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РОЗділ 1 
ТЕОРія Та іСТОРія дЕРжаВи і ПРаВа; 

іСТОРія ПОліТиЧНих і ПРаВОВих УЧЕНь

УДК 34.09

ВПлиВ М. дРагОМаНОВа На ПРаВОВий СВіТОгляд і. фРаНка

THE IMPACT OF M. DRAGOMANOV ON I. FRANKO’S LEGAL WORLDVIEW

бунчук О.б.,
к.ю.н., доцент кафедри філософії та теорії права

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Стаття є спробою визначення впливу М. Драгоманова на формування та еволюцію правового світогляду І. Франка. Розглядається 
захоплення письменника ідеями федералізму, особливості його міркувань про федеративну форму держави. Звернуто увагу на роль  
М. Драгоманова у зацікавленні І. Франка питаннями звичаєвого права. Порівнюються погляди І. Франка та М. Драгоманова на державу 
та право.

Ключові слова: І. Франко, М. Драгоманов, держава, право, джерела права, правовий звичай, закон, федералізм.

В статье анализируется влияние М. Драгоманова на формирование и эволюцию правового мировоззрения И. Франко. Исследуется 
заинтересованность писателя идеями федерализма, особенности его взглядов на федеративную форму государства. Внимание уде-
лено исследованию роли М. Драгоманова в заинтересованности И. Франко вопросами правовых обычаев. Сопоставляются взгляды  
И. Франко и М. Драгоманова на государство и право.

Ключевые слова: И. Франко, М. Драгоманов, государство, право, источники права, правовой обычай, законы, федерализм.

The article analyses topical issue of the impact of M. Dragomanov on I. Franko’s legal worldview. I. Franko’s ideas as for law issues were 
greatly influenced by Charles Darwin, Herbert Spencer, Auguste Conte, Immanuel Kant, John Mille and others as well as different theories, such 
as the organic, theological, patriarchal, contract, historical materialism and violence theories.

The article offers the data that I. Franko was interested in customary law issues, the latter being prompted by M. Drahomanov. The scholar 
admitted the necessity to introduce the customary law elements into the legislature in effect as more often than not common people’s ideas of 
norms were in conflict with the laws in effect. Apart from customary-law norms, I. Franko pointed to laws as the source of norms. I. Franko held 
that law acts adopted by the society should not fail to reflect the interests of the entire society.

Many of his research works and newspaper publications reflect I. Franko’s views of the stages in the development of the Ukrainian law. The 
study describes the way I. Franko presented the main sources of Old-Rus law, the law of the state of Halych and Volyn and the law that existed 
in the territories inhabited by the Ukrainians during Lithuanian and Polish rule. Many of I. Franko’s scholarly ideas concerned the law system that 
existed in the West-Ukrainian lands after the Ukrainians passed under Austrian control. While describing the administrative bodies of the Austrian 
empire that came into existence in 1867, I. Franko pointed out that the then constitutional system had a class representation basis.

The present paper is an attempt of defining peculiarities of I. Franko’s ideas on federalism. The writer’s inclination to the ideas of federalism 
under M. Dragomanov’s influence is in the focus of the research.

Key words: I. Franko, M. Dragomanov, state, law, law sources, customary law, federalism.

Взаємини І. Франка із М. Драгомановим заслуговують 
на окреме дослідження. Їхні світоглядні ідеї можна спів-
ставляти і порівнювати безкінечно. Спілкування цих двох 
непересічних  особистостей  вирізнялося  як  безмежною 
прихильністю,  так  і  жорсткою  критикою.  Ким  був  Дра-
гоманов  для  Франка:  кумиром,  вчителем,  наставником, 
критиком, другом, суддею? Для нас важливо зрозуміти, як 
взаємини мислителів позначилися на світоглядних орієн-
тирах І. Франка.

Франкові  міркування  про  право  слід  розглядати  у 
зв’язку  з  еволюцією  його  світогляду,  яка  проходила  від 
філософської  лірики  до  антропологічного матеріалізму  і 
громадівського соціалізму драгоманівського зразка, а далі, 
через  критику  марксизму,  відбувся  поступовий  перехід 
від  соціальної  до  національної  ідеї  в  соціальній філосо-
фії. Визначаючи І. Франка «як чоловіка-перехрестя», «чо-
ловіка-розвою»,  Б.  Тихолоз  підкреслює:  «І  саме  завдяки 
своїй межовій відкритості,  еволюційній  змінності,  а  від-
так – стереометричності, багатогранності, амбівалентнос-
ті, феномен Франка – власне як унікальний людський фе-
номен – посідає небуденне місце не тільки в історії нашої 
культури, але й у досвіді новоєвропейської людини зага-
лом» [1, с. 108].

