду;
– підготовка до виконання або невиконання службової дії;
3) вимагання – дії (бездіяльність), спрямовані на примушування надати неправомірну вигоду:
– активне – пряма вимога, погрози або
виконання дій з використанням влади чи
службового становища, які демонструють
можливі шкідливі наслідки у разі відмови
надати неправомірну вигоду;
– пасивне – бездіяльність по службі,
яка може призвести до шкідливих наслідків
у разі відмови надати неправомірну вигоду;
4) приховування – дії, спрямовані на
досягнення неможливості притягнення до
відповідальності за одержання неправомірної вигоди у разі його виявлення:
– підготовка алібі на випадок затримання на місці злочину, що включає заготовлення документів, які маскують передачу неправомірної вигоди (боргові розписки,
договори, квитанції про прийняття благодійної допомоги тощо) або свідчать про бажання повідомити правоохоронні органи
(заява про пропозицію неправомірної вигоди);
– підготовка шляхів зникнення та переховування у випадку затримання (з використанням транспортного засобу особистого
або громадського, місця передачі з іншим
виходом);
– продумування швидких способів викинути або знищити предмет неправомірної
вигоди (відкриття вікна, наявність у місці
передачі відкритого полум’я (камін, багаття,
газова плита тощо) [1 , с. 81-84].
Слушно з даного приводу зазначає
Я.Є.Мишков: «Хабарництво як злочин відрізняється високою латентністю, що ускладнює розкриття та розслідування таких
злочинних дій. Воно завжди оточене таємницею, тому що в хабарництві бере участь,

як правило, дві особи – вигодоодержувач і
вигододавець, які однаково заінтересовані
в приховуванні вчиненого. Тому проявами вчиненого злочину можуть бути факти
й обставини, що свідчать про явну невідповідність тих чи інших домагань особи й
отриманих вигод. Такі обставини завжди
викликають підозри і зазвичай досить обґрунтовані» [5, с. 17]. Наприклад, вступ до
ВНЗ особи, яка за рівнем знань значно поступається іншим вступникам, тощо.
У свою чергу, способи одержання неправомірної вигоди є достатньо замаскованими
та технологічними. Загалом їх можна поділити на такі різновиди:
− з попередньою підготовкою або без
попередньої підготовки;
− з учиненням інших злочинів (розкрадання, фальсифікація доказів, незаконного
затримання та ін.) або без цього;
− шляхом одержання грошей та інших
матеріальних цінностей, оцінюваних у вартісному вигляді, або ж лише шляхом прийняття пропозиції чи обіцянки на їх отримання;
− з використанням владних службових
повноважень або ж опосередкованого сприяння унаслідок свого службового становища та впливу на прийняття рішень іншими
службовими особами;
− за допомогою посередників або без такої допомоги;
− з вимаганням та без вимагання;
− за попередньою змовою на одержання у певній формі одного предмету неправомірної вигоди від конкретної особи або
систематичне одержання неправомірної вигоди у різних формах протягом певного періоду від невизначеного або ж певного кола
осіб;
− з виконанням службовою особою законних дій (бездіяльності) або незаконних
дій (бездіяльності) [3, c. 18-19].
Як приклад, за одержання неправомірної вигоди, поєднаного з його вимаганням,
вироком Шевченківського районного суду
м.Чернівці засуджено особу Р., яка, працюючи заступником начальника Шевченківського ВДВС Чернівецького МУЮ, за
виконання дій з використанням його службового становища в інтересах особи М., а
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саме закриття виконавчих проваджень та
прийняття рішення щодо зняття арешту з
автомобіля, перебуваючи у службовому кабінеті вимагав та одержав від особи М. неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у
сумі 300 доларів США [6].
Передача предметів неправомірної вигоди може мати безпосередній та опосередкований характер. У першому випадку
передача грошей, коштовних предметів,
документів походить із «рук у руки», шляхом обміну портфелями, згортками тощо.
Опосередкована передача здійснюється через
умовне місце, схованку або із цією метою може
бути використаний посередник [7, с. 69].
У вироку Вінницького міського суду Вінницької області від 23.09.2013 р. встановлено, що до фізичної особи-підприємця
звернулася службова особа з проханням
посприяти йому в отриманні неправомірної вигоди від фізичної особи – підприємця Р. (за приховування наявних порушень
правил протипожежної безпеки) шляхом
надання йому рахунку нібито на закупівлю
будівельних матеріалів на суму 25 тис. грн.
з метою створення видимості цивільно-правових відносин між суб’єктами підприємницької діяльності [8].
Просте посередництво полягає в передачі предмета неправомірної вигоди й наданні
переваг, що вимагаються, вигодоодержувачу з використанням одного посередника.
Складне посередництво виражається або
в поділі функцій між посередниками, або
в збільшенні їх кількості в ланцюзі, що
пов’язує вигододавця й вигодоодержувача
[1, с. 85]. Так, особа, яка є службовою і займає відповідальне становище, вступила у
злочинну змову з адвокатом з метою одержання неправомірної від іншої особи за постановлення виправдувального вироку у
кримінальному провадженні. Отримавши
кошти в сумі 30000 гривень, адвокат частину коштів залишив собі (4 000 грн.), а іншу
передав вигодоодержувачу[9].
Одним із способів завуальованого надання неправомірної вигоди є використання можливостей електронних переказів. Для цього використовуються платіжні
системи типу PayPal, ProPay, WesternUnion,
MoneyGram та інші, які приваблюють до
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

себе відносною легкістю розрахунків та
можливістю швидкого банківського переведення грошових коштів.
Так, як приклад, з метою вирішення
питання по не складанню дефектного та
комерційного актів, начальник відділу постачання ВП «Автобаза» Р. за попередньою
змовою з головним інженером М., звернувся
до особи С. з вимогою надання грошової винагороди в загальній сумі 7 тис. грн., за нескладання необхідних актів, та надав останньому номер карткового рахунку у ПАТ КБ
«Приватбанку», оформленого на його ім’я.
В подальшому особа С. перерахував на вказану картку грошові кошти у вказаній сумі,
які особа Р. зняв зі свого рахунку в банкоматі, з яких дві тисячі гривень передав особі
М. [10].
Важливим елементом криміналістичної
характеристики виступають способи приховування одержання неправомірної вигоди.
Загалом, спосіб (або способи) приховування
злочинів, як сукупність прийомів, спрямованих на протидію правоохоронним органам по боротьбі зі злочинністю, є частиною
злочинної дії і здійснюється в процесі вчинення злочину або після нього. Спосіб приховування злочину, як правило, пов’язаний
зі способами його вчинення і певною мірою
відбиває діяльність злочинця, пов’язану з
учиненням злочину [5, с.20-21].
Спосіб приховування багато в чому залежить не тільки від галузі, у якій учиняється
злочин, характером діяльності злочинця, а
й його особистісними якостями – умінням
знайти способи маскування, фальсифікації,
інсценування, поширення помилкових відомостей з метою приховування злочинної діяльності, пов’язаної з хабарництвом [5 , с. 21].
Їх можна поділити на групи з певними
особливостями:
1) «втаємничення» інформації, її джерел пасивними способами (умовчання, неповідомлення, відтягнення часу, відмова від
дачі показань тощо) і активними способами
(приховування знарядь злочину, предметів
посягання, матеріальних цінностей, грошових коштів тощо);
2) знищення інформації (слідів злочинця, наслідків його дій);
3) маскування інформації, прийоми
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- використання при одержанні предмета неправомірної вигоди додаткових предметів з метою унеможливлення контакту
безпосередньо з предметом неправомірної
вигоди (паперів, газет, журналів, папок, підлеглих осіб тощо);
- пересилання предмета неправомірної
вигоди поштою, залишення його у місці, на
яке вкаже вигодоодержувач (кишеня, шухляда, полиця, урна для сміття тощо);
- оплата товарів, послуг (поповнення рахунків телефону, Інтернету тощо);
- перевід у безготівковий вигляд (поповнення банківської картки або рахунка (зокрема, різних благодійних фондів );
- вимагання передати неправомірну
вигоду предметами, ідентифікація яких
ускладнена;
- поміщення вказаної суми у заздалегідь
відкриту банківську скриньку;
- емісія цінних паперів на ім’я близьких
або довірених осіб вигодоодержувача;
- використання новітніх комп’ютерних
технологій (переводи між банківськими
картами, з телефонного рахунка одного абонента до другого);
- схема, за якої предмет неправомірної
вигоди доставляється на шиномонтаж, де
його запаковують в запасне колесо автомобіля вигодоодержувача або іншої особи, після
чого на іншому шиномонтажі, предмет неправомірної вигоди забирає наперед узгоджена особа. За таких умов задокументувати причетність до вчинення злочину особи
практично неможливо, тому в судовій практиці такі випадки не зустрічаються, проте в
ході виявлення ознак злочину та проведення оперативно-розшукових заходів такі випадки непоодинокі.
На наш погляд, перелічені способи не
є вичерпними. Життєвий досвід, розвиток
технологій зумовлює інші, більш витончені
способи маскування неправомірної вигоди з залученням посередників. Так, суддя
з метою одержання неправомірної вигоди
за прийняття в інтересах вигододавця дій
з використанням службових повноважень,
будучи у змові зі своєю дочкою, у власності
якої перебуває стоматологічна клініка, скеровує вигододавців нібито для проходження огляду та лікування в стоматологічному

якого спрямовані на: викривлення уявлення про особу злочинця, спосіб його дій та
інші обставини злочину (зміна зовнішнього
вигляду особи, яка вчинила злочин, зміна
звичайного розташування предметів тощо);
фальсифікацію (підроблення) інформації,
створення неправдивої інформації, що виходить від заявників (свідомо неправдива заява, донос), учасників кримінального
процесу (свідомо неправдиві показання);
створення фальшивих слідів, предметів, документів, їх підміна тощо; інсценування злочинів (удаване створення обстановки, яка не
відповідає події, що відбулась, з метою приховати злочин і спрямувати розслідування у
помилковому напрямі) [11, с. 377-378].
У зв’язку з тим, що для виявлення та припинення фактів одержання неправомірної
вигоди характерне застосування негласних
слідчих (розшукових) дій з поміткою предмета хабара, тобто з метою документування
фактично відбувається забезпечення умов
для утворення слідів, які викривають хабарників, суб’єкти хабарництва використовують також способи уникнення утворення
таких слідів. Як приклад, у вироку Червоноградського міського суду Львівської області
встановлено, що, отримуючи неправомірну
вигоду, підсудні К. та Г. з метою уникнення утворення можливих слідів від контакту
з предметом неправомірної вигоди надали
вигододавцю записник, в який сказали покласти грошові кошти, а записник з отриманими коштами, положили в шухляду столу
[12].
Отже, при вивченні способів приховування передачі хабара особливої уваги потребують дії з маскування інформації про
факт одержання неправомірної вигоди та
уникнення утворення слідів, які виникають
при документуванні цих фактів (спецхімречовин, відео-, аудіозапису).
Уникнення утворення слідів переходу
предмета неправомірної вигоди із володіння вигододавця у володіння вигодоодержувача виражається у намаганні останнього
у ході передачі виключити безпосередній
контакт з предметом неправомірної вигоди
або перевести його в інший вид матеріальних цінностей. У практичній діяльності найчастіше трапляються такі випадки:
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні способи прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а саме: способи підготовки до вчинення злочину, способи
безпосереднього одержання неправомірної вигоди, способи приховування одержання неправомірної вигоди.

SUMMARY
The main kinds of ways of committing of offer acceptance, promising or obtaining of illegal
advantage by an official: the ways of preparation
to committing a crime, the ways of obtaining of
illegal advantage, the ways of covering-up of illegal advantage obtaining are examined.
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кабінеті, при цьому вигододавець передає
неправомірну вигоду як оплату за проведені
стоматологом огляд та лікування зубів, яка
вноситься на банківський рахунок стоматологічної клініки. Вказаний приклад свідчить, що в даному випадку має місце добре
організоване маскування незаконної діяльності під видом цивільно-правової угоди,
що є надзвичайно складним у доказуванні,
оскільки містить всі формальні ознаки законної господарської діяльності .
Висновки
У цілому можна констатувати, що способи прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою досить різноманітні, поза як
вчиняються в різних сферах діяльності посадових осіб: адміністративно-управлінській,
банківській, правоохоронній діяльності,
сфері виробництва та промисловості тощо.
Водночас сформувати вичерпний перелік
можливих способів вчинення вказаного злочинного діяння практично неможливо, позаяк зазначені способи під впливом різноманітних чинників постійно змінюються та
доповнюються раніше не відомими.
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вчинила кримінальне правопорушення,
була притягнута до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.

Статья рассматривает теоретические и
практические положения судебного производства. Определено, что стадия подготовительного производства в суде первой инстанции
начинается с рассмотрения общих положений, решения вопросов, которые связаны с
подготовкой судебного расследования и принятия решения о закрытии уголовного производства в отношении обвиняемого по основаниям, которые определены в УПК Украины.
На основе теоретических положений судебного
рассмотрения определяются пробелы УПК.
По результатам в статье предлагаются пути
дальнейшего совершенствования теоретических аспектов и практики деятельности суда.

Мета статті
Надати теоретичні елементи реформування суду таким чином, щоб процедурна
та процесуальна діяльність судді під час
судового розгляду відповідала засадам замагальності, а функції були спрямовані на
встановлення вини обвинуваченого, який
вчинив кримінальне правопорушення.
Наукові дослідження судового провадження були предметом розгляду з боку
низки вчених, а саме: О.А. Петуховського,
Ф. Стефанюка, Б. Стичинського, В.Н. Циганаш, Т.Б. Чедменов, Л.В. Юрченко та
ін., які розглядали теоретичні положення
судового провадження та надали пропозиції щодо його удосконалення [11, с. 17; 13,
с. 15; 16, с. 3; 17,с. 38; 18, с. 15-19].

Ключові слова: суддя, прокурор, судовий розгляд,
підготовче провадження, ухвала, вирок, учасники
кримінального провадження.

Актуальність статті
Одним з інститутів кримінального процесуального права, який піддався суттєвим
змінам у зв’язку з прийняттям нового КПК
України, став інститут судового провадження. Зміст реформування полягає в тому,
щоб позбавити суддю обвинувальної функції і встановити тільки елементи, які відповідають загальним положенням розгляду
кримінального провадження, встановлення вини обвинуваченого, проголошення
вироку, таким чином, щоб жодна особа не
була піддана необгрунтованному процесуальному примусу, а до кожного учасника
судового провадження була застосована
правова процедура, щоб винна особа, яка

Новизна статті побудована на підставі аналізу теоретичних положень судового
провадження, запропоновано нові елементи підготовчого провадження та судового
розгляду. Порівняння КПК 1961 року з новим КПК України надає підстави для аналізу стадії підготовчого провадження. Поперше, стадія підготовчого провадження
вирішувала питання процедури підготовки
справи до судового розгляду. По- друге,
приймалася процесуальна постанова про
визначення статусу підсудного та можливість розгляду справи в суді. Дана стадія
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була «фільтром» для кримінальних справ,
які мали суттєві протиріччя, по яких розслідування було проведено не в повному
обсязі, не всебічно та ін.
За новим КПК України характер та
сутність процесуальної діяльності судді на
даній стадії принципово змінилися. Суддя
(ст. 314-315 КПК України) на стадії підготовчого провадження може прийняти одне
з таких процесуальних рішення: затвердити угоду або відмови в затвердженні угоди
про повернути кримінальне провадження
прокурору для продовження досудового розслідування; закривати кримінальне
провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч.1, 2 ст. 284 КПК
України; повернути обвинувальний акт,
клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають
вимогам КПК України; направити обвинувальний акт, клопотання про застосування
примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для
визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; призначити судовий розгляд на
підставі обвинувального акта, клопотання
про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Аналіз нових положень глави 27 КПК
України вказує про правильність підходу
призначення та закриття кримінального
провадження. По-перше, при наявності
обставин, що виключають провадження у
справі суддя приймає рішення про закриття кримінального провадження, не доводячи його до судового розгляду. По-друге,
встановлено повноваження судді щодо права закрити кримінальне провадження, але
не про обов’язок. Тобто відмінність в такому підході змінює підстави закриття кримінального провадження. По-третє, закон
передбачає можливість закриття провадження з реабілітуючих та нереабілітуючих
підставах. Важливо відмітити, що закриття
провадження по нереабілітуючих підставах має ряд особливостей. А саме: закриття
передбачає, що підозрюваний, обвинувачений повинні бути згодні з пред’явленим
повідомленням про підозру; забороняється
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

закриття провадження, якщо проти цього
заперечує підозрюваний, обвинувачений.
На стадії підготовчого провадження
суддя повинен: здійснити перевірку матеріалів досудового кримінального розслідування; визначити межі обвинувачення;
встановити наявність чи відсутність підстав
для закриття кримінального провадження;
перевірити правила підсудності досудового
кримінального провадження; вжити процедурні заходи щодо процесуальної підготовки кримінального провадження до судового розгляду.
Під час підготовчого провадження він
не має права вирішувати питання про вину
обвинуваченого. Основне призначення
стадії полягає в тому, щоб процесуально
та організаційно забезпечити проведення
судового розгляду відповідно до положень
кримінального процесу.
Ю.М. Грошевой, Д.М. Пишньов, В.Т. Маляренко, О.Р. Міхайленко, В.П. Півненко
та ін. вважають, що стадія підготовчого
провадження займає проміжне положення
між досудовим розслідуванням та судовим
розглядом, стосовно якої вона має організуючий характер. Завдання стадії підготовчого провадження полягає в тому, що
суддя повинен перевірити наявність підстав закриття провадження або підготувати проведення судового розгляду [5, с. 40;
9, с. 15].
Межі стадії підготовчого провадження
мають чітко встановлені рамки. Стадія починається після отримання кримінального
провадження судом, її реєстрації та визначення строків призначення справи до провадження. Як свідчить практика, всі кримінальні провадження поступають до суду
та проходять комп’ютерну реєстрацію. За
допомогою технічних засобів проходить
розподіл та призначення кримінальних
проваджень до слухання. Закінчується стадія підготовчого провадження складанням
ухвали про призначення кримінального
провадження до судового розгляду. Усі питання, пов’язані з проведенням підготовчого провадження, вирішуються суддею
одноособово.
Функція контролю забезпечена формою
проведення судового розгляду криміналь68
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них рішень: затвердити угоду про визнання вини чи про примирення або відмовити у затвердженні угоди та повернути
кримінальне провадження прокурору для
продовження досудового розслідування в
порядку, передбаченому для здійснення
кримінального провадження на підставі угод. Розгляд щодо угоди проводиться
судом під час підготовчого судового засідання за обов’язкової участі сторін угоди з
повідомленням інших учасників судового
провадження. Відсутність інших учасників
судового провадження не є перешкодою
для розгляду.
Судовий розгляд – це стадія кримінального провадження, яка складається
зі встановленої законом системи процесуальних дій суду та учасників кримінального провадження, послідовне проведення яких спрямоване на всебічне, повне і
об’єктивне дослідження матеріалів провадження та постановлення законного,
обґрунтованого та справедливого вироку.
Ця стадія спрямована на вирішення всіх
завдань у кримінальному провадженні,
здійснюється публічно, гласно в умовах забезпечення дії всіх принципів та гарантій
правосуддя.
Теоретичні положення судового розгляду кримінальної справи були предметом
розгляду з боку Г.І. Алейникова, М.І. Бажанова, Л.О. Богословської, В.Д. Бринцева,
Е.Г. Веретехіна, В.І. Власова, М.І. Гродзінського, Ю.М. Грошевого, П.Д. Давидова, Т.М. Добровольскої, В.І. Зажицького,
В.Т. Маляренко В.О. Попелюшко, Ю.І. Стецовского та ін..[ 1; 3; 6; 9; 12 ]
Концепцією судового провадження всі
вчені визначали на засадах змагальності
сторін при професійній діяльності судді.
Ряд авторів В.І. Зажицький, Ю.І. Стецовский, М.М. Полянський, В.М. Ставицький, М.С. Строгович, О.А. Сельников
підтримують ідею, що суд має бути позбавлений елементів обвинувального напряму
[12, с. 38; 13, с. 15;].
Інші: О.А. Сухова, І.Є. Марочкін,
В.Т. Томін, будучи прихильниками активного положення суду,– не розділяють ідею
звільнення судді від відповідальності за
розгляд обставин справи [14, с. 65-70].

ного провадження. Аналіз процесуальної
та процедурної діяльності судді дає підстави визначити теоретичну модель правових
положень підсудності кримінальних проваджень та надати її класифікацію. Закон визначає територіальну, персональну, інстанційну підсудність.
Процесуальний статус судді встановлює
процесуальні повноваження щодо закриття кримінального провадження на стадії
підготовчого провадження таким чином,
що з одного боку суддя виконує функцію
контролю, усуває перешкоди щодо розгляду кримінального провадження, а з іншого
– він виконує функцію судового розгляду та
розглядає його у судовому засіданні.
І.Л. Петрухін, Р. Куссмауль, Е.А. Хабарова та ін. вважають, що закриття кримінального провадження не є реабілітацією
обвинуваченого тому, що питання вини залишається відкритим. Ст. 284 КПК України вказує, що закриття кримінального провадження не може підмінити собою вирок,
за яким обвинувачений визнається невинним [8, с. 45; 15, с.105].
Згідно зі ст. 315 КПК України підготовче судове засідання відбувається за участю
прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного
представника, цивільного позивача, його
представника та законного представника,
цивільного відповідача та його представника згідно з правилами, передбаченими
КПК України для судового розгляду.
У зв’язку з цим необхідно уточнити положення п. 5 ч.2 ст. 315 КПК України щодо
вчинення інших дій, які має право здійснити суддя. Всі дії, які він здійснює, чітко
вказані у переліку ч. 1 п. 1- 4 ст. 315 КПК
України.
Крім того, суддя призначає кримінальне провадження до розгляду, згідно зі ст.
316 КПК України, але під судом знаходиться обвинувачений, а не підсудний. Такий
процесуальний аналог треба скасувати та
встановити, що під судом може бути тільки
підсудний. Цим положенням необхідно доповнити ст. 316 КПК України.
За результатами підготовчого судового
засідання, згідно зі ст. 314 КПК України,
суддя має право прийняти одне із наступ69
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невинуватості, і тому поводження з особою,
вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним
вироком суду, що набрав законної сили,
має відповідати поводженню з невинуватою особою.
Суддя зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому його права та забезпечити право
на кваліфіковану правову допомогу з боку
обраного ним або призначеного захисника. Реалізуючи засаду змагальності, суд,
зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та
виконання процесуальних обов’язків. При
цьому суд у кримінальному провадженні
вирішує лише ті питання, що винесені на
його розгляд сторонами та віднесені до
його компетенції КПК України. Під час судового розгляду кожна процесуальна дія
або процесуальне рішення повинні бути
виконані або прийняті у розумні строки,
що має забезпечити суд.
На жаль, кількість проваджень, що були
призначені з порушенням процесуальних
строків, наприклад, в 2014 році становила
близько 5 тис., а їх питома вага від тих, які
закінчено – 3 %. У тому числі в строк понад
шість місяців суди не розглянули мейже
12 тис. проваджень або 5 %; із них понад
один рік у провадженні судів перебувало 3 %
проваджень. До тривалого перебування
проваджень на розгляді судів в основному
призводить неявка в судове засідання учасників процесу.
Зокрема, станом на 1 березня 2015 року
через неявку підсудних, свідків, захисників, прокурорів та інших учасників процесу
було відкладено розгляд майже у 70% проваджень від загальної їх кількості.

В.М. Бабкова, Л.О. Богословська,
П.М. Каркач, Й.О. Курочка звертають увагу на те, що активність суду негативно позначилася на ініціативних здібностях прокурорів і адвокатів [4, с. 15; 7, с. 206].
Стадія судового розгляду визначена
процедурою, за якою суддя відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження.
Забезпечення правильного застосування закону неможливе без розв’язання
всього комплексу завдань, які стоять перед кримінальним провадженням, а саме:
захисту особи, суспільства та держави від
кримінальних правопорушень; охорона
прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою, щоб кожний,
хто вчинив кримінальне правопорушення,
був притягнутий до відповідальності в міру
своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і жодна особа
не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.
Загальні положення судового розгляду
можна визначити як сукупність (система)
процесуальних дій, що спрямовані на виконання основних завдань кримінального
судочинства: реалізація засад кримінального провадження під час судового розгляду;
безперервність судового розгляду; незмінність складу суду при розгляді справи; гласність судового розгляду; загальні правила
застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду; об’єднання, виділення та зупинення
судового провадження; процесуальний
порядок застосування режиму відеоконференції в судовому провадженні.
Суддя повинен забезпечити реалізацію
засад рівності учасників кримінального
провадження перед законом, поваги до їх
людської гідності, непорушності права особи на свободу та особисту недоторканність,
забезпечення недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці особистого спілкування, приватного життя та приватної власності. У судовому розгляді суд
має дотримуватись принципу презумпції
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Висновки
Кримінально-процесуальний
закон
встановив, що суддя має та здійснює у судовому засіданні функцію розгляду кримінального провадження, яка забезпечує
встановлення обставин злочину, виконання завдань кримінально-процесуального
закону, постанову вироку.
Однак, судова діяльність вказує на обставини, що впливають на виконання ін70
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ших функцій у кримінальному провадженні
під час судового розслідування. По-перше,
суддя проводить дослідження матеріалів
кримінального провадження; встановлює
докази, які вказують або спростовують
вину обвинуваченого. По-друге, суддя у вироку повинен встановити вину обвинуваченого та міру покарання, термін ув’язнення,
задовольнити цивільний позов та ін. Дані
обставини вказують на виконання суддею
інших функцій.
Практика має теоретичні проблеми,
які повинен вирішити суд під час судового провадження. Така проблема виникає у
разі зміни правової кваліфікації або обсягу
обвинувачення. По-перше, обвинувачений
повинен ознайомитися з новим повідомленням про підозру та підготуватися до
захисту. По-друге, потерпілий, як сторона
провадження, яка підтримує обвинувачення щодо кваліфікації злочину, цивільного
позову має право заперечити проти зміни
обвинувачення. Після встановлення нових обставин, які вказують на зміну обвинувачення про застосування закону України про кримінальну відповідальність,
яка передбачає відповідальність за менш
тяжке кримінальне правопорушення, чи
про зменшення обсягу обвинувачення, суд
зобов’язаний роз’яснити сторонам провадження право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі та відкласти судовий розгляд не менше ніж на
сім днів для надання обвинуваченому, його
захиснику можливості підготуватись до захисту проти нового обвинувачення.
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АНОТАЦІЯ
Стаття розглядає теоретичні та практичні положення судового провадження. Визначено, що стадія підготовчого провадження
у суді першої інстанції починається з розгляду
загальних положень вирішення питань, які
пов’язані з підготовкою судового розгляду та
прийняття ухвали щодо закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого на підставах, які визначені у КПК України.
Надаються правові основі судового розгляду та
визначаються прогалини КПК. За результатами надаються шляхи подальшого удосконалення теоретичних аспектів та практики
діяльності суду.

SUMMARY
This paper examines the theoretical and practical position of the proceedings. Determined that
the preparatory stage of the proceedings at first
instance begins with a consideration of the general provisions of resolution pytnan related to trial
preparation and adoption of the decision to close
the criminal proceedings against the defendant
on the grounds set forth in the Code of Ukraine.
Provides legal basis determined by trial and gaps
PDA. According to the results provided ways to
further improve the theoretical aspects and practice of the court.
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sions, the accountants, the provisions referring
to the liability are applicable to the persons holding these positions upon holding starting the insolvability proceedings, as well as to those holding these positions in the last 24 months prior to
the start of the insolvability proceedings.
The lawmaker first regulates a proceedings
liability of the debtor, provided under art. 84,
i.e. the possibility conferred to the insolvability
court to oblige the debtor or his management
bodies, automatically or upon the request of the
receiver or of the liquidator not to leave the territory of the Republic of Moldova after the start of
the insolvability proceedings without its express
consent, if there is evidence that the debtor may
hide or avoid the participation in the proceedings. This proceedings liability has the character
of a warrant restricting the right to free movement. The text of the law does not explicitly regulate a way of appeal through which the “debtor
or the representative of his management bodies”, or the manner how the possible evidence
is to be brought forward during a contentious
proceeding or without summoning the person
against whom such measure is to be taken.
For another deed, i.e. the debtor avoiding
the fulfillment of his obligation, the insolvability
court, upon the request of the receiver, of the
creditors’ meeting or of the creditors’ committee, or automatically, may deprive the debtor
from his right to manage his assets, if he has it,
may forbid him from leaving the place of residence without its express consent or may apply
other warranties acceording to the legislation
in force. Ultimately, under point 3 of art 84 the

The legal relations between the director and the
company have a double relation: contractual and
legal, insofar as they refer to obligations arising
from the mandate or to obligations incumbent to
the director according to the law. The double legal nature of the civil liability of the directors expresses itself both against the company and against
third parties. Contractual liability, mainly against
the company is when it arises from breaching the
mandate or the provisions of the articles of incorporation or, even more importantly, if it refers
to breaching the law referring to the mandate of
the directors, while the liability is delictual when
it refers to breaching other binding provisions of
the law (mainly against third parties). Besides the
civil liability, the director can be liable under the
criminal law for his deeds during the exercise of
his duties. The civil liability does not exclude the
criminal liability for deeds such as: crime of mismanagement, deceit by issuing uncovered cheques,
dilapidation, simple or fraudulent bankruptcy, tax
evasion, forgery, etc.
1. Regulation and types of liability in the
law concerning the insolvability.
In the sense of the insolvability law , in line
with the provisions of art 247 point (1), members of the managing bodies of the debtors may
be: the debtor natural person carrying out independent activities as a freelancer, the founder
of the individual enterprise or of the household
(farm), the directors of the companies, the members of the executive bodies, the members of the
surveillance (observers) committees, the liquidators and members of the liquidation commis73
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lawmaker stipulates that these “interdictions”
are valid throughout the entire insolvability proceedings, of course unless the insolvability court
otherwise decides.
As sanctions against the persons found guilty
for the insolvability of the debtor, the special law
provides for the disqualification of the debtor under article 227, i.e., if it is found that the debtor
has contributed, by his fault or by negligence, to
the occurrence of his own insolvability, the guilty
may be deprived, by decision of the insolvability
court on the cessation of the proceedings, of his
right: to be elected or appointed in public office
or to continue to hold such office; or of the right
to act in insolvability proceedings as a receiver/
liquidator; or of the possibility to be a member
of a management or control body in a company
or financial institution. These disqualifications
referring to the interdiction to hold offices shall
apply for a period of minimum 12 months and
maximum 5 years.
If during the insolvability proceedings persons whom the insolvability of the debtor may
be imputable to are identified, the insolvability
court may, upon the request of the receiver or
of the liquidator, decide for part of the insolvable debtor to be paid by the members of its
management and/or surveillance bodies, as well
as by any other person having caused such insolvability. The actions that may lead to insolvability are identified, i.e. the use of the debtor’s assets or loans for personal interest; doing
business for personal interest while covered by
the debtor; fictitious increase of the debtor’s
liabilities and/or embezzlement (hiding) part
of the debtor’s assets; procuring funds for the
debtor at exaggerated prices; holding fictitious
accounting records or records contrary to the
provisions of the law, as well as contributing to
the disappearance of the accounting records,
of the incorporation documents and of the law;
instructing the continuation of an activity of the
debtor which obviously leads to the incapacity
of payment; deciding in the last month prior to
payments cessation to pay first a creditor to the
detriment of the other creditors; failing to file
a petition to start the insolvability proceedings,
the last paragraph thus enlarging the scope, including: committing any other deeds damaging
the property of the debtor. The application of
these provisions does not exclude the applicaªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

tion against the debtor of contraventional sanctions or criminal punishments for such acts that
are contraventions or crimes. In this respect,
upon the request of the creditors’ committee,
the receiver/liquidator sends to the prosecutor’s office all the documents to be examined
as concerns the existence of reasons (facts) that
may trigger the criminal investigation of the
debtor or of the members of its management
bodies, without the insolvability law to regulate
distinctly certain crimes as provided by the Romanian law concerning the insolvency . The actions mentioned above shall prescribe within 3
years after the date when they become known
or when the person having caused the insolvability situation should have been known, but
not earlier than 2 years after the date of the
decision for the start of the insolvability proceedings.
As concerns the capacity to pursue the proceedings of the person who can file the petition
to engage the liability of the management bodies, it mainly belongs to the receiver or to the liquidator, as the case may be, and only subsidiarily
to the creditors through the establisged Committee, as the receiver omits to file this action.
2. General civil liability conditions.
As concerns the classification of the personal
patrimonial liability of the management, surveillance and control bodies, this is not a contractual
liability on the base of the mandate contract of
the directors, but a delictual liability.
Of course, not only committing the deeds
leading to the insolvability of the debtor is
enough to engage the liability, but also the other
elements of the delictual civil liability, which is
the prejudice, the cause-effect relation between
the deed and the prejudice caused.
The lawmaker establishes a presumption
of guilt as ground to engage the liability of the
surveillance and control bodies of the debtor as
concerns the illicit deeds listed in the frame law
for this special procedure regulated by the Law
149/2012, as well as a presumption there is a
cause-effect relation between the deed and the
prejudice, the debtor being in charge to demonstrate the contrary. Of course, the provisions of
the special insolvability law shall be completed
with the general provisions of the delictual civil
liability.
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The volitional factor in delictual matters consists of the will of the perpetrator to commit the
illicit deed, to choose a conduct contrary to the
law, that is the guilt of the perpetrator is related
to a deed which comes in conflict with the will
of the lawmaker, breaching the obligations stipulated by him, thus the psychic attitude of the
perpretrator of the illicit deed is analyzed starting from the objective elements of the liability.
The issue of the objective liability is rather controversial, some authors supporting the solution
of the subjective-objective ground, proposed in
the legal doctrine for the cases of so-called objective liabilities to strengthen the idea of guilt – as
a factor generating the legal liability. The literature outlines the close connection between the
four elements of the delictual civil liability.
The literature also provides for opposite
opinions. It mentions, for example, that the guilt
of a legal entity cannot be reduced to the guilt of
its collaborators, but represents the guilt of an
entire group, collectively. Indeed, the qualities
of a group cannot be reduced to a simple sum of
the qualities of its components, but the guilt of
the legal entities against the outer factors cannot
express itself otherwise than by the guilty behavior of its collaborators.
The elements of the civil liability are: the
prejudice, the illicit deed, the cause-effect relation between the first two elements and the
guilt. The prejudice is the damage and detriment, determine or which may be determined,
whose repair involves the passing of the assets
from the patrimony of a participant to the civil
legal relations (he who has caused the prejudice)
to the patrimony of another participant to the
civil legal relations (he who suffered therefrom).
Committing an illicit deed by action or inaction is an objective condition of the legal liability.
For legal point of view, the inaction cannot be
reduced to the simple passivity of the subject,
but represents the non-execution of those actions he had to take based on a law or on a contract. Thus, the inaction is the illicit deed, each
time the legal norms oblige a person to act in
a certain manner, and such legal requirement
has not been complied with. This inaction may
represent a behavior, “an action” against the law,
engaging the liability of the doer.
The legal literature defines the guilt as the
“psychic attitude the perpetrator has against

the illicit deed upon committing it or immediately prior to that, as well as the attitude against
its consequences”. The words include, on one
hand, the intellective and volitional elements
(the “psychic attitude”), and on another hand
demonstrate the relation of this “subjective” of
humans with his deeds and their consequences,
i.e. the objective element.
Therefore, in order to withhold or claim the
liabilities wholly or in part, the general condition
is that the elements of the civil delictual liability
are gathered followed by specifying the facts expressly stipulated by law which could trigger the
legal sanctions.
3. Regulating the liability of the debtor
and of his representative bodies in the European legislation
The deeds committed in guilt, whose consequence is the diminution of the debtor’s assets to
fraud the creditors, are punished. Therefore, it
is first needed to define the notion of fraudulent
act. The lawmaker did not consider the “fraud
to the law”, which is breaching or avoiding legal provisions, but fraudulent acts in the sense
of fraud against the creditors, which are prejudiced by hiding or diminishing the assets of the
debtor, being malitious acts, aiming at obtaining
a material profit from the rights of others or at
satisfying his receivables, the assets of the debtor
itself being general pledge against the creditors.
It is obvious that opening an insolvency procedure against a debtor is based on a certain
imbalance between the assets and liabilities of
the debtor, the latter being at least equal if not
bigger than the former from the point of view
of the amount. Therefore, as the liquidities are
lower than the receivables, the liquidation of
the assets may often be a solution to observe the
scope of the law, i.e. covering the liabilities of
the debtor in insolvency. From the perspective
of qualifying the action concerning the annulment of the fraudulent acts, this falls in the class
of the special revocatory actions, which present
special effects in annulling the legal acts. The effect of the action accepted in court is to revert to
the initial situation, but protects the interests of
the creditors who do not participate in the act
whose annulment is required, who are thirt parties in this case. In order to enforce the purpose
of the law, which is to maximize the assets of the
75
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debtor, the law confers the creditors who should
manifest an active role, as well as the receiver,
the possibility to carefully analyze the causes
having caused the insolvability, they being able
to require the court to annul the acts prior to
starting the procedure. Thus, the action for the
annulment of the fraudulent acts, the action to
engage the liability of the guilty for the insolvency situation or of those having contributed to
rendering this situation more serious, the right
to waive the contracts with successive execution
in progress, the benefit of stopping the accumulation of the accessories related to the receivables
from the insolvent debtor are only a few of the
institutions the lawmaker has included among
the tools required to fulfill the purpose of the
insolvability law.
The Romanian law regulates the conditions
for the receiver or the liquidator to order for the
liabilities of the legal entity debtor, wholly or in
part, to be settled by the members of the management and/or surveillance bodies of the insolvent debtor, as well as by any other persons having contributed to the insolvency of the debtor,
without exceeding the prejudice related to that
deed.
The deeds triggering the civil liabilities are
described in their entirety, i.e.: whether it is
proven that they have used the assets or loans
of the legal entity to their profit or to the profit
of another person or whether they have carried out production, trade or services business
to their personal interest, under the coverage of
the legal entity or whether that have decided,
to their personal interest, to continue a activity
which obviously led to the legal entity ceasing
the payments.
At the same time, the deeds of holding fictitious accounting records, making accounting
documents disappear or failure to keep the accounting records according to the law are also
mentioned. For failure to provide the accounting documents to the receiver or to the liquidator, both the guilt and the cause-effect relation between the deed and the prejudice are
presumed. In this situation, the presumption
is relative, the person found liable being able to
prove the contrary. The lawmaker also provides
for the deed of embezzling or hiding a part of
the legal entity assets or to fictitiously increase
the amount of the liabilities thereof, as engaging
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

the liability, irrespective whether the perpetrator has used ruining methods to procure funds
for the legal entity, for the purpose of delaying
payments, or paid or instructed the payment
preferentially to a certain creditor, to the detriment of the other creditors, in the month prior
to the cessation of payments.
A regulation newly introduced as sanction
for the person against whom a final decision to
engage the liability has been made is that such
person cannot be appointed as director or, if
such person is already a director in other companies, such person shall be deprived from this
right for a period of 10 years after the decision
becomes final. The action provided under art.
169 is prescribed within 3 years. The term of
prescription begins on the date when the situation becomes known or when the person having
contributed to the occurrence of the insolvency
situation should have been known, but not later
than 2 years after the court decision for starting
the insolvency proceedings is made.
There are opinions in the Romanian doctrine that the actions for the annulment of the
fraudulent acts have to be at least promoted, unless settled, based on a court decision prior to
the actions engaging the liability. The purpose
of both actions, that concerning the annulment
of acts signed for the purpose of diminishing the
assets and that concerning the engagement of
the patrimonial liability, aim at maximizing the
assets of the debtor by reinserting or recovering
certain assets within the patrimony, as well as by
recovering the prejudice caused to the creditors.
However, the point (2) of art. 247 in the Insolvability Law of Moldova clearly stipulates that
the provisions concerning the engagement of
the personal patrimonial liability is applicable
to the persons holding these positions in the
last 24 months prior to the filing of the petition
in court. The regulation in the Romanian law
seems to cover the situations when the companies change the structure of the capital and the
management bodies, after which they no longer
do business, for example for a period of 3 years
prior to opening the procedure, thus the cause
for insolvency being imputable to the persons
guilty of illicit acts, i.e. who were in office upon
the commitment for such deeds.The insolvency
law distinctly incriminates the deeds committed
wilfully, i.e. such crimes as the fraudulent bank76
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ruptcy , mismanagement , dilapidation and
other crimes.The engagement of liability does
not operate automatically, as it is necessary to
bring evidence for the illicit deeds and for the
elements defining the delictual civil liability or
the criminal liability, as the simple position of
shareholder and/or administrator in a company
in insolvency may be presumed as guilt.
The liability may be engaged both to the director and to the members of the surveillance
bodies – auditors – as they may be liable for the
deed of not having identifies irregularities. If for
the same deed the criminal liability is engaged,
and the criminal court has settled as well the civil
part, the engagement of the liability under the
insolvency proceedings is no longer possible, as
the authority of the judgement made is in place.
The civil liability cannot be engaged twice for
the same deed, even if in the insolvency the liquidator is the holder of the action – but files such
action to the interest of the creditors, and during the criminal court proceedings the holder of
the civil action is the prejudiced creditor.
In the French doctrine, the liability of the directors in considered contractual in the relations
with the company and delictual in the relations
with the third parties. The practical interest of
establishing the legal status of the civil liability
of the directors is the establishment of the evidence and of the extent of the liability. In the
case of the delictual civil liability, the guilt of the
director is not presumed, as for the contractual
liability, but has to be proven with all the other
conditions of the delictual civil liability. Instead,
for the contractual liability, the probationary system relies on the presumed guilt (the director
has to overturn such presumption of guilt and
prove his innocence). In any case, irrespective of
the form of liability, its ground is the guilt of the
director, presumed or proven, as the case may
be. At the same time, depending on the form
of liability the director may be obliged both to
repair the predictable and unpredictable prejudice (based on a delictual liability), or only the
predictable prejudice (based on contractual liability).
The legislations of the EU member states
contain significantly different norms as concerns
the liabilities of the directors, shadow directors,
shareholders, financers and other parties associated to the debtor, determining attempts to

obtain a more favourable legal situation (forum
shopping) and diminishing good corporate governance. Most legislations contain provisions related to liability not only as concerns the directors of a company, but also the defacto or shadow
administrator, i.e. the persons who may instruct
the directors. However, the level of liability and
the persons entitled to file actions against these
parties differ from one legislation to another.
According to the English law, only a director (although in the extended sense above) may
be liable for illicit commercial activities (i.e. in
the case when the directors continued the business of the company and knew or should have
known at that moment there was no reasonable
possibility to avoid the liquidation of the company), but both the directors and persons outside the company may be held responsible for
fraudulent commercial activities (transactions
concluded for the purpose of fraud against the
company or its creditors).
On another hand, according to the Italian
law, the liability for acts or omissions of the directors is not applicable to a director who, without being guilty, expressed his disagreement
with the decisions of the board of directors and
has communicated such disagreement in writing immediately to the president of the board
of directors. According to the legislations of certain Member States, the directors may be held
responsible if they have not filed the petition for
the start of the bankruptcy proceedings in due
time, while in other Member States such provisions do not exist. According to the Swedish law,
the shareholders may be liable, in certain situations, for the continuation of the activity if there
is a loss of more than half of its share capital. The
legislations of the Member States contain a variety of provisions related to the liability for issues
such as underrated transfers, preparation and
adoption of incorrect statements, failure to establish the required provisions for the payment
of the taxes or hiding the financial difficulties.
These also contain different norms concerning
the exercise of the office of director. There are
no general norms as concerns the moment when
the civil and criminal liability of the director is
engaged in relation with the above-mentioned
issues. At the same time, the implementation
and sanctions in this respect are different in the
Member States of the EU.
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It is desirable that the norms concerning
the liability should be harmonized. In the first
place, if the norms concerning the liability of the
parties differ that much, it could lead to “insolvency tourism” (search for more favourable jurisdictions – forum shopping), by changing the
CIP of the company or competition concerning
the courts. Besides, the harmonization of these
norms will significantly improve the equitable
competition environment. It is suggested thus
that he harmonization of the norms concerning liability should take place in connection with
the following issues: quality of the proceedings
to file the action, as well as the quality of those
who may be held responsible or of the situations
when the parties may be held responsible.