З’ясовуючи питання формування правового світогляду 
І. Франка, варто враховувати аспект багатоджерельності. 
Науковці  неодноразово  фіксували  впливи  різних  вчень 

і  теорій  на  позиції  мислителя.  Для  поглядів  І.  Франка 
була  властива  внутрішня  неоднорідність  та  еволюційна 
змінність.  Цьому  сприяв  перехідний  характер  історич-
ної епохи, в яку він жив. Еволюція правового світогляду 
І. Франка викликана  істотними змінами його позицій –  і 
як громадського діяча, і як мислителя.

Метою  статті  є  з’ясування  особливостей  правового 
світогляду І. Франка, пов’язаних із впливом на письмен-
ника правових ідей М. Драгоманова.

Взаємини М. Драгоманова та  І. Франка розглядалися 
у  наукових  дослідженнях Я.  Грицака  [2;  3],  Б.  Тихолоза 
[1], Є. Нахліка  [4; 5], Н. Саветчук [6], Л. Каневської  [7], 
Г. Яценко  [8]  та  ін. Для визначення специфіки правових 
ідей І. Франка потрібно порівняти їх із міркуваннями су-
часників письменника. Саме з цієї позиції важливою для 
нас  є  монографія  В.  Сокуренка  «Демократичні  вчення 
про державу і право на Україні в другій половині ХІХ ст.»  
(1966), у якій розглянуто політико-правові погляди М. Дра-
гоманова, С. Подолинського та О. Терлецького. На почат-
ку  свого  дослідження  автор  пояснив  причину  того,  що 
поза розглядом залишилися думки І. Франка: «Видатним 
представником суспільно-політичної і державно-правової 
думки в Галичині був  І. Франко,  але розквіт його діяль-
ності відноситься до пізнішого періоду – кінець ХІХ – по-
чаток ХХ ст.» [9, с. 7]. Водночас, у зазначеній монографії 
неодноразово згадується ім’я І. Франка. Хочемо звернути 
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увагу на ретельне опрацювання В. Сокуренком джерель-
ної бази дослідження і намагання автора дійти оригіналь-
них висновків у тих скромних межах наукової свободи, які 
дозволяли тогочасні умови.

Окремо слід виділити спеціальні дослідження О. Ска-
кун. Найважливішим із них є монографія «Іван Франко» 
(1987),  у  якій  проаналізовані  політико-правові  аспекти 
творчості І. Франка [10]. Ми цілком солідарні з авторкою, 
яка  підкреслила,  що  з’ясування  теоретико-пізнавальної 
цінності  правових  поглядів  І. Франка  допоможе  створи-
ти уявлення про характер і місце його творчості в історії 
правової  культури.  О.  Скакун  детально  проаналізувала 
процес становлення та розвитку І. Франка як політично-
го мислителя, розглянула відображення у творчості пись-
менника ідей свободи та рівності, державного вирішення 
національного питання, проблеми федерації. На думку до-
слідниці, початковий етап політичної діяльності мислите-
ля (70-ті – початок 80-х рр. ХІХ ст.) позначений впливом 
М. Драгоманова [10, с. 36].

У своїй монографії «Шлях до свободи (Михайло Дра-
гоманов про права людини)» Т. Андрусяк  зробив акцент 
на моральній та матеріальній підтримці М. Драгомановим 
І. Франка після судового процесу в кінці 70-х рр. ХІХ ст. 
[11]. Як стверджує Т. Андрусяк, саме М. Драгоманов до-
поміг Франкові остаточно утвердитися у переконанні про 
необхідність  боротьби  за  гарантованість  прав  та  свобод, 
проголошених австрійською конституцією, за досягнення 
політичної  свободи,  національної  та  соціальної  рівності 
[11, с. 31–32]. Суттєвим моментом дослідження Т. Андру-
сяка  є  вказівка  на  те, що  характерною для  лідерів  укра-
їнського національно-визвольного руху була повага до за-
кону. Таке твердження стосується як М. Драгоманова, так 
і І. Франка [11, с. 46].

Формування багатьох світоглядних позицій І. Франка, 
особливо у ранньому віці, проходило під впливом М. Дра-
гоманова. Це стосується і захоплення письменника ідеями 
федералізму. М. Драгоманов, як один із основних генера-
торів концепції федералізму в другій половині ХІХ ст., ба-
гато уваги приділяв становленню і розвитку «вільних по-
рядків»,  засад  самоуправління  як  характерних  елементів 
федералістичних відносин.