initial actions required, such as assets management, classification or treatment of the assets, of
the creditors’ guarantees, as well as to the various stages of the proceedings: reorganization
and liquidation of the assets. There is an idea
to elaborate a European Insolvency Code containing the Guidelines, comments and national
reports of the member states in the application
thereof.
Notes:
1. Buta, A. Anularea actelor frauduloase în
procedura insolvenţei, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2012,
2. Daghie D.M. Consideratii cu privire la
acţiunea în anularea unor acte frauduloase încheiate de debitorul aflat în insolvenţă, în R.D.C.
(Revista de drept Comercial) nr. 2/ 2012, pag. 78
3. Turcu I., Legea Procedurii insolventei.
Comentariu pe articole, ed. A 3-a, Ed. C.H.Beck,
Bucuresti , 2009
4. Csaba Bela Nasz Declansarea procedurii
insolventei – conform codului insolventei, Editura Hamangiu 2014, – ISBN 978-606-678-9882
5. Radu Bufan, A.Deli-Diaconescu, Florin
Motiu s.a. ,Tratat Practic de Insolvenţa – Editura
Hamangiu 2014, ISBN 978-606-27-0085-0
6. Noua lege a insolvenţei şi reglementările
anterioare. Prezentare comparative cu analiza elementelor de noutate aduse de Legea nr.
85/2014 Simona M.Milos si A.Deli-Diaconescu,
Editura Hamangiu 2014, ISBN 978-606-678852-6
7. Paul Pricopie, Procedura insolvenţei.
Acţiunea în anularea actelor frauduloase , Bucuresti Editura Hamangiu 2014
8.Law no.85/2014 85/2014 concerning the
insolvency prevention and insolvency procedures, published in the Official Journal of Romania, Part I, no. 466 on 25.06.2014 (O.J. no.
466/2014);
9. Law no.85/2014 85/2014 concerning the
insolvency prevention and insolvency procedures, published in the Official Journal of Romania, Part I, no. 466 on 25.06.2014 (O.J. no.
466/2014);

For conclusions
All these approaches or actions possible to
exercise against the debtor are regulated by law
in full compliance with the general scope of the
insolvability law, i.e. to ensure the assets of the
debtors to facilitate the recovery of the receivables by his creditors. It is very important to
establish the proportions of the guilt, thus an
improper operation having prejudiced the company, but which is not committed to the profit
of the director, could not be considered in engaging the responsibility of the company liabilities.The amount of the liabilities represents the
amount of the receivables that could not be covered, without considering the liabilities resulting
from the continuation of the current activities
after the start of the insolvency proceedings or
the legal costs resulting after the start of the proceedings.
The Regulation EC1346/2000 coordinates
54 types of insolvency proceedings, being considered the “essence of the European insolvency
proceedings, reflecting at an abstract level the
common characteristics of the legislations in the
member states”. These proceedings described
in the European regulations are structured in
14 chapters comprising clear, concise rules referring to the scope and principles of the proceedings, to the participants and institutions, to
the rights and obligations. There are references
to the effects of starting the proceedings, to the
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ÁÎÐÒÍÈÊ Âàëåíòèí Àíàòîë³éîâè÷ - Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ
ïåðñîíàëîì
ÓÄÊ.343.4
Исследуя состав и структуру общественных
отношений, являющихся объектом уголовноправовой охраны чести и достоинства личности, заметим, что участниками таких
отношений выступают с одной стороны общество, его часть или формы организации,
государство в лице государственного аппарата, юридическое и физическое лица, а с другой - отдельное физическое лицо как носитель
чести и достоинства.
Важно, что такой состав участников
общественных отношений обуславливается,
прежде всего, структурой и содержанием самих общественных отношений. Для последних
обязательным является наличие не менее двух
участников. В этом же случае такими участниками следует обязательно признавать физическое лицо, как носителя субъективного
права на уважение его чести и достоинства, а
также всех других участников общественных
отношений (общество, его часть или форму
организации, государство в лице государственного аппарата, юридических и физических
лиц), деятельность которых не может нарушать субъективное право физического лица на
уважение его чести и достоинства.
Приймаючи за основу дослідження концепцію розуміння об’єкта кримінально правової охорони як охоронюваних Кримінальним кодексом
України суспільних відносин, ставимо за мету
дослідити структуру цих суспільних відносин.

мадянина, власності, громадського порядку
та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а
також запобігання злочинам [1, с. 5]. Із цього
випливає, що дія КК направлена на забезпечення охорони того кола інститутів, які
визначені вказаною нормою. Таким чином,
ці інститути представляють собою об’єкт
кримінально-правової охорони. Проте, ст. 1
Кримінального кодексу України дає не вичерпний перелік таких інститутів, а наводить
лише основні з них, тому об’єкт кримінально-правової охорони повинен розглядатися
ширше і не може обмежуватися зазначеними
інститутами, а охоплює також честь та гідність особи, службову і господарську діяльність, діяльність з надання публічних послуг,
діяльність органів правосуддя тощо.
Цілісно аналізуючи сутність інститутів
прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської
безпеки, довкілля, конституційного устрою
України, а також забезпечення миру і безпеки людства, ми можемо об’єднати їх єдиним
родовим поняттям – «суспільні відносини».
Такий висновок є виправданим, враховуючи
те, що ні особа чи її суб’єктивні права та інтереси, ні норми права в їх реальному бутті,
ні соціальні чи правові блага та цінності не
охоплюють усіх інститутів, які уособлюють
собою об’єкт кримінально-правової охорони. На відміну від цього, всі аспекти об’єкта
кримінально-правової охорони в повній мірі
охоплюються категорією суспільних відно-
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син, які цілком пронизують інститути прав
та свобод людини і громадянина, власності,
громадського порядку та громадської безпеки, конституційного устрою та забезпечення
миру і безпеки людства, а також інші інститути (у тому числі й волю, честь та гідність особи, моральність, безпеку руху і експлуатацію
транспорту, порядок здійснення правосуддя,
та ін.), що знаходяться під охороною КК.
Отож об’єктом кримінально-правової
охорони, у відповідності до чинного законодавства, визнаються суспільні відносини.
Однак, виникає питання стосовно співвідношення об’єкта кримінально-правової охорони та об’єкта злочину. У теорії кримінального права з цього приводу існує декілька
позицій. Проте, так чи інакше, вчені схиляються до думки, що ці поняття не є тотожними і відрізняються один від одного за обсягом, змістом
та кримінально-правовим значенням [2, с. 32].
«Зміст об’єкта кримінально-правової охорони, – за словами А.А. Музики, – є ширшим,
адже виникнення кримінально-правових
відносин не обмежується тільки вчиненням
злочину, а має місце й тоді, коли в діях чи
бездіяльності особи немає ознак складу злочину (наприклад, у випадках необхідної оборони, крайньої необхідності, неосудності
особи). Тобто кримінальний закон охоплює
коло суспільних відносин, яке є ширшим,
ніж та їх сукупність, яку охоплює загальний
об’єкт злочинів» [3, с. 25]. Утім, навіть за умов
такого співвідношення, об’єктом злочину, на
наш погляд, є суспільні відносини, оскільки
будь-яке злочинне посягання спрямоване
на конкретний прояв об’єкта кримінальноправової охорони. Така позиція була висунута М.Й. Коржанським, який зазначає, що
«об’єкт кримінально-правової охорони – це ті
суспільні відносини, які знаходяться під охороною кримінального закону, але злочинному порушенню ще не піддавалися, тоді як
безпосередній об’єкт злочину – це ті суспільні відносини, які вже піддалися злочинному
порушенню в конкретному випадку посягання на об’єкт кримінально-правової охорони
[4, с. 57].
Саме тому, цілком логічно, що об’єктом
кримінально-правової охорони визнаються
суспільні відносини, бо феномен суспільних
відносин охоплює практично всі сфери існуªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

вання людини, в тому числі й ті сфери, які
знаходяться під охороною КК та ті сфери, на
які спрямовуються конкретні злочинні посягання. Окрім того, суспільні відносини дають
повне і цілісне уявлення про природу, суспільну небезпеку та сутність злочинного посягання. У совою чергу, Є.В. Лащук вказує,
що «лише завдяки цій категорії можна отримати чітке уявлення про механізм заподіяння шкоди злочинцем, судити про суспільну
небезпеку тих чи інших діянь, що визнаються злочинними, а також визначити сутність
взаємозв’язку об’єкта з іншими елементами
складу злочину. Врешті-решт правильна кваліфікація суспільно небезпечних діянь можлива виключно за використання саме аналізованої категорії».
При цьому слід зазначити, що об’єкт злочину в науці кримінального права розглядається
також як один із факторів гармонізації вітчизняного кримінального законодавства відповідно
до європейських стандартів [5, с. 88–90]. Тому
вчення про об’єкт злочину в кримінальному
праві важко переоцінити, а сам об’єкт злочину виступає комплексною системною категорією, яка, на наш погляд, може знаходити
відображення тільки через призму суспільних відносин. Іншими словами складність та
багатогранність об’єкта злочину та об’єкта
кримінально-правової охорони вказують, що
таким об’єктом можуть виступати тільки суспільні відносини.
У свою чергу дослідження честі та гідності
особи як об’єкта кримінально-правової охорони неможливе без дослідження структури
суспільних відносин, які в цьому випадку й
виступають об’єктом кримінально-правової
охорони. Тому для детальнішого з’ясування
змісту самих суспільних відносин, необхідно
звернути увагу на їх структуру та складові
елементи. У теорії кримінального права до
елементів суспільних відносин включають:
1) суб’єктів (учасників), 2) соціальний зв’язок
та 3) предмет таких відносин. Усі ці елементи
є обов’язковими та невід’ємними складовими суспільних відносин і повинні розглядатися цілісно у нерозривному зв’язку.
Суб’єктами (учасниками) суспільних відносин є конкретні особи або групи осіб, держава чи суспільство в цілому. При цьому,
суспільні відносини в повній мірі можуть
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складатися між суб’єктами різного рівня (між
окремими особами, між особою та групою
осіб, між особою та державою, між особою та
суспільством, між групою осіб та державою,
між державою та суспільством тощо). Статус
учасників принципово не впливає на склад
суспільних відносин. Визначальною є тільки
кількість учасників, яких має бути щонайменше два, адже сама природа суспільних
відносини передбачає момент взаємодії учасників між собою. Тому наявність лише одного учасника йде в розріз із сутністю таких відносин.
Учасники суспільних відносин, будучи наділені відповідним колом прав, взаємодіють
між собою задля задоволення своїх потреб та
інтересів. Взаємодія учасників може стосуватися всіх сфер життєдіяльності (честі та гідності
особи, сім’ї, виховання, власності, професійної
сфери, сфери державного управління, формування інститутів влади та ін.). Як стверджує
М.Й. Коржанський: «Суспільні відносини – це
специфічна форма всієї життєдіяльності людей», через що сфера взаємодії учасників суспільних відносин є необмеженою.
Учасники як складові елементи суспільних відносин, можуть зазнавати протиправного впливу, але на наш погляд, вони є не
єдиним елементом на який спрямовуються
злочинні посягання. Хоча, з приводу цього, І.П. Семченков зазначає, що злочином є
процес впливу однієї чи декількох осіб на інших людей, який призводить до погіршення
якості життя останніх, а в деяких випадках
позбавляє і самого життя, тобто заподіює
смерть [6, с. 89]. Однак, у дійсності злочинне посягання може впливати не тільки на
особу (учасника суспільних відносин), а і на
предмет суспільних відносин. Наприклад,ст. 246 КК України передбачає відповідальність за незаконну порубку лісу, в цьому випадку впливу піддається не суб’єкт, а саме
предмет суспільних відносин. Таким чином,
учасники суспільних відносин є лише одним
із їх структурних елементів, а самі суспільні
відносини, на думку В.К. Глістіна, необхідно розглядати як цілісну систему, сукупність
елементів у їх взаємозв’язку, при цьому ніякого особливого елемента «ядра» суспільних
відносин ні в вигляді суб’єкта, ні в вигляді
зв’язку, ні в вигляді предмета не існує [7, с. 43].

Окрім того, між учасником суспільних
відносин та потерпілим від злочину існує відмінність. Останнє поняття є більш вужчим,
оскільки не всім учасникам суспільних відносин у результаті злочинного посягання заподіюється шкода. Також існують погляди,
що потерпілим від злочину в кримінальному
праві слід вважати тільки фізичних осіб, якими, як відомо, не обмежується коло учасників суспільних відносин. Така позиція, зокрема, відображається в працях А.М. Красікова
та Є.В. Лащука [8, с. 40; 92, с. 39]. Своєрідна
позиція з цього приводу висловлюється йТ.І. Присяжнюк, котра з одного боку вказує,
що потерпілим від злочину може бути тільки
фізична особа, адже тільки вона здатна відчувати заподіяну злочином шкоду, а з іншої
– не виключає можливість набуття прав потерпілого юридичною особою, у випадку заподіяння шкоди її майну чи діловій репутації
[9, с. 10–11].
Незважаючи на досить широке кримінально-правове розуміння поняття потерпілого, учасники суспільних відносин не
наділяються особливим статусом у структурі таких відносин, оскільки протиправний
вплив може спрямовуватися також на інші
елементи, посягаючи на цілісність суспільних відносин загалом, а шкода, яка завдається чи може бути завдана учасникам, є лише
проявом посягання.
За своєю природою, суспільні відносини
є стійкими й усталеними, не можуть виникати, змінюватися чи зникати раптово. Як
стверджує В.М. Винокуров, система суспільних відносин стабільна і не може бути змінена в результаті протиправних діянь людей
[10, с. 118]. Навіть викрадення чужого майна.
Іншими словами, суспільні відносини є
єдиними, а їх конкретна правова охорона є
лише способом забезпечення їх непорушності. Водночас спосіб забезпечення непорушності таких відносин (спосіб правової охорони) визначається із урахуванням способу
посягання на ці відносини та наслідків, які
можуть настати в результаті такого посягання.
Тому обґрунтовано, що суспільні відносини є єдиними, незалежно від способу правової охорони честі та гідності особи. У зв’язку
з чим структура, коло учасників та зміст цих
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суспільних відносин є єдиними і не залежать
від способу правової охорони.
Досліджуючи склад та структуру суспільних відносин, що є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності особи,
зауважимо, що учасниками таких відносин
виступають з одного боку суспільство його
частина чи форми організації, держава в особі державного апарату, юридична та фізична
особи, а з іншого – окрема фізична особа як
носій честі та гідності.
Важливо, що такий склад учасників суспільних відносин обумовлюється, перш за
все, структурою та змістом самих суспільних відносин. Для останніх обов’язковою
є наявність щонайменше двох учасників. У
цьому ж випадку такими учасниками слід
обов’язково визнавати фізичну особу, як носія суб’єктивного права на повагу до його
честі та гідності, а також усіх інших учасників
суспільних відносин (суспільство, його частину чи форму організації, державу в особі
державного апарату, юридичних та фізичних
осіб), діяльність яких не може порушувати
суб’єктивне право фізичної особи на повагу
до її честі та гідності.
Так, під суспільством у цьому випадку необхідно розуміти сукупність фізичних
осіб, які проживають на певній території, їх
об’єднання та територіальні громади. Безумовно, на перший погляд, поняття суспільство видається досить абстрактним та важко
зрозумілим. Утім, не варто в цьому випадку
ототожнювати поняття суспільство із поняттям громадянського суспільства, оскільки,
на наш погляд, громадянське суспільство є
вужче за змістом та наділяється додатковими
ознаками, до яких відносяться: висока зорганізованість суспільства, його рівень розвитку
та наявність специфічних інститутів громадянського суспільства. Проте, всі ці ознаки
не є визначальними для поняття суспільства
як учасника суспільних відносин.
Зауважимо, що до суспільства як учасника суспільних відносин, які є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності
особи слід також відносити відповідні громадські інституції: органи місцевого самоврядування, політичні партії, об’єднання громадян, органи самоорганізації населення тощо.
Такі інституції фактично виступають формою
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організації суспільства (певної сукупності людей, об’єднаних тими чи іншими відносинами). Тому їх і необхідно розглядати в якості
суспільства як учасника досліджуваних відносин.
Таким чином, під суспільством як учасником розглядуваних суспільних відносин слід,
по-перше, розуміти саме суспільство в його
вузькому значенні (сукупність людей, які
проживають на певній території і об’єднані
тими чи іншими відносинами), а по-друге,
відповідні громадські інституції, які виступають формами організації суспільства (органи місцевого самоврядування, об’єднання
громадян, громадські організації, політичні
партії тощо).
Визнання суспільства, його частини чи
форми організації учасником досліджуваних
суспільних відносин обґрунтовується також
тим, що Конституцією України честь та гідність особи визнаються найвищою соціальною цінністю. Із цього випливає, що честь
та гідність особи є частиною суспільних відносин (відносин між людьми), при цьому не
обов’язково, щоб учасниками таких відносин
виступали лише фізичні особи. Це цілком
можуть бути різнорівневі суб’єкти (суспільство, його частина чи форма організації, держава, її органи та посадові особи, юридичні
та фізичні особи). Отже, природно, що суспільство, його частина чи форма організації
обов’язково відносяться до учасників суспільних відносин, які є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності особи.
Разом із цим, на нашу думку, не слід ототожнювати суспільство та державу, яка, хоча і
є своєрідною формою організації суспільства,
проте наділена чималою кількістю специфічних ознак, що дозволяє розглядати її окремо
як учасника досліджуваних суспільних відносин. Пояснюється це тим, що держава повністю не зливається із суспільством, не розчиняється в ньому, вона є організацією, яка
певним чином відокремлена, інституалізована у вигляді механізму держави (державної
системи), має власні закономірності становлення, функціонування та розвитку, особливі потреби та інтереси [11, с. 20]. Саме тому
держава і виділяється окремо як учасник
суспільних відносин, що є об’єктом кримінально-правової охорони. У свою чергу, під
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ності особи. Такий підхід обумовлюється
низкою причин: 1) юридична особа, засновником та у складі якої є лише одна фізична особа, може й не представляти інтереси
інших фізичних осіб, у зв’язку з чим досить
важко сказати, що така юридична особа здатна виступати формою організації суспільства
(сукупності людей, які проживають на певній
території і об’єднані тими чи іншими відносинами); 2) суспільство та форми його організації є значно масштабнішими поняттями,
ніж юридична особа; 3) юридична особа у
своїй діяльності може і не представляти інтереси тієї або іншої частини суспільства, тоді
як форми організації суспільства обов’язково
представляють інтереси самого суспільства
чи його окремої частини.
На основі цього юридичні особи і виділяються окремо як учасники досліджуваних
суспільних відносин.
Безумовно, до учасників досліджуваних
суспільних відносин слід також включати і
окремих фізичних осіб. Цивільний кодекс
України під такими особами розуміє людей,
як учасників цивільних відносин. Усі фізичні
особи здатні мати права та обов’язки, а отже,
мають правоздатність, яка виникає в момент
народження людини та припиняється у момент її смерті. Іншими словами, фізичними
особами є всі люди від моменту їх народження до моменту смерті.
Слід зауважити, що всі фізичні особи виступають учасниками суспільних відносин,
які є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності особи незалежно від їх
віку, статі, походження, громадянства, інтелектуального, розумового та фізичного розвитку, релігійних чи політичних переконань
тощо.
При цьому фізичні особи можуть бути
учасниками вказаних суспільних відносин
одночасно із двох сторін: 1) як члени суспільства, що зобов’язані не посягати на честь, гідність інших фізичних осіб; 2) як носії честі та
гідності, на які спрямовується посягання (див.
рис. А.1). Утім, незалежно від того, з якої саме
сторони, фізична особа виступає учасником
суспільних відносин, її ознаки залишаються
незмінними. Фізичною особою є будь-яка людина від моменту її народження до моменту
смерті, яка наділена правами та обов’язками.

державою в науковій літературі розуміється організація політичної влади домінуючої
частини населення у соціальна неоднорідному суспільстві, яка, забезпечуючи цілісність
і безпеку суспільства, здійснює керівництво
ним насамперед в інтересах цієї частини,
а також управління загальносуспільними
справами [12, с. 32].
Отож, під державою як учасником вказаних суспільних відносин слід розуміти не
саму організацію політичної влади домінуючої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві, а конкретно органи
державної влади, їх структурні підрозділи
та посадових осіб, на яких безпосередньо і
покладається виконання функцій держави.
Іншими словами, учасником суспільних відносин, що є об’єктом кримінально-правової
охорони честі та гідності особи є, по суті не
держава загалом, а державний апарат.
У
свою чергу, державний апарат визначається
як сукупність органів, за допомогою яких
практично здійснюється державна влада.
Державний апарат в Україні побудований і
функціонує за принципом поділу державної
влади на законодавчу, виконавчу і судову [13,
с. 121].
Наступним учасником суспільних відносин є юридична особа. Як уже зазначалося
вище, юридичною особою є організації створені і зареєстровані у встановленому законом
порядку. При цьому юридичні особи наділяються цивільною правоздатністю та дієздатністю і можуть виступати позивачами чи відповідачами в суді (ст. 80 Цивільного кодексу
України) [14].
Утім, у цьому випадку до юридичних
осіб, як учасників досліджуваних суспільних
відносин, ми не включаємо органи державної влади чи їх структурні підрозділи, а також громадські інституції (органи місцевого
самоврядування об’єднання громадян, політичні партії, громадські організації тощо).
Оскільки одні, по суті, є державним апаратом, а інші – формою організації суспільства.
Безумовно, можна розглядати, що будь-яка
юридична особа є так чи інакше формою
організації суспільства. Однак ми все-таки
виділяємо юридичних осіб окремо в якості
учасника суспільних відносин, що є об’єктом
кримінально-правової охорони честі та гід83
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Фізичні особи як члени суспільства, що
зобов’язані не посягати та честь та гідність
інших осіб, обов’язково повинні відноситися
до учасників досліджуваних суспільних відносин. Так, посягання на честь та гідність
особи здебільшого вчиняють саме фізичні
особи. Більше того, відповідно до ч. 1 ст. 18
КК України суб’єктом злочину є виключно
фізична осудна особа, яка вчинила злочин у
віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. У відповідності з цим, кримінально каране посягання на честь та гідність
особи може вчинити тільки фізична особа.
Безперечно, що далеко не завжди така особа
діє в інтересах чи від імені частини суспільства, форм його організації, органів місцевого самоврядування, державного апарату чи
юридичних осіб. Тому у цих випадках учасником розглядуваних суспільних відносин
не можуть виступати ні суспільство, ні держава в особі державного апарату, ні юридичні особи. Відтак таким учасником повинна
визначатися саме фізична особа, яка безпосередньо і посягає на честь та гідність іншої
фізичної особи.
З іншого боку, учасником досліджуваних суспільних відносин обов’язково є тільки фізична особа, на честь та гідність якої
вчиняється посягання. Такий висновок випливає із того, що кожна фізична особа є носієм особистої честі та гідності і має гарантоване Конституцією України право на повагу
до своєї честі та гідності. Більше того, якщо
посягання здійснюється на честь та гідність
особи, то очевидно, що хтось повинен виступати носієм такої честі та гідності. У цьому ж
випадку таким носієм виступає саме фізична
особа, оскільки йдеться про особисту честь
та гідність (честь та гідність особи), а не
про колективну, соціальну чи будь-які інші
види честі та гідності. У свою чергу, інші
учасники суспільних відносин (суспільство,
його частина чи форми організації, органи
місцевого самоврядування, держава в особі
державного апарату, юридична особа тощо)
об’єктивно не можуть виступати носіями
честі та гідності особи.
Тому обґрунтовано, що з іншого боку
учасником досліджуваних суспільних відносин є виключно фізична особа як носій честі
та гідності, об’єктом кримінально-правової
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охорони яких є вказані суспільні відносини.
Таким чином, з однієї сторони учасниками суспільних відносин можуть виступати
суспільство (його частина чи форма організації), держава в особі держаного апарату, юридична та фізична особи, а з іншої – окрема
фізична особа як носій честі та гідності.
Важливим у контексті дослідження учасників суспільних відносин, що є об’єктом
кримінально-правової охорони честі та гідності особи, є також питання про потерпілого від посягання на цей об’єкт.
Відповідно до ч. 1 ст. 49 КПК України
потерпілим визнається фізична особа, якій
злочином заподіяно моральну, фізичну або
майнову шкоду [15].
Таким чином, можна конкретизувати, що
потерпілою від злочинів, які посягають на
честь та гідність особи, є фізична особа, якій
у результаті вчинення такого посягання безпосередньо заподіяно моральну шкоду чи
створена загроза заподіяння такої шкоди.
Підтверджується це також положеннями
Цивільного кодексу України, де в п. 4 ч. 2 ст. 23
прямо зазначається, що моральна шкода полягає в приниженні честі та гідності фізичної
особи [16, с. 19].
Дослідження учасників суспільних відносин, які є об’єктом кримінально-правової
охорони честі та гідності особи, дає можливість сформулювати наступні узагальнення.
По-перше, суспільні відносини, їх структура,
коло учасників та зміст є єдиними і не залежать від способу правової охорони честі та
гідності особи. По-друге, учасниками вказаних суспільних відносин, з одного боку, виступає суспільство, його частина чи форма
організації, держава в особі державного апарату, юридична та фізична особа. З іншого боку, таким учасником може виступати
тільки фізична особа (носій честі та гідності).
По-третє, потерпілим від злочинів, які посягають на честь та гідність особи є фізична
особа, якій таким посяганням безпосередньо
заподіяно моральну шкоду чи створена загроза заподіяння такої шкоди.
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АНОТАЦІЯ
Досліджуючи склад та структуру суспільних відносин, що є об’єктом кримінально-правової охорони честі та гідності особи,
зауважимо, що учасниками таких відносин
виступають, з одного боку, суспільство, його
частина чи форми організації, держава в особі державного апарату, юридична та фізична
особи, а з іншого – окрема фізична особа як носій честі та гідності.
Важливо, що такий склад учасників суспільних відносин обумовлюється, перш за все,
структурою та змістом самих суспільних відносин. Для останніх обов’язковою є наявність
щонайменше двох учасників. У цьому ж випадку такими учасниками слід обов’язково визнавати фізичну особу, як носія суб’єктивного
права на повагу до його честі та гідності, а
також всіх інших учасників суспільних відносин (суспільство, його частину чи форму організації, державу в особі державного апарату,
юридичних та фізичних осіб), діяльність яких
не може порушувати суб’єктивне право фізичної особи на повагу до її честі та гідності.

SUMMARY
Studying the composition and structure of
social relations that are the subject of criminal
protection of honor and dignity, we note that the
parties to such relations are, on the one hand, society, its parts or forms of organization, the state
represented by the state apparatus, legal entity and
physical person, on the other hand, another individual as a carrier of honor and dignity.
It is important that a composition of participants of the social relations is conditioned by the
structure and content of the social relations. The
latter requires having at least two participants. In
this case, an individual as a carrier of a subjective
right to respect for his honor and dignity should be
recognized such participants, as well as all other
participants in social relations (society, its part
or form of organization, the state represented by
the state apparatus, legal entity and individuals)
whose activities can not violate individual subjective right to respect for his honor and dignity.
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ÓÄÊ 343.137.4
обмеження прав і законних інтересів особи у
кримінальному провадженні [4, с. 397] та недопущення безпідставного застосування вказаного заходу забезпечення кримінального
провадження [2, с. 76]. При цьому, на відміну від норм КПК УРСР 1960 року, які взагалі
не передбачали можливості скасування процесуального рішення про накладення грошового стягнення, накладеного на учасника
кримінального провадження, норми ст. 147
чинного КПК України чітко визначають процесуальний порядок скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового
стягнення. Водночас, ухвала слідчого судді,
суду про накладення грошового стягнення
не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, на що звертається увага в юридичній
літературі [3, с. 271], але її скасування можливе на підставі відповідного клопотання, у
зв’язку з чим порядок скасування ухвали про
накладення грошового стягнення істотно
відрізняється від порядку апеляційного перегляду ухвал слідчого судді, суду.
Аналізуючи процесуальний порядок скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення, потрібно
вказати, що він включає в себе чотири етапи, зміст кожного з яких, на відміну від етапів порядку його накладення, є однаковим
як для досудового розслідування, так і для
судового провадження. Початковим етапом
у структурі порядку скасування ухвали про
накладення грошового стягнення виступає
ініціювання розгляду та вирішення питання
про скасування ухвали слідчого судді, суду

Статья посвящена исследованию порядка
инициирования рассмотрения и разрешения
вопроса об отмене постановления следственного судьи, судьи о наложении денежного
взыскания. На основании результатов анализа норм уголовного процессуального закона
и теоретических положений обосновывается
целесообразность расширения нормативно
закрепленного круга участников уголовного
судопроизводства, которые вправе подать соответствующее ходатайство. Определяются
требования к форме, содержанию и порядку
подачи ходатайства об отмене постановления о наложении денежного взыскания.
Ключові слова: грошове стягнення, ухвала про
накладення грошового стягнення, скасування ухвали
про накладення грошового стягнення, клопотання,
особа, на яку накладено грошове стягнення.

Постановка проблеми
Норми ст. 147 КПК України регламентують порядок скасування ухвали про накладення грошового стягнення, нормативне закріплення якого виступає важливою
гарантією як забезпечення захисту прав та
законних інтересів учасників кримінального
провадження, щодо яких застосовано даний
захід забезпечення кримінального провадження, так і запобігання необґрунтованому
його застосуванню. У зв’язку з цим у юридичній літературі обґрунтовано вказується,
що можливість скасування ухвали про накладення грошового стягнення нормами кримінального процесуального закону закріплюється з метою недопущення безпідставного
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про накладення грошового стягнення. Незважаючи на важливість даного етапу для
забезпечення захисту прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, щодо яких застосовано даний захід забезпечення кримінального провадження, та
запобігання необґрунтованому його застосуванню, нормами кримінального процесуального закону він не врегульований достатньо
вичерпно, що призводить до виникнення
проблем у правозастосовній практиці.

особі, на яку накладено грошове стягнення,
так і її захиснику, а також слідчому і прокурору [1, с. 132].
Як свідчать результати дослідження судової практики, суди по-різному підходять до
вирішення питання про наявність підстав
для розгляду клопотання про скасування
ухвали про накладення грошового стягнення, поданого іншою особою, окрім особи, на
яку було накладено грошове стягнення та
яка не була присутня під час розгляду цього
питання.
Так, одні суди відмовляють у задоволенні
таких клопотань, керуючись нормою ч. 1 ст.
147 КПК України. Зокрема, Зарічний районний суд м. Суми, вивчивши матеріали
справи № 591/7720/13-к (кримінальне провадження № 1-кп/591/19/14), встановив, що
ухвалою суду від 23.12.2013 р. на свідка ОСОБА_2 накладено грошове стягнення за неявку без поважних причин у судові засідання
09.12.2013 р. та 23.12.2013 р. у сумі 573,50
гривень. Через канцелярію суду від ОСОБА_3, який є батьком ОСОБА_2 і не є особою, на яку накладено стягнення, надійшло
клопотання про скасування грошового стягнення у зв’язку з неможливістю взяти участь
у судових засідання з поважних причин. На
підставі викладеного, керуючись ст. 147 КПК
України, Зарічний районний суд м. Суми
ухвалою від 24.07.2014 р. відмовив у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування
ухвали Зарічного районного суду м. Суми від
23.12.2013 року про накладення грошового
стягнення на ОСОБА_2 [8].
Інші суди розглядають такі клопотання,
посуті, та не відмовляють у їх задоволенні,
виходячи зі змісту норми ч. 1 ст. 147 КПК
України. Так, Івано-Франківський міський
суд Івано-Франківської області у справі № 344/5416/14-к (кримінальне провадження
№ 1-кп/344/261/14) розглянув заявлене у судовому засіданні клопотання прокурора про
скасування накладеного на свідка ОСОБА_2
грошового стягнення, мотивуючи тим, що
свідок не прибув з поважних причин, хоч і
був повідомлений про дату та час, а грошове стягнення є більш суворим заходом, а з
урахуванням фінансової ситуації в державі
таке стягнення підлягає скасуванню. Заслухавши думку сторін щодо цього клопотання

Стан дослідження
Дослідженню правової природи, підстав і
процесуального порядку накладення грошового стягнення присвячена значна кількість
праць учених-процесуалістів. Зокрема, вказані питання розглядають М. Гафізов, І. Гловюк, Н. Карпов, С. Ковальчук, Ю. Кузовенкова, А. Штанько та інші вітчизняні і зарубіжні
науковці. Проте, порядок скасування даного
заходу забезпечення кримінального провадження в юридичній літературі досліджений
недостатньо повно, а самостійні дослідження
проблемних питань, які виникають під час
ініціювання розгляду та вирішення питання
про скасування ухвали слідчого судді, суду
про накладення грошового стягнення, не
проводилися взагалі.
Викладене зумовлює необхідність постановки в якості мети цієї статті дослідження
порядку ініціювання розгляду та вирішення
питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення.
Виклад основного матеріалу
Ініціювати розгляд питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення, з огляду на
норму ч. 1 ст. 147 КПК України, вправі лише
особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом.
Водночас, така позиція законодавця вбачається недостатньо послідовною, оскільки
обмежує можливість оскарження вказаної
ухвали як особою, на яку було накладено
грошове стягнення, так і іншими учасниками кримінального провадження. Зокрема, в
юридичній літературі обґрунтовується позиція про доцільність надання такого права як
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ваного (ч. 1 ст. 139 і ч. 2 ст. 179 КПК України), обвинуваченого (ч. 1 ст. 139, ч. 2 ст. 179
і ч. 1 ст. 323 КПК України), потерпілого (ч. 1
ст. 139 і ч. 1 ст. 325 КПК України), свідка
(ч. 1 ст. 139 і ч. 1 ст. 327 КПК України), цивільного відповідача (ч. 1 ст. 139 і ч. 2 ст. 326
КПК України), поручителя (ч. 5 ст. 180 КПК
України), спеціаліста, перекладача, експерта
(ч. 1 ст. 327 КПК України), батьків, опікунів,
піклувальників неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого (ч. 5 ст. 493 КПК
України). Оскільки до участі у кримінальному провадженні можуть залучатися захисник
підозрюваного, обвинуваченого (ч. 1 ст. 45
КПК України), законний представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого або особи, визнаної у встановленому
законом порядку недієздатною чи обмежено
дієздатною (ч. 1 ст. 44 КПК України), представник потерпілого (ч. 1 ст. 58 КПК України), законний представник неповнолітнього
потерпілого або потерпілого, визнаного в
установленому законом порядку недієздатним чи обмежено дієздатним (ч. 1 ст. 59 КПК
України), представник цивільного відповідача (ч. 1 ст. 63 КПК України), які користуються процесуальними правами особи, захист
якої вони здійснюють або інтереси якої вони
представляють, крім процесуальних прав,
реалізація яких здійснюється безпосередньо
підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим і
не може бути доручена відповідно захиснику, представнику або законному представнику (ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59
і ч. 3 ст. 63 КПК України), вказані учасники
кримінального провадження також повинні
бути наділені правом ініціювати розгляд питання про скасування ухвали слідчого судді,
суду про накладення грошового стягнення.
По-третє, з огляду на надане їм право
подавати докази, підозрюваний, обвинувачений, їх законний представник і захисник,
потерпілий, його представник і законний
представник, представник цивільного відповідача (п. 8 ч. 3 ст. 42, ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст.
46, п. 3 ч. 1 ст. 56, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 і ч. 3
ст. 63 КПК України) вправі подати слідчому,
прокурору, слідчому судді, суду докази поважності причин невиконання покладеного
на нього процесуального обов’язку, у зв’язку
з невиконанням якого на нього накладено