Окремі вчені пов’язують федералізм І. Франка з його 
захопленням  соціалістичними  ідеями,  адже  письменник 
близько десяти років працював над організацією соціаліс-
тичного руху в Галичині. Не заперечуючи певного впливу 
демократичних ідей М. Драгоманова на формування і роз-
виток світогляду деяких прогресивних вчених, О. Скакун 
підкреслює, що  І. Франко ніколи не переоцінював цього 
впливу  і  вбачав його лише в  імпульсі до повороту свого 
покоління  в  напрямі  «соціалізму»  і  «радикалізму».  До-
слідниця  зауважує, що, незважаючи на деякі  спільні мо-
менти  державно-правових  поглядів  обох  мислителів,  «в 
розумінні соціалізму і федерації вони суттєво розходили-
ся» [10, с. 77]. В останні роки ХІХ ст. світоглядні позиції 
І. Франка зміщуються в бік національного питання.

У  розгляді  питань  про  виникнення,  сутність  та  дже-
рела права І. Франко виявляв схильність до інтегрування 
елементів природно-правового, соціологічного і формаль-
но-догматичного правопізнання; зазнав впливу різних тео-
рій походження держави і права – органічної, теологічної, 
патріархальної, договірної, історико-матеріалістичної, на-
сильства.  Ідейними  натхненниками  письменника  в  різні 
періоди його світоглядної еволюції були І. Кант, О. Конт, 
К.  Маркс,  Г.  Спенсер,  С.  Подолинський,  О.  Єфименко, 
М. Грушевський, В. Охримович та ін.

М. Драгоманов розумів право як вираз загальної волі 
народу, нації. Він вважав, що тільки на цій основі може 
бути  побудований  закон.  «Право,  сформульоване,  закрі-
плене  в  законі,  повинно  передусім  закріпити  політичні 
свободи, адже без них воно не діє. Отже, суть політичної 
боротьби – в боротьбі за право, закон. Насильницька ре-

волюція руйнує право». Драгоманов виступав за консти-
туційні  реформи,  був прибічником «правління  законів,  а 
не людей». Конституцію розумів як верховний закон, що 
встановлює поділ влади і гарантує права людини, які охо-
плює  судова  система  [9,  с.  31]. Подібні  твердження  зна-
ходимо у наукових та публіцистичних розвідках І. Франка.

У  наукових  і  публіцистичних  працях  І.  Франка  най-
ґрунтовніше  виражені  його  погляди  на  правові  звичаї  і 
нормативно-правові  акти.  Письменник  також  зазначав, 
що правові вимоги  і принципи входять до складу тексту 
священних релігійних книг (Біблія, Коран та ін.). На тео-
ретичні аспекти звичаєвого права, конкретні випадки його 
застосування в минулому  та  в  сучасних цивільно-право-
вих, сімейних  і  земельних відносинах  І. Франко звернув 
увагу завдяки порадам М. Драгоманова. Він висловлював 
думку про те, що у звичаях виражені істинні народні праг-
нення, вказував на тісний зв’язок між нормами звичаєвого 
права і морально-етичними нормами.

Для  вивчення  життя  і  побуту  українського  народу  в 
1883 р. за активної участі І. Франка був заснований «Ет-
нографічно-статистичний кружок» (далі – ЕСК). У листах 
до І. Франка М. Драгоманов вказував усім членам ЕСК на 
проблеми звичаєвого права. З цієї кореспонденції І. Фран-
кові стало відомо про інтенсивне вивчення цього питання 
в Росії другої половини ХІХ ст., причому Драгоманов на-
голошував на внеску саме українських дослідників, серед 
яких виділяв П. Чубинського, О. Кістяківського, П. Єфи-
менка, О. Єфименко. Надалі І. Франко неодноразово вико-
ристовував дослідження вказаних авторів у своїх працях.

М. Драгоманов висловлював своє незадоволення з при-
воду просвітньої діяльності українців у Галичині. Він наго-
лошував на відсутності провідної ідеї, теми праць у роботі 
ЕСК. Зупиняючись детальніше на цьому питанні, учений 
писав:  «Як  собі  хочете,  а  я  настоюю  на  тому,  щоб  кру-
жок проштудировав Мена й Ф. Мауера та концентрувавсь 
на вислідах гром. життя й права в Галичині»  [12,  с. 71].  
М. Драгоманов закликав І. Франка, як і всіх членів ЕСК, 
досліджувати  звичаєве  право  в  Галичині,  радив  студі-
ювати  праці  Богошича  («Apercu  des  travaux  sur  le  droit 
coutumien  en  Kussie»  1879  р.),  О.  Кістяківського  («Про-
грамма для собирания юридических обычаев и народных 
воззрений по уголовному праву» 1878 р.). На його думку, 
саме ці роботи дають можливість показати, «наскільки на-
ука про звичаєве право в Росії єсть українська наука, бо й в 
Архангельську губернію її заніс Єфименко» [12, с. 61–62].

М.  Драгоманов  також  радив  ознайомитися  з  дослі-
дженнями Оршанського («Исследования по русскому пра-
ву обычному и брачному» 1879 р.) та Заруднаго («Законы и 
жизнь. Итоги исследования крестьянских судовъ» 1874 р.), 
оскільки вони показують «наскільки писане право не схо-
диться  з  звичайним  і  в  чім  остатнє  часто  розумнішче. 
Стаття Оршанського «Нар. судь и Нар. право» капитальна 
штука, навіть для Європи…» [12, с. 61–62]. Серед книг, які 
М. Драгоманов присилав до Львова, були праці відомого 
юриста  та  етнографа Є. Якушкіна  «Обычное право»  (до 
речі, класичний бібліографічний покажчик Є. Якушкіна за 
період 1876–1889 рр. містить більше 3 500 книг і статей, 
присвячених звичаєвому праву) [13, т. 49, с. 68]. М. Дра-
гоманов  заохочував  членів ЕСК до  збирання  відомостей 
щодо звичаєвого права, у якому вбачав відображення без-
посередньої народної правосвідомості. Він підкреслював 
наявність  у  звичаєвому  праві  аспектів,  які  сприятимуть 
розвитку ідеї нової правосвідомості народу. Багато поло-
жень  звичаєвого права,  на його  думку,  є  важливими для 
розвитку нових ідей справедливості [12, с. 72–73].

У відповідях на листи М. Драгоманова І. Франко пого-
джувався  з  важливістю вивчення українського  звичаєвого 
права, давав високу оцінку рекомендованим джерелам. Він 
писав: «Щодо права звичаєвого, то я звернув на нього увагу 
ще 1882 р. в статейці «Громадський суд у Добрівлянах», на-
печатаній в посліднім, не вийшовшім у світ номері «Світу», 



12

№ 1/2018
♦

де я після книги засідань ради громадської зладив статис-
тику її засудів за кілька рік. Надіюсь, що скоро ми будемо 
мати під руками книги о тім праві, то підуть і реферати, і 
збирання матеріалів про Галичину» [13, т. 48, с. 437].

Для  розуміння  Франкового  ставлення  до  проблеми 
звичаєвого  права  важливим  є  такий  уривок  з  листа  до 
М. Драгоманова  (14  травня  1884  р.):  «До нашого  звича-
євого права почав  я  два малесенькі  причинки  в  «Світі»: 
«Лісові шкоди і кари в Нагуєвичах» і «Громадський суд в 
селі Добрівлянах». Про суди громадські у нас дуже мало 
мож  буде  зібрати  матеріалу,  так  як  в  тім  згляді  громаді 
наші  мають  дуже маленьку  автономію,  та  й  тут  кожний 
поступок згори приписаний. Цікавіші речі я надіюсь з ча-
сом зібрати по наслідственному праву (у мене вже тепер 
набереться  невелика  колекція  мужицьких  тестаментів  і 
шлюбних інтерциз – треба тільки де в чім доповнити і об-
робити). Впрочім, мені здається, що звичаєве право у нас 
чим дальш, все більше відтискається від життя, так що і 
тепер уже головні його контури відтворити можна хіба по 
бесідам,  приказкам  та  лиш  деяким  нечисленним  право-
вим звичаям. Задля того я думаю, що студіум того права?»  
[13, т. 48, с. 441–442].