і вивчивши матеріали провадження з цього
питання, суд визнав, що грошове стягнення на свідка накладено підставно, а доводи
прокурора та свідка не знаходять свого підтвердження і є необґрунтованими. У зв’язку
з цим Івано-Франківський міський суд ухвалою від 04.08.2014 р. відмовив у задоволенні клопотання прокурора про скасування
накладеного на свідка ОСОБА_2 грошового
стягнення [9].
Поділяючи висловлену у теорії кримінального процесу позицію про доцільність
розширення кола учасників кримінального провадження, які вправі ініціювати розгляд питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового
стягнення, та існуючу судову практику щодо
розгляду цього питання за клопотанням інших учасників кримінального провадження,
окрім особи, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час
розгляду цього питання, потрібно відзначити наступне.
По-перше, виходячи зі змісту норми ч. 1
ст. 147 КПК України, особа, на яку було накладено грошове стягнення, вправі оскаржити ухвалу про накладення грошового
стягнення лише у разі, якщо вона не була
присутня під час розгляду цього питання
слідчим суддею, судом. Проте, норма ч. 1
ст. 147 КПК України обмежує право особи,
на яку було накладено грошове стягнення,
ініціювати розгляд питання про скасування
ухвали слідчого судді, суду про накладення
грошового стягнення у випадках, коли ця
особа була присутня під час розгляду цього
питання слідчим суддею, судом, але не могла подати докази поважності причин невиконання покладеного на неї процесуального
обов’язку з огляду на їх відсутність у неї на
момент розгляду клопотання про накладення грошового стягнення.
По-друге, норми кримінального процесуального закону не надають права ініціювати
розгляд питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового
стягнення іншим учасникам кримінального
провадження. Виходячи зі змісту норм кримінального процесуального закону, грошове
стягнення за невиконання процесуальних
обов’язків може бути накладене на підозрюªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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нення може бути скасована ухвалою слідчого
судді, суду за клопотанням особи, на яку було
накладено грошове стягнення, учасника
кримінального провадження, який здійснює
її захист або представляє її інтереси, слідчого, прокурора чи за власною ініціативою».
Відповідно до ч. 1 ст. 147 КПК України,
особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом,
ініціює розгляд питання про скасування
ухвали про накладення на неї грошового
стягнення шляхом складення та подання
відповідного клопотання. Норми кримінального процесуального закону не визначають
вимоги до структури і змісту клопотання
про скасування ухвали про накладення грошового стягнення. У юридичній літературі
відстоюється позиція про трьохелементну
структуру клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення та
визначаються вимоги до її змісту. Зокрема,
автори науково-практичного коментаря до
КПК України вказують, що у його вступній частині зазначаються назва клопотання;
слідчий суддя чи суд, який виніс ухвалу про
накладення грошового стягнення і якому направляється клопотання; прізвище, ім’я та
по батькові учасника провадження та його
статус; кримінальне провадження, у якому
накладено грошове стягнення, та його реєстраційний номер. У мотивувальній частині вказується ухвала слідчого судді чи суду,
якою накладено грошове стягнення із наведенням її реквізитів та змісту (коли, ким її постановлено, її номер та дата, за невиконання
якого обов’язку накладено грошове стягнення, його розмір); обставини, якими особа мотивує необґрунтованість накладення грошового стягнення (наприклад, не з’явилася за
викликом через стихійне лихо); відомості, які
підтверджують обґрунтованість невиконання особою обов’язку (наприклад, довідка з
Гідрометцентру, довідка лікаря про хворобу
тощо). Закінчується мотивувальна частина
таким формулюванням: «Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 147 КПК, прошу
…». Заключна частина повинна містити саме
прохання: скасувати ухвалу про накладення
грошового стягнення; перелік додатків, які
додаються до клопотання (копії матеріалів,

грошове стягнення. Наявність у слідчого,
прокурора, слідчого судді, суду доказів, які
вказують на необґрунтованість застосування
даного заходу забезпечення кримінального
провадження, у свою чергу, повинно призводити до ініціювання ними розгляду питання
про скасування ухвали про накладення грошового стягнення. Більше того, доцільність
надання слідчому, прокурору, слідчому судді, суду права ініціювати розгляд питання
про скасування ухвали слідчого судді, суду
про накладення грошового стягнення зумовлюється наявністю у них права ініціювати
вирішення питання про застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження (у слідчого, прокурора – за їх клопотанням, у слідчого судді, суду – за власною
ініціативою – ч. 2 ст. 144 КПК України).
Викладене дозволяє стверджувати, що
особа, на яку було накладено грошове стягнення, підлягає наділенню правом ініціювати розгляд питання про скасування ухвали
слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення незалежно від того, чи була
вона присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом. Крім особи, на яку
було накладено грошове стягнення, правом
ініціювання розгляду питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення повинні наділятися
як учасники кримінального провадження,
які здійснюють захист або представляють
інтереси особи, щодо якої було застосовано
даний захід забезпечення кримінального
провадження (захисник підозрюваного, обвинуваченого, законний представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
або особи, визнаної у встановленому законом
порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, представник потерпілого, законний
представник неповнолітнього потерпілого
або потерпілого, визнаного в установленому
законом порядку недієздатним чи обмежено
дієздатним, і представник цивільного відповідача – за їх клопотанням), так і суб’єкти,
які здійснюють кримінальне провадження
(слідчий, прокурор – за їх клопотанням і слідчий суддя, суд – за власною ініціативою). У
зв’язку з цим перше речення ч. 1 ст. 147 КПК
України доцільно викласти у такій редакції:
«1. Ухвала про накладення грошового стяг89
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якими особа обґрунтовує свої доводи); дата та
місце складення клопотання; прізвище, ім’я,
по батькові особи, що його склала; її підпис
[4, с. 397]. У будь-якому випадку, з огляду на
норму ч. 5 ст. 132 КПК України, особа, на яку
було накладено грошове стягнення та яка не
була присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом, повинна навести
у клопотанні обставини, які підтверджують
невиконання нею процесуального обов’язку
з поважних причин, та додати до нього докази поважності причин його невиконання.
Зокрема, у разі, якщо у клопотанні про скасування ухвали про накладення грошового
стягнення ставиться питання про скасування
даного заходу забезпечення кримінального
провадження у зв’язку з неприбуттям учасника кримінального провадження за викликом з поважних причин, такими доказами
можуть виступати лікарняний листок або довідка медичної установи, якою підтверджується факт тяжкої хвороби або перебування
учасника кримінального провадження в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості
тимчасово залишити цей заклад; копія свідоцтва про смерть близьких родичів, членів
сім’ї чи інших близьких осіб; документи, що
підтверджують несвоєчасне одержання учасником кримінального провадження повістки
про виклик тощо.
Клопотання особи, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання слідчим
суддею, судом, згідно з ч. 1 ст. 147 КПК України, подається слідчому судді, суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Аналізуючи норму ч. 1 ст. 147 КПК
України, автори підручника з кримінального
процесу за редакцією В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної та О.Г. Шило вказують, що порядок скасування ухвали про
накладення грошового стягнення «суттєво
відрізняється від апеляційного перегляду
судових рішень, перш за все тим, що ухвала
про накладення грошового стягнення може
бути скасована не вищестоящим судом, а тим
самим слідчим суддею або судом, який її постановив, що забезпечує оперативність цього
механізму та ефективність судового захисту
в цих випадках» [3, с. 271]. Більше того, поªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

рядок скасування ухвали про накладення
грошового стягнення не відповідає повною
мірою встановленим нормами міжнародних
актів та національним законодавством вимогам щодо апеляційного оскарження ухвал
слідчого судді, суду. Зокрема, А.Р. Туманянц,
досліджуючи європейські стандарти захисту
прав людини при оскарженні ухвал слідчого судді під час досудового розслідування, до
числа таких вимог відносить: 1) вимогу невідкладності перегляду; 2) вимогу до справедливої процедури перегляду в апеляційній
інстанції рішень суду; 3) вимогу до обґрунтованості рішення, ухваленого судом апеляційної інстанції [6, с. 145-146].
Доцільність запровадження перегляду
вищестоящим судом ухвал про накладення
грошового стягнення обґрунтовується як вітчизняними, так і зарубіжними вченими-процесуалістами. Зокрема, Н. Карпов та А. Штанько,
аналізуючи ст. 147 КПК України, вказують,
що учаснику кримінального провадження,
який не згоден з рішенням слідчого судді
про накладення на нього грошового стягнення, доцільно надати право оскаржити це
судове рішення в апеляційному порядку [2,
с. 76]. М. Гафізов, досліджуючи ст. 118 КПК
РФ, вказує, що процедура касаційної перевірки (за КПК РФ) рішень судді про накладення на особу грошового стягнення або
відмову у цьому слугувала б вагомою гарантією прийняття суддями законних та обґрунтованих рішень з цього питання [1, с. 132].
Водночас, така позиція не заслуговує на підтримку, оскільки норми ст. 147 КПК України
закріплюють дієвий та ефективний механізм
захисту прав особи, щодо якої застосовано
даний захід забезпечення кримінального
провадження, шляхом подання нею клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення.
Більше того, запровадження апеляційного перегляду ухвал слідчого судді, суду про
накладення грошового стягнення призведе
до порушення принципу процесуальної економії, на забезпечення якої спрямована законодавчо закріплена можливість подання вказаного клопотання слідчому судді, суду, який
виніс ухвалу про накладення грошового
стягнення. У юридичній літературі обґрунтовано звертається увага на вагоме значення
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процесуальної економії під час кримінального провадження. Зокрема, І.О. Сопронюк
під процесуальною економією пропонує розуміти «принцип кримінального судочинства, відповідно до якого забезпечується раціональний підхід до побудови і здійснення
кримінального судочинства з метою швидкого і повного розкриття злочинів, викриття
винних і притягнення їх до відповідальності
з мінімальними затратами сил, засобів і часу
учасників кримінально-процесуальної діяльності з одночасним забезпеченням правильного застосування кримінально-процесуального законодавства» [5, с. 349]. Оскільки
слідчий суддя, суд, який постановив ухвалу
про накладення грошового стягнення, достатньо володіє обставинами кримінального
провадження у частині невиконання учасником кримінального провадження покладеного на нього процесуального обов’язку,
він може оперативно прийняти рішення про
наявність/відсутність підстав для скасування
постановленої ним ухвали про застосування
даного заходу забезпечення кримінального
провадження, що дозволить мінімалізувати витратами сил, засобів і часу на розгляд
клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення та одночасно
забезпечити правильне застосування норм
кримінального процесуального закону.
У зв’язку з неможливістю апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, суду
про накладення грошового стягнення, правильною є практика судів, які відмовляють
у відкритті апеляційного провадження за
апеляційними скаргами на вказані судові рішення. Так, Апеляційний суд м. Києва в ухвалі від 24.03.2014 р. у справі № 11кп/796/398/2014 (кримінальне провадження
№ 12012110070000277) вказав, що за змістом
ст. ст. 147, 327 КПК України, про що зазначив суд першої інстанції, ухвала про накладення грошового стягнення на учасника
кримінального провадження, постановлена
під час судового розгляду при вирішенні
питання про вжиття заходів для прибуття
свідка в судове засідання, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. На підставі
цього суд відмовив у відкритті провадження
за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на ухвалу Подільського районного суду м. Києва від

14.01.2014 року про накладення грошового
стягнення в розмірі 1218 гривень на свідка
ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12012110070000277 щодо ОСОБА_4 [7].
Висновки
Проведений аналіз норм КПК України,
які врегульовують порядок ініціювання розгляду та вирішення питання про скасування
ухвали слідчого судді, суду про накладення
грошового стягнення, свідчить про необхідність розширення закріпленого ним кола
учасників кримінального провадження, які
вправі подати відповідне клопотання. Так,
особа, на яку було накладено грошове стягнення, підлягає наділенню правом ініціювати розгляд питання про скасування ухвали
слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення незалежно від того, чи була
вона присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом. Крім особи, на яку
було накладено грошове стягнення, правом
ініціювання розгляду питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення повинні наділятися
як учасники кримінального провадження,
які здійснюють захист або представляють
інтереси особи, щодо якої було застосовано
даний захід забезпечення кримінального
провадження (захисник підозрюваного, обвинуваченого, законний представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
або особи, визнаної у встановленому законом
порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, представник потерпілого, законний
представник неповнолітнього потерпілого
або потерпілого, визнаного в установленому
законом порядку недієздатним чи обмежено
дієздатним, і представник цивільного відповідача – за їх клопотанням), так і суб’єкти, які
здійснюють кримінальне провадження (слідчий, прокурор – за їх клопотанням і слідчий
суддя, суд – за власною ініціативою).
Ініціювання розгляду та вирішення питання про скасування ухвали слідчого судді, суду
про накладення грошового стягнення відбувається шляхом складання та подання відповідного клопотання, яке повинно складатися
з трьох частин: вступної, мотивувальної та заключної. З огляду на норму ч. 5 ст. 132 КПК
України, у клопотанні підлягають наведенню
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню порядку
ініціювання розгляду та вирішення питання
про скасування ухвали слідчого судді, суду про
накладення грошового стягнення. На основі
результатів аналізу норм кримінального процесуального закону і теоретичних положень
обґрунтовується доцільність розширення нормативно закріпленого кола учасників кримінального провадження, які вправі подати відповідне клопотання. Визначаються вимоги
до форми, змісту та порядку подання клопотання про скасування ухвали про накладення
грошового стягнення.

SUMMARY
The article is dedicated to research of the procedure of initiation of consideration and resolution of the question about abolition of the investigating judge, judge decision for the imposition
of a monetary penalty. Based on the results of the
analysis of the rules of criminal procedural law
and the theoretical positions necessity of expanding regulatory fixed number of participants of the
criminal proceedings, which exercise to submit
such petition, justified. The requirements to the
form, content and order of declaration the petition
about abolition of the decision for the imposition
of a monetary penalty, determined.

обставини, які підтверджують невиконання
нею процесуального обов’язку з поважних
причин, а до нього додаються докази поважності причин невиконання цього обов’язку.
Клопотання про скасування ухвали про
накладення грошового стягнення подається слідчому судді, суду, який її постановив, у
зв’язку з чим такий порядок ініціювання розгляду та вирішення питання про скасування
цієї ухвали не відповідає порядку апеляційного оскарження судових рішень. Водночас,
норми ст. 147 КПК України закріплюють дієвий та ефективний механізм захисту прав
особи, щодо якої застосовано даний захід
забезпечення кримінального провадження,
шляхом подання нею клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення. У зв’язку з цим запровадження
апеляційного перегляду ухвал слідчого судді,
суду про накладення грошового стягнення
призведе до порушення принципу процесуальної економії, на забезпечення якої спрямована законодавчо закріплена можливість
подання вказаного клопотання слідчому судді, суду, який виніс ухвалу про накладення
грошового стягнення.
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одні автори вивчали розвиток цього поняття, взявши за основу майнову шкоду [1,
с.146-150], інші – екологічну шкоду[2, с.149154]. Проте ніхто з авторів не досліджував
комплексно поняття істотної шкоди в історичному аспекті з урахуванням усіх суспільнонебезпечних наслідків, які її позначають.

Анализируется ответственность за преступления, признаком составов которых
существенный вред, в истории уголовного законодательства; исследуются тенденции применения указания на существенный вред в
памятниках уголовного законодательства; в
историческом аспекте определяется соотношение – существенный вред со смежными понятиями.

Тому метою цієї роботи є дослідження
історичних аспектів розвитку заподіяння істотної шкоди та послідовності її використання у відповідних диспозиціях статей.

Ключові слова: регламентація, шкода, збитки,
майнова шкода, велика майнова шкода, історія.

Постановка проблеми
Для пізнання сучасного і правильного
прогнозування майбутнього завжди необхідно здійснювати аналіз історичного розвитку відповідного явища, зокрема кримінальної відповідальності за заподіяння істотної
шкоди. У зв’язку цим, для забезпечення повноти наукового дослідження необхідним є
вивчення розвитку українського кримінального законодавства, в частині встановлення
відповідальності за злочини, ознакою складів яких є істотна шкода. Врешті-решт, такий історичний екскурс надасть можливість
проаналізувати суперечності, що існували в
минулому, а також почерпнути позитивний
правовий досвід.

Виклад основних положень
Аналізуючи історію розвитку кримінальної відповідальності, за злочини, ознакою
складу яких є істотна шкода, не можна не
згадати пам’ятки права, до яких належать
Руська Правда, Литовські Статути, Права,
за якими судиться малоросійський народ
1743р., КК радянського періоду, а також
пам’ятки російського права – Новгородська
судна грамота 1471 р., Судебники 1497 р.
1550 р., Соборне Уложення 1649 р., Артикул Воєнний 1715 р., Звід законів кримінальних 1832 р., Уложення про покарання
кримінальні і виправні 1845 р., Кримінальне Уложення 1903 р.
«Особливу роль серед джерел права в
Україні відіграла Руська Правда, що мала
значний вплив на розвиток правових систем
Великого князівства Литовського і Польського королівства, у складі яких перебувала
більшість українських земель» [3, с.88]. Усі
списки Руської Правди залежно від їх зміс-

Стан дослідження
Питання регламентації відповідальності за істотну шкоду в історії кримінального
законодавства піднімались у кримінальноправовій літературі, як правило, в межах
опрацювання того чи іншого злочину. Так,
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ту діляться на три редакції: Коротка Правда, Поширена Правда і Скорочена Правда.
Остання, що була пізнішою редакцією Поширеної Правди, позбавлена характеру законодавчої пам’ятки [3, с.88].У Руській Правді не містилось складів злочинів, суспільно
небезпечні наслідки яких охоплюють шкоду, однак у літературі зазначалось, «що у цій
законодавчій пам’ятці злочини називалися
«образою», під якою розуміли будь-яке правопорушення проти суспільного ладу, що
виявилося, насамперед, у нанесенні потерпілому фізичної, матеріальної або моральної
шкоди» [3, с.88]. Так, вбивство чи крадіжка
жінки чи худоби наносило, крім образи, ще
і збиток господарству, оскільки втрачалась
одна із живих трудових одиниць, або визначене матеріальне майно. Хоча в цьому документі не містилось згадки на термін «істотна
шкода» чи суміжні поняття, однак у ст.79,
80 Розширеної редакції Руської Правди зазначалось, що якщо особа, підпалила чужий
двір, то «дом виновного отдать на поток и
на грабеж, взыскав сначала убутки» [4, с.87].
Окрім того, у ст.80 вказувалось на те: закуп,
який занапастив коня свого господаря або
не замкнув його у дворі, внаслідок чого коня
було вкрадено, зобов’язаний відшкодувати
збитки.
Наступним періодом у розвитку кримінального права України є друга половина
XIV – перша половина XVІІ ст., коли долю
України визначали спершу Литва, а потім
Польща. У 1468 та 1550 р.р. було створено
збірники тогочасних законів – Судебники
великого князя Казимира, в основу яких лягли норми «Руської Правди». Разом із тим у
цих документах не має жодних згадок про
злочини, ознакою складів яких є істотна
шкода.
Визначальний вплив на розвиток вітчизняного кримінального права мали Литовські
Статути 1529, 1566, 1588 р.р., які охоплювали норми, що належали до різних галузей
права, а зокрема, державного, цивільного,
військового, земельного, сімейного, кримінального, кримінально-процесуального. У Статуті 1529 р. термін «шкода» не використовувався. Однак законодавцем передбачались наслідки для життя і здоров’я
людей (розділ VII „О кгвалтех земских и
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о боех, и о головща нах шляхетских”) такі
як „носвтял”, „губиврубал” (ст.9), „ранил”
або „забил” (ст.ст. 1, 2). Окрім того, у цьому документі вперше встановлювалась кримінальна відповідальність за спричинення
шкоди внаслідок злочинного посягання: „…
если бы кто-либо на чье-нибудь имени есовершил нападение…, причинил ущерб…”
[5, с.71].
Слід зазначити, що у Статуті Великого
князівства Литовського 1588р. також міститься вказівка на відповідний вид суспільнонебезпечних наслідків. Зокрема, в артикулі 43 Статуту 1588 р. вказувалось , що
«…хто бы на чие именье, на село, на люди
самъ кгв[а]лтомъ наехалъ або наслалъ
и тамъраны, грабежи, и шкоды кгвалтов
непочинилъ, таковый стороне ображоной,
на чом довод слушный учинит, маеть кгвалтъ
и раны платити, а грабежи з навезкою поворочати и всю шкоду добре оправити» [6,
с.478]. Цікавими є положення артикулу 48
Статуту, де зазначається про обов’язок родичів злочинця відшкодувати завдані ним
збитки потерпілому, якщо винний помер:
«кгды бы хто, учынивши кому кгвалтъ який,
забийстъво альбо бой, раны, якие кольвекъ
кривъды, или иную шкоды поделавшы, а
не росправившыся з стороною жалобною,
умеръ, а именье або маетъностьрухомую
по собе зоставил, а тая бы кривда еще за
жывота того, на кого жалоба идеть, была на
враде и суседом водлугъсего права оповедана и записана, иноукривжоный альбо тежъ
дети, потомъки, близкие его» [6, с.460].
Під натиском дворянства в умовах бурхливих соціальних заворушень у 1648 р. розпочинається підготовка нового зводу законів – Соборне Уложення 1649 р. Це був
універсальний кодекс законів феодального
права, що не мав аналогів у попередній законотворчій роботі та сприяв подальшому
зміцненню самодержавного ладу. Необхідно зазначити, що в Соборному Уложенні
1649 р. міра покарання за спричинення злочинним діянням шкоди залежала від об’єкта
посягання. Зокрема, у статті 1 Уложення
регламентувалась кримінальна відповідальність за виготовлення підроблених печаток,
грамот, внаслідок чого була спричинена
шкода державній казні. За вчинення відпо94
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відних дій винному призначалась найвища
міра покарання – смертна кара. Окрім того,
у ст. 89 Уложення 1649 р. встановлювалась
відповідальність за крадіжку хліба на полі,
що спричинило шкоду потерпілому.
Разом із тим Соборне Уложення діяло
не на всій території України. Наприкінці
XVIII ст. Галичина, Північна Буковина і Закарпаття опинилися під владою Австрії, на
території якої діяв Австрійський кримінальний кодекс 1752 р. У нормативно-правовому акті також є згадки про такий вид суспільнонебезпечних наслідків як заподіяння
шкоди. Зокрема, у параграфі 86, 486 передбачалась відповідальність за пошкодження
чужого майна, яке завдало значної шкоди
потерпілому. Однак, у цьому документі, як і
в попередніх, не міститься трактування поняття шкоди. Окрім того, спричинення злочинним діянням наслідків у виді конкретної шкоди не розглядалось як кваліфікуюча
ознака, а оцінювалась як обов’язкова ознака
основного складу злочину.
У 1715 р. за безпосередньої участі Петра І був підготовлений Артикул воїнський,
який передбачав посилення суворості покарання та їх виконання, розвиваючи ідеї
Соборного уложення 1649 р. У цьому документі також знаходимо вказівку на термін
«шкода» (арт. 107, 197), однак трактування
змісту цього поняття відсутнє. Зокрема, в
артикулі 46 вказувалось: «буде же кто против караулу или часового, такожде против
патрулира и рунду, шпагу обнажит, или на
оных нападет, и учинит оным какой вред,
оного надлежит без всякой милости аркебузировать (розстрелять)». Разом із тим, з
аналізу цієї норми можна зробити висновок, що поняття «шкода» охоплює спричинення лише шкоди здоров’ю потерпілого.
Окрім того, у цій пам’ятці права, поряд із
терміном «шкода», законодавець використовує юридичну конструкцію «велика шкода»
(арт.104, 124).
Із входженням у 1654 р. Лівобережної та частини Правобережної України до
складу Російської держави за населенням
зберігалося право користуватися своїми
традиційними юридичними нормами. Однак вони часто дублювалися, суперечили
одна одній, а також не відповідали суспіль-

ним відносинам, що зумовило необхідність
їх кодифікації [7, с.221]. Визначною подією
у становленні української правової системи
було створення нормативного акту «Права,
за якими судиться малоросійський народ»
1743 р.
Незважаючи на те, що відповідний документ не був офіційно затверджений, однак
його цінність полягала у тому, що у ньому
були закріплені норми, які реально діяли
в житті, оскільки ними на практиці керувались судові установи. Формулювання і
тлумачення основних юридичних понять
свідчить про високий загальний рівень розвитку юриспруденції в Україні на середину
XVIII ст. [8, с.116]«Права, за якими судиться малоросійський народ» був поділений на
глави, які складалися з артикулів, що поділялися на пункти.
Слід відзначити, що у цій пам’ятці права
містилась вказівка на шкоду, яка могла бути
спричинена не лише окремій особі, але й
всьому суспільству, проте не було конкретизовано вид шкоди (Глава XIX арт.16; Глава
XX арт.24). Також вживався термін «збитки» (Глава XX арт.3; Глава XX арт.8; Глава
XX арт.23, Глава XX арт.24). Для прикладу
розглянемо Главу 20, у якій йдеться про відповідальність за злочини, ознакою складу
яких є шкода («Про ґвалти та насилля, про
напад, вбивство,побої, каліцтва, рани, розбої з безчестям, про страту та покарання
тих, хто вчинив злочин, про плату за голову,
за каліцтво, за травмування суглобів, побої,
рани та безчестя шляхтичи воїнського звання та інших людей»). У п.2 арт.1 Глави 20
встановлювалась відповідальність за «гвалт
та навмисний напал з наміром когось вбити». Зокрема, кримінально-караними були
дії за «збитки, якщо при тому ґвалті виникли і від нього пішли».
Окрім того, вказувалось, що якщо злочином спричинені збитки, то спадкоємці вбитого мають право вимагати відшкодування
грошової компенсації від злочинця у розмірі вдвічі більшому, натомість,«якщо хто
гвалтом пошкодив особисте майно людини
із шляхетським або військовим званням,
при тому нікого не вбивши і не поранивши,
проте залишив сліди злочину і збитки, тоді
тільки за напад платити винен дванадцять
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карбованців грошима, і за збитки відплатити…» (п.4 ар.1 Гл.20). Таким чином, з аналізу цієї пам’ятки можна робити висновок, що
спричинення злочинцем збитків, внаслідок
вчинення суспільнонебезпечного посягання, виступало підставою для відшкодування
шкоди потерпілому у двократному розмірі.
Наприкінці першої половини ХІХ ст.
був прийнятий новий кримінальний закон
– Уложення про покарання кримінальні
та виправні 1845 р. Необхідно вказати на
те, що цей документ був першим в історії
Росії кодексом кримінального права, який
складався з загальної і особливої частин,
які поділялися на розділи, глави і статті.
У свою чергу, у ст.129 Уложення (О обстоятельствахь, увеличивающихь вину и
наказаные) вказувалося, що „…вина учинившаго какое либо преступленіе увеличивается по мере того чем важнее зло, или
вредь, сим преступленіемь причиненніе ”
[9, с.28].
У Загальній частині глави ІІ Уложення
«Про винагороду за збитки, шкоду та обіду» підкреслювалась особливість злочинів,
ознакою складів яких виступали суспільнонебезпечні наслідки у виді шкоди. Зокрема,
у ст.62 вказувалось, що якщо винний під час
вчинення злочину спричинив потерпілому
збитки, шкоду або образу, то, окрім призначеного покарання за вчинене посягання,
винний зобов’язаний також і відшкодувати завдану шкоду чи збитки. Окрім того, у
ст.65 Уложення про покарання кримінальні
та виправні зазначається, що якщо винному
призначене покарання не пов’язане з позбавленням волі, однак він не має засобів
для відшкодування збитків чи шкоди, спричинених потерпілому, то за вимогою ображеної сторони він може бути позбавлений
волі.
Значний внесок у розвиток кримінального законодавства здійснило Кримінальне
уложення 1903 р., яке було останнім фундаментальним актом Російської імперії в частині
кримінального права. У цій пам’ятці передбачена відповідальність за спричинення злочинним діянням наслідків у виді збитків (п.1 ч.3
ст.591, ч.2 ст.645), шкоди (ч.2 ст.593, ч.2 ст.691,
ч.3 ст.643). Однак у цьому документі також не
міститься дефініції вищезазначених понять.
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Тенденцію використання терміну „шкода” чи суміжних йому понять можна прослідкувати у порівняно ближчі до нас періоди, а зокрема, у КК УРСР 1922р., який
містив Загальну та Особливу частини. Слід
зазначити, що термін «шкода» вживається
лише у ст.191, 208 КК УРСР. При цьому в
одному випадку вказується на спричинення шкоди здоров’ю (ст.191), а в іншому – на
шкідливі наслідки (ч.3 ст.208). Окрім того, у
ч.1 ст.208 КК УРСР вказується, що порушення військовослужбовцями статутних правил
караульної служби, якщо таке порушення
не супроводжувалось жодними шкідливими
наслідками, карається позбавленням волі на
строк до одного року. Натомість, у ч.3 цієї
ж статті передбачена відповідальність у виді
позбавлення волі на термін не менше трьох
років, у випадку вчинення дій, що спричинили шкідливі наслідки. Таким чином,
спричинення злочинним посяганням шкоди є обставиною, яка підвищує ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння та, як
правило, виступає кваліфікуючою ознакою.
Разом із тим у ст. 191 передбачена відповідальність за фальсифікацію предметів споживання, внаслідок чого було спричинено
шкоду здоров’ю або виникла загроза настання відповідних наслідків. Отже, у цій статті
законодавець «прирівнює» настання шкоди
здоров’ю потерпілого із потенційною можливістю її настання. За таких умов, видається, що було б бульш доцільно, якщо б настання наслідків у виді шкоди для здоров’я
людини виступало ознакою кваліфікованого
складу злочину, передбаченого ст.191 КК
УРСР. Окрім того, у КК УРСР 1922 р. поряд
із використанням терміну «шкода», законодавець також вказує на терміни «ущерб»
(ст.110, ч.2 ст.126), «убыток» (ст.188). Хоча в
кримінальному законодавстві не міститься
трактування змісту вищезазначених понять,
однак з аналізу вказаних статей (ст.126 (Трудове дезертирство), ст.188 (Шахрайство) випливає, що під «ущербом», «убытком» необхідно розуміти вид суспільнонебезпечних
наслідків, які виражені лише у матеріальній
формі.
Згодом був прийнятий КК УСРР 1927
року, який мало чим відрізнявся від свого
попередника, оскільки часовий проміжок
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між КК 1922 р. і КК 1927 р. склав лише 5
років. Слід заначити, що у цьому документі передбачалась відповідальність лише за
спричинення збитків внаслідок вчинення злочинного посягання (ч.2 ст.169, ч.2
ст.169-а, ст.200). Разом із тим у КК 1927, як
і КК 1922 р., не було норм, які б встановлювали кримінальну відповідальність за спричинення істотної шкоди.
Важливий крок у розвитку кримінальноправових норм, що регламентують відповідальність за злочини, ознакою складу яких
є істотна шкода, зробив Кримінальний кодекс 1960 р. У ньому можна помітити значне
зростання кількості норм, (за нашими підрахунками, розглядуваний термін згадувався
у 20 статтях Особливої частини КК). У свою
чергу, прослідковується певна диференціація злочинних наслідків у виді шкоди.
Зокрема, кримінально-караними є дії, що
спричинили шкоду здоров’ю (ст.60), велику
майнову шкоду (ч.2 ст.68-1), майнову шкоду
(ст.87), велику шкоду (ст.81, ч.3 ст.83, ч.3ст. 86-2, ч.3 ст.144), значну шкоду (ч.2 ст.140,
ч.2 ст.141, ч.2 ст.143, ч.1 ст.145), особливо
велику шкоду (ч.3 ст.89), матеріальну шкоду
в особливо великому розмірі (ч.2 ст.136).
Необхідно відзначити, що у КК 1960 р.
не міститься трактування змісту вищезазначених понять. Натомість, лише у примітках
до ст.ст.81, 136 вказується, що матеріальна
шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, а завданою в особливо великому
розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
Слід підкреслити, що у КК 1960 р. вперше була створена норма, яка регламентувала відповідальність за спричинення істотної
шкоди (ч.2 ст.134-1). Зокрема, кримінальнокараними були дії, що спричинили істотну
шкоду правам і охоронюваним законом інтересам громадянина внаслідок умисного
ущемлення посадовою особою прав та інтересів громадянина, пов’язаного з переслідуванням його за подачу в установленому порядку пропозицій, заяв, скарг тощо.
На жаль, доводиться констатувати, що в КК
1960 р. не містилось дефініції, яка б розкри-

вала зміст поняття „істотна шкода”. Окрім
того, з аналізу кримінального закону 1960 р.
випливає стійка тенденція до широкого застосування термінів, які позначають поняття «шкода», що свідчить про поширеність
такого виду наслідків, а використання відповідної кількості синонімічних термінів,
навряд чи є доцільним, оскільки створює
труднощі у їх розмежуванні.
Висновки
Проаналізувавши історію кримінального законодавства в аспекті визначення розвитку кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є істотна шкода,
можна зробити наступні висновки:
1) починаючи з найдавніших пам’яток
вітчизняного права, прослідковується тенденція використання терміну «шкода», що
свідчить про поширеність відповідних посягань;
2) поняття «істотна шкода» не фігурує у
жодній пам’ятці вітчизняного права. Дефініція досліджуваного поняття не міститься навіть у кодифікованих актах (КК УРСР
1922 р., КК УРСР 1927 р., КК УРСР 1960 р.);
3) у КК 1960 р. прослідковується тенденція до збільшення застосування термінів,
які позначають поняття шкоди, а саме: шкода здоров’ю, велика майнова шкода, майнова шкода, велика шкода, значна шкода, особливо велика шкода, матеріальна шкода в
особливо великому розмірі.
Таким чином, до моменту прийняття
чинного КК України 2001 р. поняттю «істотна шкода» чи суміжним її поняттям не було
приділено належної уваги, що свідчить про
те, що аналізоване поняття залишається до
кінця не дослідженим і потребує вивчення.
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АНОТАЦІЯ
Аналізується відповідальність за злочини, ознакою складів яких є істотна шкода, в
історії кримінального законодавства; досліджуються тенденції застосування вказівки
на істотну шкоду в пам’ятках кримінального
законодавства; в історичному аспекті визначається співвідношення істотної шкоди із суміжними поняттями.
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Важливу роль у поширенні інновацій
сьогодні відіграє трансфер новітніх технологій. Його невід’ємною складовою є передача ноу-хау та захист комерційної таємниці. Втім, протиріччя, що виникають у сфері
зазначених суспільних відносин, мають специфічні форми, а відтак потребують своєрідних умов правового регулювання. Так,
проблема комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності є однією з найважливіших у процесі формування інноваційної
моделі розвитку економіки України.
Формування цивілізованого суспільства,
перебудова України як правової, демократичної, соціальної держави пов’язані з активним впровадженням інститутів ринкової
економіки, серед яких важливе місце займає
інститут комерційної таємниці. На сучасному етапі розвитку суспільства та активізації
міжнародної торгівлі питання, пов’язані із
комерціалізацією та використанням результатів інтелектуальної творчої праці людини,
стають все більш актуальними.

Статья посвящена теоретико-правовому
анализу и основным направлениям усовершенствования законодательства Украины в сфере
использования ноу-хау и коммерческой тайны
как непатентованных объектов интеллектуальной собственности в условиях развития
инновационной экономики Украины.
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальний потенціал, інноваційна політика, промислова власність, державне регулювання, державне
управління, ноу-хау, секрети виробництва, промислові секрети, комерційна таємниця, ліцензійний договір, інтелектуальна власність, інноваційна економіка.

Постановка проблеми
у загальному вигляді
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується зміною пріоритетів
національного прогресу. Так, світове співтовариство в умовах глобалізації суспільних та
соціально-економічних процесів визначає
відправним фактором суспільного прогресу саме розвиток людини та якісні внески
в людський потенціал, по відношенню до
яких культура виробництва, продуктивність
праці та інші пріоритети вважаються вторинними. Приєднання до Світової організації торгівлі (далі – СОТ) та обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає
запровадження дієвих засобів захисту прав
інтелектуальної власності, зближення та інтеграцію національної економічної системи
до систем країн ЄС. Це ставить Україну перед вибором запровадження моделі інноваційного розвитку.