За порадою М. Драгоманова  І. Франко звернув увагу 
на  праці  О.  Єфименко  –  однієї  з  найвідоміших  україн-
ських учених кінця ХІХ – початку ХХ ст., у роботах якої 
знайшли відображення найрізноманітніші історичні, еко-
номічні,  етнографічні  та  юридичні  проблеми.  Її  праці  – 
«Народні юридичні  погляди  на шлюб»  (1874),  «Народні 
юридичні звичаї лопарів і самоїдів» (1877), «Суб’єктивізм 
у російському звичаєвому праві» (1884) та ін. – присвяче-
ні правовим звичаям народів Півночі, народним поглядам 
на шлюб і сім’ю. Вона була першою жінкою-професором 
історії не тільки в Україні,  але й у всій Російській  імпе-
рії. У листі до І. Франка від 5 травня 1884 р. М. Драгома-
нов, закликаючи студіювати російські праці про звичаєве 
право, радив вивчати статті О. Єфименко, «щоб показати, 
на  скілько  в  звичаєвому  праву  єсть  точок,  котрі  полу-
чають  нову  ціну  для  опори  нових  ідей  справедливости»  
[12,  с. 72]. 14 травня 1884 р. у листі-відповіді  І. Франко 
підтвердив цінність статті О. Єфименко «Трудове начало 
в русском народном праве». Він вказував на необхідність 
її перекладу та перероблення таким способом, «щоб при-
міри  великоруські  відсунути на  дальший план  (не  вики-
даючи зовсім,  а  трактуючи тільки par exemple  і  так,  як  і 
прочі слов’янські), а зате построїти всі виводи на фактах 
чисто  українських,  а  главноє,  підобрати  чим  більше  га-
лицьких» [13, т. 48, с. 441]. Згадана розвідка О. Єфименко 
була надрукована у серії науково-популярних книжок за-
гальноосвітнього характеру «Наукова бібліотека», яка ви-
давалася у Львові в 1887–1888 рр. за редакцією І. Франка  
[13, т. 49, с. 112].

Розгляд  І.  Франком  питань  звичаєвого  права  був 
пов’язаний з його зацікавленням етнографією і фолькло-
ристикою [13, т. 29, с. 81]. У студії «Przyczynek do etnografii 
ludu kuskiego na Wolyniu» (1888) І. Франко зауважував, що 
існують місцевості, які з погляду етнографії значно ціка-
віші  і  менше  досліджені  за  інші. До  таких  земель  в  Га-
личині він зараховував Лемківщину, «тобто той гірський 
куток  (повіти  Ясельський,  Сандецький,  Санацький),  де 
українське населення межує безпосередньо з масою поль-
ського населення з одного боку, а словацького – з другого, 
і де, крім напрочуд цікавої мови, можна було б найкраще 
простежити  процес  переходу  етнографічних  матеріалів 
від одного народу до другого, процес міжнародного обмі-
ну понять, поглядів  і  витворів духовного життя народу»  
[13, т. 27, с. 211].

Питання звичаїв загалом, а також конкретно звичаєво-
го права та правових  звичаїв  І. Франко розглядав у пра-
ці  «Найновіші  напрямки  в  народознавстві»  1895  р.  Для 
пізнання народу необхідно пізнати людей, які мешкають 
на  конкретній  території,  пізнати  їхнє  сучасне  та  минуле 

становище, фізичні  та  розумові  особливості,  економічне 
становище, політичні та суспільні інститути, торговельні 
та духовні зв’язки з іншими народами. «Говорячи про на-
род, ми розуміємо тут не всю масу, що мешкає в певному 
краї,  але  тільки  ті  нижчі  верстви,  які  найменше  зазнали 
цивілізаційних змін, найбільше зберегли слідів давніших 
епох розвитку» [13, т. 45, с. 254–255].

Правознавство, на думку  І. Франка, дотичне до такої 
галузі знань, як народознавство. «Певна річ, що те право 
римське або німецьке, яке вчать по наших університетах, 
систематично  опрацьоване,  коментоване  і  викладуване 
тисячами  способів,  до  сфери  нашого  народознавства  не 
належить. Але,  якщо  з  одного  боку,  запитаємо про  його 
початок, то невдовзі відшукаємо його в звичаях правових 
поглядах і народних інституціях римлян або німців – але 
ж джерела його лежать в галузі народознавства. А з друго-
го боку, серед нашого народу знайдено аналогічні погляди 
і правові звичаї, відмінні від тих, які тепер у нас панують, 
проте живі, сильні і тривалі і так само належать до галузі 
народознавства» [13, т. 45, с. 255].

Кожна  з  великих  галузей  нашого  пізнання,  як  зазна-
чає І. Франко, розділяється на дві частини, відмінні одна 
від  одної:  перша – це  здобутки освічених  верств,  а  дру-
га –  знання простих людей. На перший погляд  здається, 
що між цими частинами немає жодного зв’язку. Фахівці у 
різних наукових галузях зайняті лише найновішими здо-
бутками своєї  спеціальності. Вони вдивляються вперед  і 
рідко озираються назад, тому надто часто в тих в залиш-
кових  проявах  дотичної  науки,  які  зберігаються  серед 
народу,  схильні бачити лише шкідливі  забобони, виплив 
темноти  і  неосвіченості.  «Якщо  ж,  однак,  придивимося 
ближче до тих закликів науки і мистецтва, що є сьогодні 
у простого народу, якщо спробуємо дослідити їх у зв’язку 
з розвитком тієї дисципліни, до якої вони відносяться, то 
побачимо  явище,  яке  нас  спочатку  дещо  здивує,  а  потім 
трохи присоромить і вгамує нашу погорду до тих забобо-
нів, пересудів  і бабських побрехеньок. Побачимо,  зокре-
ма, що вже те, що ми сьогодні з пихою плямуємо назвись-
ком «пересуди, забобони, побрехеньки», багато віків тому 
вважалося найголовнішим здобутком цивілізації, було жи-
вим, практично діючим звичаєм тодішніх прогресивним і 
найосвіченіших верств народу» [13, т. 45, с. 256–257]. Такі 
міркування  письменника  у  дечому  нагадують  роздуми 
М. Драгоманова, описані у листах до І. Франка в 1883 р., 
але, на відміну від женевського вчителя, І. Франко не пере-
більшував ролі звичаїв у сучасному суспільстві.

Крім звичаєвого права, І. Франко звертав увагу на за-
кони як джерела права, зокрема порівнював норми звича-
євого права з приписами державних законів. Він вказував, 
що нормативно-правові акти є безпосереднім результатом 
діяльності  законодавчої  влади,  а  звичаї  –  продуктом  на-
родної творчості. У кореспонденціях до І. Франка М. Дра-
гоманов,  писав,  що  «ті  закони,  які  саме  життя  робить, 
сильніші за тих, що на папері пишуться. Мало чого на па-
пері не пишеться у нас, але тільки те, що на добро людям 
написане, так на папері і залишається…» [12, с. 41].

Характеризуючи  діючу  в  Австро-Угорщині  консти-
туцію,  І.  Франко  констатував:  «Австрійська  конституція 
(1867  р.  – О. Б.)  є  par  excellence1  класовою,  конституці-
єю для привілейованих класів. А що  імущі  і шляхетські 
верстви у Східній Галичині зараховуються переважно до 
польської народності,  то  і  конституційні доброчинства у 
переважній частині вийшли на її користь. Справді, на па-
пері українці отримали рівноправність, але життєва прак-
тика показала зовсім інше. Українцям незабаром довелося 
переконатись, що конституція – це тільки ґрунт, гірше або 
краще оброблений, який сам, без пильної праці і бороть-
би, не дасть хліба. Переконалися, що за кожну установу, на 
яку теоретично мали право, треба було вести довгу і важ-
ку  боротьбу, що  кожну  п’ядь  політичної  території  треба 
1 Переважно, головним чином (франц.).
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було відвойовувати, інколи цілими роками. А сил, придат-
них для такої боротьби, для такої праці, було так мало!»  
[13,  т.  46,  кн.  2,  с.  259]. У  листі  до М. Драгоманова  від 
20 жовтня 1882 р. І. Франко наголошував на необхідності 
видати у Львові книги про критику австрійської консти-
туції: «Я вже говорив о тім з деякими людьми з молодежі, 
котрі сказали, що радо візьмуться до такого діла: коли не 
писати, то бодай збирати матеріали» [13, т. 48, с. 322].

Отже,  цілком очевидним  є  вплив М. Драгоманова на 
формування та еволюцію правового світогляду І. Франка, 
у т. ч.  і на його захоплення  ідеями федералізму. Завдяки 
порадам М. Драгоманова І. Франко звернув увагу на тео-
ретичні аспекти звичаєвого права, конкретні випадки його 
застосування в минулому  та  в  сучасних цивільно-право-
вих,  сімейних  і  земельних  відносинах. Письменник  роз-

глядав  звичаєве  право  у  тісному  зв’язку  з  нормами міс-
цевого  самоврядування,  досліджував  архівні  документи, 
етнографічний  матеріал  правового  характеру,  практику 
роботи  судів,  органів  самоврядування.  Однак  І.  Франко 
виходив  за  межі  суто  юридичних  уявлень  про  звичаєве 
право, він розглядав його не тільки як джерело правової 
культури  народу,  але  також  як  продукт  народної  само-
свідомості. Норми звичаєвого права, на думку І. Франка, 
становлять інтерес для дослідників різних галузей знань: 
істориків, етнографів, літературознавців і юристів. Право-
вий  звичай  у  його  розумінні  –  це швидше модель  пове-
дінки, яка відображає усвідомлення народу про правильне 
та неправильне. У його наукових розвідках порушена про-
блема впливу звичаєвого права на перші писані пам’ятки 
українського права.
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FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL LEGAL CONSCIOUSNESS 

бурдоносова М.а.,
к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Київський національний університет культури і мистецтв

У статті аналізується правова свідомість громадян та фактори, що призводять до її деформації. Автором досліджується рівень освіти 
різних категорій громадян, на підставі чого визначається, на якому саме етапі виховання/освіти/діяльності доцільно починати форму-
вання системи правових знань з метою закладання правильних установок щодо цінності та необхідності права і закону. Пропонується 
комплекс заходів, що впливають на підвищення рівня правосвідомості особистості.