Зв’язок вказаної проблеми
із важливими науковими
та практичними завданнями
Чинне законодавство України не передбачає спеціальних заходів захисту від конкурентної розвідки, не визначає конкретного
механізму реалізації прав володарів комерційної таємниці. Зазначені недоліки чинного законодавства створюють певні проблеми
для суб’єктів господарювання, що володіють
комерційною таємницею, обмежують мож99
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ливості реалізації та захисту їх права на таку
інформацію. Відсутність правових механізмів захисту ноу-хау та комерційної таємниці в Україні ставить вітчизняних учасників
міжнародних товарних ринків у нерівні
умови з іноземними партнерами, в країнах
яких ці питання врегульовані на рівні законодавчих актів. Звідси виникає потреба не
тільки гармонізації вітчизняного законодавства з нормами і стандартами СОТ, які вже
перевірені практикою співпраці країн-членів цієї світової організації, а й опрацювання механізму належного правового захисту
прав інтелектуальної власності. Це, у свою
чергу, вимагає великої уваги до проблем,
пов’язаних з державним регулюванням у
зазначеній сфері, впровадженням і удосконаленням чітких механізмів такого регулювання. А відтак, особливої уваги набувають
механізми оцінки та використання ноу-хау
та комерційної таємниці не тільки в процесі
діяльності підприємств, але й на первинних
етапах організації підприємства.
Формулювання цілі статті (завдання)
Вимогами до характеру та темпів розвитку національної економіки постають завдання забезпечення її відтворювального
інноваційного циклу на новій технологічній
основі в умовах ринкової економіки, а також
забезпечення соціальної спрямованості цього відтворювального циклу з максимально
ефективним використанням інноваційного
потенціалу країни, внутрішніх та зовнішніх
ресурсів.
Метою представленої статті є визначення шляхів удосконалення системи правового забезпечення охорони та захисту прав
на об’єкти інтелектуальної власності і дослідження формування законодавства України у сфері охорони та захисту комерційної
таємниці та її складових, простежити певний генезис комерційної таємниці, а саме:
становлення, шляхи розвитку у майбутньому, що надасть змогу закласти у чинне законодавство такі норми правової охорони
комерційної таємниці, які створювали б
більш сприятливі умови для розвитку підприємництва і добросовісної конкуренції на
ринку. Відповідно до цього має бути реаліªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

зована розробка нових положень, які сприятимуть створенню цілісного уявлення про
комерційну таємницю як об’єкту промислової власності та дійової правової охорони.
Об’єктом дослідження є сукупність наукових поглядів, ідей, уявлень та понять
щодо існуючої системи правових норм,
юридичних та організаційних відносин, які
виникають, розвиваються і припиняються в процесі правовідносин між суб’єктами
щодо ноу-хау та комерційної таємниці, їх
відокремлення, правової охорони, а також
конфлікти, що виникають між господарюючими суб’єктами з приводу недосконалості
існуючої системи правових норм, що регулюють вищезазначені відносини.
Предметом дослідження є теоретикоправові аспекти охорони та захисту ноу-хау
та комерційної таємниці як об’єктів права
інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми
В Україні протягом останніх десятиліть
формується власна школа інтелектуальної
власності, що націлена саме на забезпечення інноваційного розвиту держави. Зазначене розкривається у працях вітчизняних
та зарубіжних учених, які зробили вагомий
внесок у дослідження питань правової охорони та захисту об’єктів промислової власності: Ю. Л. Бошицького, М. К. Галянтича,
І. І. Дахна, О. В. Дзери, Ю. М. Капіци, А. М. Колодія, О. А. Підопригори, О. О. Підопригори, А. Д. Святоцького, Р. Б. Шишки, втім
більшість досліджень, пов’язаних з ідентифікацією комерційної таємниці, остаточно
не визначили питання співвідношення комерційної таємниці з такими поняттями,
як конфіденційна інформація та «ноу-хау».
У свою чергу, питання щодо використання
об’єктів права інтелектуальної власності та
їх комерціалізації в процесі розвитку та вдосконалення національного законодавства
України, окрім вже згаданих вчених, досліджували Г. Андрощук, І. Дахно, В. Кунцевич, О. Ноговіцин, Є. Онисько. Однак низка
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питань зазначеної проблематики потребує
більшої уваги.
Виклад основного матеріалу
і обґрунтування отриманих
наукових результатів
Система правових приписів, які утворюють юридичну основу охорони прав інтелектуальної власності, являє собою доволі
складну сукупність міжнародних угод, законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів різного рівня, прийнятих різними компетентними органами та закріплених
у різні періоди часу, що зумовлює певні
труднощі в практиці протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.
З одного боку, система правових приписів
утворювалася на рівні міжнародних угод та
конвенцій у різних промислово розвинутих
країнах протягом декількох століть. З іншого боку національне законодавство формувалось у радянських умовах ігнорування прав
на інтелектуальну власність з визнанням
пріоритету держави над іншими інтересами окремих суб’єктів правових відносин.У той же час світова практика використання
терміну «ноу-хау», як правило, пов’язується
з технічними рішеннями, методами та способами виробництва і використання технологічних процесів й приладів, що не можуть
бути забезпечені патентним захистом згідно
з чинним законодавством країни або за рішенням власника ноу-хау.
На жаль, доводиться констатувати, що
вітчизняне правове поле не визначає особливості поводження з ноу-хау. Ще у 2002
році Міністерство освіти і науки України
офіційно визнало: «відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права
на ноу-хау не регулюються законодавством
України» [1]. На разі маємо констатувати,
що кардинально ситуація не змінилася.
У процесі комерційної реалізації ноу-хау
її власники зазвичай рекламують ефект від
застосування ноу-хау. Зрозуміло, демонстрація з залученням сторонніх експертів створює ризик втрати його конфіденційності.
Особливості правового використання
ноу-хау обумовлюються різними поглядами на його зміст. Зокрема, використання
ноу-хау стало альтернативою патентній охо-

роні результатів інтелектуальній діяльності. Правове регулювання інтелектуальної
власності в Україні, як і в більшості цивілізованих країн, започатковане на основі міжнародно-правових актів, які виступають еталоном для побудови національних систем
авторського та патентного права. Інтелектуальна власність виділена у ст. 199 нового
Цивільного кодексу України як самостійний
об’єкт цивільних прав. Разом з тим рівень
розвитку країни, наявність достатніх коштів
для забезпечення високоефективного правового механізму безпосередньо впливає
на вибір його конкретної системи та форм
реалізації цих прав, особливо патентування
та охорони інтелектуальних прав. Як відомо, нині Україна є учасником майже двох
десятків багатосторонніх міжнародних угод
у сфері інтелектуальної власності [12; с. 11].
У державі триває законотворча робота з
приведення національного законодавства
у повну відповідність з нормами Угоди про
торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (Угоди Trips). На це був спрямований, зокрема, проект Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань інтелектуальної власності”,
яким передбачалося внесення поправок до
Цивільного процесуального, Господарського процесуального, Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, а
також до шістдесяти спеціальних законів,
які діють в Україні у цій сфері.
Визначення ноу-хау міститься у законодавстві Європейського Союзу (ЄС). Регламентом Комісії ЄС № 772/2004 від 27 квітня
2004 року щодо застосування частини третьої статті 81 Договору про заснування ЄС
до категорій угод про передачу технологій
ноу-хау визначається як сукупність незапатентованої практичної інформації, що є
результатом досвіду або випробувань і яка
є секретною, тобто не загальновідомою або
легко доступною, значимою, тобто важливою та корисною для виробництва товарів
за угодою, визначеною, тобто описаною у
достатньо повний спосіб так, що можна підтвердити, що вона відповідає критеріям секретності та значимості.
Міжнародна асоціація з охорони промислової власності запропонувала наступне
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визначення ноу-хау: це знання і практичний
досвід технічного, комерційного, управлінського та іншого характеру, які мають практичне застосування у виробництві та професійній практиці [2; с.71-72].
Спеціалісти в галузі приватного права
Свядоч Ю.І., Богуславський М.М. зазначали, що ноу-хау належить свій специфічний режим, зміст якого полягає в захисті
прав її власника. Ноу-хау є інформаційним
об’єктом, який не охороняється, на який не
має виключного права його творця, а існує
лише фактична монополія [3; с.111].
Термін «ноу-хау» походить від англійського вислову «know how», як «знаю як зробити». Вперше термін «know-how» з’явився
в США (1916 р.) у рішенні по судовій справі
«Дізенд проти Брауна». З того часу цей термін почав широко застосовуватись у світовій
практиці. У 1997 році Державна податкова адміністрація також офіційно зазначала,
що «законодавчо поняття «ноу-хоу» («knowhow») чітко не визначено, але практично
під ним розуміють сукупність технічних, комерційних та інших знань, що оформлені у
вигляді технічної документації, навичок та
виробничого досвіду, необхідних для організації того або іншого виду виробництва,
але не запатентованих» [4]. Таке «практичне розуміння» використовувалось і використовується в різних законах України. Закон
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ще у першій редакції 1991 року до
видів зовнішньоекономічної діяльності, які
здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, відносить: «підприємницьку діяльність
на території України, пов’язану з наданням
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних
марок …» [5]. Закон України «Про інвестиційну діяльність», (у редакції 1991 року),
до видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход)
або досягається соціальний ефект відносить:
«сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у
вигляді технічної документації, навиків та
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва,
але не запатентованих («ноу-хау»)» [6]. Відªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

повідно до наказу Мінпаливенерго України
від 15 серпня 2006 року № 288 до Переліку
конфіденційної інформації, що є власністю
держави, перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні Мінпаливенерго
України і якій надається гриф обмеженого
доступу «Для службового користування»
віднесено технічні завдання на використання науково-дослідних робіт (ТЗ НДДКР),
технічні завдання на продукцію (виріб),
результати НДДКР (звіти про НДДКР, уся
напрацьована під час виконання науковотехнічна, конструкторська, технологічна,
проектна та нормативна документація) до
опублікування їх у відкритому друці у разі
наявності в них інформації, яка може бути
предметом патентування чи містить ознаки
ноу-хау [7]. Фонд Державного майна України відносить ноу-хау до комерційної таємниці. Згідно з наказом цього відомства від
19.05.2004 року № 969, до тематичних планів та програм курсів базової підготовки
оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями
оцінки майна введено Тему № 5 «Особливості оцінки окремих видів прав на об’єкти
інтелектуальної власності», яка включає:
особливості оцінки прав на нетрадиційні
об’єкти інтелектуальної власності (права на
сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці
(ноу-хау), наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції) [8].
Залежно від призначення, ноу-хау поділяють на декілька видів: науково-технічні,
комерційні, управлінські, фінансові та інші,
що знаходять своє практичне використання
у виробництві та професійній праці.
Об’єктами майнових прав на ноу-хау можуть бути матеріальні носії інформації про
ноу-хау, у тому числі оригінальні (виготовлені авторами) носії, що можуть мати вигляд документів і (або) натуральних зразків
яких-небудь виробів, що буває рідко і вважається досить небажаним, і копій (тиражу)
оригінальних носіїв інформації; матеріальні
продукти, виготовлені відповідно до конкретного ноу-хау [9; с. 34]. Так, можна зазначити, що об’єкти майнових прав на ноухау можуть бути подібними як до об’єктів
авторського права, так і до об’єктів патентного права.
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До ноу-хау не можуть бути віднесені
«торговельні секрети», що стосуються собівартості довільних товарів, плато - або
кредитоспроможності підприємств, даних
поточного бухгалтерського обліку, умов
конкретних торговельних угод, змісту реклами до її обнародування тощо.
Угода щодо передачі ноу-хау визначається зазвичай як надання безоплатної ліцензії
і характеризується деякими особливостями,
пов’язаними зі специфікою ноу-хау.
На відміну від винаходів, ноу-хау в більшості країн не має прямого правового захисту, не реєструється і не публікується. Однак
для його охорони можуть бути використані
загальні закони, застосовні до угод про захист репутації та чесного імені виготовлювача, санкції проти нечесної конкуренції тощо.
За формами передачі та умовами використання прав ноу-хау ліцензії можуть бути
чисті, змішані, опціонні, субліцензійні тощо
[10; с. 31].
Опанас Підопригора, розглядаючи питання захисту ноу-хау, зокрема, зазначав,
що спеціального захисту для інформації на
зразок ноу-хау не існує. Для цього використовуються загальні норми зобов’язального
права [11; с. 195].
Слабкість правового захисту інформації
на зразок ноу-хау обумовлена її характером,
тому передана за договором інформація стає
необоротною, оскільки одержувач може користуватися нею на власний розсуд, у той час
коли передавач ноу-хау позбавлений можливості застосувати будь-які санкції до одержувача. Так, варто зауважити, що в Україні
давно виникла потреба у розробці спеціального закону, яким би здійснювалось нормативне закріплення основних положень та
регулювання правовідносин, пов’язаних з
ноу-хау та його комерціалізацією.
Не можна залишити поза увагою і той
факт, що в літературі нерідко вважають
ідентичними поняття комерційної таємниці
і ноу-хау. Так, зокрема вказується, що відомості, що складають комерційну таємницю,
в усьому світі звичайно іменуються ноу-хау
[12; с. 574] або розглядаються з позицій синонімічності поняття «комерційна таємниця» і «ноу-хау» [13; с.20].
Але існує і протилежна точка зору. Ко-

мерційна та інші види таємниць, які охороняються спеціальними законодавчими
актами, а також авторським або патентним
правом, секретом виробництва (ноу-хау) не
визнаються [14; с.432].
Досить часто ноу-хау вважають аналогом
службової або комерційної таємниці, однак
у законодавстві різних країн „trade secret” і
“know-how” можуть мати і різне наповнення.
Так, зазначається, що ноу-хау може включати і несекретну інформацію, яка, зазвичай є
своєрідним передавачем інформації, а не її
зберігачем тощо. Але єдиного підходу не вироблено [15; с. 411].
Для детального визначення співвідношення комерційної таємниці і ноу-хау розглянемо загальні та відінні риси цих двох
понять.
Як вказує Ю. М. Капіца, відомості, які
становлять комерційну таємницю та „ноухау”, є тотожними. До них не застосовується
вимога абсолютної секретності інформації.
Особливість комерційної таємниці полягає в
обов’язку її володільця вживати заходів щодо
її захисту, до неї не може бути доступу на законних підставах, у той час як умови збереження конфіденційності щодо „ноу-хау”
встановлюються в договорі між цедентом та
набувачем за угодою сторін. Крім того, і досить відомі відомості можуть передаватися як
„ноу-хау”. Особливість „ноу-хау”, з урахуванням визначення Комісії ЄС, полягає в тому,
що воно має бути корисним, а також зафіксоване відповідним чином [15; с. 411].
Таким чином, не можна не погодитись
з точкою зору Ю.М. Капіци щодо неможливості ототожнювання комерційної таємниці
та ноу-хау.
Зазначимо, що одним із важливих аспектів аналізу комерційної таємниці є її вивчення як об’єкта інтелектуальної власності.
Поряд з тим, що інформація розглядається як об’єкт інтелектуальної власності,
загальноприйнятим є віднесення до об’єктів
інтелектуальної власності, зокрема, комерційної таємниці, ноу-хау, що охороняються
законодавством без якої-небудь реєстрації
[16; с. 51].
У ролі об’єкта інтелектуальної власності
комерційна таємниця має ряд специфічних
особливостей, одна з яких є її універсаль-
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ність. Комерційною таємницею може бути
будь-яка інформація, що має відношення
до особливостей виробництва, технології,
управління, фінансів, інноваційної й іншої
діяльності підприємства і що дозволяє підприємству мати переваги перед конкурентами. При цьому комерційною таємницею
можуть бути й охороноздатні рішення,
одержання патентних прав на які, з тих або
інших приводів, визнано недоцільним [17;
с. 41].
Однак, бачення інтелектуальної та промислової власності, як підґрунтя конфіденційної інформації та інформації, що містить
комерційну таємницю підприємства, є недостатньо об’єктивним з погляду на те, що значна частина інформації, що складає предмет
охорони, не підпадає під юридичне визначення як інтелектуальної, так і промислової
власності за встановленими ознаками і критеріями [18; с. 212].
Таким чином, можна зазначити, що поняття комерційної таємниці як об’єкту інтелектуальної власності є лише одним з її
аспектів.
Іншим аспектом аналізу комерційної таємниці є її оцінка в системі інформаційної
або економічної безпеки суб’єкта господарювання.
Інформаційну безпеку підприємства
визначають як стан захищеності його інтересів в інформаційному середовищі від внутрішніх і зовнішніх загроз, наслідками яких
може бути завдання підприємству матеріальних збитків [19; с. 25]. Економічна безпека підприємства – це стан захищеності життєво важливих його інтересів від внутрішніх
і зовнішніх загроз (джерел небезпеки), що
формується адміністрацією та колективом
підприємства шляхом реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-технічного і соціально-психологічного характеру [20; с. 91].
На думку Б.А. Кормича, питання захисту комерційної таємниці не є питанням захисту інформаційної безпеки, оскільки сам
по собі інститут комерційної таємниці ґрунтується не на прямих вказівках закону, а на
праві власності на ті чи інші відомості. Доступ до цієї інформації означає набуття певних матеріальних благ. Таким чином, мова
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

йде про захист права власності і пов’язаних
з ним прав [21; с. 315-316].
Так, на підставі проведеного аналізу
можна дійти до висновку про те, що юридично значимими ознаками, необхідними
та достатніми для визнання інформації комерційною таємницею суб’єкта господарювання, є:
- дійсна або потенційна комерційна
цінність для певної особи внаслідок її невідомості іншим особам;
- відсутність (на законних підставах)
вільного доступу до інформації;
- наявність
запобіжних
заходів
суб’єктом господарювання щодо охорони її
таємності.
Комерційну таємницю слід відмежовувати від службової та банківської таємниці.
Комерційна таємниця, як предмет правового регулювання, може розглядатися як
багатофункціональна правова конструкція,
що має наступні прояви:
1) вид інформації;
2) вид таємниці;
3) об’єкт інтелектуальної власності;
4) елемент системи економічної та інформаційної безпеки суб’єктів господарювання;
5) тощо.
Можна зазначити, що недоліком національного законодавства є відсутність спеціальних законів щодо комплексного підходу
до питань врегулювання правовідносин,
які виникають у зв’язку зі створенням, використанням і комерціалізацією ноу-хау та
комерційної таємниці. Першим кроком вирішенням даного питання може стати встановлення певних меж, що повинні надати
змогу визначати ноу-хау як інформаційний
об’єкт. При цьому до характерних ознак
ноу-хау доцільно віднести:
- науково-технічну та економічну цінність;
- можливість практичного застосування;
- відсутність прямого захисту у вигляді
промислового захисту;
- повну або часткову конфіденційність.
У залежності від виду роботи, що виконується і в результаті якої отримана інформація ноу-хау, її можна поділяти на наступні
підвиди:
- науково-дослідну;
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- дослідно-конструкторську;
- розрахункову, що отримана внаслідок
створення системи розрахунків;
- технологічну і виробничу;
- проектну;
- будівельну;
- монтажну;
- експлуатаційну;
- тощо.
Крім того, з урахуванням світового досвіду, основними принципами захисту ноу-хау
в Україні мають стати такі:
- ноу-хау має економічну цінність і належить тому, хто його створив або придбав законним шляхом;
- передача ноу-хау здійснюється на договірній основі або іншим способом відповідно до національного законодавства;
- ноу-хау захищається від незаконного присвоєння і розголошення. При цьому
власник ноу-хау повинен вжити всіх заходів
для збереження таємниці ноу-хау. Окремо
слід враховувати інтереси суб’єктів, що придбають ноу-хау.
Процес формування та вдосконалення
нормативно-правової бази в країні особливо активним є в останні роки. Для запровадження дієвіших механізмів протидії виробництву та розповсюдженню підробок
внесено зміни до Закону України “Про авторське право та суміжні права”. З цією ж
метою прийнято й низку постанов Кабінету
Міністрів України. Ці та інші заходи Уряду
України позитивно оцінені зарубіжними, у
тому числі й американськими, експертами.
Таким чином, вдосконалення правових засад у цій важливій сфері триває системно,
послідовно й поетапно. Національні пріоритети України у цій справі відомі – вони зумовлені не лише прагненням України приєднатися до Світової організації торгівлі й
необхідністю гармонізації національного законодавства до норм і правил СОТ. Одним
із найважливіших аспектів цього завдання є
гармонізація у сфері відносин інтелектуальної власності.
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SUMMARY
The article is devoted to theoretical-legal
analysis and basically directions of improvement
Ukrainian legislation in the sphere of use knowhow and commercial secret as unlicensed object of
intellectual property in the terms of the development
of economic innovation in Ukraine.
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Статья посвящена исследованию соотношения компетенции и полномочий разных
субъектов землепользования, в первую очередь
субъектов власти. В статье охарактеризовано
понятие и содержание компетенции властных субъектов землепользования, проведено
разграничение полномочий этих субъектов,
проведено отграничение компетенции и полномочий общих субъектов землепользования
– органов государственной власти и органов
местного самоуправления как представителей земельных интересов государства в определенной административно-территориальной
единице, соответственно, территориальной
общины.
Ключові слова: суб’єкти землекористування, органи управління в земельній сфері, повноваження,
компетенція, земельна правосуб’єктність.

Перелік суб’єктів землекористування є
достатньо широкий, так ними можуть бути
громадяни України, особи без громадянства,
іноземні громадяни, юридичні особи України, іноземні юридичні особи, органи державної влади на місцях, зокрема районні, обласні
державні адміністрації в межах повноважень,
визначених законом, органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські, районні та обласні ради у межах повноважень,
визначених законом, міжнародні об’єднання
та організації, а також іноземні організації
та держави. Тобто одні й ті ж самі суб’єкти
можуть бути носіями управлінських повноважень у сфері земельних відноси та мати земельну правосуб’єктність, іншими словами,

íàóê,

çäîáóâà÷

бути носіями прав та обов’язків у відносинах
землекористування, мати певні повноваження щодо володіння та користування земельними ділянками в процесі землекористування. Правомочності різних державних
органів та органів місцевого самоврядування
щодо розпорядження, управління землею,
регулювання земельних відносин випливають з компетенції цих органів, якою вони наділені державою, разом з тим не виключається ситуація, коли в одній особі уособлюються
і органи, які здійснюють управління землею,
і постійні землекористувачі [1].
Таким чином, постає нагальне питання
про розмежування компетенції і повноважень різних суб’єктів землекористування.
Для правового регулювання компетенції
та повноважень різних суб’єктів землекористування доцільно з’ясувати зміст категорій
«повноваження» та «компетенція». Так, при
визначенні поняття компетенції органів місцевого самоврядування компетенція визначається як «правова категорія, яка включає
в себе визначені Конституцією і законами
України, іншими правовими актами предмет
відання, основне завдання, функції та повноваження сільських, селищних, міських рад
та їх виконавчих органів, а також районних
у містах, районних, обласних рад» [2, с.9].
Компетенція розглядається також як певний
обсяг державної діяльності, покладений на
конкретний орган, або коло питань, передбачених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, які він має право вирішувати в процесі практичної діяльності [3,
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с.105]. На думку Н.О. Армаш, компетенція
– це елемент правового статусу, який встановлює сукупність юридично встановлених
прав та обов’язків органу виконавчої влади
або його керівника, реалізація яких забезпечує виконання їх основних функцій [4, с.97].
У навчальній літературі адміністративна
правосуб’єктність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування виявляється у нормативно закріпленій за ними
компетенції тобто у сукупності їх юридичновладних повноважень (прав і обов’язків), що
надаються їм для виконання відповідних завдань і функцій. Це стосується й інших юридичних осіб — підприємств, установ, організацій, хоча щодо них термін «компетенція»,
зазвичай поширюється тільки на органи
управління (адміністрації) цих юридичних
осіб. Що ж до самих юридичних осіб, то використовується термін не «компетенція», а
«адміністративно-правовий статус» [5, с.263].
Слід зауважити те, що в юридичній літературі виділяють функціональну та територіальну компетенцію [6, с.107], предметну компетенцію [7, с.67], процесуальну компетенцію
[8, с.16].
Характеризуючи компетенцію органів
держави, О.Е. Кутафін і К.Ф. Шеремет зазначали, що вона є правовим засобом (формою)
суспільного розподілу праці щодо управління державою і суспільством [9, с.26]. Наділення певного кола суб’єктів землекористування компетенцією в сфері управління
земельними відносинами є проявом державно-владних можливостей керування певними суспільними процесами. Чим точніше та
більш чітко визначена компетенція відповідних суб’єктів, тим ефективніше використовуються правові, організаційні й інші засоби
для забезпечення земельного правопорядку
і відповідно захисту прав суб’єктів землекористування.
У літературі висловлювалася думка,
що компетенція органу включає в себе два
елементи: по-перше, «предмети відання»
(суспільні відносини), по-друге, «права та
обов’язки» або «владні повноваження» органа [10, с.23]. Якісне функціонування державного апарату залежить від якості та чіткості
визначення сфери дії кожного конкретного
суб’єкта управління, у тому числі й у земельªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

них правовідносинах, кожен суб’єкт владної
компетенції має діяти спеціалізовано і диференційовано у відповідній сфері суспільного
управління.
Сфера діяльності органа повинна знайти
відображення в його компетенції, бути юридично виправданою.
Неодмінним елементом компетенції є
повноваження, які, з одного боку, є прямим вираженням наданого державою владування, а з іншого – специфічною ознакою
носія відповідної компетенції. Компетенція
державного органу — це сукупність установлених законом владних повноважень для
здійснення функцій і завдань, покладених
на нього державою, а повноваження – це сукупність прав та обов’язків органу [11, с.11].
Повноваження як соціальне явище – це володіння правами і обов’язками членів (члена) суспільства, переданих суб’єкту відносин
у порядку та у спосіб, визначений соціальними правилами і нормами з метою реалізації
в особистих або спільних інтересах особи
делегувальника і можуть включати в себе
право розпорядження її цінностями, право
на загальнообов’язковій основі залучати до
виконання суспільних доручень, та застосовувати у випадках, передбачених правилами суспільного життя, заходи примусу [12].
У науковій літературі повноваження визначались як те, що можна зробити, які заходи
може вжити орган [13, с.43], як єдність прав і
обов’язків [14, с.5], засіб для виконання органом своїх завдань [15, с.14], юридичний засіб,
за допомогою якого орган держави виконує
свої функції [9, с.31]. Повноваження професор Б.М. Лазарєв визначає як комплекс
конкретних прав і обов’язків, які надаються
для реалізації покладених на орган функцій
[16, с.102]. Як комплекс прав і обов’язків розглядають державно-владні повноваження і
автори підручника “Адміністративне право
України, академічний курс” [17, с.265]. Подібної думки дотримується й Є. Кулакова, яка
вважає, що владні повноваження державного органу складаються з юридичних прав
для здійснення державних функцій та юридичних обов’язків, які покладаються на цей
орган державою. Права стають реальною
можливістю відносно виконання покладених
функцій та збігаються з обов’язками, тобто
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необхідністю стосовно держави, і зливаються в єдину правову категорію повноважень
[18, с.12]. Поняття “повноваження” близькі
за змістом із поняттям “компетенція”. Водночас вони різняться насамперед за повнотою
елементів, що є складовими того чи іншого
явища [19, с.26-27]. В.С. Нерсесянц вважає,
що компетенція державного органу є встановлені правом повноваження у певній сфері
державної діяльності з певних предметів відання [20, с.567]. Іншими словами, означені
автори вважають, що компетенцією органу
є одні й ті ж самі повноваження, однак відповідним чином встановлені для виконання завдань і обов’язків конкретному органу.
Як визначає Ю.А.Тихомиров, встановлення
компетенції – це нормативне закріплення
предметів відання, прав і обов’язків [21, с. 218]. Проте в поняття компетенції входить і
юридичне закріплення цілей, завдань та функцій. Тому вбачається більш обґрунтованою
думка В.Б. Авер’янова про те, що компетенція органів виконавчої влади – це юридичне
відображення (опосередкування) покладених на них функцій у спеціальних (так званих компетенційних або статутних) нормативно-правових актах шляхом закріплення
цілей, завдань і необхідного для їх реалізації
комплексу прав і обов’язків, тобто державновладних повноважень [17, с.265]. Тому компетенція органів виконавчої влади є явищем
значно ширшим, ніж їх повноваження, адже
воно включає не тільки права і обов’язки цих
органів, але і предмет відання, юридичне закріплення призначення, завдань та функцій
органу. Повноваження разом із компетенцією органів складають правовий статус органу влади [22, с.178].
Окремими вченими висловлювалась думка про те, що повноваження — це забезпечена
законом, орієнтуюча вимога уповноваженого
суб’єкта конкретної поведінки та дій, звернена
до фізичних та юридичних осіб [23, с.78]. З наведеного видно, що різні автори, характеризуючи повноваження як елемент компетенції, по-різному акцентують увагу на окремих
аспектах повноваження.
Повноваження окремих суб’єктів землекористування в багатьох випадках відносяться до їх обов’язків щодо забезпечення земельного правопорядку, зокрема це стосується

органів державного управління на місцях та
органів місцевого самоврядування. Проте,
більш глибоке вивчення проблеми співвідношення між повноваженнями та обов’язками
в компетенції приводить до висновку про
необхідність обов’язкового розмежування
змісту повноважень та обов’язків. Як слушно
зауважує Д.В. Мандичев, обов’язки повинні
бути ширшими за повноваження [24, с.120].
Основні повноваження суб’єктів землекористування – окремих органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
передбачені в різних законодавчих актах
України. Зокрема, обласні ради відповідно
до ст. 8 Земельного кодексу України [25] наділені в сфері земельних відносин такими повноваженнями:
а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних
громад;
в) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;
г) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь
у їх реалізації на відповідній території;
ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання земель,
підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
е) організація землеустрою;
є) внесення до Верховної Ради України
пропозицій щодо встановлення та зміни меж
районів, міст;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ,
що не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена;
з) вирішення земельних спорів;
і) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Районні ради також мають низку повноважень, що відповідають інтересам територіальних громад у межах відповідного району:
- розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних
громад;
- координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
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- забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та використання земель;
- організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;
- внесення до Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних рад пропозицій
щодо встановлення і зміни меж районів, міст;
- вирішення земельних спорів;
- встановлення та зміна меж сіл, селищ,
які входять до складу відповідного району;
- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Відповідно до статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування» [26] до повноважень у сфері регулювання земельних відносин виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
А) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради
пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення
(викупу), а також надання під забудову та
для інших потреб земель, що перебувають
у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності
за забруднення довкілля та інші екологічні
збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;
2) підготовка і подання на затвердження
ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних
і регіональних програм охорони довкілля;
3) підготовка і внесення на розгляд ради
пропозицій щодо прийняття рішень про
організацію територій і об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення та
інших територій, що підлягають особливій
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення
природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам’ятками природи, історії або
культури, які охороняються законом;
4) справляння плати за землю;
Б) делеговані повноваження:
1) здійснення контролю за додержанням
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель,
природних ресурсів загальнодержавного та
місцевого значення, відтворенням лісів;
3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
4) погодження клопотань про надання
дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом
порядку до цих робіт підприємств, установ
та організацій, а також населення;
7) визначення території для розміщення
відходів відповідно до законодавства;
7-1) здійснення контролю за діяльністю
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері
поводження з відходами;
8) підготовка висновків щодо надання або
вилучення в установленому законом порядку
земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування;
9) організація і здійснення землеустрою,
погодження проектів землеустрою;
10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із
землеустрою;
11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем,
які є складовою мережі загальнодержавної
екологічної автоматизованої інформаційноаналітичної системи забезпечення доступу до
екологічної інформації;
12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про
адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства
про відходи.
Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені статтею 17 Земельного
кодексу України, до них, зокрема, відносяться:
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Мельник А.Г. зазначає, що управління у
сфері земельних відносин, яке здійснюють
органи місцевого самоврядування можна
представити як організаційно-правову діяльність даних органів із забезпечення раціональної та ефективної експлуатації земель
усіма суб’єктами земельних відносин на відповідній території. Управлінням можна назвати реалізацією повноважень виконавчих
органів місцевих рад у сфері регулювання земельних відносин [27]. Повноваження владних суб’єктів, зокрема, органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
як суб’єктів управління в сфері земельних
відносин можна визначити як сукупність дій
щодо реалізації їх прав та обов’язків, спрямованих на забезпечення раціонального
та ефективного використання земель всіма
суб’єктами земельних відносин на певній
території. Тоді як їх правосуб’єктність як
суб’єктів землекористування, не має відрізнятися від інших суб’єктів землекористування, заснованих на принципах рівності всіх
суб’єктів незалежно від специфіки їх правового статусу (наприклад, публічного чи приватного).
Отже, компетенцію владних суб’єктів
землекористування можна розуміти як закріплену нормативно-правовими актами
систему дій, у яких реалізуються функції відповідних суб’єктів з забезпечення реалізації
земельних інтересів територіальних громад
чи, відповідно, держави щодо раціонального та ефективного землекористування. Повноваження ж – це, вочевидь, відображені
в нормах права складові правового статусу
суб’єктів землекористування, що визначають
міру суспільно допустимої діяльності із забезпечення раціонального та ефективного використання земель.
Від компетенції та повноважень суб’єктів
землекористування – органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
як представників земельних інтересів держави у певній адміністративно-територіальній одиниці, чи відповідно територіальної громади доцільно відрізняти земельну
правосуб’єктність цих суб’єктів як учасників
відносин землекористування.
Що стосується земельної правосуб’єктності, то вона, на думку І.І.Каракаша, є здат-

а) розпорядження землями державної
власності в межах, визначених Земельним
кодексом України;
б) участь у розробленні та забезпеченні
виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань використання та охорони земель;
в) координація здійснення землеустрою
та державного контролю за використанням
та охороною земель;
г) підготовка висновків щодо надання або
вилучення (викупу) земельних ділянок;
ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених законом;
д) підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів
у містах та міст;
е) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, пов’язаних
із вилученням (викупом) земельних ділянок;
є) координація діяльності державних органів земельних ресурсів;
ж) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Розглядаючи названі вище повноваження, можна зробити висновок про відсутність
чіткого розмежування повноважень органів
місцевого самоврядування та органів державної влади на місцях як суб’єктів управлінської
діяльності у сфері земельних відносин та як
безпосередніх суб’єктів землекористування.
Так, наприклад, п. «г» названої вище статті 17
Земельного кодексу України до повноважень
місцевих державних адміністрацій відносить
підготовку висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок. Дійсно,
слід погодитися з тим, що як представники інтересів державної влади на місцях саме місцеві
державні адміністрації мають готувати висновки про вилучення (викуп) земельних ділянок
з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб, проте необхідно також визначити чіткі законодавчі межі таких висновків з
метою недопущення зловживання відповідними повноваженнями та з метою забезпечення
правового пріоритету органів державної влади
як суб’єктів землекористування, застосовуючи
повноваження цих органів у галузі управління
земельними відносинами.
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ністю бути учасником суспільних земельних
відносин [28, с.15]. Відповідно до теорії права правосуб’єктність складається з правоздатності, дієздатності і деліктоздатності [29,
с. 340]. При цьому земельна правоздатність
означає здатність мати права та обов’язки
стосовно землі. Земельна дієздатність – це
здатність своїми діями набувати суб’єктивні
права і виконувати юридичні обов’язки відносно конкретної земельної ділянки [28,
с.15].
Висновки:
По-перше, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, вочевидь, є
специфічними суб’єктами землекористування, оскільки представляють інтереси, відповідно, держави чи окремих територіальних
громад.
По-друге, земельна правосуб’єктність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування не є тотожною їх повноваженням по управлінню у сфері земельних
відносин від імені держави чи територіальної громади.
По-третє, земельну правосуб’єктність цих
суб’єктів землекористування можна визначити як здатність брати участь у відносинах
землекористування за тих самих умов, що й
інші суб’єкти земельних відносин.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню співвідношення компетенції та повноважень
різних суб’єктів землекористування, насамперед владних суб’єктів. У статті охарактеризовано поняття та зміст компетенції владних суб’єктів землекористування,
проведено розмежування повноважень цих
суб’єктів, окреслено відмежування від компетенції та повноважень загальних суб’єктів
землекористування – органів державної влади та органів місцевого самоврядування як
представників земельних інтересів держави
у певній адміністративно-територіальній
одиниці чи, відповідно, територіальної громади.

SUMMARY
The article is devoted research of correlation
of jurisdiction and plenary powers of different
subjects of land-tenure, above all things imperious
subjects. A concept and maintenance of jurisdiction
of imperious subjects of land-tenure is described
in the article, differentiating of plenary powers
of these subjects is conducted, difference of
jurisdiction and plenary powers of general subjects
of land-tenure is conducted – public and organs of
local self-government authorities as representatives
of the landed interests of the state in certain
administrative-territorial unit, how accordingly
territorial communities.
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часткою у статутному капіталі ТОВ. Це обумовлено, перш за все тим, що товариства з
обмеженою відповідальністю поряд із акціонерними товариствами є найбільш поширеними організаційно-правовими формами господарювання. При цьому, коли мова
йде про передачу у заставу корпоративних
прав, які підтверджуються акціями, застосовується окремий механізм передачі в заставу цінних паперів, який прямо передбачений Законом України «Про заставу». У
зв’язку із чим постає проблема визначення
співвідношення понять «застава корпоративних прав» і «застава цінних паперів».

В статье анализируются основные отличия залога корпоративных прав от залога
ценных бумаг. Установлено, что моментом
возникновения залога корпоративных прав
является подписание договора залога, а ценных бумаг – внесение записи о регистрации
их обременения. При залоге ценных бумаг (акций), как и при залоге корпоративных прав,
имеет место залог имущественных прав, которые возникают из владения такими акциями или корпоративными правами. Автором
установлено, что порядок передачи в залог
ценных бумаг (акций) является более регламентированным, чем порядок передачи в залог корпоративных прав, который требует
законодательного определения.
Ключові слова: застава, корпоративні права,
цінні папери, застава корпоративних прав, застава
цінних паперів.

Постановка проблеми
Питання щодо порядку та особливостей передачі у заставу корпоративних прав
упродовж останніх декількох років набуває
все більшої актуальності. І хоча досі застава
корпоративних прав не є ключовим інструментом забезпечення зобов’язання кредиторів порівняно з іншими видами застави
(нерухомого майна, основних оборотних
засобів), тим не менш такий засіб забезпечення має право на існування та розвиток
у вітчизняному правовому полі. Коли мова
йде про передачу у заставу корпоративних
прав, передусім маються на увазі корпоративні права, що виникають з володіння
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Окреме дослідження співвідношення
понять «застава корпоративних прав» і «застава цінних паперів» теорією господарського права України не проводилося. Загальні
питання правової природи корпоративних
прав як предмету застави вивчалися на науковому рівні такими спеціалістами у сфері господарського та цивільного права, як
В. М. Кравчук, О. Р. Кібенко, І. В. СпасибоФатєєва, С. В. Нижний, Н. С. Глусь та інші.
Питання правової природи корпоративних
прав та проблеми їх обігу досліджувались
на науковому рівні такими спеціалістами у
сфері господарського та цивільного права,
як В. І. Цікало, Д. В. Задихайло, Г. В. Назарова, Д. І. Погрібний, І. Б. Саракун та
інші. Особливості правового регулювання
застави цінних паперів були досліджені в
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кандидатській дисертації О. І. Виговського.
Викладення основного матеріалу
Предметом застави може бути будь-яке
майно (речі, гроші, цінні папери, майнові
права) за виключенням тих обмежень, що
встановлюються законом [1, с. 42].
Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що
посвідчує грошове або інше майнове право,
визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір)
і особи, яка має права на цінний папір, та
передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість
передачі прав на цінний папір та прав за
цінним папером іншим особам (ч. 1 ст. 194
ЦК України [2], ч. 1 ст. 3 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок» [3]).
Правовий режим цінних паперів визначає особливий порядок передачі прав на
цінні папери і, як наслідок, зміни уповноважених суб’єктів емісійно-посвідчувальних відносин і забезпечення оборотоздатності посвідчених ними майнових прав.
У цьому аспекті цінні папери постають як
«певний «фондовий інструмент», за допомогою якого можна одержати доступ до реальних цінностей чи забезпечити перехід
(рух) цих цінностей від одного суб’єкта до
іншого». Цей порядок залежить від форми
випуску цінних паперів і обумовленого їх
видом способу легітимації уповноваженої
за ними особи. Однак положення актів
чинного законодавства України не передбачають можливості заміни зобов’язаної
в досліджуваних правовідносинах особи
– емітента. У період обігу цінного папера
емітент (навіть за згодою кредитора – власника цінного папера і за наявності попередньої домовленості з новим боржником)
не має права перевести свій борг на іншу
особу. Недопустимість зміни суб’єктного
складу розглядуваних правовідносин на
стороні емітента в ході функціонування в
цивільному обороті як документарних, так
і бездокументарних цінних паперів цілком
зрозуміла. Адже в іншому випадку не виключена ситуація, за якої той самий цінний
папір може бути об’єктом зобов’язального
правовідношення, у якому беруть участь

дві зобов’язані особи, правове становище
яких є спірним [4, с. 415].
Вважаємо, цінні папери, як і корпоративні права, відповідно до вимоги Закону
України «Про заставу» (ст. 4), можуть бути
предметом договорів застави, якщо вони
відповідають наступним критеріям: є відчужуваними; на них може бути звернено
стягнення; не повинні входити до переліку
об’єктів, які не можуть бути предметом застави [5].
Оборотоздатність цінних паперів означає їх спроможність бути об’єктом значно
ширшого кола відносин, що виникають у
цивільному обороті на підставі відповідних
правочинів. Нормативно визначена оборотоздатність цінних паперів, а завдяки їй, і
майнових прав, які становлять їх зміст, забезпечує вирішення низки потреб цивільного обороту, що знаходить свій вияв у
можливості випуску та обігу окремих їх видів. Завдяки цій властивості цінних паперів забезпечується розвиток інвестиційних
процесів (акції, облігації), кредитно-розрахункових відносин (векселі, чеки), обіг
позичкового капіталу (ощадні сертифікати,
казначейські зобов’язання), здійснення великих товарообмінних операцій (коносаменти, складські свідоцтва) та інші. Ступінь
оборотоздатності цінних паперів визначається їх видом і способом легітимації їх
власника [4, с. 433].
Втім, як правило, коли кажуть про заставу цінних паперів, мають на увазі, перш
за все, заставу акцій акціонерного товариства або векселів.
Законодавством не забороняється звернення стягнення на акції. Отже, якщо акції не включені до переліку об’єктів, які
не можуть бути предметом застави, можна
зробити висновок, що такі цінні папери можуть виступати в якості предмета застави.
Перш ніж розглянути особливості застави цінних паперів, слід зазначити, що
цінні папери за формою існування можуть
існувати як в документарній, так і в бездокументарній формі.
Бездокументарним цінним папером є
обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних
паперів. Документарним цінним папером
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є паперовий або електронний документ,
оформлений у визначеній законодавством
формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити [5].
Як об’єкт права, акції господарського товариства існують у бездокументарній формі
(ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства») [6]. Окрім заставодавця – власника акції та заставодержателя – кредитора, ще одним учасником правовідносин,
пов’язаних із заставою акцій, є зберігач,
професійний учасник фондового ринку,
який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій
емітента з цінними паперами на рахунках
у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він
зберігає згідно з договором про відкриття
рахунка в цінних паперах. Саме на зберігача покладено основні функції, пов’язані із
обслуговуванням обігу акцій, у тому числі в
межах договору застави і під час реалізації
заставодержателем своїм прав. Наприклад,
як наслідок застави за розпорядженням
власника рахунка в цінних паперах, зберігачем виконується операція із блокування
таких цінних паперів на рахунку. Після
реалізації акцій саме зберігач забезпечує
виконання облікових операцій з такими
цінними паперами: списує їх з рахунка заставодавця та переказує їх на рахунок набувача [7].
Передача акції в заставу не тягне за
собою заставу прав, які становлять зміст
права участі. Заставодержатель не може
здійснити права з акції, оскільки він не є
власником акції. Належність заставодержателю права застави не означає перехід
до нього прав власника акції. До того моменту, поки заставодержатель не здійснить
звернення стягнення на акцію, права з акції він здійснити не може.
Запис про певну кількість акцій на особовому рахунку заставодержателя не свідчить про володіння ним акціями, оскільки акції, передані в заставу, продовжують
обліковуватись на рахунку власника, але з
позначенням про обтяження їх заставою.
Зазначений порядок обліку цінних паперів
виключає можливість закладу акцій, при
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

якій акції мають передаватись у володіння
заставодержателя.
О. С. Швиденко вказує на особливість
застави акцій, порівняно з іншими цінними паперами та робить висновок про те, що
передача акцій в заставу не повинна впливати на здійснення права участі в акціонерному товаристві [8, с. 16].
О. І. Виговський виходячи з твердження про неподільну юридичну сукупність
майнових прав, засвідчених цінним папером, передача яких можлива лише з передачею самого папера, обґрунтовує висновок про те, що з передачею цінного папера
під заставу право застави встановлюється і
на всю сукупність майнових прав, які ним
закріплюються, а також про те, що застава
таких прав без застави самого папера є неможливою [9, с. 8].
Також на думку О. І. Виговського, погляд на бездокументарні цінні папери як
на сукупність майнових прав максимально
точно відображає сутність цих специфічних
об’єктів цивільних прав. Із зникненням речової форми зникає і дуалізм правової природи цих паперів. Вказана специфіка бездокументарних цінних паперів дозволяє
розглядати їх заставу як заставу майнових
прав, але з урахуванням спеціальних положень, передбачених чинним законодавством для застави цінних паперів. Щодо
реалізації корпоративних прав за заставленими акціями автором також наголошується на тому, що навіть при заставі акцій
здійснювати права на участь в управлінні
акціонерним товариством за такими акціями, зокрема, голосувати на загальних
зборах акціонерів, має право виключно заставодавець. Право на отримання доходів
за такими цінними паперами може за договором застави делегуватися заставодержателю, але це право має поєднуватися з
обов’язком зараховувати отримані суми у
погашення основної суми боргу та відсотків за ним. Також звертається увага на те,
що тривале вибуття заставлених цінних
паперів з обігу може не відповідати інтересам сторін і пропонує використовувати
конструкцію договору управління майном
або включати безпосередньо до тексту договору положення про надання заставо-
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держателю можливості розпорядження заставленими паперами у випадку негативної
кон’юнктури фондового ринку [9, с. 9].
О. І. Виговський також звертає увагу
на нерозривний зв’язок між речовим правом на цінний папір та зобов’язальним
правом з цінного папера зберігається і в
заставних правовідносинах, що і визначає
їх специфіку. Ця специфіка проявляється,
зокрема, в тому, що, по-перше, предметом
застави при заставі цінного папера є і сам
цінний папір, і вся юридична сукупність
втілених у ньому прав, що складають його
зміст; по-друге, застава прав, засвідчених
цінним папером, окремо від застави самого папера, є неможливою. Водночас існуюча в чинному законодавстві України і домінуюча у цивілістичній доктрині позиція
віднесення цінних паперів до категорії речей обумовлює необхідність поширення на
заставу цінних паперів правового режиму
застави речей, однак з урахуванням специфічних особливостей цінних паперів, обумовлених їх зобов’язально-правовим змістом [9, с. 11].
Аналіз правової природи бездокументарних цінних паперів дозволяє зробити
висновок про те, що вони являють собою
сукупність майнових прав, які закріплюються у спеціальному реєстрі відповідно
до законодавчих вимог, а тому такі цінні
папери виступають у цивільному обігу виключно об’єктами зобов’язального права.
Тому застава бездокументарних цінних паперів повинна відбуватися в режимі застави майнових прав і регулюватися нормами
Закону про заставу, що застосовуються до
застави майнових прав, але з урахуванням
спеціальних положень, передбачених для
застави цінних паперів. Разом з тим правовий режим застави бездокументарних цінних паперів має певні особливості в порівнянні з режимом застави майнових прав,
які дають можливість говорити про необхідність їх розмежування [9, с. 12].
О. І. Виговський також зазначає, що застава бездокументарних цінних паперів є
винятком із загального правила про момент
виникнення права застави, який у даному
випадку має пов’язуватися не з укладенням
договору застави, а з фіксацією заставного

обтяження таких паперів уповноваженою
на це особою. Проте саме договір застави,
а не розпорядження застави, виступатиме безпосередньою підставою виникнення заставних правовідносин. Разом з тим,
оскільки фіксація застави цінних паперів у
системах обліку не є різновидом державної
реєстрації правочину, то момент укладення
договору застави бездокументарних цінних
паперів не слід пов’язувати з моментом такої фіксації [9, с. 11].
Однією із ключових відмінностей застави цінних паперів та корпоративних прав
є те, що момент набуття особою права власності на цінний папір прямо передбачений
чинним законодавством. У той час як момент набуття особою корпоративних прав
законом не передбачений, а отже викликає
на практиці безліч дискусій.
І. Б. Саракун зазначає також, що оскільки акції, передані в заставу, продовжують
обліковуватися на рахунку власника з позначенням про обтяження їх заставою, то
запис про певну кількість акцій на особовому рахунку заставодержателя не свідчить
про володіння ним акціями. Корпоративні
права, які випливають із акції, реалізуються заставодержателем із моменту внесення
змін до реєстру. Отже, при заставі корпоративних прав учасник може реалізовувати
свої корпоративні права аж до звернення
стягнення на них. Проте при накладенні арешту їх власник позбавляється права
вільно розпоряджатися ними [10, с. 15].
На думку В. М. Кравчука, яку ми повністю підтримуємо, «правова природа акцій
та часток у статутному капіталі товариства
свідчить, що вони є різновидами єдиного
правового явища – майнової участі в товаристві, з допомогою частки (акції, паю)
відбувається юридичне закріплення права
майнової участі особи в товаристві та забезпечується оборотоздатність цих прав як
об’єктів цивільних правовідносин» [11, с. 7].
У той же час порядок передачі у заставу
є різним. Перш за все застава цінних паперів прямо передбачена Законом України
«Про заставу» (на відміну від застави корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ) [5].
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Правила, за якими відбувається застава акцій, певною мірою є більш-менш визначеними. Суть правового регулювання
застави акцій у Законі України «Про заставу» зведено до формулювання: «Застава
цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється на підставі
договору між заставодержателем і особою,
на ім’я якої було видано цінний папір»
(ч. 2 ст. 53) [5]. А далі, як ми розуміємо,
діють загальні правила про істотні умови
договору та загальні вимоги до договору
застави, що містяться у розділі 1 вказаного
Закону. Обіг акцій, у тому числі їх застава, врегульовано також спеціальними законами та підзаконними актами: Законом
України «Про цінні папери та фондовий
ринок» [3], Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні» тощо [12].
Висновки
Отже, можна зробити наступні висновки щодо співвідношення застави корпоративних прав та застави цінних паперів:
момент виникнення застави корпоративні права є підписання договору застави,
цінних паперів – внесення запису про
реєстрацію обтяження такого цінного паперу; правова природа акцій та часток у
статутному капіталі товариства свідчить,
що вони є різновидами єдиного правового явища – майнової участі в товаристві, з
допомогою частки (акції, паю) відбувається юридичне закріплення права майнової
участі особи в товаристві та забезпечується
оборотоздатність цих прав, а отже, і можливість виступати в якості предмету застави; при заставі цінних паперів (акцій), як
і при заставі корпоративних прав, має місце застава майнових прав, які виникають
із володіння такими акціями або корпоративними правами (не може бути предметом застави особисте немайнове право
бути учасником господарського товариства); порядок передачі в заставу цінних
паперів (акцій) є більш регламентованим,
ніж передача в заставу корпоративних
прав, який вимагає законодавчого визначення.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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SUMMARY
The article analyzes the main differences
between the pledge of corporate rights and the
pledge of securities. It was found that the moment
of occurrence of the pledge of corporate rights is the
signing the pledge agreement and the moment of
occurrence of the pledge securities – the recording
of the registration of their burdens. The pledge of
securities (shares), as well as the pledge of corporate
rights, is pledge of property rights that arises from
the ownership of such shares or corporate rights.
The author found that the order of pledging
of securities (shares) is more regulated than the
order of pledge of corporate rights which requires
legislative regulation.

АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються основні відмінності застави корпоративних прав від
застави цінних паперів. Встановлено, що
моментом виникнення застави корпоративних прав є підписання договору застави,
а цінних паперів – внесення запису про реєстрацію їх обтяження. При заставі цінних
паперів (акцій), як і при заставі корпоративних прав, має місце застава майнових
прав, які виникають із володіння такими
акціями або корпоративними правами.
Автором визначено, що порядок передачі в
заставу цінних паперів (акцій) є більш регламентованим, ніж порядок передачі в заставу корпоративних прав, який потребує
законодавчого визначення.
вариствах [Текст] : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.03 / В. М. Кравчук; Нац.
юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х.,
2010. – 35 с.

12. Про державне регулювання ринку цінних паперів в України [Електронний ресурс] : закон України від 30 жовтня
1996 року № 448/96-ВР. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96%D0%B2%D1%80
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ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ ßðîñëàâ Þð³éîâè÷ - àñï³ðàíò êàôåäðè ì³æíàðîäíîãî
ïðàâà Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ô³íàíñ³â òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà
Будапештського меморандуму забезпечити
безпеку Україні викликають підтверджені
сумніви.

В статье дано определение меморандума и
раскрыто юридическую природу Будапештского
меморандума. Проанализированы его структуру и найденные неточности в документе. Освещены обоснованное отношение автора к этому
документу и некоторых ученых для сравнения.
Раскрыта проблема несостоятельности Будапештского меморандума защитить независимость и суверенитет Украины даже от подписантов этого договора есть несостоятельность
документа выполнять поставленную задачу.
Разъяснено, почему необходимо доработать
документ и изменить его правовой статус с
политического документа на юридический документ. Подробно описано для Украины два
возможных варианта выхода, в связи с нарушением Россией обязательств по меморандуму.
Отмечено, что нарушение условий меморандума - это потеря доверия и мирного покоя не
только для Украины, но и для всего мира.

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Проблема гарантування безпеки Україні Будапештським меморандумом отримала
не достатній розвиток у працях вітчизняних
вчених, оскільки дане питання розглядається переважно в політичному контексті. Разом
з тим окремі аспекти аналізу юридичної сили
даного документа були висвітлені в працях
таких вчених, як О.О.Чалий, В.А.Василенко,
І.Г.Буркут, В.П.Горбулін, О.В.Литвиненко,
О.В.Святун.

Ключові слова: Меморандум, ратифікація, ядерна
зброя, суверенітет, акт агресії, анексія

Постановка проблеми та її зв’язок з
важливими практичними завданнями
Останні події в Україні та в світі в цілому, які почалися рік тому остаточно підняли
питання безпеки України. Одне з найголовніших питань для кожної держави – це забезпечення суверенітету та цілісності своєї
держави. Тому саме Будапештський меморандум, який гарантував Україні безпеку
та мир, має велике значення. У зв’язку з
посяганнями на територіальну цілісність
України юридичний статус та спроможність
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Метою дослідження є визначення та аналіз юридичного статусу Будапештського меморандуму.
Відповідно до мети завдання даної роботи є: а) проаналізувати праці вчених щодо
юридичного статусу Будапештського меморандуму ; б) сформулювати поняття меморандум та юридичну силу даного документа;
в) проаналізувати структуру та зміст Будапештського меморандуму; г) Запропонувати
висновки і рекомендації щодо удосконалення та зміцнення юридичної сили документа.
Виклад основного
матеріалу дослідження
Будапештський меморандум було підписано 5 грудня 1994 року. Сторонами меморандуму були Леонід Кучма – Україна, Борис
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Єльцин – Росія, Джон Мейджор – Великобританія, Біл Клінтон – США. Дві країни ,
які на момент підписання володіли ядерною
зброєю, Франція і Китай висловили аналогічні гарантії в формі заяв, але не підписались
під договором. А отже, згідно з положеннями
ДНЯЗ ядерними вважаються держави, котрі
виготовили й підірвали ядерну зброю чи інший ядерний вибуховий пристрій до 1 січня
1967 року (ст. ІХ) [3]. Виходячи з цього, всі
країни, які мали ядерний статус, виразили
свою підтримку документу.
Згідно з текстом , меморандум вступив у
силу з моменту його підписання і не був ратифікований жодною з країн підписантів по
сьогоднішній день.
Доцільно зазначити , що передумовами
підписання цього договору і надання Україні гарантій безпеки від ядерних країн було
приєднання України, на той час третьої по
кількості власниці ядерного озброєння, до
договору про нерозповсюдження ядерної
зброї та відмова від ядерного арсеналу. Меморандум було підписано у чотирьох автентичних примірниках трьома мовами – українською, російською та англійською.
Що стосується тексту, меморандум складається з короткого вступу та 6 пунктів.
У першому пункті говориться про те, що
країни підписанти повинні поважати суверенітет, незалежність та існуючі кордони України. В другому пункті – що країни підписанти
повинні утримуватися від загрози силою та
її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України;
їх зброя ніколи не буде використовуватися
проти неї, крім цілей самооборони або будьяким іншим чином згідно зі Статутом ООН.
У третьому пункті говориться, що країни
підписанти повинні утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення
Україною прав, притаманних її суверенітету.
У четвертому пункті домагатися негайних
дій Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо та стане жертвою акту
агресії або об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. У п’ятому пункті –
не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них, і їх підопічні
території, збройні сили, їх союзників. У шос-

тому пункті говориться проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої питання щодо цих зобов’язань не
буде виконуватися. Отже, аналізуючи текст
меморандуму, робимо висновок, що це доволі серйозний захист від країн-гігантів.
Для ґрунтовного розуміння цього документу необхідно охарактеризувати юридичну
силу цього документу. Доцільно почати з визначення терміну. Меморандум з латинського Memorandum – буквально те, про що слід
пам’ятати, нагадування – це дипломатичний
документ, у якому викладений фактичний,
документальний чи юридичний бік якогось
питання. Як правило, додається до ноти або
вручається представнику іншої країни. Крім
того, цей документ немає ніякої юридичної
зобов’язуючої сили. Виходячи з нашого аналізу, його можна назвати політичним документом, за яким Україна здобуває лише політичних союзників з питань, викладених у
цьому меморандумі. Але все одно тривалий
час документ вважався певною формою колективних гарантій безпеки для нашої держави. Втім, він не є юридично обов’язковим
міжнародним договором, а лише підтверджує
на практиці політичні домовленості. Від 1994
року юридична сила та статус меморандуму
залишаються незмінними [6, с. 28].
Детально аналізуючи текст документу,
помітно, що три останні пункти хоч якось
відповідають суті документу – а саме відмові України від ядерного статусу, а от перші
три або дублюють звичайне міжнародне
право, або не відповідають останнім трьом.
Дійсно, якщо «ніяка їх зброя не буде використовуватися»[1], то недоцільно підкреслювати: «не застосовувати ядерну зброю» [1].
Таким чином, деякі пункти були вписані в
текст «Меморандуму» без серйозної роботи
над документом. Крім того, ця несерйозність
виражена ще в тому, що в меморандумі не
вказано порядок його ратифікації країнамипідписантами , не прописаний механізм його
застосування.Також привертає увагу той
факт, що в англомовному варіанті тексту меморандуму йдеться не про security safeguards
(українською мовою – гарантії безпеки), а
про security assurances (українською мовою –
запевнення в безпеці), що передбачає значно
слабший характер зобов’язань сторін [4].
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Зі змісту самого договору нам зрозуміло,
що країни-підписанти і не збиралися його
ратифіковувати, так як, наприклад, пункт
третій «утримуватись від економічного тиску» [1]. Подібний пункт яскраво демонструє,
що якби країни-підписанти хотіли його ратифікувати, то підвищення цін на нафту, газ чи
інше тлумачили б як економічний тиск .
Незважаючи на це, вперше юридичну
неспроможність меморандуму, як гаранта
територіальної цілісності України, продемонстровано в 2003 році під час конфлікту
пов’язаного з островом Тузла. Незважаючи
на це, маючи значний потенціал у ядерній
галузі та активно просуваючи політику поліпшення дієвості й ефективності функціонування режиму нерозповсюдження, наша
держава прагнула долучитися до нової системи гарантій МАГАТЕ. Вона підписала Додатковий протокол 15 серпня 2000 року, а
ратифікувала 16 листопада 2005 року [5]
У 2014 році президент Росії, країни підписанта меморандуму, Володимир Путін на
фоні Кримської кризи отримав від Думи дозвіл на використання військових сил Росії та
зброї для вторгнення в Україну. У результаті, з порушенням усіх пунктів меморандуму,
частину території України, а саме АР Крим,
було анексовано Росією, однією із держав –
підписантів. Складається враження, що вся
міжнародна спільнота отримала шок і до кінця не оцінила втрату міжнародної довіри і
глибину удару по міжнародному праву і мирному існуванню.
Як і слідує із меморандуму, Україна отримала політичну підтримку від двох інших
країн гарантів і зіткнулася на практиці з тим.
що в пункті шість не прописано, як саме необхідно проводити консультації, де та яким
чином . Ми не бачимо пункту, в якому написано, що повинні робити країни підписанти
для захисту України у зв’язку з тим, що одна
із країн підписантів проявила агресію стосовно України.
Володимир Рябцев – директор з питань
стратегічного розвитку та міжнародного
співробітництва в Асоціації «Український
ядерний форум» має іншу думку з цього питання, а саме, що Меморандум – це міждержавний договір, у якому чітко визначаються
зобов’язання сторін, і ці зобов’язання треба
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

виконувати[7]. Як вказує видання «Хвиля»,
ратифікація, як така, є важливим, але далеко не єдиним способом вираження тією чи
іншою державою своєї згоди на підписання
міжнародного договору. Крім того, наголошується, що на момент підписання Росією
Будапештського меморандуму, якої-небудь
спеціальної процедури обов’язкової ратифікації даного виду міжнародних договорів у російському законодавстві не було передбачено, Федеральний закон № 101-ФЗ
«Про міжнародні договори Російської Федерації» (що передбачає в певних випадках
обов’язкову ратифікацію міжнародних договорів ) « Стаття 14. Ратифікація міжнародних
договорів Російської Федерації відповідно до
Конституції Російської Федерації ратифікацція міжнародних договорів Російської Федерації здійснюється в формі федерального
закону», [2] був прийнятий лише 15 червня
1995 року, тобто після підписання Росією
Будапештського меморандуму. Видання робить висновок, Будапештський меморандум,
на момент його підписання, не потребував
обов’язкової ратифікації з боку РФ, по причині відсутності такої вимоги в російському
законодавстві [10].
Висновок
Підсумовуючи викладене вище, приходимо до висновку , що для вирішення юридичного статусу меморандуму необхідно скликати конференцію серед країн-підписантів та
створити документ у новій редакції , який би
ліквідував зазначені недоліки даного меморандуму. Цей документ має містити чітко прописаний процес ратифікації даного документу
країнами підписантами та запропонувати до
нього долучитися Китаю, Франції, Німеччині
та іншим країнам авторитетним та всім тим,
які сповідують та дотримуються принципів
міжнародного права та повернути Україні
мирним шляхом анексовану територію.
Інше рішення даної проблеми – це вихід України з даного договору по причині
його одностороннього виконання. У березні
2014 року група народних депутатів України
у складі О. Чорноволенка, В. Королюка та С. Капліна внесла на розгляд парламенту проект закону «Про денонсацію Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї від 1 лип-
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АНОТАЦІЯ
У статті надано визначення меморандуму та розкрито юридичну природу Будапештського меморандуму. Проаналізовано
його структуру та знайдені неточності в
документі. Висвітлено обґрунтоване ставлення автора до цього документу та деяких
науковців для порівняння. Розкрита проблема неспроможності Будапештського меморандуму захистити незалежність та суверенітет України навіть від підписантів цього
договору, тобто неспроможність документу
виконувати поставлену задачу. Роз’яснено,
чому необхідно доопрацювати документ та
змінити його правовий статус з політичного документу на юридичний документ.
Детально описано для України два можливих варіанти виходу, у зв’язку з порушенням
Росією зобов’язань по меморандуму. Наголошено, що порушення умов меморандуму – це
втрата довіри та мирного спокою не лише
для України але і для всього світу.

SUMMARY
The paper provides a definition of the
memorandum and discloseы the legal nature
of the Budapest Memorandum. Its structure is
analyzed and inaccuracies in the document are
found. Justified author’s attitude to this document
and that of some scholars to compare with is
covered. The problem of unability of Budapest
Memorandum to protect the independence and
sovereignty of Ukraine even from the signatories
of this agreementis diclosed. It is explained why it
is necessary to improve the document and change
its legal status of a political document into a legal
document. Two possible ways out for Ukraine in
terms of breach obligations under the memorandum
by the Russian Federation are described in detail.
It is nNoted that the violation of the terms of the
memorandum is a loss of confidence and peace not
only for Ukraine but also for the whole world.

ня 1968 року», який передбачає вихід нашої
держави з ДНЯЗ та подальше відновлення
нею ядерного статусу [7]. Але якщо визнати
те, що цей договір не є дієвим і лише заважає
Україні, якій гарантували безпеку, забезпечувати територіальну цілісність та мирне життя
громадянам. Мабуть, усі розуміють, що таке
рішення – це крок назад на тисячоліття.
Україна – сильна країна, яка перша і єдина в світі відмовилася від ядерної зброї та
повірила гарантіям авторитетних і сильних
держав. У світової спільноти ще є час для
прийняття правильного рішення, яке б повернуло довіру та гарантувало б мир та стабільність в усьому світі. Не можна залишатися осторонь, світ зацікавлений у мирі.
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Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
В данной статье анализируются различные аспекты международно-правовой защиты лиц от насильственных исчезновений.
Рассматриваются предпосылки необходимости международно-правового регулирования
отношений государств по противодействию
данному явлению. Определяется специфика
насильственных исчезновений как преступления против человечности. Анализируются
обязательства государств по Международной
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также её контрольный механизм.
Ключові слова: насильницьке зникнення особи,
міжнародне право прав людини, злочини проти людяності, міжнародний договір.

Вступ
Насильницьке зникнення особи є жорстким порушення прав людини. У другій
половині 20 століття світова спільнота зіштовхнулась із необхідністю визначення
суспільної небезпеки даного явища та врегулювання відносин держав щодо даного
явища як на регіональному, так і на універсальному рівні.
Метою статті є дослідити міжнародноправовий захист осіб від насильницьких
зникнень, а також надати характеристику
зобов’язань держав відповідно до Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Аналіз різних аспектів міжнародноправового захисту осіб від насильницьких
зникнень проводився в працях Т.Сковацці
та Г.Цитроні, О. Клауд, М.Новакк, Л. Отт,
Б. Фіньюкейн, M.Л. Фермойлен, В. Карташкіна та інших. Проблеми національного судочинства у справах щодо насильницьких
зникнень осіб, а також його співвідношення
із міжнародною практикою стали об’єктом
досліджень К.Апрету, Л.Дуг, Ф. Лафонтейна.
Термін «насильницьке зникнення» був
вперше застосований неурядовими організаціями Латинської Америки в 1960-ті
роки та є дослівним перекладом іспанського
словосполучення «disaparacion forzada» [1],
який розкриває концепцію насильницького
зникнення, як жорстке порушення прав людини та злочин, скоєны прямо чи опосередковано та за підтримки органів державної
влади з метою усунення політичних опонентів. Це явище отримало широке розповсюдження в кінці 60-х – початку 70-х років у
багатьох країнах Латинської Америки у вигляді державної політики систематичних репресій проти неугодних осіб. Насильницьке
зникнення за своєю природою не є новим
явищем в міжнародному праві. І хоча перші
згадки про таємне затримання людей беруть
свій початок ще з часів французького абсолютизму, більшість дослідників пов’язують
виникнення міжнародної практики насильницьких зникнень із нацистською Німеччи-
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ною. Вони відсилаються саме на розпорядження Адольфа Гітлера «Nacht und Nebel
Erlass» – «Под покровом ночи и тумана», яке
було підписане 7-го грудня 1941 року [2].
Це розпорядження санкціонувало арешт
осіб, які знаходились на окупованих територіях та які загрожували безпеці Німеччини.
Після арешту вони таємно перевозилися в
Німеччину, де безслідно зникали. Метою
насильницьких зникнень було залякування
та тиск на місцеве населення. У більшості
випадках уже на території Німеччини засуджені особи підлягали смертній кари, але
їхня доля, а також місце поховання залишались невідомими.
Широке розповсюдження насильницьке
зникнення, як метод репресій проти політичних опонентів, отримало після закінчення II Світової війни. Особливо ця тенденція
було поширена в країнах Латинської Америки, у яких почали створюватись активні
робочі рухи, які характеризувались лівоцентристською ідеологією та виступали в якості
опозиції щодо офіційної влади та все більше
отримували підтримку населення. Відповіддю на це стало посилення диктаторського
режиму та створення так званих доктрин
національної безпеки, які виправдовували застосування жорстких репресій, у тому
числі і насильницьких зникнень,проти політичних опонентів, до яких вони відносили представників робочих, партизанських
рухів та осіб, які їх підтримували. Першими
державами, в яких насильницьке зникнення стало частиною державної політики стали Гватемала та Аргентина протягом 60-х та
70-х років. А вже протягом 70-х та 80-х років
насильницьке зникнення стало звичайним
явищем у більшості країн Латинської Америки, жертвами якого стали десятки тисяч
людей [3]. Як наслідок, Робоча група ООН
з насильницьких та небажаних зникнень
(далі -UNWGEID) визначила насильницьке
зникнення як феномен, який виникає під
час внутрішніх військових конфліктів, під
час режимів, які знаходяться під впливом
значних політичних змін та під час режимів, коли застосовуються репресії проти політичних ворогів (партизан, терористичних
угрупувань, політичних опонентів).[4] Насильницьке зникнення було особливо по-

ширеним в Аргентині: Національна комісія
Аргентини по зниклим особам, заснована в
1983 році в одному із своїх докладів опублікувала, що загальна кількість випадків насильницьких зникнень сягає 8960.Насильницькі зникнення були також розповсюджені в
Чилі, Перу, Ель Сальвадорі, Колумбії, Гондурасі та в Уругваї. Так, наприклад, відповідно до Americas Watch в Чилі під диктаторського правління військової групи Піночет
кожна десята родина ставала жертвою насильницького зникнення . У Перу протягом
1983-1993 років Amnesty International зафіксувало понад 4300 жертв від насильницьких
зникнень [5]. Робоча група з насильницьких
та недобровільних зникнень (UNWGEID)
отримала більше 1000 повідомлень про випадки насильницьких зникнень ( починаючи з 1980-го року) в Колумбії.
На думку американського дослідника
Marthelot Vermaulen міжнародна практика
застосування насильницьких зникнень набула значного розвитку завдяки створенню
організованої програми співпраці країн Латинської Америки, у яких панував диктаторський режим, так звана «Операція Кондор»
[4], яка стала значним кроком для імплементації доктрин національної безпеки, важливою частиною яких було використання насильницьких зникнень. Після революції в
Кубі 1959 року та після початку Холодної
війни США почали здійснювати активну
підтримку військових сил та диктаторського режиму в країнах Латинської Америки
з метою захисту від лівоцентристської ідеології та робочих рухів. Як наслідок, 28-го
листопада 1975-го року був підписаний установчий акт Операції Кондор,оперативної
розвідницької системи, у рамках якої такі
країни здійснювали транскордонне співробітництво з метою вчинення репресій щодо
осіб, які підтримували опозиційні рухи. Цей
акт підписали Аргентина, Чилі, Парагвай,
Уругвай,Бразилія, Болівія, пізніше приєдналися Перу та Еквадор. Одним із лозунгів
цієї системи було «захистити Західну, Християнську цивілізацію».
Практика застосування насильницьких
зникнень не була обмежена лише країнами
Латинської та Центральної Америки, а навпаки набула всесвітнього розповсюдження.
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Прикладом цього слугує порушення прав
людини в Іраку протягом 80-х років, відповідно до звітів Amnesty Internationalпід час
дії «Операції Анфаль» більше 100 000 осіб
зникли. Не менш відомою є ситуація у ШріЛанці, у якій кількість жертв від насильницьких зникнень досягло катастрофічних
масштабів через посилення діяльності внутрішніх сил держави : понад 9805 осіб стали
жертвами насильницьких зникнень протягом 1989-1990 років[1]. У той же час, у Мароко 300 політичних опонентів, провівши
19 років у таємному тюремному ув’язненні,
знову дали про себе знати в 1991 році. Насильницьке зникнення також значного поширення і під час конфлікту Туреччини та
Кіпру; Другої Чеченської війни 1999 року,
громадянської війни в Алжирі (1991-2001р).
Відповідно до доповідей UNWGEID практика застосування насильницьких зникнень
зафіксована в 83 держав, зокрема: в Алжирі, Аргентині, Єгипті, Індії, Іраку, Китаї,
Пакистані, Російській Федерації, Таїланді,
Україні, etc.[5]
Правове регулювання захисту осіб від
насильницьких зникнень розпочалось на
регіональному рівні, а саме в рамках міжамериканської системи захисту прав людини: завдяки діяльності Міжамериканської
комісії з прав людини, яка неодноразово
привертала увагу до практики насильницьких зникнень в своїх доповідях стосовно Аргентини(1980 р.),
Чилі (1974р.),
Гватемали (1985 р.). Значну роль відіграли
з самого початку Національні комісії з насильницьких зникнень. На рівні міжнародного правосуддя рішення Міжамериканського суду з прав людини 1988 р. у Справі
Веласкес Родрігес проти Гондурасу вперше
встановило відповідальність держави за насильницькі зникнення , а також визначило
кримінально-карний характер таких діянь[7].
Слід зазначити, що до 80-х років насильницьке зникнення не розглядалось,
як окремий злочин. Під час здійснення насильницького зникнення відбувається порушення сукупності наступних прав людини: право на життя, право не бути підданим
тортурам та нелюдському поводженню, право на справедливий судовий розгляд, etc. Ці
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

права закріплені на універсальному рівні:
у Всезагальній декларації прав людини
1948 р., у Міжнародному Пакті громадянських та політичних прав 1966р., у Міжнародній конвенції проти тортур та нелюдського поводження 1984 року. Практика
застосування насильницьких зникнень також порушує ряд прав , закріплених на регіональному рівні: в Європейській конвенції
прав людини та фундаментальних свобод
1950 р., у Американській конвенції прав людини 1969 року та в Африканському статуті
прав людей та народів 1981 року. Беручи до
уваги практику Європейського суду з прав
людини, то даний судовий орган, враховуючи відсутність спеціальної норми щодо заборони насильницьких зникнень, кваліфікував такі діяння, як сукупність порушень
різних прав людини, регламентованих міжнародними конвенціями.
Проте становлення та регулювання
насильницького зникнення, як окремого
порушення прав людини , бере свій початок із підписання Резолюції Генеральної
Асамблеї ООН 1973 року, у якій висловлено занепокоєння щодо зникнень людей, зумовлених політичними причинами ( Резолюція 33/173 ГА від 20-го грудня
1978 року) [6] Так, 6-го березня 1979 року
Комісія призначила двох експертів з метою розгляду питання про долю осіб, які
зникли в Чилі. Один із експертів,Ф. Ермакора, у листопаді 1979 року представив
ГА ООН звіт, у якому зробив ключовий
висновок, що систематична практика насильницьких зникнень являє собою жорстке порушення прав людини і що «уряд
Чилі несе перед міжнародною спільнотою
обов’язок роз’яснити та встановити долю
зниклих осіб, покарати винних у їх зникненні, забезпечити компенсації родичам
жертв та прийняти міри з метою запобігання повторення таких дій в майбутньому». У своїх рекомендаціях Ф. Ермакора [2]
запропонував заборонити таємні місця
ув’язнення, вести централізований реєстр
арештованих та затриманих осіб, надати
право цивільним суддям відвідувати всі
місця ув’язнення, а також ряд інших мір,
направлених на запобігання та попередження подібних явищ.

126

Öâ³ê³ Â.Þ. - Ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé çàõèñò îñ³á â³ä íàñèëüíèöüêèõ çíèêíåíü

Базуючись на рекомендаціях Ф. Ермакора та беручи до уваги рішення ГА ООН,
Комісія з прав людини в Резолюції 20 від 29го лютого 1980 року постановила «створити
робочу групу у складі п’ятьох членів Комісії,
які виступають як експерти із вивчення питань щодо насильницьких чи недобровільних зникнень осіб» – Робоча група ООН з
насильницьких та недобровільних зникнень (UNWGEID)[8]. Вказана група стала
першим тематичним механізмом, створеним для розгляду особливо серйозних випадків конкретних порушень прав людини,
які відбуваються в різних країнах світу. До
цього часу робочі групи, а також спеціалізовані доповідачі призначались Комісією з
прав людини лише для розгляду стану захисту певної сфери прав людини в тій чи іншій країні або на визначеній території.
UNWGEIDз моменту свого створення
стала основним органом ООН,до компетенції якого входило питання насильницьких та недобровільних зникнень осіб. [1]За
перші роки її діяльності були зареєстровані десятки тисяч випадків насильницьких
зникнень. Крім того, вона розробила цілий
ряд рекомендацій, які були використані під
час створення Декларації про захист всіх
осіб від насильницьких зникнень 1992 року.
Мандат цієї групи був строго обмежений:
вона не займалась особами, які зникли під
час збройних конфліктів, а розглядала лише
ті насильницькі та недобровільні зникнення, відповідальність за які могла бути покладена на уряди відповідних держав. Головна
задача UNWGEIDполягала в наданні реальної допомоги родичам зниклих осіб стосовно
з’ясування долі та місцезнаходження членів
їхніх сімей. З цією метою Група отримувала
та розглядала повідомлення щодо зниклих
осіб, які надсилались родичами зниклих
осіб або неурядовими правозахисними організаціями, які діяли від їхнього імені.
Наступним важливим кроком прийняття Декларації ООН про захист всіх осіб від
насильницьких зникнень 1992 року, в якій
насильницьке зникнення було визначено
вперше як окреме порушення. У cт.1 Декларації закріплено, що «будь-який акт насильницького зникнення є приниженням
людської гідності…визнається жорстким

порушенням основних прав та свобод людини, визначених у Всезагальній декларації
прав людини. Проте, дана Декларація має
лише рекомендаційний характер. Першим
зобов’язальним міжнародним документом,
у якому було заборонено насильницьке
зникнення, є Міжамериканська конвенція
про насильницьке зникнення осіб від 9-го
червня 1994 року, яка вступила в силу 28го червня 1996 року. Враховуючи суспільну необхідність прийняття універсального міжнародного договору в даній сфері, в
1998 році Підкомісія ООН із заохочення та
захисту прав людини підготувала перший
Проект Міжнародної конвенції про захист
всіх осіб від насильницьких зникнень. Згодом Генеральна Асамблея ООН прийняла
Міжнародну конвенцію про захист всіх осіб
від насильницьких зникнень (далі – Конвенція)на 61-й сесії 20-го грудня 2006 року.
Даний договір є відкритим для підписання,
ратифікації та приєднання всіх держав-членів ООН. Конвенція набрала чинності 23-го
грудня 2010 року після отримання Генеральним Секретарем ООН 20-ї ратифікаційної грамоти[9].
Дана Конвенція стала першим універсальним міжнародним договором, який визначає право кожної людини не бути підданим насильницькому зникненню. Крім
того, у ч.2 ст.1 забезпечується абсолютний
характер даного права: « ні війна, ні політична нестабільність, ні надзвичайний стан
у державі не можуть використовуватися як
виправдання порушення зазначеного права
людини». Міжнародна система захисту осіб
від насильницьких зникнень складається із
чотирьох ключових елементів: заборона, запобігання, моніторинг та покарання.
У ст.2 Конвенції надається наступне
визначення «насильницького зникнення»: « Арешт, затримання, викрадення чи
позбавлення волі в будь-якій іншій формі
представниками держави чи особами або
групами осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави, при подальшій відмові визнати факт позбавлення волі
або приховування даних про долю чи місцезнаходження зниклої особи, унаслідок
чого цю особу залишено без захисту закону». Це визначення містить у собі наступні

127

Ì³æíàðîäíå ïðàâî

складові елементи, які є сутністю поняття
«насильницьке зникнення: 1)позбавлення
особи свободи проти її волі; 2) суб’єктами
вчинення насильницького зникнення є виключно представники держави або особи,
які діють із дозволу або за підтримки держави; 3) відмова визнати факт позбавлення
волі та повідомити про долю та місцезнаходження такої особи.
Ст. 3 Конвенції встановлює позитивне
зобов’язання держави стосовно розслідування вказаних дій і відправлення правосуддя
у випадку, якщо суб’єкти злочину діють без
згоди чи не від імені держави. Конвенція
містить також положення про обов’язок
стосовно криміналізації даних порушень та
переслідування чи видачу винних осіб. Слід
також зазначити, що відповідно до ч.1 ст.8
Конвенції, насильницьке зникнення особи
вважається злочином триваючого характеру, а це означає, що він не може рахуватися
завершеним доки не буде відомо про місце
знаходження особи та її стан. Встановлення
триваючого характеру міжнародного протиправного діяння має значення для визначення об’єму негативних наслідків і, відповідно, розміру компенсації та сатисфакції.
[10] Одним із найбільш вагомих зобов’язань
держави-учасниці є криміналізація насильницького зникнення, а отже і закріплення
його складу злочину в національному законодавстві.
Функцію моніторингу за виконанням
державами зобов’язань відповідно до Конвенції виконує Комітет із насильницьких
зникнень, який здійснює: 1) розгляд доповідей держав-учасниць про вжиті ними
заходи з метою виконання зобов’язань;
2)розгляд індивідуальних прохань від зацікавлених осіб про розшук та встановлення
зниклої особи, а також видання рекомендацій відповідними державами-учасницями;
3)розгляд повідомлень від держав-учасниць
про невиконання іншими зобов’язань Конвенції; 4)інформування Генеральної Асамблеї ООН та держав-учасниць про результати своєї роботи.
Важливою складовою роботи Комітету
з насильницьких зникнень є також проведення в рамках сесій тематичних обговорень з питань застосування Конвенції. На
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

сьогоднішній день важливим питанням залишається захист дітей від насильницьких
зникнень, яке регулюється ст.25 Конвенції.
Ще протягом 1980-х років, особливо в Аргентині та Сальвадорі, стали жертвами насильницьких зникнень. Деякі з них були позбавлені волі разом із їхніми батьками, інші
– народились під час тюремного ув’язнення
їхніх матерів. Оскільки їхні батьки входили
до політичної опозиції, то діти могли до них
приєднатися в майбутньому. Для попередження цього такі діти були або вбиті, або
були всиновлені іншими сім’ями. Не менш
важливим питанням залишається практика
застосування насильницьких зникнень у вигляді так званих “extraordinary renditions”надзвичайною видачею у рамках «війни
з тероризмом», яка протягом останнього
десятилітті активно проводиться у США.
Якщо в минулому особи, яких підозрювали
а причетності до тероризму, арештовувалися і доставлялися до суду, то зараз вони часто передаються розвідницьким службам, які
утримують їх поза межами міжнародного
кримінального права та прав людини: таку
особу переміщають до третьої держави, у таємні центри позбавлення волі, наприклад, у
Guantanamo Bay. The US Central Intelligence
Agency проводить активну практику застосування «надзвичайних видачей» завдяки
співпраці з європейськими державами, на
територіях яких знаходяться таємні центри
позбавлення волі.[6]
Відповідно до п. 1 ст.7 Римського статуту
Міжнародного кримінального суду 1998р.
широкомасштабна чи систематична практика насильницьких зникнень являє собою
злочин проти людяності, який має відповідні міжнародно-правові наслідки. [1]Таким
чином, насильницьке зникнення включає в
себе наступні елементи: 1)такий арешт, затримання або викрадення було здійснено
державою або політичної організацією за
їхньої підтримки або дозволу; 2)відмова визнати факт позбавлення волі або надати інформацію про долю або місце знаходження
такої особи була виражена такою державою
або політичною організацією. Основною
відмінністю із визначенням, закріпленим у
Конвенції, є те, що Римський статут додає
ще одного суб’єкта злочину – політичну ор-
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються різні аспекти
міжнародно-правового захисту осіб від насильницьких зникнень. Розглядаються передумови необхідності міжнародно-правового регулювання відносин держав щодо протидії даному явищу. Визначається специфіка
насильницьких зникнень як злочину проти
людяності. Подається характеристика
зобов’язань держав відповідно до Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень
ганізацію. Крім того, визначає мотив – позбавлення волі з боку закону.
Таким чином, міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких зникнень здійснюється шляхом визнання як на регіональному, так і на універсальному рівні права
особи не бути підданим насильницькому
зникненню,а також абсолютного характеру
цього права, а також визнання насильницького зникнення як злочину проти людяності.
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ÐßÄ²ÍÑÜÊÀ Âàëåð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé
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íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè
ÓÄÊ 343.359.2:341
Автор рассматривает опыт США по налогообложению незаконных доходов физических лиц. Анализируется система права,
которая обеспечивает налогообложение незаконных доходов, исследуется генезис налогообложения таких доходов, процессуальные особенности доказывания получения подобных
доходов. Особое внимание уделено опыту США
по борьбе с сокрытием полученных доходов
(осуществленных физическими лицами расходов) в других странах и оффшорных зонах.
Сделан вывод о преждевременности налогообложения незаконных доходов в Украине.
Ключові слова: незаконні доходи, оподаткування, фізичні особи.