Ключові слова: правова свідомість, правовий нігілізм, деформація правової свідомості, рівень освіти, профілактика правопорушень.

В статье анализируется правовое сознание граждан и факторы, приводящие к его деформации. Автором исследуется уровень 
образования различных категорий граждан, на основании чего определяется, на каком именно этапе воспитания/образования/деятель-
ности целесообразно начинать формирование системы правовых знаний с целью формирования правильных установок относительно 
ценности и необходимости права и закона. Предлагается комплекс мер, влияющих на повышение уровня правосознания личности.

Ключевые слова: правовое сознание, правовой нигилизм, деформация правового сознания, уровень образования, профилактика 
правонарушений.

The article provides analyses of legal consciousness of the individual as an important part of the social consciousness, which includes views, 
beliefs, ideas about the law. Given the significance of legal conscience for maintaining the rule of law and order in the state, the author examines 
the factors that influence the change in the dynamics of his development. Attention is drawn to the fact that as a result of accelerating the pace of 
development of modern society (in particular, the processes of globalization and informatization), it loses many of the established values, moral 
and legal guidelines, which leads to deep crisis phenomena, both in the sphere of spiritual and social relations, including in the spheres of state 
and law. Since the most negative practical result of deformed legal consciousness, which manifests itself in concrete actions, is a crime, the 
author analyzes ways to reduce the level of such deformation, which can be used in the comprehensive approach to the prevention of offenses. 
For this, the author conducted a study on the level of education of citizens who punished in places of deprivation of liberty for committing crimi-
nal offenses and the comparison with the results of the level of education of citizens who have never been criminally liable. On the basis of the 
research, it is determined at what stage of education/education/activity it is advisable to start the formation of a system of legal knowledge. How-
ever, the results also show that the availability of education is not a guarantee of «no violation» of the law. Therefore, in order to establish the right 
settings for the value and necessity of law and law, a set of measures is proposed that influence the increase of the level of legal consciousness 
of the person who will be less prone to deformation.

Key words: legal consciousness, legal nihilism, deformation of legal consciousness, education level, prevention of offenses.

В контексті повороту науки до людини як до об’єкта 
пізнання, спілкування і діяльності, як до суб’єкта історич-
ного процесу, виявляється підвищений інтерес до головної 
особливості людини – її свідомості. Свідомість – надзви-
чайно об’ємне, складне, багатостороннє явище, результат 
багатовікового розвитку людини в соціальному середови-
щі. Глибоко занурюючись в цю сферу, свідомість не тільки 
«живиться» її соками, а й поповнює її своєрідністю індиві-
дуальності [1, с. 370-371]. Таким чином, в свідомості лю-
дини закладається все розмаїття історичних і соціальних 
процесів, а також негативний і позитивний досвід реагу-
вання на них, тобто не тільки пасивно-споглядацьке відо-
браження буття, а й активне ставлення до нього.

Враховуючи,  що  право  впливає  на  всі  без  винятку 
сфери життєдіяльності суспільства, важливою частиною 
суспільної  свідомості  є  правосвідомість,  змістом  якої  є 
погляди, переконання, ідеї щодо права. Необхідно пого-
дитися  з М. С. Строговичем,  який  відзначав, що  право 
і  правосвідомість  знаходяться  у  нерозривному  зв’язку: 
право  немислимо  без  правосвідомості,  хоча  б  невираз-
ної,  а  правосвідомість  неможлива  без  права,  яке  є  для 
неї базою і відправною точкою [2, с. 53]. Спираючись на 
право, і будучи його корелятом, правосвідомість має осо-
бливе значення для підтримки режиму законності і пра-
вопорядку.  Усвідомлення  необхідності  виконання  норм 
законів, що стало внутрішньою установкою особистості, 
є фактором, що утримує людину від того, щоб «пересту-
пити межу закону», стаючи важливим елементом профі-
лактики злочинів.