На сьогодні все частіше в Україні піднімається питання щодо оподаткування незаконних доходів фізичних осіб. Дослідженню
цього питання присвячували свої роботи
Л.П. Брич, В.В. Батищев, Р.В. Гречанюк,
О.О. Дудоров, Н.Р. Тупанчеські, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козирін, В.О. Навроцький та
інші, при цьому одні науковці висловлюють
різко негативну позицію щодо можливості
такого оподаткування, наголошуючи, що
оподаткування подібних доходів означає
дозвіл держави на здійснення злочинних
дій, фактично – легалізацію незаконного
збагачення [1, с. 229] та перетворює державу у співучасника дій, що приводять до утворення незаконних доходів [2, с. 235], а інші
– вказують на позитивність зарубіжного досвіду щодо оподаткування незаконних доходів. Законодавець схиляється до доцільносªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

ті оподаткування незаконних доходів – 22
грудня 2014 року було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) № 71-VIII
від 28.12.2014, який передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, визначениих
контролюючим органом за результатами
проведеної документальної перевірки із застосуванням методу контролю за витратами
та доходами платників податків – фізичних
осіб [3]. Отже, актуалізується питання дослідження зарубіжного досвіду оподаткування
незаконних доходів фізичних осіб в інших
кранах, оскільки прийняття зазначеного законопроекту, розробленого на підставі запозичення зарубіжного досвіду, визначить
політику уряд у щодо оподаткування фізичних осіб.
Метою нашої статті буде дослідження зарубіжного досвіду оподаткування незаконних досліджень і визначення доцільності
його застосування в Україні.
Оподаткування незаконних доходів застосовується, насамперед, у США, де до доходів, що оподатковуються, відносяться всі
доходи, незалежно від джерел їх походження, у тому числі і від корупції, наркобізнесу,
організованої злочинності тощо [4, с. 178–
182]. Хрестоматійним прикладом оподаткування незаконних доходів науковці [5, с. 46]
визначають ситуацію з Еймсом Олдричем,
який був засуджений до позбавлення волі
та конфіскації майна за шпіонаж, а вже потім – до сплати податків за гонорари, які він
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отримував від радянської розвідки за своє
шпигунство [6, с. 22]. Проте, на нашу думку,
випадок з Еймсом Олдричем не може виступати прикладом оподаткування незаконних
доходів, оскільки є скоріше винятком, ніж
типовим випадком і пов’язаний з особливостями предендентного права, притаманного
англосаксонським кранам, що використовується у США та відноситься до юридичних
курйозів, незрозумілих і навіть кумедних,
на погляд представників континентального
права. Водночас, оподаткування незаконних доходів у США є доволі розповсюдженим явищем.
Загального законодавчого визначення
незаконних доходів Кодекс внутрішніх доходів США не містить, у кожному конкретному випадку зазначене питання вирішується
індивідуально, оскільки оподаткування та
притягнення за податкові проступки у цій
країні базується, як зазначалося раніше, на
системі прецендетного права. У переважній більшості для визначення незаконності
отриманих доходів, достатнім є доведення
співробітниками Податкового управління
по внутрішнім надходженням невідповідностей у доходах, задекларованих фізичною
особою, з його витратами.
Кодекс внутрішніх доходів США містить
норми як матеріального, так і процесуального права, визначаючи види доходів, що
підлягають оподаткуванню, порядок сплати
податків, види податкових правопорушень
та порядок притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, тобто охоплює всі положення про
притягнення до відповідальності осіб, які
не сплатили податки з будь-яких доходів, у
тому числі і незаконних. Проте сам дохід у
фізичної особи не конфіскується, оскільки
розгляд кримінальних та податкових справ
здійснюється в різних судових інстанціях.
Для вирішення спорів щодо оподаткування
доходів створено спеціальний податковий
суд – United States Tax Court [7, с. 14], який не
приймає рішень відносно конфіскації майна
або незаконності діяльності фізичної особи,
внаслідок якої отримано майно або кошти, а
вирішує одне питання: чи перевищують витрати особи її задекларовані доходи? Якщо
буде встановлено, що перевищення є, то

особа буде вважатися такою, що ухилилася
від сплати податків і до неї будуть застосовані покарання за податкові проступки.
У США податкові проступки не розділяються на правопорушення та злочини,
а класифікуються на фелонії (felony) – діяння, за які передбачено тяжкі покарання
(від смертної кари до позбавлення волі), та
мисдиминори (misdemeanor) – діяння, що
караються менш жорсткими видами покарання (штрафом, громадськими роботами
тощо). Ухилення від сплати податків відноситься до фелоній, покарання за скоєння
цього діяння досить суворі, проте у випадку
визнання вини можливе укладення угоди,
в якій до винної особи застосовуватимуться
менш тяжкі види покарання. Насьогодні в
США практика укладення угод з визнанням
вини отримала значне розповсюдження,
внаслідок чого податкові санкції стали використовуватися за неподаткові злочини.
Система доказів щодо отримання незаконних доходів у податковому суді є набагато
простішою, ніж доказування вини особи
в інших злочинах у кримінальному суді,
оскільки простіше довести невідповідність
між витратами та задекларованими доходами звинувачуваного (бо вони базуються
на документальних носіях), ніж на показаннях потерпілого чи свідків, оскільки вони
можуть бути дезуавуіровані внаслідок непередбачуваності розгляду у суді присяжних. Яскравим прикладом такого підходу
було притягнення до відповідальності в
30-х роках ХХ сторіччя відомого гангстера
Аль Капоне, якого не вдавалося притягнути до кримінальної відповідальності за організовану злочинність, але було виявлено
невідповідність між його витратами та задекларованими доходами, встановлено перевищення витрат над задекларованими
доходи, що послугувало доказом несплати
податків і Аль Капоне була запропонована
угода – за умов визнання вини у несплаті
податків, він повинен був сплатити штраф
в розмірі 70 тис. доларів та отримати 11 років ув’язнення (враховуючи, що ухилення
від сплати податків відноситься до фелоній
і йому загрожувало довічне ув’язнення, Аль
Капоне уклав запропоновану угоду) [8, с. 73].
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Основною проблемою оподаткування
незаконних доходів фізичних осіб у США є
необхідність доведення того, що витрати фізичної особи перевищують її доходи, тобто
підтвердження наявності коштів, майна чи
інших майнових активів, які платник податків не задекларував і з яких не сплачено
податки. Проте, фізичні особи – резиденти
США, які отримують незаконні доходи, з
часів Аль Капоне переглянули підходи до
власних витрат, оскільки вони могли послугувати доказом несплати податків. З удосконаленням роботи співробітників Служби
внутрішніх доходів США (Internal Revenue
Service – IRS), удосконалювалися шляхи
приховання фізичними особами незаконно
отриманих доходів та здійснених витрат, і в
середині 70-х років ХХ сторіччя IRS стикнулося з проблемою, яку не могло вирішити
власними силами, – приховуванням незаконно отриманих доходів та здійсненням
витрат в зарубіжних країнах чи офшорних
зонах, коли з метою ухилення від сплати
податків фізичні особи вдавалися до різних напівлегальних або нелегальних схем
виводу коштів від власних доходів в інші
країні чи офшорні зони (розміщали кошти
в фінансових установах Швейцарії, Кіпру,
Мальдівських, Бермудських, Кайманових,
Віргінських островів, купували нерухомість
та цінні речі в Іспанії, Італії і т.ін.). Застосувати способи отримання податкової інформації для виявлення доходів та витрат фізичних осіб – резидентів США, передбачені
законодавством США, в інших країнах було
неможливим внаслідок податкового суверенітету цих країн. Отже, IRS, які ефективно
виявляли приховані доходи та здійснені
фізичними особами витрати на території
США, не могли здійснювати цього на території інших країн.
Вирішення цієї проблеми вимагало вироблення єдиної і послідовної політики з
боку уряду США щодо боротьби з приховуванням отриманих доходів резидентами
США в інших країнах чи офшорних зонах,
тобто – на міждержавному рівні.
У 1976 році була розроблена Модель
уникнення подвійного оподаткування США
[9], яка використовувалася (і використовується) як типова при укладенні міжнародªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

них договорів між США з іншими країнами
щодо уникнення подвійного оподаткування
на міждержавному рівні. Особливість розробленого США Типового (модельного) договору полягає в тому, що в ньому закріплюється, що резиденти США, визнані такими
за законодавством США, сплачують податки
з доходів, незалежно від місця їх отримання, виключно в бюджет США. Зазначений
типовий договір покладено в основу всіх
договорів щодо уникнення подвійного оподаткування, що укладаються США з іншими
країнами, без виключення.
В інших же країнах при укладенні міжнародних договорів щодо уникнення подвійного
оподаткування,
використовують або Типову конвенцію Організації
Об’єднаних Націй про запобігання подвійного оподаткування у відносинах між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються [10] (надалі – Типову конвенцію
ООН), згідно з якою податки з доходів фізичних осіб сплачуються на території країни, в якій вони отримані (закріплюється
принцип територіальності оподаткування),
або Типову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів та капіталу
Організації Економічного співробітництва
та розвитку 1977 року (надалі – Типова конвенція ОЕСР) [11], згідно з якою податки
сплачуються в країні резиденства фізичної
особи – платника податків, а резидентство
визначається або залежно від законодавства
країн, що уклали міжнародний договір про
уникнення подвійного оподаткування, або
за домовленістю між цими країнами (закріплюється принцип резидентсва з узгодженням критеріїв визначення резиденства).
Отже, якщо, наприклад, Франція і Японія
укладають конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та боротьби з ухиленням від сплати податків на підставі Типової конвенції ООН, то резиденти Франції,
які працюють на території Японії, при отриманні доходів в Японії, сплачують податки
на території цієї країни, а Франція не має
права і можливості відстежити, які доходи
отримали її резиденти на території Японії.
США, на відміну від інших країн, укладаючи угоди на підставі Типового (модельного)
договору про уникнення подвійного опо-
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даткування США, має право відстежувати та
оподатковувати доходи власних резидентів
в усіх країнах, з якими укладено такі угоди.
Для забезпечення такого відстеження та
оподаткування, США бере активну участь у
сфері міжнародного співробітництва у боротьбі з ухиленням від сплати податків. Ця
країна є однією з перших, яка (28 червня
1989 року) приєдналася до Конвенції про
взаємну адміністративну допомогу в податкових спорах, розроблену та запроваджену
Радою Європи та ОЕСР від 25 січня 1988
року [12], у ст. 4 якої для надання адміністративної допомоги у податкових справах передбачається обмін інформацією, що
може бути доречною для встановлення розміру отриманих доходів для визначення сум
податків та зборів, а також стягнення податкової заборгованості (податкову інформацію). Всі країни-учасники цієї конвенції
повинні надавати податкову інформацію в
автоматичному режимі (коли інформація
збирається відповідними органами однієї
країни-учасниці Конвенції, переводиться в
електронний вигляд за розробленими між
країнами стандартами або за стандартом
ОЕСР, та передається іншій країні-учасниці
Конвенції) або за запитом (коли компетентні органи однієї країни-учасниці Конвенції
звертаються до компетентних органів іншої країни-учасниці Конвенції з проханням
надати їм інформацію, необхідну для нарахування податків, у тому числі щодо отриманих доходів або придбаного майна на території цієї країни).
Розповсюдження зазначеної Конвенції у
світі не було рівномірним. І хоча її запровадження визначалося як прогресивний крок
у боротьбі з ухиленням від сплати податків
на міждержавному рівні (в деяких публікаціях вона визначається як «клуб податкової
взаємодопомоги» [13]) проте з 1989 до 2009
року до цієї Конвенції приєдналися лише
15 країн – Норвегія (1989), Швеція (1989),
Фінляндія (1989), Нідерланди (1990), Нова
Зеландія (1990), Бельгія (1992), Ісландія
(1996), Польща (1996), Азейбайджан (2003),
Франція (2203), Україна (2004), Італія (2006),
Великобританія (2007), Німеччина (2008)
[14] (при цьому, деякі країни, хоч і приєдналися до цієї конвенції, проте не імплементу-

вали її норм у вітчизняне законодавства (наприклад, Україна, ратифікувала Конвенцію
про взаємну адміністративну допомогу в
податкових спорах в 2004 році, а чинності її
норми на території цієї країни набули лише
в 2013 році [15])).
Ситуація залишалася без суттєвих змін
до 2009 року, коли хвиля економічної
кризи, яка зачепила інтереси насамперед
США, змусила цю країну застосувати свій
політичний вплив на міжнародній арені
до активізації приєднання інших країн до
вищевказаної Конвенції, оскільки за умов
отримання податкової інформації про доходи своїх резидентів та їх оподаткування
США розраховувало поповнити бюджет на
суму до 10 млрд. доларів [16]. У результаті
активних дій США до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових спорах з 2009 по 2014 рік приєдналося більше 40 країн (Іспанія (2009), Корея
(2010), Мексика (2010), Португалія (2010),
Словенія (2010), Аргентина (2011), Австралія (2011), Бразилія (2011), Індонезія
(2011), Канада (2011), Молдова (2011), Південна Африка (2011), РФ (2011), Туреччина (2011), Японія (2011), Гватемала (2012)
Індія (2012), Колумбія (2012), Коста-Ріка
(2012), Колумбія (2012), Мальта (2012), Румунія (2012), Туніс (2012), Албанія (2013),
Андорра (2013), Естонія (2013), Китай
(2013), Казахстан (2013), Латвія (2013),
Ліхтенштейн (2013), Литва (2013), Люксембург (2013), Марокко (2013), Нігерія
(2013), Саудівська Аравія (2013), Словаччина (2013), Чилі (2013), Хорватія (2013),
Греція (2014), Камерун (2014), Філіппіни
(2014) [14]).
Наявність інформації щодо доходів, які
отримують на території цих країн резиденти США, суттєво розширило можливості цієї
країни у наповненні власного бюджету, враховуючи, що з більшістю із зазначених країн
США уклала договори за Типовим (модельним) договором про уникнення подвійного
оподаткування США 1976 року, за якими,
як зазначалося раніше, доходи резидентів
США, незважаючи на місце їх отримання,
підлягають оподаткуванню за законодавством США та повинні надходити до бюджету цієї країни.
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Крім того, під тиском США до зазначеної Конвенції приєдналися: з 15 жовтня
2013 року – Швейцарія, з 1 січня 2014 року
– Кайманові острови, з 1 березня 2014 року
– Бермудські острови та Британські Віргінські острови, з 10 липня 2014 року – Кіпр
[13] та деякі інші офшорні зони, в яких приховувати незаконно отримані доходи стало
традиційним.
Проте приєднання цих країн та зон до
Конвенції ще не імплементувало її норми на
їх територіях. Деякі з країн-учасниць Конвенції затягують її імплементацію в національне законодавство з метою відтягування
застосування норм Конвенції; деякі (як наприклад Австрія, Ізраїль, РФ, Туреччина та
ін.) взагалі ігнорують вимоги цієї Конвенції
щодо надання податкової інформації, пояснюючи свої дії або відсутністю електронних
систем, які б забезпечували електронний
обмін необхідною податковою інформацією, або прагненням забезпечити конфіденційність інформації про платника податків
та отримані ним доходи, обумовлену національним законодавством [1, с. 123]. Швейцарія, яка має репутацію «банківського сховища для незаконних доходів», підписавши
Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових спорах 15 жовтня 2013
року, зробила оговорку щодо обміну податковою інформацією, замість чого запропонувала сплачувати фіксований податок з
рахунків іноземних клієнтів за умови збереження повної анонімності вкладників. Зазначена система отримана назву «Rubik» [16]
і застосовується з усіма країнами-учасницями Конвенції, крім США. З США Швейцарією укладено спеціальну угоду, розроблену
на підставі Закону США «Про оподаткування іноземних рахунків» (Foreign Account Tax
Compliance Act – FATCA), що набув чинності
1 січня 2013 року [17], згідно з яким іноземні фінансові установи повинні надавати до
IRS інформацію про банківський рахунок,
який належить громадянину або резиденту
США, його ім’я, адресу та індивідуальний
податковий номер, суми залишку на рахунку, валюти, у якій зроблено вклад, номеру
рахунку, загальну суми надходжень та списань з рахунку. Ні з одною іншою країною
Швейцарія не уклала подібної угоди, навіть
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

незважаючи на погрози з боку ЄС [18, с. 16].
Отже, США забезпечує власні податкові інтереси, використовуючи становище на міжнародній арені, яке дозволяє їй впливати на
інші країни й укладати міжнародні угоди,
що надають можливість цій країні відстежувати доходи/витрати власних резидентів,
що приховуються/здійснюються ними в інших країнах або офшорних зонах.
Таким чином, приховуванню доходів
власними резидентами в інших країнах,
США протиставила систему міжнародних
податкових угод, укладення яких вдалося
досягли завдяки міжнародному авторитету
цієї країни і норми яких забезпечують ефективне інформування податкових органів
США про доходи та витрати, які отримуються, розміщаються або здійснюються резидентами США в інших країнах. Виявлення
таких доходів (або невідповідностей між задекларованими доходами та здійсненими
резидентами США витратами в інших країнах) відносить їх до незаконних, внаслідок
чого відповідно до законодавства США вони
підлягають оподаткуванню.
Підсумовуючи зазначене, констатуємо,
що оподаткування незаконних доходів у
США має наступні особливості: 1) базується
на прецендетній системі права; 2) розгляд
незаконності отриманих доходів і призначення покарання за податкові проступки
здійснюється податковим судом, який спеціалізується виключно на розглядах податкових спорів; 3) визнання незаконності
доходів здійснюється шляхом доведення невідповідності між задекларованими доходами та витратами, що здійснила фізична особа; 4) отримання незаконних доходів слугує
доказом ухилення від сплати податків; 5) для оподаткування незаконних доходів
достатнім є укладення процесуальної угоди з фізичною особою з визнанням її вини в
ухиленні від сплати податків; 6) приховуванню доходів власними резидентами в інших
країнах, США протиставила систему міжнародних податкових угод, укладення яких
вдалося досягли завдяки міжнародному авторитету цієї країни; 7) норми міжнародних
угод США з іншими країнами забезпечують
ефективне інформування податкових органів США про доходи та витрати, які отри-
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муються, розміщаються або здійснюються
резидентами США в інших країнах.
Застосування досвіду США в Україні
щодо оподаткування незаконних доходів
не тільки недоцільно, але й матиме негативні наслідки, внаслідок відмінностей
у системах права, судових систем, процесуальних особливостей кримінального
та податкового законодавств, а головне –
відсутності в Україні системного підходу
до укладення міжнародних угод з іншими країнами та офшорними зонами, які б
забезпечували податкові інтереси нашої
країни. Введення оподаткування доходів
фізичних осіб, визначениих контролюючим органом за результатами проведеної
документальної перевірки із застосуванням методу контролю за витратами та доходами платників податків – фізичних осіб
(фактично – незаконних доходів) призведе
до посилення податкового тягаря на незаможних платників податків та «середній клас», у той час як фізичні особи, що
отримують дійсно великі незаконні доходи, зможуть приховувати їх, розміщуючи
в банківських установах інших країн та
офшорних зон, купуючи там нерухомість
та здійснюючі інші дії, протистояти яким
уряд України на сучасному етапі не зможе. Оподаткування незаконних доходів в
Україні насьогодні є передчасним.
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АНОТАЦІЯ
Автор розглядає досвід США щодо оподаткування незаконних доходів фізичних
осіб. Аналізується система права, яка забезпечує оподаткування незаконних доходів, досліджується генезис оподаткування таких
доходів, процесуальні особливості доказування
отримання подібних доходів. Особлива увага
приділена досвіду США щодо боротьби з приховуванням отриманих доходів (здійснених фізичними особами витрат) в інших країнах та
офшорних зонах. Зроблено висновок про передчасність оподаткування незаконних доходів в
Україні.

SUMMARY
The author considers an experince of the
USA in the taxation of the illegal incomes of the
individuals. Legal system which provides the
taxation of the illegal incomes is analyzed, genesis
of the taxation of such an income, as well as the
procedural features of the proof of the acquisition
of similar incomes are investigated. The special
attention is paid to the experience of the USA on
the struggle with the concealment of the incomes
(expenses of the individuals) in other countries and
offshore zones. The conclusion is drawn about the
prematurity of the taxation of the illegal incomes in
Ukraine.
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ÎÍÀØÊÎ Àíàòîë³é Âàëåð³éîâè÷ - îô³öåð ä³þ÷îãî ðåçåðâó ÑÁ Óêðà¿íè
Останнім часом спостерігається стала
тенденція до зростання сприйняття громадянами поширеності корупції у більшості
сфер суспільного життя, що підтверджується
висновками відомої міжнародної організації
«Transparency International»
В Україні корупція має загальнонаціональний системний характер і справляє визначальний вплив на українську політику, економіку
та інші сфери суспільного життя. Висока вартість життя та низький рівень правової та політичної культури в Україні обумовлюють поширення корупції як суспільного явища. Вона
є найсуттєвішою причиною падіння рівня суспільної довіри до всіх інституцій державної влади. Відповідно, рівень довіри суспільства відображається не тільки на діяльності державних
органів влади, а й на діяльності правоохоронних органів, зокрема тих, які безпосередньо
уповноважені протидіяти цьому негативному
явищу – корупції. Зокрема відсутність довіри
суспільства до правоохоронних органів впливає на їх спроможність виявляти та припиняти
корупційні правопорушення, викривати факти системної корупції, пов’язаної із вимагання
чиновниками на систематичній основі у громадян неправомірної вигоди за прийняття тих
чи інших рішень.
Така ситуація, передусім, пов’язана із тим,
що в Україні недостатньо розвинені механізми громадського контролю за правозастосовчою діяльністю правоохоронних органів.
Діяльність правоохоронців тільки останнім
часом, через нещодавні суспільно-політичні
події в Україні, почала бути більш відкритою

для суспільства, зокрема, через виступи керівників правоохоронних органів перед громадськістю, їх участь у спільних з громадськістю
заходах (засідання, круглі столи), виступи на
телеканалах національного телебачення, публікації в ЗМІ та на офіційних веб-сайтах правоохоронних відомств. Усе це, на сьогодні,
обумовлює потребу в подальшому розвитку
співпраці громадськості з правоохоронцями.
Положеннями статті 3 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції»
встановлено, що діяльність із запобігання і
протидії корупції ґрунтується на принципах:
участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні
таких заходів.
З урахуванням цих положень антикорупційного законодавства, а також, зважаючи на
потребу в існуванні всеохоплюючої системи
опосередкованого громадського контролю у
цій сфері, варто констатувати те, що громадський контроль за виконанням уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, у
тому числі й спецпідрозділами по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України, відповідних правозастосовчих заходів може реалізовуватись
у трьох основних формах:
- участь громадськості у загальнодержавних та інституційних заходах щодо запобігання і протидії корупції;
- державний захист осіб, які надають допомогу у здійсненні заходів з протидії і запобіганню корупційним правопорушенням;
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- контроль громадськості за діяльністю
державних інституцій, яка спрямована на
відновлення порушених, внаслідок вчинення корупційних дій, прав та інтересів особи.
Також варто зазначити, що в рамках реалізації вищезгаданої форми громадського
контролю можуть створюватись певні інституціональні утворення при органах державної влади, які і представлятимуть інтереси
громадськості у тому чи іншому державному
органі та забезпечуватимуть опосередкований контроль за їх діяльністю.
Усе вищенаведене лише підтверджує думку науковців про те, що забезпечення контролю, у тому числі й за службами безпеки,
можливе лише за умови дотримання певних
принципів контролю, до яких відносяться:
- принцип свободи слова і свободи друку.
Безумовно, найбільш важливим механізмом
контролю держави є право критикувати будьякий владний орган і право знати, що робить
влада, у тому числі і служби безпеки. Ефективність усіх інших видів контролю залежить від
міри доступу суспільства до інформації;
- національна безпека не може бути приводом для порушення фундаментальних
прав особи, сформульованих у конституції і
міжнародних конвенціях, включаючи право
на недоторканість приватного життя. Не даремно захист прав особи від влади сформульований в Американському Біллі про Права
у безумовних термінах. Білль про Права не
передбачає винятків для служб безпеки;
- інституціональний і процедурний
контроль, спроможний забезпечити діяльність спецслужб відповідно до норм чинного
законодавства, відкритого для суспільства.
Нещодавно Урядом України було прийнято рішення про утворення міжвідомчої
комісії з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок
корупційних правопорушень. Вказана комісія вирішує питання підготовки пропозицій
та рекомендацій щодо виявлення, арешту та
стягнення на користь держави коштів та іншого майна, що перебуває в Україні, іноземних державах і набуте внаслідок корупційних
правопорушень, у тому числі з використанням особливо відповідального становища в
Україні службовими особами, щодо яких введені міжнародно-правові санкції.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Таким чином, нещодавні суспільно-політичні події в Україні засвідчили ефективність
існування контролю з боку громадянського
суспільства за діяльністю органів державної влади. Сьогодні в Україні продовжують
формуватися нові інституційні утворення,
головною метою яких буде забезпечення суспільного контролю за діяльністю органів державної влади та правоохоронними органами
країни. З метою надання цьому суспільному
поступу системності, зокрема безпосередньо
в організаційному плані, варто діяти за певним алгоритмом, який передбачає поступове
корегування контрольних функцій, поетапну інтеграцію представників громадськості
у контрольну діяльність органів державної
влади з метою проведення поточного моніторингу стану забезпечення законності у їх
діяльності, і зрештою надання більшої прозорості при прийнятті ними тих чи інших
управлінських рішень, у тому числі через поширення такого методу громадського контролю за ходом прийняття будь-яких рішень
як громадські обговорення їх проектів тощо.
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В статье проведена оценка роли ефективности государственного регулирования и
управления в системе бюджетно-налогового
планирования и контроля. Указано перечень
функций государственной системы, задания
государственной политики и недостатки относительно формирования этапов государственного регулирования.
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економічні функції, державна політика, законодавча
база, стратегія розвитку.

Постановка проблеми
У сучасних умовах господарювання,
втручання держави в хід економічних процесів відіграє суперечливе значення. Зовнішньоекономічне регулювання в умовах
ринкової економіки відбувається з урахуванням інтересів, передбачень та принципових аспектів діяльності всіх суб`єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Якщо ж
вести мову про втручання держави у перебіг внутрішніх політичних, соціальних та
економічних процесів, можемо стверджувати, що держава здійснює більш суттєвий
та вагомий вплив. Державне регулювання
спостерігається практично у всіх сферах фінансово-господарської діяльності суб’єктів
господарювання й охоплює досить широке
коло економічних питань .
Стан дослідження
Теоретичні питання методів податкового механізму знаходять відображення у працях В.Г. Дем’янишина, М.П. Кучерявенка,

Є.С. Вилкової, О.В. Балашової, Г.Ю. Ісаншоної, С.А. Баканової, Л.Ф. Вардересян,
Васильєвої М.В., Лабоцкого В.В., Юткиної Т.Ф., Н.І. Козьмук, П. Бечко, О. Десятнюк, Ю. Іванова, А. Крисоватого, Т. Реви,
В. Онищенка, Ю. Панури, М.Сичевського
та ін. дослідників. Проте, у наукових колах
немає єдиної думки щодо змісту етапів податкового планування та контролю в Україні та методів їх впровадження у практику.
Незважаючи на багатогранні наукові дослідження, на сьогоднішній день залишаються невирішеними проблеми у загальних
підходах до організації ефективного податкового контролю в нашій державі. Виходячи з цього, актуальність теми дослідження
обумовлюється необхідністю всебічного наукового дослідження особливостей реалізації податкового контролю в цілому та фінансових основ його проведення зокрема.
Мета статті
Метою дослідження є вирішення наукової проблеми формування ефективної системи державного контролю у всіх галузях
діяльності. При цьому, особливу увагу приділено саме формуванню системи фіскального контролю як важливого елемента забезпечення поповнення дохідної частини
державного бюджету.
Виклад основного матеріалу
Контроль за сплатою податків та зборів
на сьогодні займає самостійне місце в загальній контрольній діяльності державних
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органів і вимагає досконалого нормативного (при узгодженні змісту господарського
та податкового законодавства) підґрунтя.
У бюджетній і податковій системах
України наразі відбувається процес реформування:
– нова редакція Бюджетного кодексу
України направлена на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку
і більшої гнучкості бюджетного процессу
[2];
– Податковим кодексом України започатковано зміни в оподаткуванні та адмініструванні податків, задекларовано, як
один із пріоритетних напрямів реформування податкової системи України, поступове зниження ставок податків.
У цих умовах особливого значення набуває питання контрольної діяльності органів державної влади та правова регламентація її елементів.
Державне регулювання пов’язане зі
здійсненням властивих державі економічних функцій, найважливішими з яких є:
– забезпечення законодавчої бази та
суспільної атмосфери, що сприяє ефективному функціонуванню економіки;
– забезпечення конкурентоздатності
економіки і захист національного виробництва;
– оптимізація структури національної
економіки за допомогою перерозподілу ресурсів згідно з цілями, визначеними у довгостроковій стратегії розвитку;
– забезпечення процесу соціально-справедливого перерозподілу доходу.
Ці економічні функції знаходять своє
відображення в державній податковій політиці, основними завданнями якої є:
– забезпечення держави фінансовими
ресурсами;
– створення умов для регулювання економіки в цілому;
– згладжування рівня доходів населення у процесі розвитку ринкових відносин.
Приорітетним напрямом державної
податкової політики є створення сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності та стимулюванні економічного зростання за допомогою досягнення оптимального сполучення особистих
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

і суспільних інтересів, тобто оптимального
співвідношення між коштами, що залишаються в розпорядженні платника податків,
і коштами, що перерозподіляються через
податковий і бюджетний механізми.
Враховуючи особливості державного
устрою та залежність функціонування всіх
державних структур від поповнення дохідної частини державного бюджету за рахунок саме податкових платежів, процес
контролю за правильністю та повнотою
сплати податків і зборів до державного бюджету посідає одне з важливих та провідних місць у дослідженнях вітчизняних та
зарубіжних науковців. Створення ефективної системи бюджетно-податкового планування і контролю є достатньо актуальною
проблемою сучасності. Поки що така система знаходиться у стадії становлення, і
необхідно ще дуже багато зробити в теоретичному і прикладному аспектах, щоб вона
була реалізована на практиці.
Аналізуючи процес формування бюджету в Україні та більшості економічно розвинених країн, слід відзначити той факт, що
сьогодні податки забезпечують від 70 до 90
відсотків усіх бюджетних надходжень[6].
Таким чином, світова практика доводить, що головним джерелом мобілізації
коштів та формування фінансових ресурсів
держави є саме податки. Держава може використовувати для покриття витрат й інші
джерела, але вони мають обмежений характер[7].
Необхідно зазначити, що управління у
сфері оподаткування починається з законотворчої діяльності (встановлення переліку податків і інших платежів, визначення
елементів системи оподаткування, розробка методики обчислення податків та форм
розрахунків із бюджетом). У свою чергу,
державний податковий контроль є складовим елементом державного регулювання економіки. Основним суб`єктом у сфері
податкового державного регулювання та
контролю виступає Державна фіскальна
служба України в розрізі відповідних Департаментів.
Відповідно до ст. 61 Податкового кодексу України «…податковий контроль
– система заходів, що вживаються конт-
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ролюючими органами з метою контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також
дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого
законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи.»
Основними контролюючими органами,
які здійснюють контроль за правильністю
та повнотою сплати до бюджетів податків
та зборів, є органи державної податкової
служби [8].
Сьогодні податкове законодавство визначає, що податковий контроль полягає
не лише у перевірці правильності нарахування та сплати до бюджету податків, а й у
веденні обліку платників податків та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби.
У нашому суспільстві ще не усвідомлена
небезпека системного ухилення від сплати
податків та зборів. Адже суспільна небезпека цього явища не зводиться лише до недоодержання бюджетом коштів і зростання
дефіциту бюджету, ухилення від оподатковування підриває основи ринкової конкуренції, ставить неплатника в більш вигідне
становище в порівнянні із сумлінним платником податків. Крім того, недоплата податку однією особою здійснюється за рахунок інших платників податків: держава вимушена збільшувати ставки або вдаватися
до нових видів оподатковування[3,4].
Визначення місця і ролі контролю за
сплатою податків та зборів у системі державного управління неможливе без визначення безпосередньо функцій державного
управління.
Функція, у загальному розумінні, означає обов’язок, призначення, коло діяльності, працю, виконання, діяльність і т. ін. [5]
Функція управління – це об’єктивно необхідна, відносно самостійна частина управлінської діяльності конкретного суб’єкта
управління, яка характеризується специфічно визначеною формою та змістом,
особливим просторово-часовим відображенням. Нижник Н.Р. визначає функцію
державного управління як специфічний за
предметом, змістом і засобами забезпечен-

ня цілісний управляючий вплив держави, у
якому можна не лише виділяти й описувати
функції державного управління, а й аналізувати розподіл кожної функції державного
управління “по вертикалі” і “по горизонталі” державних органів, тобто функціональну структуру державного управління.
Система управлінських функцій має
таку структуру:
1) аналіз – обов’язкова умова розробки об’єктивних управлінських рішень, неодмінна умова досягнення успіху системою
у сфері її діяльності;
2) прогнозування – встановлення потенціалу об’єкта, його розрахунок у часі та
просторі. Воно дає керівнику інформацію
про майбутній стан системи та керованих
об’єктів, передбачає вивчення їх стану в
минулому та теперішньому;
3) планування – розрахунок реалізації
шляхів і завдань розвитку об’єкта, підведення під них розрахованих гарантій реалізації (матеріальних, духовних, організаційних);
4) організація – впорядкування суб’єктів
і об’єктів управління, системи державного
управління в цілому й усього процесу державно-владного впливу з метою вирішення
завдань, що стоять перед державою;
5) регулювання – забезпечення оперативності управління, ефективності функціонування системи в умовах постійних зовнішніх та внутрішніх впливів на неї. Воно
передбачає розробку та організацію виконання оперативних управлінських рішень,
їх корегування, навчання працівників дій у
конкретних ситуаціях;
6) координація – приведення у відповідність діяльності різних об’єктів, які перебувають у фарватері реалізації єдиної
мети, але безпосередньо не пов’язаних між
собою;
7) контроль – відслідковування процесу
діяльності, а також встановлення реальних
витрат і результатів управлінської діяльності, а також її всебічної ефективності. Він
дає можливість оцінити зроблену роботу та
визначити шляхи підвищення її ефективності.
Аналіз служить засобом виявлення і
оцінки значущості проблем, що постають

141

Åêîíîì³êà

перед конкретним органом, формулювання їх у цілому, визначення об’єктивно необхідних функцій, обґрунтування структури та підвищення ефективності діяльності з виконання поставлених завдань.
Навіть, якщо цілі органу визначені вищими рівнями системи управління, то і в
цьому разі аналітична робота забезпечує:
виявлення часткових проблемних ситуацій, висунення та з’ясування конкретних
проміжних цілей управління; вибір основних напрямів діяльності; визначення та
оцінку окремих дій щодо досягнення намічених цілей.
Зі сказаного випливає, що успішній та
ефективній контрольно-наглядовій діяльності передує аналітична робота, яка включає в себе вивчення державно-правового
регулювання контрольно-наглядової діяльності у сфері оподаткування, виявлення
причин порушень податкового законодавства та ін. Показником ефективності аналітичної роботи є вироблення професійно компетентних, законних та своєчасних
управлінських рішень, спрямованих на
усунення існуючих недоробок, розв’язання
суттєвих проблем, складання прогнозу розвитку криміногенної ситуації у сфері оподаткування тощо.
Основною метою аналітичної роботи є:
– забезпечення безперервного спостереження за оперативною обстановкою і результатами службової діяльності;
– систематичне інформування органів
влади та управління, керівництва правоохоронних органів про виявлені в результаті контрольної діяльності правопорушення
у сфері оподаткування і завдання органів
щодо вжиття заходів стосовно їх усунення;
– своєчасне застосування заходів щодо
посилення ролі контролю у сфері оподаткування ;
– підвищення якісного рівня контрольно-наглядової діяльності у сфері оподаткування шляхом своєчасного і цілеспрямованого прийняття управлінських рішень на
рівні керівництва (реалізація комплексних
та перспективних завдань);
– підготовка змістовних матеріалів та
пропозицій, на підставі яких можливе прийняття ефективних нормативно-правових
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

актів з боку владних структур держави.
Прогноз як функція державного управління має за мету упереджене опрацювання ефективних заходів з питань контролю у
сфері оподаткування. Прогнозування можна розглядати як самостійну управлінську
функцію або складову функції планування.
Прогноз щодо ролі контролю у сфері
оподаткування та щодо розвитку криміногенної ситуації у цій сфері повинен ґрунтуватися на об’єктивних передумовах суспільно-політичного та економічного характеру, відомостях правоохоронних та контролюючих органів, кредитно-фінансових
установ та інших органів, експертних оцінках фахівців, причетних до контрольно-наглядової діяльності у сфері оподаткування.
Планування як функція управління
– визначення завдань конкретними підрозділами на основі загальних цілей системи та складання відповідної системи
взаємопов’язаних завдань, які визначають
порядок і терміни виконання комплексу
або окремих заходів [1].
Планування забезпечує послідовний
розвиток системи управління, обґрунтування конкретних завдань, термінів, цілей та
шляхів їх реалізації, програми дій на перспективний період. Успішне розв’язання
завдань перспективного та поточного планування, оперативного управління, найбільш раціонального використання сил та
засобів потребує постійного аналізу факторів, що впливають на стан контрольної
діяльності. Це передбачає, у свою чергу,
безперервне збирання інформації про виявлені правопорушення та про найбільш
ефективні шляхи їх усунення.
Якість і ефективність проведених податкових перевірок багато в чому залежать
від ретельної підготовки і планування. Організація контрольної діяльності і використання тих або інших методів і форм податкового контролю здійснюється на основі
розроблювальних планів і програм проведення податкового контролю.
Планування є однією з основних базових функцій податкового контролю уповноваженими органами. При цьому існують різні види планів контрольної роботи:
річні, перспективні, поточні і т.д. Плану-

142

Êîçüìóê Í.². - Ì³ñöå ³ ðîëü êîíòðîëþ çà ñïëàòîþ ïîäàòê³â òà çáîð³â...

вання є першим етапом контрольної роботи, у ході якого визначаються завдання
і цілі податкових перевірок, здійснюється
вибір об’єктів контролю, складається перелік питань, які підлягають перевірці, програма податкових перевірок, визначаються
терміни реалізації контрольних заходів, а
також виконавці.
Важливе значення в діяльності органів
управління займає функція організації. Під
організацією як функцією управління можна розуміти:
а) діяльність щодо побудови та вдосконалення структури системи;
б) діяльність із втілення в життя управлінських рішень у межах функціонування
визначеної та стабільної системи.
Організація контролю як функції управління реалізується через:
– визначення соціальної потреби та
можливості її реалізації, формулювання
проблеми (визначення стратегічної мети,
тактичних підцілей її реалізації);
– проектування структури системи
контролю у сфері оподаткування;
– організацію праці співробітників (керівників, спеціалістів, обслуговуючого та
технічного персоналу);
– проведення адміністративно-організаційних заходів (зборів, нарад, засідань та
інше);
– визначення можливостей обсягу забезпечення виконання функцій контролю
(матеріально-технічного, фінансового, кадрового, інформаційно-технологічного та
іншого забезпечення).
Висновки
Галузь державного управління передбачає ряд функцій, що в сукупності і представлені в якості системи бюджетно-податкового регулювання і контролю. Якщо
складова регулювання представлена інституцією законотворчої діяльності, то система контролю проявляє себе шляхом проведення відповідних контрольних заходів
представниками державних органів влади.
Якість і ефективність проведених податкових перевірок багато в чому залежать від
ретельної підготовки і планування. Організація контрольної діяльності і викорис-

тання тих або інших методів і форм податкового контролю здійснюється на основі
розроблювальних планів і програм проведення податкового контролю, відповідальність за формування яких несуть органи
державного податкового контролю. Чітка
організація податкового контролю сприяє
проведенню контролю, що здійснюється у
формі перевірки, якій повинна відводитись
регулююча та керуюча роль. До організації
податкової перевірки входять, насамперед,
ретельна підготовка до неї, визначення
цілей, складання програми, здійснення у
встановленому порядку заходів податкового контролю, оформлення матеріалів податкової перевірки і вживання заходів з виявлення і запобігання порушенням порядку і термінів сплати податків і зборів.
Отже, саме планування є однією з основних базових функцій податкового контролю уповноваженими органами. Планування є першим етапом контрольної роботи, у ході якого визначаються завдання
і цілі податкових перевірок, здійснюється
вибір об’єктів контролю, складається перелік питань, які підлягають перевірці, програма податкових перевірок, визначаються
терміни реалізації контрольних заходів, а
також виконавці. Провідне місце в податковій аналітичній контрольно-наглядовій
діяльності посідає аналіз та прогнозування
джерел та обсягів податкових надходжень
до державного бюджету. Прогноз, як функція державного управління, має за мету
упереджене опрацювання ефективних заходів з питань контролю у сфері оподаткування.
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SUMMARY
This article provides an evaluation of the role
of effective state regulation and control system of
fiscal planning and control. Specified the functions
of the state system, public policy objectives and
shortcomings in the formation stages of regulation.

АНОТАЦІЯ
У статті проведено оцінювання ролі ефективного державного регулювання та управління у системі бюджетно-податкового планування та контролю. Вказано перелік функцій
державної системи, завдання державної політики та недоліки щодо формування етапів
державного регулювання.
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реєстрах і звітності та ін. [10; 11]. На відміну від виробничих підприємств, на підприємствах ресторанного бізнесу відсутні такі
елементи виробничого процесу, як незавершене виробництво та наявність готової продукції на складі [14], винятком є лише кондитерські цехи з виробництва кулінарних
напівфабрикатів.

Осуществлена сравнительная характеристика существующих методов учета производственно-торговой деятельности предприятий ресторанного бизнеса. Сравнения
осуществлялось исходя из трех факторов:
поступление сырья и товаров, изготовление
блюд собственного производства, реализация
товаров. Выделено три группы предприятий
и обоснована целесообразность использования
метода учета для каждой из групп.
Ключові слова: ресторанний бізнес, торгівельний
метод, виробничо-торгівельний метод, виробничий
метод, надходження сировини, виготовлення страв
власного виробництва, реалізація товарів.

Постановка проблеми
Ресторанне господарство є досить специфічною галуззю, яка поєднує в собі виробництво і роздрібну торгівлю. Це позначилося на обліку виробництва готової продукції
(готування страв) на підприємствах громадського харчування. Функціонування закладів ресторанного бізнесу за умов гострої
конкурентної боротьби характеризується
складністю та неоднорідністю виробничоторговельної діяльності. Обліковому процесу таких підприємств притаманні певні
особливості: специфічний порядок калькулювання страв власного виробництва; встановлення цін та обчислення собівартості
реалізованої продукції; документування господарських операцій, зумовлених рухом товарно-матеріальних цінностей; відображення інформації про товарні запаси у системі
рахунків бухгалтерського обліку, облікових

Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Окремі питання бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного бізнесу
розглядались у працях таких вчених-науковцях, як: О. Алексевич [1], Є. Артемова [2], І. Десяткіна [3], Я. Качмарик [5],
А. Коваленко [6], О. Короп [7], Т. Лісіца
[8], І. Романків [13], Н. Ткаченко [15] та ін.
Водночас, досі залишаються невирішеними
питання щодо порядку відображення на
рахунках бухгалтерського обліку процесів
заготівлі, виробництва і реалізації, а також
проблеми, зумовлені оцінюванням внутрішніх взаємозв’язків між зазначеними процесами. Окрім того, потребують додаткового
дослідження різні способи обліку наявності
та руху товарних запасів, що створить передумови ефективного управління ними.
Мета статті
Зважаючи на викладене, метою статті є
порівняння існуючих методів обліку виробничо-торговельної діяльності підприємств
ресторанного бізнесу та уточнення їхнього
змісту.
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Виклад основного матеріалу
Заклад ресторанного господарства — це
організаційно-структурна одиниця у сфері
ресторанного господарства, яка здійснює
виробничо-торговельну діяльність: виготовляє та (або) доготовляє, продає і організує
споживання продукції власного виробництва та закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів (п. 1.3 Правил№ 219) [12]. Особливість діяльності полягає
в тому, що в ресторанному господарстві комбінується і виробництво, і торгівля. Отже,
це торговельно-виробнича сфера діяльності, причому в поєднанні з наданням послуг.
До особливостей громадського харчування належить не тільки наявність елементів виробничої і торгової діяльності, а
й розгалужена й динамічна номенклатура
вироблюваної продукції – страви, напої. Ці
особливості діяльності підприємств громадського харчування зумовили специфіку і
проблеми обліку:
1) складність калькулювання собівартості готової продукції традиційними для
виробничої сфери методами (сировина і матеріали + зарплата + нарахування на фонд
оплати праці + амортизація + ...);
2) паралельне ведення двох видів обліку
– виробничого і торгового.
Як уже зазначалося, особливості обліку
в ресторанному бізнесі зумовлені поєднанням і виробництва, і торгівлі. Це призвело
до того, що існують два принципово різні
облікові методи, які супроводжують облік
громадського харчування з моменту появи
бухгалтерських стандартів. Ситуація і досі
не вирішилася на чиюсь користь. Порядок
організації бухгалтерського обліку в закладах ресторанного господарства викладено в
Методичних рекомендаціях № 157 [9]. Розділ 2 цих рекомендацій містить два підходи
до обліку в закладах ресторанного господарства: торговельний та виробничий.
Бухгалтерський облік відповідно до торговельного методу ведеться аналогічно до
обліку на підприємствах торгівлі. Але зауважимо, що застосування цього методу
не узгоджується з вимогами національних
стандартів бухгалтерського обліку, а також
з Інструкцією № 291 у частині правил заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

стосування рахунків 23 «Виробництво» і 28
«Товари» [4].
Згідно з виробничим методом калькуляція собівартості готової продукції проводиться як на виробничих підприємствах.
Цей метод базується на використанні стандартних методів та прийомів бухгалтерського обліку: веденні обліку запасів відповідно
до П(С)БО 9 та витрат відповідно до П(С)
БО 16. Підприємства ресторанного господарства можуть вибрати або торговельний
метод обліку, або виробничий, зазначивши
його в наказі про облікову політику.
У свою чергу, А.Л. Цюцяк та І.В. Десяткіна виділяють три методи обліку операцій
ресторанного господарства: торговельний,
виробничий, виробничо-торговельний [3].
Головною відмінністю торговельного та
виробничого методів обліку є те, що рахунок 26 «Готова продукція» не використовується, а інформація про виготовлення та реалізацію страв відображається за кредитом
рахунка 23 «Виробництво» в кореспонденції із дебетом рахунка 90 «Собівартість реалізації» в розрізі відповідних субрахунків.
Водночас, слід зазначити, що такий запис
доцільно складати під час списання вартості
виконаних робіт і наданих послуг, а не собівартості реалізованої продукції.
З метою бухгалтерського обліку діяльності ресторанний бізнес одночасно включає:
а) чисту роздрібну торгівлю купованими
товарами;
б) роздрібний продаж кухонної продукції для споживання її у ресторані.
При цьому важливо, що завжди має місце роздрібна ціна, структура якої містить
два елементи: собівартість купованого товару (або продовольчої сировини) і торгову
націнку ресторану. Отже, відмінність ресторану від магазину полягає тільки у наявності кухні.
Проаналізуємо, що спільного у ресторану з промисловим виробництвом? Лише
«переробка-доробка» продовольчої сировини на кухні, та й ця схожість є доволі поверховою (більше за назвою деяких операцій,
ніж за суттю). Оскільки кухня ресторану —
це кулінарія, то тут здійснюється спрощене
калькулювання собівартості страв, тобто
враховується лише собівартість сировини.
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Адже після короткочасної та недорогої переробки (дуже часто під замовлення клієнта) така сировина стає товаром, призначеним для швидкого споживання (на місці у
ресторані). За мірою впливу на початковий
продукт приготування страв та напоїв у
ресторані є значно ближчим до передпродажної підготовки товарів у торгівлі, ніж до
промислового виробництва на ринок, коли
готова продукція може зберігати свої якості
тривалі строки і протягом їх неодноразово
перепродуватися. Щодо реалізації, то ресторани укладають з клієнтами усний договір
роздрібної купівлі-продажу товарів, тимчасом як промислові підприємства — договір
постачання. Адже промисловість належить
до сфери матеріального виробництва, а ресторани — до сфери обігу.
Зведемо дані виконаного аналізу у таблицю 1.

Таким чином, ресторанний бізнес за
своєю специфікою (враховуючи, зокрема,
спосіб і мету калькулювання) – це роздрібна торгівля (продаж) продуктами харчування, як купованими, так і стравами власного
приготування(кухонною продукцією) з наданням клієнтові можливості споживання
на місці продажу. А самостійною галуззю
вважати діяльність ресторанів можна лише
умовно.
Усі підприємства ресторанного господарства для цілей бухгалтерського обліку
можна поділити на три великі групи:
1) підприємства ресторанного господарства, на яких сировина та напівфабрикати проходять дуже простий технологічний
процес (охолодження, розігрівання, порціювання та оформлення);

Таблиця 1. Спільні та відмінні ознаки у діяльності підприємств ресторанного бізнесу,
роздрібної торгівлі та промисловості
Ознаки

Вид діяльності
Промисловість

Ресторанний бізнес

Роздрібна торгівля

Сфера економіки

Матеріальне виробництво

Сфера обігу

Сфера обігу

Наявність виробництва

Виробничі цехи

Кухня, обладнання
у барі

Обладнання для
передпродажної підготовки товарів

Калькулювання собівартості продукції

Повна собівартість
виробництва продукції

Скорочена собівартість приготування
страв (тільки собівартість сировини)

Обчислення собівартості товарів

Мета калькулювання

Контроль собівартості

Обчислення роздрібної ціни

Обчислення роздрібної ціни

Продаж власної продукції

Продаж промислової продукції

Продаж купованих
товарів

Ні

Так

Так

Вид договору з реалізації продукції,
товарів

Договір постачання

Договір роздрібної
купівлі-продажу

Договір роздрібної
купівлі-продажу

Структура ціни

Промислова

Роздрібна

Роздрібна

Вид розрахунків за
реалізовану продукцію, товари

Безготівкові розрахунки через банки

Готівкові та безготівкові розрахунки
через РРО

Готівкові та безготівкові розрахунки
через РРО

Продаж страв та на- Як такої немає, але є
поїв власного приго- передпродажна підтування
готовка товарів
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2) невеликі заклади ресторанного господарства, яким притаманний нескладний
технологічний процес приготування їжі.
3) заклади ресторанного бізнесу із значними обсягами діяльності, технологічний
процес яких характеризується виготовленням продукції складного приготування із
утворенням залишків незавершеного виробництва.
Зазначеним підприємствам першої групи доцільно застосовувати торговельний
спосіб обліку без калькулювання вартості
страв власного виробництва. Його застосування є доцільним в окремих закладах,
діяльність яких спрямована на реалізацію
функції споживання. Проте використання
рахунку 23 «Виробництво» тоді є зайвим.
Такі заклади в сучасних умовах господарювання є достатньо поширеними, вони
тяжіють до центрів дозвілля і представлені
буфетами, закусочними тощо. У них немає
технологічних ознак галузі, в обсязі їх реалізації превалюють придбані товари, тобто
додана вартість створюється, як правило,
саме у збутовій діяльності.
Для закладів другої групи характерним
є відображення операцій з виробництва та
реалізації страв за виробничо-торговельним
способом обліку, а тому при калькулюванні
продукції власного виробництва доцільно
враховувати тільки спожитий сировинний
набір. При цьому, визнані непрямі виробничі витрати без їх розподілу між об’єктами
калькулювання слід включати до собівартості реалізації. В основу реалізації цієї моделі покладено калькуляційні картки та розрахунок реалізованої торговельної націнки,
що базується на застосуванні рахунку 28
«Товари».
Такі методичні підходи були використані в процесі реформування обліку значною
частиною підприємств харчування. Цей варіант отримав назву торговельно-виробничого підходу. Так, відповідно до Інструкції
№ 291 під час використання торговельновиробничого підходу на рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, які надійшли на підприємство з метою продажу. Також зазначається,
що цей рахунок можуть застосовувати і заклади ресторанного господарства.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Однак можливість застосування рахунку
28 «Товари» обмежена операційною діяльністю, у процесі якої підприємства ресторанного господарства купують товари для
подальшого продажу без будь-якої доробки. Тому облік сировини, використаної на
приготування страв і кулінарних виробів,
здійснюється на рахунку 23 «Виробництво»
за обліковими цінами, за які взяті ціни продажу.
Таким чином, на практиці обліковці під
час використання торговельно-виробничого підходу найчастіше його зводять до методики обліку в торговельних підприємствах.
При цьому рахунок 23 «Виробництво» для
відображення вартості виготовлених готових страв використовується за аналогією
до рахунку 28 «Товари», на якому вказують
лише вартість сировини, використаної для
виготовлення страви, а всі інші витрати вважають витратами періоду і відносять на рахунки витрат періоду.
У частині обліку запасів застосування
торговельно-виробничого підходу на практиці зводиться до ототожнення сутності підприємств ресторанного господарства з торговельними підприємствами.
Закладам третьої групи доцільно систему
бухгалтерського обліку наблизити до виробничого процесу промислових підприємств.
За такого способу обліку виправданим є
застосування окремого рахунка 26 «Готова
продукція», на якому узагальнюватиметься
інформація про наявність та рух страв власного виробництва, а до собівартості продукції, окрім матеріальних, доцільно включати
й інші прямі виробничі витрати.
На наш погляд, прогресивнішим є виробничий метод, оскільки він не тільки
відповідає вимогам національних бухгалтерських стандартів, а й гарантує більш
правильне відображення результатів діяльності. Але внаслідок того, що виробничий
метод порівняно з торговельним є трудомісткішим, більшість бухгалтерів надають
перевагу торговельному методу.
Висновки
На підприємствах ресторанного господарства облікове відображення операцій з
постачання товарних запасів, виготовлен-
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ня і реалізації страв власного виробництва
здійснюють із використанням торговельного, виробничо-торговельного й виробничого способу обліку виробничо-торговельної
діяльності. Застосування таких способів залежить від обсягів здійснюваних операцій
та організації технологічного процесу виготовлення страв.
Варто зазначити, що повною мірою застосовувати виробничий метод буде зручно
лише великим підприємствам громадського
харчування, де є можливість організувати
облік праці і заробітної плати, а також амортизації, у розрізі конкретних видів продукції й асортиментних позицій.
Але не завжди підприємства громадського харчування в змозі організувати облік
праці, заробітної плати й амортизації, що
відповідає перерахованим вимогам. Зокрема, це стосується невеликих кафе, барів, і
інших суб’єктів малого підприємництва, що
працюють у сфері громадського харчування.
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АНОТАЦІЯ
Осуществлена сравнительная характеристика существующих методов учета производственно-торговой деятельности предприятий ресторанного бизнеса. Сравнения
осуществлялось исходя из трех факторов:
поступление сырья и товаров, изготовление
блюд собственного производства, реализация
товаров. Выделено три группы предприятий
и обоснована целесообразность использования
метода учета для каждой из групп.

SUMMARY
The comparative characteristic of the existing
methods of the accounting of production and trade
activity of the enterprises of restaurant business is
provided. Comparison was carried out considering
three factors: receipts of raw materials and goods,
production of dishes of own production, realization
of goods. Three groups of companies are allocated
and expediency of use of a method of the account
for each group is proved.
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В статье обоснована роль государственной подсистемы инфраструктурного обеспечения рынка труда в повышении эффективности использования имеющегося трудового
потенциала страны. Исследована специфика
конфигурации украинского рынка труда. На
основе анализа динамики и структуры основных показателей зарегистрированного рынка
труда, а также данных, касающихся предоставления услуг Государственной службой
занятости Украины, выявлены проблемные
моменты в функционировании данной структуры, которые негативно влияют на уровень
использования трудового потенциала.
Ключові слова: соціально-трудові відносини,
безробіття, ефективна зайнятість, трудовий потенціал, капіталізація, робоча сила, ринок праці,
інфраструктура ринку праці, державна служба зайнятості

Постановка проблеми
У складних умовах адаптації вітчизняної системи соціально-трудових відносин до
умов ринкової економіки вирішальне значення для подолання проблем безробіття
та неефективної зайнятості має формування ринку праці, здатного своєчасно забезпечити капіталізацію трудового потенціалу
країни у висококваліфіковану робочу силу.
Однією із невід’ємних складових цивілізованого ринку праці є його інфраструктура
– система підприємств, організацій та закладів, що обслуговують ринок праці і забезпечують його нормальне функціонування
шляхом забезпечення ефективного посередництва у працевлаштуванні; сприяння

підвищенню або якісній зміні освітньо-кваліфікаційних характеристик потенційних
працівників; прогнозування тенденцій розвитку кон’юнктури на ринку праці та ін.
Особливе місце та роль при цьому належить
державній підсистемі інфраструктурної підтримки, оскільки загальною метою її діяльності є загальне покращення соціально-економічної ситуації в країні, у тому числі подолання проблем, пов’язаних із закріпленням
в українській економічній системі моделі
дешевої робочої сили, екстенсивним характером зайнятості, нерозвиненістю інституту
соціального діалогу між учасниками ринку
праці [9]. Це зумовлює актуальність досліджень, спрямованих на оцінювання результативності діяльності державних посередників на ринку праці у контексті створення
ними умов для трансформації накопиченого
трудового потенціалу країни в інтенсивний
продуктивний чинник економічного та соціального зростання.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Серед нещодавніх здобутків вітчизняних
та зарубіжних науковців у сфері вирішення
проблем функціонування та розвитку державної інфраструктурної компоненти ринку
праці слід відмітити:
– удосконалення методологічних підходів до критеріїв та показників оцінювання
соціальної, функціональної та організаційної ефективності діяльності державної служби зайнятості (О.М. Ковбаско [6]);
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– обґрунтування перспективних завдань
служби зайнятості на державному та регіональному рівнях щодо подолання розбалансованості ринку праці (Н.В. Кравцова [8]);
– розроблення концептуальних засад
організації інфраструктурної підтримки
гармонійного розвитку українського ринку
праці на основі виявлення основних тенденцій його розвитку та особливостей формування його інфраструктурної складової
(І.С. Марченко [10]);
– вироблення методологічних підходів до оцінювання ефективності діяльності
Державної служби зайнятості України та її
підрозділів (Ю.М. Маршавін [11]);
– вимірювання ефективності функціонування державних служб зайнятості на
основі застосування аналітичної методики
“витрати-вигоди” (Л. Беренц, Л. Деландер,
Дж. Мансонн [14]);
– виявлення причин низької результативності державних служб зайнятості у
збалансуванні ринку праці країн Європи
(К.А. Ларсен, П. Весан [15]);
– аналіз тенденцій розвитку ринків праці у взаємозв’язку з еволюцією інфраструктурної компоненти інституційного середовища та державної політики у сфері праці
та соціальної політики у країнах з транзи-

тивною економікою (Х. Леманн, А. Муравйов [16]).
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми
Віддаючи належне сформованому теоретико-методологічному забезпеченню, присвяченому різноманітним аспектам функціонування ринку праці, слід відмітити,
що цілісного бачення перспектив розвитку
державної підсистеми інфраструктурного
забезпечення ринку праці у взаємозв’язку
з стратегічними завданнями розвитку й капіталізації трудового потенціалу поки що не
сформовано.
Мета статті
Головною метою цієї роботи є аналіз
показників функціонування державної інфраструктури ринку праці в Україні та виявлення їх впливу на процеси використання
трудового потенціалу.
Виклад основного матеріалу
На українському ринку праці сформувалась та вже тривалий час зберігається специфічна конфігурація інфраструктурного забезпечення, коли переважна роль у наданні
посередницьких послуг належить єдиній

Рис. 1. Розподіл безробітного населення, яке шукало роботу, намагалось організувати
власну справу за способами пошуку роботи у 2013 р., % *
*побудовано на основі [1, с.99]
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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державній структурі – Державній службі зайнятості. Дані 2013 р. (рис. 1) відображають
типову структуру розподілу безробітного
населення за способами пошуку роботи, зокрема, 36,5% населення зверталися до державної інституції зайнятості, тоді як послугами приватних посередників скористався
тільки 1% безробітних осіб. Для порівняння у 2006 р. співвідношення державного
та приватного інфраструктурних елементів
становило відповідно 41,9% та 1%.
Потрібно зауважити, що такі високі показники звернень до державної служби зайнятості зумовлені, насамперед, необхідністю проходження офіційної реєстрацій у даній структурі з метою отримання допомоги
у зв’язку з втратою місця роботи. При цьому
виникає питання чи сприяє діяльність державного посередника підвищенню якісного
рівня освоєння наявного трудового потенціалу. Відповідь на нього передбачає аналіз ряду кількісних та якісних показників
ринку праці, а також даних, що стосуються
надання послуг державною службою зайнятості.
Динаміка показників зареєстрованого
ринку праці у 2010-2014 рр. свідчить про
поглиблення розриву між кількістю зареєстрованих безробітних та потребою роботодавців у працівниках на заміщення
вільних робочих місць, що відображається
у посилення навантаження на одну вакансію (табл. 1). Якщо у 2010 р. на одне вільне
робоче місце претендувало в середньому 8
осіб, то у 2014 р. даний показник збільшився до 15 осіб.
При цьому зберігаються значні розриви між попитом та пропозицією за всіма
професійними групами (рис. 2). Так, на

кінець 2014 р. дефіцит вакансій становив
476,9 тис. од., серед яких: 56,2 тис. од.
(11,8%) за групою законодавців, вищих
державних службовців, керівників, менеджерів; 43,4 тис. од. (9,1%) за групою професіоналів; 46,6 тис. од. (9,8%)за групою
фахівців; 27,8 тис. од. (5,8%) за групою
технічних службовців; 68,9 тис. од. (14,4%)
за групою працівників сфери торгівлі та
послуг; 24 тис. од. (5%) за групою кваліфікованих робітників сільського та лісового
господарства; 52,5 тис. од. (11%) за групою
кваліфікованих робітників з інструментом;
89,1 тис. од. (18,7%) за групою робітників з
обслуговування, експлуатації та контролю
устаткування; 68,4 тис. од. (14,3%) за групою найпростіших професій [2]. Така ситуація, серед іншого, є свідченням недостатньо ефективного виконання державною
службою зайнятості функції забезпечення
комунікації між учасниками ринку праці
та сферою освітніх послуг. Інформація,
що оприлюднюється Державною службою
зайнятості за результатами регулярних
моніторингів ситуації на ринку праці, носить переважно констатуючий характер,
оскільки лише фіксує наявний стан речей
та є непридатною для середньо- та довгострокового прогнозування з деталізацією
освітньо-кваліфікаційних вимог з боку роботодавців. У результаті підготовлені фахівці залишаються недостатньо затребуваними і виникає феномен “надлишкової
освіти”, коли працівники з високою формальною підготовкою виконують малокваліфіковані роботи [7, с.4-16], що вказує
на нераціональне використання освітньої
компоненти трудового потенціалу країни.

Таблиця 1
Основні показники зареєстрованого ринку праці у 2010-2014 рр.*
Роки
Показники
2010
2011
2012
2013
2014
Кількість зареєстрованих безробітних,
545,6
501,4
526,2
487,7
512,2
тис. осіб
Потреба роботодавців у працівниках на
65,4
59,3
48,6
47,5
35,3
заміщення вакантних посад, тис. осіб
Навантаження зареєстрованих безробітних на
8
8
11
10
15
одне вільне робоче місце, осіб
*джерело [5]
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Рис. 2. Співвідношення між попитом та пропозицією на ринку праці у розрізі професійних груп у 2014 р., тис. осіб*
*побудовано на основі [5]
Поглиблення негативних тенденцій на
українському ринку праці вочевидь повинно супроводжуватись посиленням активності державної структури зайнятості, насамперед у частині здійснення заходів активної підтримки безробітних (перенавчання, підвищення кваліфікації, стимулювання
створення нових робочих місць, сприяння у
започаткування власної справи тощо). Дані
табл. 2 демонструють зниження показників
працевлаштування безробітних. У 2010 р.
даний показник становив 744,5 тис. осіб, а рі-

вень працевлаштування (як співвідношення
чисельності працевлаштованих до загальної
кількості безробітних, що перебували на обліку Державної служби зайнятості) становив
53,8%. У 2014 р. були працевлаштовані тільки 494,6 тис. осіб, рівень працевлаштування
знизився до 33,7%.
Аналізуючи динаміку рівня працевлаштування за типом робочих місць, протягом 2010-2014 рр. можна констатувати, що
державна підсистема інфраструктурного забезпечує найбільш ефективне працевлашту-

Таблиця 2
Динаміка показників надання соціальних послуг Державною службою зайнятості
України у 2010-2014 рр.*
Роки
Показники
2010
2011
2012
2013
2014
Перебувало на обліку незайнятих громадян,
що мали статус безробітного, тис. осіб,
1384,5 1401,6 1353,2 1537,4 1468,5
з них отримували допомогу по безробіттю, тис.
осіб
1163,2 1201,5 1138,5 370,7
408,4
Працевлаштовано безробітних, тис. осіб
744,5
762,7
764,4
541,9
494,6
Рівень працевлаштування, %
53,8
54,4
56,5
35,2
33,7
Проходили професійне навчання, тис. осіб
203,3
215,6
221,1
217,0
202,2
Рівень охоплення навчанням, %
14,7
15,4
16,3
14,1
13,8
Охоплено профорієнтаційними послугами,
3831,6 4268,9 4086,0 4200,0 3558,6
тис. осіб
Брали участь в оплачуваних громадських
318,2
363,0
369,0
230,6
234,8
роботах, тис. осіб
*складено та розраховано автором за даними [1; 12]
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вання осіб, котрі належать до професійної
групи робітників з обслуговування обладнання (27% у 2014 р.), найпростіших професій та осіб без професії (15,4%), працівників
сфери торгівлі та послуг (13,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (12,3%).
Збільшення частки безробітних високої кваліфікації на фоні одночасного скорочення
попиту на них призвело до зниження рівня працевлаштування представників даної
професійної групи з 30,1% до 6,3%.
Істотно скоротилось число осіб, що отримували допомогу по безробіттю: з 1163,2
тис. осіб у 2010 р. до 408,4 тис. осіб. Кількість
безробітних, котрі пройшли професійне навчання у 2014 р. становило 202,2 тис. осіб,

що на 1,1 тис. осіб менше, ніж у 2010 р. При
цьому рівень охоплення навчанням осіб,
що перебували на обліку Державної служби зайнятості, знизився з 14,7% у 2010 р. до
13,8% у 2014 р. На 83,4 тис. осіб скоротилась
кількість осіб, які брали участь в оплачуваних громадських роботах. Найбільша частка осіб, котрі були залучені до навчальних
програм (понад 80%), підвищували кваліфікацію, тоді як перепідготовку проходили лише близько 12% осіб. Зважаючи, що
близько 1/5 осіб, які перебувають на обліку в
Державній службі зайнятості, не мають професії або раніше працювали на роботах, що
не потребують спеціальної підготовки, більше уваги повинно приділятись підвищенню

Таблиця 3
Динаміка окремих статей видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у випадку безробіття*
Роки
Статті видатків
2010
2011
2012
2013
Допомога по безробіттю та матеріальна
допомога у період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітного:
– абсолютне значення, тис. грн.
3023462,7 3772803,9 5082841,7 6246460,4
– в розрахунку на 1 особу, грн.
2599,3
3140,1
4465,5
16850,4
Одноразова виплата допомоги по
безробіттю для організації безробітними
107522,4 159427,5 117445,3 204091,4
підприємницької діяльності, тис. грн.
Професійна підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації безробітних:
– абсолютне значення, тис. грн.
– в розрахунку на 1 особу, грн.

689285,9
3390,5

Інформаційні та консультаційні послуги,
пов’язані з працевлаштуванням та їх
забезпечення:
– абсолютне значення, тис. грн.
133505,6
– в розрахунку на 1 особу, грн.
96,4
Профорієнтація та її забезпечення:
213114,9
– абсолютне значення, тис. грн.
55,6
– в розрахунку на 1 особу, грн.
Організація громадських робіт для
безробітних:
– абсолютне значення, тис. грн.
186452,1
– в розрахунку на 1 особу, грн.
586,0
Працевлаштування безробітних шляхом
надання дотацій роботодавцям, тис. грн.
404185,3
*складено та розраховано автором на основі даних [3]
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550709,0
2554,3

687298,0
3108,5

340039,3
1567,0

172 440,5
123,0

128473,7
94,9

92930,5
60,4

216330,9
50,7

60947,2
14,9

18490,7
4,4

301363,8
830,2

232905,3
631,2

131978,7
572,3

874470,3

955203,7

603208,9
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конкурентоспроможності некваліфікованої
категорії безробітних [10, c.83-84].
Водночас динаміка видатків бюджету
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (табл. 3), котрі виступають
джерелом фінансування соціальних послуг
Служби зайнятості, показує, що у 2014 р. порівняно з 2010 р. величина допомоги по безробіттю в розрахунку на одну особу збільшилась в середньому з 2599,3 грн до 16850,4
грн, тобто у 6,5 разів. Натомість скоротились
питомі значення фінансування всіх заходів
активної підтримки безробітних громадян,
а саме: професійної підготовки з 3390,5 грн
на 1 особу у 2010 р. до 1567 грн. у 2014 р.;
інформаційних та консультаційних послуг,
пов’язаних з працевлаштуванням та їх забезпеченням з 96,4 грн на 1 особу у 2010 р.
до 60,4 грн на особу у 2014 р.; профорієнтаційних послуг з 55,6 грн у на 1 особу у 2010
р. до 4,4 грн на 1 особу у 2014 р.; організації громадських робіт з 586 грн на 1 особу у
2010 р. до 572,3 грн на 1 особу.
Хоча протягом 2010-2014 р. на працевлаштування безробітних було виділено понад
2,8 млрд. грн. дотацій роботодавцям, трудовий капітал залишається недостатньо привабливим об’єктом інвестування роботодавців.
Серед видів професійного навчання роботодавці надають перевагу стажуванню на робочому місці. Йдеться про організацію на базі
власного підприємства стажування навчених
фахівців чи про підвищення фахового рівня
працівників або майбутніх кандидатів на робочі місця на базі навчальних закладів державної служби зайнятості [7, с.28]. Для вирішення даної проблеми, Державній службі
зайнятості необхідно переглянути чинний
порядок надання дотацій роботодавцям на
користь тих, хто реально готові взяти на себе
зобов’язання щодо навчання працівників.
Подібне зміщення пріоритетів державної політики зайнятості на користь пасивних заходів підтримки, котрі не впливають
на регулювання попиту та пропозиції несе
в собі ризик подальшого поглиблення несприятливих тенденцій на ринку праці, а
також негативно позначається на капіталізації трудового потенціалу, оскільки обмежує мотивацію економічно активного
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

населення до пошуку сфер найбільш ефективного застосування своїх знань, професійного самовдосконалення, ініціативність
до підприємницької діяльності, виявлення
інших резервів самозабезпечення на основі
самозайнятості.
Висновки і пропозиції
Аналіз динаміки та структури основних
показників зареєстрованого ринку праці,
а також даних щодо діяльності Державної
служби зайнятості, свідчить про наявність
ряду проблем у функціонуванні державної
підсистеми інфраструктурного забезпечення ринку праці. Основні з них стосуються:
забезпечення комунікації між учасниками
ринку праці та сферою освіти; сприяння
підвищенню конкурентоспроможності пошукачів роботи; забезпечення інформаційного базису для достовірного прогнозування тенденцій розвитку кон’юнктури на
ринку праці. У сукупності вони негативно
позначаються на процесах капіталізації
трудового потенціалу та потребують здійснення відповідного регулюючого впливу
з боку держави. Перспективним напрямом
подальших досліджень при цьому є проведення кореляційно-регресійного аналізу
взаємозв’язків між показниками діяльності
Державної служби зайнятості, обраними в
якості факторних ознак, та результуючим
інтегральним показником рівня капіталізації трудового потенціалу України.
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано роль державної
підсистеми інфраструктурного забезпечення
ринку праці у підвищенні рівня капіталізації трудового потенціалу країни. Досліджено специфіку конфігурації інфраструктури
українського ринку праці. На основні аналізу
динаміки та структури основних показників
зареєстрованого ринку праці, а також даних,
що стосуються надання послуг Державною
службою зайнятості, виявлені проблемні моменти у функціонуванні даної структури, що
негативно позначаються на рівні використання трудового потенціалу.

SUMMARY
The article considered the role of public
infrastructure subsystem of the labor market in
improving the efficient use of available employment
potential. The specificity of the configuration of the
Ukrainian labor market is investigated. Based on
the analysis of the dynamics and structure of the
main indicators of the registered labor market, as
well as data relating to the provision of services
by the State Employment Service of Ukraine, the
problem points in the functioning of this structure,
that have a negative impact on the level of use of
labor potential, are identified.
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ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÒÀ ÍÅÄÎË²ÊÈ Ë²ÇÈÍÃÎÂÈÕ ² ÎÐÅÍÄÍÈÕ
Â²ÄÍÎÑÈÍ Ó ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊ²É Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ÍÈÊÈÒ×ÅÍÊÎ Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà - êàôåäðà îáë³êó ³ àóäèòó Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
цікавленістю сторін відповідних відносин
до мінімізації можливих ризиків та максимізації можливого ефекту.

В статье рассмотрены особенности организации арендных и лизинговых отношений
в Украине. Проведен сравнительный анализ
исследуемых категорий, в ходе которого были
определены общие и специфические черты
аренды и лизинга. Определены преимущества
применения аренды и лизинга в хозяйственной деятельности при прочих равных условиях.
Ключові слова: оренда, лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, орендар, орендодавець, фінансовий
лізинг (оренда), оперативний лізинг (оренда)

Постановка проблеми
У сучасних умовах розвитку економіки
господарська діяльність підприємства може
здійснюватися не лише за рахунок придбання необоротних активів у власність, а й за
рахунок використання основних засобів на
умовах лізингу або оренди.
Так, для більшості господарюючих
суб’єктів використання транспорту, машин
та верстатів є необхідністю, яка пов’язана
із забезпеченням потреб господарювання.
Проте досить часто виникають ситуації,
коли господарюючий суб’єкт немає можливості придбати у власність потрібний йому
об’єкт. Саме в таких ситуаціях поширеними
є оренда або лізинг. З економічної точки
зору, орендні або лізингові відносини дають
змогу господарюючому суб’єкту не вилучати з обороту суттєві суми одноразово, отримуючи при цьому необхідні основні засоби.
Однак, у цих відносинах виникають певні
особливості та специфічності, пов’язані з заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Проблемні питання лізингу, оренди, як
об’єктів економічних відносин, досліджувалися вченими економістами, зокрема В. Базилевичем, В.Бочковим, О. Васильчишиною,
О. Гетьман, Н. Гурою, Ю. Деміним, С. Зарубенко, Д. Кацівим, І. Клименком, Г. Коблянською, М. Лещенком, І. Литвиненко,
О. Марценюк-Розарьоновою, Т. Мельник,
В. Швецем та ін.
У той же час, незважаючи на наявні дослідження з даної проблематики, актуальними залишаються питання визначення
специфічних особливостей лізингу та оренди в сучасних умовах господарювання.
Метою статті є дослідження переваг та
недоліків зазначених категорій задля обґрунтування найбільш вигідного способу
залучення необоротних активів у господарську діяльність господарюючого суб’єкта.
Виклад основного
матеріалу дослідження
Специфіка економічних відносин, що
складається при лізингу, обумовлена унікальністю конструкції, що забезпечує задоволення й органічне поєднання різних матеріальних потреб сторін лізингових операцій шляхом інвестування у предмет лізингу.
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Встановлено, що причиною актуальності
лізингу у найближчому майбутньому є ряд
його переваг, порівняно з іншими формами
інвестування, зокрема зниження потреби у
капіталі, можливість застосовувати прискорену амортизацію, оперативне оновлення
застарілого обладнання й технічного переозброєння виробництва. Отже, лізингову діяльність варто розглядати з двох точок зору:

по-перше, як матеріально-технічне постачання у вигляді концептуального
підходу до забезпечення підприємств і організацій матеріально-технічними ресурсами тривалого користування;

по-друге, як інвестиційну діяльності лізингових компаній або банків.
Вказані складові, доповнюючи одна
одну, утворюють сумарний економічний
ефект. При цьому лізинг як форма матеріально-технічного постачання має цілий ряд
переваг, порівняно із закупівельною діяльністю, оскільки вивільняє оборотні кошти
автотранспортних підприємств. У свою
чергу, лізинг як форма інвестицій дозволяє
лізинговим компаніям здійснювати певний
економічний ріст шляхом вкладення фінансових коштів у розвиток транспортної
галузі. Від результативності застосування
лізингу, чіткості, повноти, правильності та
впорядкованості документообігу за лізинговими операціями, узгодженості діяльності всіх структурних підрозділів у кінцевому
рахунку залежить ефективність роботи автотранспортного підприємства. Але суперечливість і складність теоретичних положень
лізингу ускладнюють функціонування системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу, не забезпечують достатню якість
інформаційної бази для прийняття ефективних рішень щодо господарської діяльності
автотранспортного підприємства [8].
Васильчишин О. зазначає, що певною
мірою лізинг схожий з банківським кредитуванням. Проте, для підприємства, що обере
не кредит для відновлення матеріально-технічної бази, а механізм лізингу, такий вид
фінансування буде мати ряд переваг. Лізингова угода не передбачає обов’язкового
забезпечення виконання зобов’язань лізингоодержувача за договором у вигляді застави. Це одим із найбільш вагомих аргумен-

тів при виборі виду фінансування, оскільки
переважна більшість підприємств в Україні
мають морально застарілі і фінансово зношені основні засоби, що не можуть бути
прийняті банком (або іншою кредитною організацією) у якості адекватної застави при
укладенні кредитного договору, що видається, і застави по ньому [7].
Основою, на якій будуються економічні
відносини між лізингодавцем та лізингодержувачем, є лізингові платежі. У світі застосовують два підходи до визначення суми
лізингових платежів, які полягають у наступному:
- сума лізингових платежів покриває витрати на купівлю предмета лізингу, а також
інші можливі витрати лізингодавця (Австрія, Бельгія, Індонезія, Іспанія, Італія,
Люксембург, Мексика, Німеччина, Нова Зеландія, Польща, Росія, Сінгапур, Франція);
- розмір лізингових платежів не повинен
бути меншим за величину, встановлену у відсотковому відношенні до первісної вартості
основного засобу. В Австралії, Великобританії, Гонконзі, Ірландії, Канаді, Нідерландах,
США, Україні, Японії використовується 90%
відношення, що дістало назву «90%-й тест»
[10].
До основних проблем, що значно перешкоджають розвитку лізингових відносин в
Україні, слід віднести:
- несформованість на загальнодержавному рівні політики перспектив розвитку лізингового кредиту;
- надто жорстка система оподаткування
лізингових операцій;
- низький попит на товари вітчизняного
виробництва;
- низька платоспроможність усіх категорій споживачів при імпорті товарів;
- недосконала нотаріальна реєстрація
договорів лізингу;
- слабка державна підтримка, відсутність
податкових пільг, у тому числі для структур,
готових надати довгострокове кредитування [9].
Досить часто на практиці відбувається ототожнення понять лізингу та оренди,
хоча насправді вони мають різне значення.
Це пов’язано з тим, що вітчизняна законодавчо-нормативна база характеризується
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внутрішньою неузгодженістю та відсутністю
єдиного підходу щодо розуміння сутності
категорій лізингу та оренди, з точки зору
їх регулювання у сфері правових відносин,
бухгалтерського та податкового обліку.
Для початку розглянемо сутність лізингу, закріплену на законодавчому рівні.

Аналізуючи дані таблиці, зазначаємо, що
наведене визначення у Цивільному кодексі
не дає чіткого розуміння відмінності лізингу
від оренди.
Визначення, що наведено в Господарському кодексі України, не надає критеріїв
відмінності видів лізингу (фінансового та
оперативного) особливих ознак досліджува-

Сутність визначення лізингу на законодавчому рівні

Таблиця 1.

№
Нормативний акт
Визначення
з/п
1 Цивільний кодекс За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або
України [3]
зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у
користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на
певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).
1 Г о с п о д а р с ь к и й Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування
кодекс
України власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за
[1]
договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне
користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений
строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у
власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням
лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових
платежів.
Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг
може бути двох видів - фінансовий чи оперативний.
Фінансовий лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що вини3 Закон України
«Про фінансовий кають із договору фінансового лізингу.
лізинг» [4]
4 Конвенція УНІ- Операції фінансового лізингу мають наступні характерні риси:
ДРУА про міжна- лізингоодержувач визначає обладнання й вибирає постачальниродний фінансо- ка, здебільшого не покладаючись на досвід і думку лізингодавця;
вий лізинг [6]
обладнання придбане лізингодавцем у зв’язку з договором лізингу, який, наскільки відомо постачальнику, або укладений, або повинен бути укладений між лізингодавцем і лізингоодержувачем;
 лізингові платежі, належні до сплати за договором лізингу, обчислюються таким чином, щоб урахувати, зокрема, амортизацію
всієї або значної частини вартості обладнання.
Лізингова (орендна) операція – господарська операція (крім опе5 Податковий кодекс України [2] рацій із фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що
передбачає надання основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений
строк
* Узагальнено та систематизовано автором на основі джерел [1, 2, 3, 4, 6]
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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них категорій та можливостей їх розмежування.
А згідно з визначенням, наведеного у
Податковому кодексі України, відбувається
фактичне ототожнення понять лізингу та
оренди.
Також слід зазначити про відсутність
в діючих законодавчих актах норм про
обов’язковість переходу права власності на
предмет лізингу до лізингоотримувача по завершенню строку дії договору. Лише в ст. 8 Закону «Про фінансовий лізинг» зазначено, що
сторони договору лізингу можуть заключати
договір купівлі-продажу предмету лізингу і в
цьому договорі визначити порядок переходу
права власності. Таким чином, роль лізингодавача (на відміну від орендодавця) повинна зводитися до фінансування придбання предмет
лізингу (за свій рахунок чи за рахунок залучених засобів) у відповідності з вимогами лізингоотримувача і передачі його в користування
лізингоотримувачу на тривалий термін.
Відносно сутності оренди, Цивільний
кодекс України визначає найм (оренду) як
договір, згідно з яким наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві
майно у користування за плату на певний
строк. Це визначення, як і назва глави 58
ЦК України «Найм (оренда)», дає підстави
стверджувати, що ці терміни є тотожними.
Відповідно до П(С)БО 14 «Оренда»
оренда угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за
плату протягом погодженого з орендодавцем строку [5].
Але з цим неможливо погодитися з наступних підстав:
– по-перше, бухгалтерським стандартом
не передбачено обов’язковість повернення
орендодавцю об’єкту оренди після закінчення терміну операційної оренди. Це свідчить
про те, що класифікація виду оренди залишається за бухгалтером;
– по-друге, у стандарті немає конкретного визначення операції щодо продажу
активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду. Деякі бухгалтери-практики спробували назвати таку операцію зворотною орендою [11].
Лізингові відносини лізингодавця та лізингоодержувача на перший погляд нагаду-

ють звичайний договір оренди, але насправді мають місце суттєві відмінності, а саме:
лізингодавець при укладенні договору
про фінансовий лізинг ще не є власником
предмету лізингу (тому відносини фінансового лізингу згідно з п.1 ст. 806 «Договір
лізингу» Цивільного кодексу України відповідають поняттю непрямого лізингу) [3];
предмет лізингу передається на визначений строк, мінімальний поріг – один рік
передбачено п.2 ст. 1 «Визначення фінансового лізингу» Закону України «Про фінансовий лізинг» [4];
лізинговий платіж, на відміну від орендної плати, має чітко визначену структуру.
Відповідно до п. 2 ст. 16 «Лізингові платежі» Закону України «Про фінансовий лізинг» [4] лізингові платежі включають:
суму, яка відшкодовує частину вартості
предмета лізингу;
платіж як винагороду лізингодавцю за
отримане у лізинг майно;
компенсацію відсотків за кредитом;
 інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору
лізингу.
З метою визначення оптимального, економічно обґрунтованого способу залучення
необоротних активів у господарську діяльність, проведемо порівняльний аналіз характеристик сутності оренди та лізингу на
прикладі табл. 2.
На підставі вищенаведеної інформації
слід відзначити наступне:
 по-перше, сфера застосування оренди
є ширшою порівняно зі сферою застосування лізингу (на відміну від оренди предметом
лізингу не можуть бути земельні ділянки та
природничі масиви);
 по-друге, коло суб’єктів лізингу є
ширшим, ніж при оренді (поява третього
суб’єкта при лізингових відносинах значно
ускладнює систему взаємовідносин щодо фінансових та організаційних аспектів);
 по-третє, законодавством про оренду
не передбачено мінімальний строк, на який
має укладатися договір оренди, тоді як відповідно до п. 2 ст. 1 «Визначення фінансового лізингу» Закону України «Про фінансовий лізинг» [4] лізингова угода укладається
мінімум на один рік;
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по-четверте, лізингодавець, на відміну
від орендодавця, первісно не є власником
предмету договору лізингу;
по-п’яте, обов’язковою умовою лізингу
є те, що предмет, який передається в лізинг,
може бути використаний виключно для підприємницьких цілей.
Таким чином, на підставі даних табл.
2 можемо зробити висновок, що лізинг та

оренда мають суттєві відмінності як за сутністю та характером, так і за механізмом
здійснення відносин.
У той же час, хоча оренда та лізинг не є
тотожними поняттями, нами були виділені
спільні риси зазначених категорій, а саме:
оренда і лізинг характеризуються платністю та строковістю, оскільки це надання
фізичною або юридичною особою у тимча-

Таблиця 2
Порівняльна характеристика економічної сутності оренди та лізингу
№
Основні характеОренда
Лізинг
п/п
ристики
1 Суб’єкт відносин
Орендодавець – юри- Лізингодавець – юридична осодична особа, яка передає ба, яка передає право володіння та
право користування май- користування предметом лізингу
Лізингоодерном на визначений тер- лізингоодержувачу.
жувач – фізична або юридична осомін за певну плату.
Орендар – це фізична ба, яка отримує право володіння та
особа або юридична осо- користування предметом лізингу від
ба, яка отримує право лізингодавця.
користування предметом Продавець (постачальник) – фізична
або юридична особа, в якої лізингооренди
давець набуває річ, що в наступному
буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу.
Інші юридичні або фізичні особи, які
є сторонами багатостороннього договору лізингу.
Предметом
догово- Предметом договору лізингу може
2 Предмет
ру найму може бути бути неспоживна річ, визначена інріч,
яка
визначена дивідуальними ознаками, віднесена
індивідуальними
озна- відповідно до законодавства до осноками і яка зберігає свій вних фондів.
первісний вигляд при не- Не можуть бути предметом договоодноразовому викорис- ру лізингу земельні ділянки та інші
танні (неспоживна річ).
природні об’єкти, а також інші речі,
Предметом
договору встановлені законом
найму можуть бути майнові права
3 Строк договору
Строк користування май- Лізинговий договір має термін дії не
ном не є істотною умовою менше одного року
і може бути невизначеним
4 Характер взаємовід- Оренда – це відносини Лізинг – це відносини майнового
носин
майнового найму
найму, купівлі-продажу, поставки
5 Платежі за користу- Орендна плата вноситься Порядок сплати лізингових платевання
рівними частками
жів визначається за згодою сторін із
врахуванням побажань лізингоодержувача
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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6

Поділ ризиків

7

Перехід права влас- Орендодавець протягом
ності
усього терміну дії договору оренди і по його закінченню є власником предмету оренди

8

Відповідальність за Оренда передбачає
недоліки передано- відповідальність за недого майна
ліки переданого майна
орендодавця

9

Комерційні та некомерційні

Цілі використання
предмету орендних
(лізингових) відносин
10 Можливість відмови
від договору

Ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження
предмета договору оренди несе
орендар

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета
договору лізингу несе лізингоодержувач. Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили
передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення
предмета договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
несе сторона, яка прострочила
При фінансовому
лізингу лізингоодержувач, сплативши лізингові платежі (які в більшій
частині є відшкодуванням вартості
основних засобів наданих у лізинг),
по закінченню дії договору стає власником наданого у лізинг майна
Відповідальність за недоліки переданого майна при лізингу, якщо вибір
продавця (постачальника)
предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець
(постачальник) несе відповідальність
перед лізингоодержувачем за порушення
зобов’язань. Якщо вибір продавця
(постачальника) предмета договору
лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець (постачальник) та лізингодавець несуть перед
лізингоодержувачем солідарну відповідальність
Винятково комерційні

Орендодавець має пра- Лізингодавець має право відмовитиво відмовитися від до- ся від договору та вимагати поверговору та вимагати по- нення предмета лізингу від лізинговернення від орендаря одержувача, якщо лізингоодержувач
предмету оренди у разі, не сплатив лізинговий платіж частякщо останній несплатив ково або в повному обсязі та проорендну плату за корис- строчення становить більше 30 днів
тування майном протягом трьох місяців підряд
* Узагальнено та систематизовано автором на основі джерел [1, 2, 3, 4, 5]
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості організації орендних та лізингових відносин в Україні.
Проведено порівняльний аналіз досліджуваних
категорій, у ході якого були визначені загальні
та специфічні риси оренди і лізингу. Визначені переваги застосування оренди та лізингу в
господарській діяльності за інших рівних умов.

SUMMARY
The article deals with the peculiarities of the
rental and leasing in Ukraine. A comparative
analysis of the studied groups, during which sets
out the general and specific features of renting or
leasing. The advantages of leasing or rental use in
business ceteris paribus.

сове користування предмета оренди (лізингу) іншим фізичним або юридичним особам
за визначену плату на певний термін;
 оренда, як і лізинг, може бути оперативною та фінансовою.
Вважаємо, що господарюючому суб’єкту
вигідніше:
 при короткостроковій потребі (до одного року) необоротних активів взяти їх в
оренду;
при середньо- і довгостроковій потребі
(рік і більше) в необоротних активах краще
придбати їх за лізинговою схемою.
Також лізинг краще використовувати,
якщо господарюючий суб’єкт хоче по завершенні договору отримати орендований
об’єкт у власність (для подальшого використання або продажу).
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Висновок
В умовах сьогодення, лізинг в Україні є
найбільш ефективним засобом довгострокового фінансування при придбанні основних
засобів. Проведена порівняльна характеристика економічної сутності лізингу та оренди
надала можливість виокремити спільні та
специфічні риси досліджуваних категорій
з урахуванням положень законодавчо-нормативних актів та дозволяє стверджувати
про відмінність категорій лізингу та оренди.
Лізинг, хоча тісно і пов’язаний з орендою,
проте є ширшим поняттям, оскільки містить в собі одночасно якості інвестиційної
та орендної діяльності.
Впровадження лізингових операцій
сприятиме оновленню основних засобів завдяки збільшенню доступу суб’єктів
господарювання до зовнішніх джерел фінансування інвестицій та направленням
вивільнених коштів на інші господарські
потреби.
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А. Чуприної та ін. Однак, маловивченими
залишаються інструменти місцевих органів
влади по подоланню депресивного стану
територій.

В публикации рассмотрены инструменты
для выравнивания отстающих территорий.
Описаны примерная структура и методические аспекты написания среднесрочных программ социально-экономического развития
как действенного инструмента для преодоления депрессивности территорий.
Ключові слова: депресивна територія, програма соціально-економічного розвитку, SWOT-аналіз,
суб’єктивні (експертні) методи прогнозування.

Постановка проблеми
За 23 роки свого існування українська
держава не змогла вибудувати дієвого механізму розвитку регіонів, а заходи по вирівнюванню слаборозвинених і депресивних територій практично відсутні. Фактично сьогодні існує напівзруйнований радянський підхід «згори-вниз», який часто
супроводжується безсистемними заходами.
Ситуацію загострює пасивність місцевого
керівництва, яке часто виступає у вигляді
статистів, бездіяльно спостерігаючи поглиблення кризових явищ.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Останнім часом вчені часто досліджують
відсталі і депресивні території. Вивченню
цієї проблеми присвячено чимало наукових праць економістів, зокрема, Г. Билова, З. Герасимчук, В. Лексіна, В. Соколова, С. Суспіцина, М. Ягольніцера, Ф. Заставного, И. Ванди, В. Коваля, Д. Коваля,
В. Коломийчука, А. Новікової, Я. Шевчука,

Мета дослідження – аналіз однорічних
програм соціально-економічного розвитку
територій, виявлення їх загальних характеристик і розробка пропозицій по вдосконаленню інструментів місцевої влади з вирівнювання відстаючих територій.
Основні результати дослідження
Вирівнювання слаборозвинених і депресивних територій – це важливе завдання центральної влади. Воно набуває особливої актуальності в сьогоднішніх умовах,
коли країна потребує невідкладних реформ
як в базових секторах, так і в адміністративно-територіальному устрої. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів»,
Бюджетний та Податковий кодекси України – це неповний перелік інструментів регулювання, які необхідно вдосконалювати
з метою усунення міжрегіональних диспропорцій та переходу до сталого розвитку територій.
Найоптимальніший варіант, коли зазначена проблема комплексно вирішується
всіма суб’єктами, що прямо чи опосередковано впливають на регіональний розвиток. Тому місцеві органи влади не повинні бездіяльно спостерігати за процесами.
Саме місцева виконавча влада має виконати основну частину завдань і здійснити ді-
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єві заходи впливу для виходу з кризового
стану.
Сьогодні приймаються щорічні програми соціально-економічного розвитку областей і районів. Ці програми презентуються
як основний комплексний документ для
розвитку території і містять у собі широкий
інструментарій для реалізації поставлених
цілей. Незважаючи на це, вони не здатні
подолати кризові явища, оскільки приймаються лише на рік, не завжди узгоджуються з можливостями бюджету і є переважно
декларативними. Програми приймаються
шаблонно, є занадто громіздкими за обсягом (близько 100 сторінок), текстова частина переписується з попереднього року,
але головний недолік – вони не містять
конкретних кроків для реалізації мети і
завдань. Ще одне зауваження – зазначені
програми містять розділи (підрозділи), які
як за назвою, так і за змістом не мають нічого спільного з повноваженнями відповідних місцевих органів влади чи самоврядування в цій сфері. Для прикладу, Програма економічного та соціального розвитку
Городнянського району на 2015 рік містить
наступні розділи «Дерегуляція та реформування системи надання адміністративних
послуг», «Соціальне страхування та пенсійне забезпечення», «Промислова безпека та
охорона праці». [8] Названі розділи не мають жодного відношення до повноважень
Городнянської райдержадміністрації і районної ради, тому є незрозумілою їх присутність в районній програмі.
Особливо яскраво спостерігається неефективність короткотермінових (однорічних) програм у областях (районах) з явними і тривалими ознаками депресивності.
Для таких територій, насамперед, необхідно збалансувати бюджет та здійснити ряд
інших антикризових заходів в економіці та
соціальній сфері.
Тому для депресивних та слаборозвинених територій необхідний підхід, який передбачав би врахування наступних вимог:
- планування на період від 3 до 5 років
(середньострокова програма розвитку);
- узгодженість з обсягом та напрямами
фінансування Державного і місцевих бюджетів;
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

- узгодженість із Законом України «Про
стимулювання розвитку регіонів»;
- має бути кілька сценаріїв розвитку подій (оптимістичний, песимістичний);
- конкретні дії (кроки) для виконавців
програми мають бути визначеними і встановлено терміни їх виконання.
Саме середньострокове планування дає
можливість більш широко підійти до проблем розвитку території. Крім того, воно
узгоджується з програмно-цільовим методом бюджетного планування, який поступово вводиться в Україні. Цей метод
бюджетного планування є найбільш ефективним в умовах обмеженості бюджетних
ресурсів, коли першочерговим завданням
стає визначення пріоритетів при розподілі
коштів, виявленням джерел фінансування
витрат та контроль за їх цільовим використанням. Розподіл коштів за програмно-цільовим методом розрахований на 3 роки,
тому узгоджується з термінами середньострокових програм.
Планування розвитку території на 3-5
років дозволяє системно і поетапно підійти до питань фінансування з бюджетів
різних рівнів (співфінансування) будівництва (реконструкції, капітальних ремонтів) об’єктів соціального та гуманітарного значення. Саме через акцент на однорічних програмах розвитку та відсутність
стратегічного планування призвели до
наявності значної кількості об’єктів незавершеного будівництва в нашій країні.
Взагалі, здійснення робіт (будівництво,
реконструкція, капітальний ремонт) із
використанням бюджетних коштів, як
правило, не вдається реалізувати в рамках одного бюджетного періоду, оскільки
в перший рік відбувається лише замовлення, виконання та експертиза робочого
проекту і кошторису витрат.
Ще одна невирішена проблема – неузгодженість місцевих програм розвитку для
депресивних і слаборозвинених територій
із Законом «Про стимулювання розвитку
регіонів» [3], що вкрай застарів, є декларативним і не відповідає вимогам часу. Вдосконалений Закон має стати одним з дієвих
механізмів для сприяння виконанню антикризових програм областей (районів).
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Наявність кількох сценаріїв розвитку –
це теж важлива вимога до середньострокової програми. Нинішня фінансово-економічна нестабільність, загроза воєнної агресії зі Сходу та ряд інших факторів можуть
суттєво вплинути на перебіг подій і показники виконання програми. Тому пропонується, як мінімум, мати два сценарії: оптимістичний і песимістичний.
Щодо обрання методу прогнозування
розвитку, то найбільш підходящим буде
метод експертних оцінок, детально описаний у навчальному примырнику [7]. Його
використовують для аналізу об’єктів і проблем, розвиток яких не підлягає математичній формалізації, тобто для яких важко
розробити адекватну модель. Це пояснюється:
- невизначеністю та складністю прогнозованих явищ;
- необхідністю кількісно оцінити події,
для характеристики яких бракує необхідної інформації й чіткого знання тенденцій
розвитку ситуації;
- необхідністю враховувати не тільки
об’єктивні тенденції, розвитку ситуації, а
й реакцію учасників подій на рішення, що
приймаються.
У зазначених випадках звертаються до
думки експертів – компетентних фахівців
із певного питання, чиї оцінки з приводу
об’єкта експертизи враховують під час прийняття рішення. Прогнозоване експертне
оцінювання відображає індивідуальні погляди фахівців стосовно перспектив розвитку об’єкта й ґрунтується на мобілізації
фахового досвіду та інтуїції.
Методи експертизи поділяються на індивідуальні і колективні. Перші ґрунтуються на використанні думки експертів-фахівців відповідного профілю незалежно один
від одного. Найчастіше використовують
інтерв’ю та аналітичні експертні оцінки.
Однак зазначені вище методи майже
не придатні для прогнозування найзагальніших стратегій через обмеженість знань
одного фахівця про розвиток суміжних галузей. Тому при розробці проекту середньострокової програми варто використати
методи колективних експертних оцінок.
Сутність колективної експертної оцінки

для розроблення прогнозів полягає у визначенні узгоджених думок експертів щодо
перспективних напрямів розвитку об’єкта
прогнозування, сформульовані раніше
окремими фахівцями, а також в оцінюванні напрямів розвитку об’єкта, які не можна
визначити іншими методами (наприклад
,аналітичним розрахунком, експериментом
тощо).
Значного поширення набули колективні експертні методи, що базуються на роботі спеціальних комісій, коли групи експертів збираючись разом («круглий стіл»), обговорюють певну проблему, щоб узгодити
думки й виробити певне судження.
Тому найбільш оптимальний варіант,
коли керівник області (району) приймає
розпорядження про початок розробки
проекту середньострокової програми (визначає відповідальних виконавців і терміни), а також окремим додатком затверджує
склад робочої (експертної) групи, яка й
займатиметься прогнозуванням розвитку.
Згідно з повноваженнями, очолювати цю
групу може заступник голови обласної (районної) державної адміністрації з фінансово-економічних питань. Також до неї варто
включити керівників структурних підрозділів обласної (районної) державної адміністрації, голів відповідних місцевих рад
чи їх заступників, голів комісій з питань
соціально-економічного розвитку та бюджету обласної (районної) ради, керівників
територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади (фіскальна служба, статистика, земельне агентство тощо),
представників підприємств, науковців та
авторитетних громадських діячів. Економічні підрозділи обласних (районних) державних адміністрацій мають організаційно
забезпечувати роботу комісій, а також здійснювати збір, узагальнення матеріалів та
попередній аналіз і прогноз розвитку.
Аналіз багатьох місцевих програм економічного і соціального розвитку свідчить
про відсутність дієвих кроків по реалізації
поставлених цілей. Тому програми розвитку для депресивних (слаборозвинених)
територій просто зобов’язані містити в
собі завдання по впровадженню намірів,
виконавців та терміни реалізації. Після
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схвалення проекту середньострокової програми на сесії відповідної ради голова обласної (районної) державної адміністрації
повинен прийняти розпорядження про
заходи щодо реалізації програми. В цьому документі необхідно затвердити чіткий
розподіл відповідальності між структурними підрозділами, конкретизувати завдання
і терміни їх виконання.
Структурно програма має починатись
із вступу. Після нього надається аналіз соціально-економічного становища території,
окреслюються цілі та пріоритети розвитку,

відображаються показники розвитку на
майбутній період, а також ризики і загрози посткризового періоду. У сьогоднішніх
умовах фінансово-економічної кризи та загрози нової хвилі військового протистояння на Донбасі необхідно враховувати в середньострокових програмах ризики посткризового періоду.
Після опису вступних блоків йдуть власне розділи програми:
1. Відновлення потенціалу та модернізація базових секторів економіки. У цьому розділі мова йде про реальний сектор

Таблиця 1
Структура проекту середньострокової програми розвитку Городнянського району Чернігівської області на 2015-2017 роки
№
Назва розділу (блоку)
Вступ
Аналіз соціально-економічного становища області (району, міста)
Цілі та пріоритетні напрями розвитку
Прогнозні показники соціально-економічного розвитку на 2015-2017 роки.
Ризики і загрози посткризового періоду
І
Відновлення потенціалу та модернізація базових секторів економіки
1.1
SWOT-аналіз розвитку реального сектору економіки
1.2
Промисловість
1.3
Агропромисловий комплекс
II
Розбудова та модернізація інфраструктури
2.1
SWOT-аналіз інфраструктурного забезпечення
2.2
Розвиток дорожньої інфраструктури
2.3
Підвищення ефективності житлово-комунального господарства
2.4
Стимулювання житлового будівництва, ринку доступного житла
III
Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій
3.1
SWOT-аналіз бізнес-клімату
3.2
Підтримка розвитку малого бізнесу
3.3
Залучення інвестицій та впровадження інновацій
IV
Підвищення стандартів життя населення
4.1
SWOT-аналіз соціальної сфери
4.2
Трудові ресурси та соціальний захист
4.3
Гуманітарна сфера
V
Збалансування бюджету
5.1
Наповнення дохідної частини місцевих бюджетів
5.2
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів
Механізми реалізації програми та її фінансове забезпечення
Додаток 1 Кількісні показники виконання програми 2015-2017 роки
Додаток 2 Перелік інвестиційних проектів суб’єктів господарювання, спрямованих на
соціально-економічний розвиток у 2015–2017 роках
Додаток 3 Перелік об’єктів капітального будівництва (реконструкції, ремонту), що будуть реалізовуватись за бюджетні кошти у 2015-2017 роках
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015
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економіки, як правило, це промисловість і
сільське господарство. Саме відновлення і
розширення виробництва має бути першоджерелом виходу з депресивного стану.
2. Розбудова та модернізація інфраструктури. Слаборозвинені території переважно характеризуються низькою якістю
доріг, проблемами в житлово-комунальному господарстві та занепадом житлового будівництва. Якщо визначити декілька
пріоритетних об’єктів і спрямувати туди
ресурси, то можна вирішити найбільш проблемні інфраструктурні питання, що сприятиме виходу зі стагнації та підвищить інвестиційну привабливість території.
3. Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій. У цьому розділі значна
увага має приділятись малому та середньому бізнесу, як найбільш мобільній (здатній
до швидкої адаптації) групі недержавного
сектору економіки. Особливо актуально це
для відсталих районів, де у малому бізнесі сконцентрована значна частина робочої
сили. Також необхідно визначити точки
зростання та найбільш реальні до впровадження об’єкти інвестування, що потребують супроводу з боку органів влади та місцевого самоврядування. Ще один важливий
блок цього розділу – інновації, які можуть
бути рушійною силою реального сектора
економіки, але практично не підтримуються владою на регіональному рівні.
4. Підвищення стандартів життя населення. Цей розділ стосується гуманітарної
і соціальної сфер, у яких накопилось чи не
найбільше невирішених питань. Спрощення доступу до якісних освітніх, медичних,
соціальних, культурних та інших послуг
для громади, наповнення послуг реальним
змістом – це основне завдання цього розділу програми.
5. Збалансування бюджету. Останній
розділ так чи інакше торкається чотирьох
попередніх через наявність бюджетних
програм у реальному секторі та соціальній
і гуманітарній сферах. Тут два найбільш
важливих завдання: збільшення надходжень до дохідної частини бюджету та максимально економне та ефективне використання бюджетних ресурсів.
З урахуванням зазначених вище вимог

пропонується наступна примірна структура програми розвитку слаборозвиненої
території. Для прикладу у Таблиці 1 представлено структуру проекту середньострокової програми розвитку Городнянського
району Чернігівської області на 2015-2017
роки.
Для середньострокових програм областей (міст обласного значення) примірний
план може бути розширений за рахунок
наступних підрозділів:
- водні та лісові ресурси;
- техногенна та екологічна безпека;
- транспортна інфраструктура;
- стимулювання зайнятості.
Даний перелік може бути розширено й
іншими підрозділами залежно від завдань
і пріоритетів розвитку. Крім того, в обласних програмах більше уваги може бути
приділено гуманітарній сфері, проблеми і
перспективи якої може бути подано більш
широко і в окремому розділі.
Висновки
Аналіз діючого підходу центральних і
місцевих органів влади до вирішення проблем депресивних і слаборозвинених територій засвідчив суттєві недоліки. Зокрема,
доведено, що однорічні програми соціально-економічного розвитку територій виявились неефективним інструментом для
подолання в областях (районах) кризових
явищ.
Тому для депресивних і слаборозвинених територій запропоновано використовувати середньострокове (3-5 років) планування соціально-економічного розвитку.
Такий підхід дозволяє узгодити програму
розвитку з бюджетним процесом, а також
поетапно реалізувати інвестиційні проекти
суб’єктів недержавного сектору економіки. Наявність кількох сценаріїв розвитку
(оптимістичний і песимістичний) у середньостроковій програмі дозволятиме вже в
перший рік виконання програми спостерігати можливі відхилення, своєчасно вносити зміни або розробляти додаткові заходи.
Перспективи подальших досліджень
У подальшому запропоновані методичні аспекти та структура середньострокової
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АНОТАЦІЯ
У публікації розглянуто інструменти для
вирівнювання відстаючих територій. Описано примірну структуру та методичні аспекти написання середньострокових програм
соціально-економічного розвитку як дієвого
інструменту для подолання депресивності територій.

SUMMARY
This publication deals with the tools to align
lagging areas. Described the model structure and
methodological aspects of writing medium term
programs of social and economic development as
an effective instrument to overcome the depressed
areas.

програми можуть бути вдосконалені, розширені або сформовані вже у вигляді проекту обласної (районної) програми.
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Статья посвящена исследованию вопроса
определения понятия офшорной компании,
выделение отдельных аспектов финансовой
деятельности таких компаний в зависимости от организационно-правовой формы.
Ключові слова: офшорна компанія, види офшорних компаній, організаційно-правова форма, оподаткування.

Постановка проблеми
В умовах проведення в Україні податкової реформи, спрямованої на виведення
країни з економічної кризи і зміцнення за
нею статусу фінансово незалежної держави,
вагоме значення має дослідження питання
сутності офшорних компаній. Свідомо негативна позиція органів державної влади
до цього правового явища, неврегульованість на законодавчому рівні, правова неграмотність суб’єктів господарювання, а
також використання офшорних компаній з
метою відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, дає підстави стверджувати, що цьому багатогранному явищу приділяється незаслужено мало уваги як з боку
вчених, так і законодавця. Все це дозволяє
говорити про своєчасність постановки теми
даної статті та про її актуальність.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окремі питання проблематики офшорних компаній, виходячи з різнобічності
цього явища і можливості віднесення його
до різних галузей права, зокрема подат-

кового, адміністративного, міжнародного
досліджували у своїх працях вітчизняні
вчені О.К. Бозуленко, А.М. Поддерьогін,
В.П. Жушман. Серед зарубіжних вчених,
які висвітлюють різні аспекти діяльності
офшорних компаній, є Т. Беннет, Д. Гриффітс, Дж. Пеппер.
Водночас, важливість дослідження офшорних компаній саме з фінансово-правової точки зору обумовлює потребу у нових
дослідженнях окремих аспектів функціонування офшорної компанії.
Мета цієї статті є дослідження питання визначення поняття офшорної компанії,
виокремлення окремих аспектів фінансової
діяльності таких компаній в залежності від
організаційно-правової форми.
Виклад основного матеріалу
Створення офшорних юрисдикцій, зумовлено гострою конкуренцією в світовій
економіці між країнами стосовно залучення інвестицій та капіталів. Саме офшорні
юрисдикції спрямовані на захист капіталу,
мінімізації податкових зобов’язань. Такі
юрисдикції протягом останнього десятиліття набрали значної популярності. Багато підприємств, засновниками яких є нерезиденти по відношенню до офшорних
юрисдикцій, використовують такі юрисдикції, з метою проведення фінансових,
зокрема страхових, банківських операцій
в іноземній валюті. Разом з цим, обслуговуванню підлягають саме нерезиденти та
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їх діяльність, що проводиться поза межами країни.
На думку О. Бозуленко, офшорні зони (або
податкові гавані) є специфічним інструментом стимулювання інвестиційної діяльності і
збільшення надходжень до бюджетів територій, економічний ефект якого ґрунтується на
явищі зростання державних доходів завдяки
розширенню податкової бази (використанню
її особливого виду доходів, отриманих лише
від здійснення зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового навантаження. Доходи від офшорного бізнесу в
податкових гаванях складають до половини
обсягу державних бюджетів [1, с. 51].
На сьогодні, механізми офшорних
юрисдикцій створюють для підприємців
сприятливий податковий, валютно-фінансовий режими здійснення господарської
діяльності, що також пов’язане із високим
рівнем комерційної та банківської таємниці. Наявність таких особливостей вплинуло на посилену увагу з боку міжнародного
співтовариства, яке здійснює боротьбу проти незаконних фінансових операцій та операцій з відмиванням грошей.
Функціонування офшорних юрисдикцій
пов’язане зі створенням офшорних компаній на їх території. На сьогоднішній день,
поняття «офшорна компанія» не знайшла
свого міжнародного, правового або комерційного визначення.
Проте, особлива увага визначенню поняття та особливостей функціонування офшорних компаній приділена такими науковцями та теоретиками, як Бозуленко О.К.,
Поддерьогіним А.М., Жушман В.П., Аксьоновим Д. тощо. Так, на думку А. Поддерьогіна, офшорні компанії – це іноземні компанії, зареєстровані в офшорних центрах
країн, які надають їм особливі пільги [2].
Проте, досліджуючи всі особливості існування офшорних компаній, дане визначення
не відкриває всієї сутності таких особливих
суб’єктів міжнародних правовідносин.
На мою думку, в широкому сенсі під офшорною компанією сьогодні в першу чергу
слід розглядати як будь-яку форму ведення
бізнесу, яка користується особливостями
ведення своєї діяльності, та якій притаманний офшорний статус.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 2, 2015

Так, офшорна компанія є компанією,
що має місце реєстрації в офшорній зоні,
на території, де міжнародному бізнесу надаються пільги ведення господарської діяльності, що проводиться поза межами
території країни у вигляді низького рівня
оподаткування (в деяких випадках його
відсутність), послабленість валютного та фінансового контролю.
Попри наявність всіх пільг, головною
особливістю, що відрізняє компанію з офшорним статусом від звичайної, є місце ведення своєї господарської діяльності. Так,
офшорна компанія має право здійснювати
свою господарську діяльність виключно
поза межами країни своєї реєстрації, надаючи послуги особам-нерезидентам. Зокрема, таку вимогу висувають самі країни,
де діють офшорні зони. Проте, така вимога
має своє пояснення. Країна, яка дає право на реєстрацію на її території офшорної
компанії, через наявність вищезгаданих
пільг для ведення бізнесу, не може забезпечити однакових умов його ведення на рівні
з компаніями, що є резидентами цієї країни, які не мають офшорного статусу.
Головною метою існування офшорних
компаній є створення легального механізму зниження податкового тягаря та забезпечення належного рівня міжнародного
податкового планування під час ведення
господарської діяльності, управління фінансами, розміщення валюти на рахунках
в іноземних банках, захисту активів.
На мою думку, до ключових критеріїв
створення офшорних компаній можна віднести:
- законність існування офшорної компанії;
- реєстрація компанії згідно з місцевим
законодавством;
- спрощення процедури реєстрації;
- нерезидентність для країни, в якій реєструється;
- ведення господарської діяльності за
межами країни реєстрації;
- нерівність офшорної компанії з місцевими компаніями – резидентами країни,
що полягає у сплаті щорічного корпоративного збору або податку в країні реєстрації,
що є значно меншим від сплати податків на
рівні з місцевими компаніями країни;
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- спрощена процедура управління компанією, що полягає, зокрема, у можливості
мати номінальних власників або номінальних директорів;
- надання високих гарантій щодо конфіденційності реальних власників або директорів офшорних компаній;
- сприятливий клімат ведення бізнесу за
допомогою низького контролю з боку країни-реєстрації у фінансових, валютних, банківських та інших сферах.
Окрім зацікавленості самих суб’єктів у
створенні офшорних компаній, вигоду можуть мати навіть місцеві компанії під час
взаємодії з офшорними компаніями шляхом законного зменшення свого податкового навантаження.
З огляду на сприятливі в багатьох країнах умови ведення офшорної діяльності,
між офшорними центрами існує свого роду
конкуренція. Це пов’язано із зацікавленістю країн у створенні вигідного для себе
податкового режиму, пов’язаного зі створенням та спрощенням шляхів мінімізації
податків. Незважаючи на те, що на сьогодні
в світі існує близько 37 офшорних центрів,
кожен з них намагається створити комфортне бізнес середовище, яке суттєво буде
відрізнятись від господарської діяльності
інших офшорних компаній. Всі такі критерії впливають на міжнародний попит залучення капіталів.
Питання діяльності та використання
українських офшорних компаній на сьогодні є актуальним. Як відомо, перша українська офшорна компанія була зареєстрована
в 1991 році, коли швейцарська компанія
Riggs Walmet Group оголосила про свій
вихід на український ринок з пропозицією про організацію компаній. На думку
Ю. Волкової розвиток співробітництва з
офшорними зонами для України посідає
значне місце, з кожним роком зростають
обсяги офшорних операцій. Наші підприємці та олігархічна верхівка прекрасно розуміє усі наведені вище переваги, які надаються учасникам [3, с. 44].
Водночас, варто зазначити, що поняття
«офшорна компанія» так і досі не знайшло
свого визначення в українському законодавстві.

Відповідно до Податкового кодексу
України під терміном «нерезиденти» розуміється іноземні компанії, організації,
утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва
та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України. А під
терміном «нерезиденти, що мають офшорний статус» розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за
винятком нерезидентів, розташованих на
території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих
документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус
такого нерезидента.
Відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23 лютого 2011 року
№ 143-р «Про перелік офшорних зон»,
офшорними зонами вважаються країни з
британських залежних територій, з країн
Центральної Америки, з країн Карибського
регіону, з Тихоокеанського регіону, з країн
Південної Азії. Проте в зазначених нормах
правових актів залишається прогалина у
визначенні поняття, яке сьогодні вкрай необхідне для українського законодавства, а
саме поняття «офшорна компанія».
З огляду на це, на мою думку, до Податкового кодексу України варто внести зміни
в частині визначення поняття «офшорна
компанія» наступного змісту: «Офшорна
компанія – це компанія, що користується
пільгами у сфері оподаткування та особливостями державного нагляду відповідно
до законодавства країни, де діє офшорна
юрисдикція, зареєстрована на території
офшорної юрисдикції, здійснює свою господарську діяльність поза межами такої
офшорної юрисдикції, та володільцем корпоративних прав якої є нерезидент».
На думку А. Черепа, існує комплекс
факторів, які стимулюють розвиток офшорного бізнесу в Україні: тягар податкового
навантаження і неефективність фіскальної
політики, несприятливий інвестиційний
клімат і потужні мотиви до експорту капіталу за кордон тощо [4, с. 23].
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За загальним правилом офшорні компанії за своїм статусом не відрізняються від
інших юридичних осіб: вони реєструється
у встановленому законодавством порядку,
мають організаційно-правову форму, визначену структуру управління, рахунки в
банках та інші ознаки. При цьому, враховуючи особливі ознаки офшорних компаній,
останні, як правило, не мають керівного
офісу в країні реєстрації, юридична адреса
надається місцевими фірмами.
Головною ознакою, що може на перший
погляд виокремити офшорну компанію, є
організаційно-правовий статус такої компанії, який спрямований на максимальне
зменшення податкового «тягаря». Незважаючи на такий статус, офшорні компанії
є повноправними суб’єктами правових відносин, які реалізують свою правоздатність
на рівні з іншими юридичними особами.
Враховуючи високу конкуренцію між
офшорними компаніями та особливості
офшорних юрисдикцій, офшорні компанії
можна поділити за різними ознаками.
На сьогоднішній день багатьма науковцями досліджені різні типології, які використовуються офшорними компаніями.
Розглядаючи весь широкий спектр діяльності офшорних компаній, сьогодні можна
виокремити більш розгорнуту типологію
офшорних компаній, яка включає в себе
ознаки організаційно-правової форми офшорної компанії.
Зокрема, за ознакою назви або організаційного типу, офшорні компанії можна
поділити на:
- Limited Liability Company чи Limited
Liability Partnership (Society a Responsibility
Limite) – компанія з обмеженою відповідальністю, яка не має права випускати
свої акції для всіх бажаючих їх придбати.
Зазвичай, прибуток таких компаній розподіляється серед партнерів пропорційно їх
вкладенням, які підлягають оподаткуванню в країні їх мешкання;
- Limited partnership – змішане або командитне товариство, в якому повну відповідальність за боргами несуть не всі учасники компанії, а тільки окремі особи;
- Limited Duration Company – компанія з
обмеженим строком існування;
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- Sociedad Anonimaв – акціонерне товариство.
Залежно від організаційно-правових
форм юридичних осіб офшорні компанії
можна поділити на:
- офшорні компанії закритого типу у
вигляді товариств з обмеженою відповідальністю. Коло власників таких компаній
зазвичай, обмежене, а корпоративні відчужуються в першу чергу іншим учасникам
товариства;
- офшорні компанії відкритого типу
– акціонерних товариств, власниками та
акціонерами яких може бути необмежене
коло осіб;
- офшорні компанії з необмеженою відповідальністю.
Результати дослідження
Мета використання офшорних компаній дещо змінилася. Зараз офшор є доволі
ефективним інструментом стабілізації виплат, регулювання цін експортно-імпортних контрактів, самофінансування, продажу авторських прав, передачі обладнання в
лізинг, найму персоналу, поставок давальницької сировини, купівлі нерухомості за
кордоном.
Висновки та пропозиції
Таким чином, головною метою існування офшорних компаній є створення
легального механізму зниження податкового тягаря та міжнародного податкового
планування під час ведення господарської
діяльності, управління фінансами, розміщення валюти на рахунках банків, захисту активів, структурування міжнародного
бізнесу, що знаходяться за межами України. Проаналізувавши сутність та форми
офшорних компаній, варто зазначити, що
офшорні компанії відіграють значну роль
у веденні підприємницької діяльності на
територіях країн, які мають офшорні зони.
Кожна держава зі свого боку зацікавлена в
створенні офшорних юрисдикцій, які ведуть свою діяльність законно та які забезпечують країні стабільний притік капіталів
і гармонійний розвиток економіки. Разом
з цим, враховуючи наявність колосального масштабу тіньового сектора економіки
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню питання визначення поняття офшорної компанії,
виокремлення окремих аспектів фінансової
діяльності таких компаній в залежності від
організаційно-правової форми.

SUMMARY
The article is devoted to researching of the
matter, connected with definition the category of
offshore company, singling out certain aspects of
the financial activities of companies, conditionally
on the legal form.

в нашій державі, який забезпечується в
тому числі за рахунок виведення капіталу
з країни за допомогою офшорних компаній, сьогодні вкрай необхідно законодавче
врегулювання даного правового явища з
метою захисту інтересів держави та громадянського суспільства.
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