Форми  вираження  правосвідомості  різні:  визнання, 
повага, підтримка права; погляди і переконання, що спря-
мовані  на  реалізацію  законодавства;  об’єктивна  критика 
чинного  законодавства,  заперечення проти тих чи  інших 

його положень; протест, який доходить до його заперечен-
ня, до боротьби з ним. Остання форма відноситься до різ-
новидів деформації правової свідомості громадян.

Під деформацією правової свідомості необхідно розу-
міти комплекс негативних змін у свідомості особистості, 
її поглядів, переконань та ідей щодо права, які обумовлені 
навколишньою юридичною дійсністю,  за наявності  яких 
у суб’єкта формуються ідеологічні і психологічні стерео-
типи, які виражають негативне, упереджене ставлення до 
діючого права, що проявляється у поведінці і конкретних 
діях. Найбільш поширеною формою деформації правової 
свідомості є правовий нігілізм – напрям суспільно-право-
вої думки, що заперечує соціальну цінність права, культи-
вує негативне ставлення до нього, особливо посилюючись 
в кризові періоди розвитку суспільства [3; 4, с. 4]. Харак-
терною особливістю правового нігілізму є те, що, відкида-
ючи чинні правові норми, носії такої викривленої правової 
свідомості не пропонують гідної альтернативи або шляхів 
оптимального виходу з кризової ситуації.

Метою статті є виявлення і науково-теоретичний ана-
ліз  дієвих  способів  зниження  рівня  деформації  правової 
свідомості на  сучасному етапі розвитку суспільства,  які, 
в  свою  чергу,  можуть  стати  елементами  профілактики 
правопорушень. Практична потреба в таких способах обу-
мовлена  пошуком  ефективних шляхів  організації  управ-
ління в суспільстві відповідно до нових реалій (процесів 
глобалізації та інформатизації). При цьому, найбільш не-
гативним результатом деформованої правової свідомості, 
який проявляється в конкретних діях,  є  вчинення  злочи-
ну. Однак, своєчасна робота з підвищення рівня правової 
свідомості, виховання в особистості установок поваги до 
права  і  закону,  буде  дієвою  складовою  в  комплексному 
підході до профілактики правопорушень.
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Профілактику  правопорушень  можна  розглядати  як 
сукупність заходів соціального, правового, організаційно-
го,  інформаційного та  іншого характеру, спрямованих на 
виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчи-
ненню правопорушень, а також як виховний вплив на осіб 
з метою недопущення скоєння правопорушень або анти-
суспільної поведінки.

Необхідно відзначити, що у науковому середовищі від-
сутній  єдиний підхід  до  змістовної  характеристики при-
чин злочинності, проте, більшість авторів погоджуються 
у тому, що загальним їх джерелом є соціальні протиріччя, 
що формують у суб’єктів соціальні деформації [5, c. 166].  
Тобто, на науковому рівні соціальна сфера виділяється як 
«точка відліку», з якої необхідно починати роботу з про-
філактики правопорушень. Також наголошується на необ-
хідності виховного впливу на громадян з використанням 
різнобічного  комплексу  заходів  для  попередження  пору-
шень  закону. Таким чином, розробка комплексного узго-
дженого впливу в соціальній, правовій та  інформаційній 
сферах  можуть  принести  найефективніші  результати, 
тому нами розглядаються способи зниження рівня дефор-
мації правосвідомості як елементи системи профілактики 
правопорушень, що належать до вищезгаданих сфер.

Як  правило,  процеси  перетворень  у  соціально-полі-
тичній,  культурній,  економічній  та  інших  сферах  життя 
суспільства впливають на правосвідомість суб’єктів таких 
відносин. У результаті процесів глобалізації, загальнодос-
тупності  величезних  масивів  інформації  прискорюються 
темпи розвитку сучасного суспільства, воно відчуває втра-
ту  багатьох  усталених  цінностей,  моральних  і  правових 
орієнтирів, що призводить до глибоких кризових явищ у 
сфері духовних і суспільних відносин, а також держави і 
права.  Це  зумовлює  необхідність  вироблення  сучасного 
підходу до формування правої свідомості, яка відповіда-
ла б сучасним історичним умовам і обставинам [6, c. 16]. 
Розуміння суспільства, процесів, що в ньому відбувають-
ся, настроїв, що домінують, нагальних проблем дозволить 
краще розуміти фактори, що впливають на вчинення зло-
чинів [7], а системний аналіз таких факторів зможе прине-
сти практичну користь для виявлення причин правопору-
шень і боротьби з ними.

Розвиток  суверенної  і  незалежної,  демократичної, 
соціальної,  правової  держави  потребує  активізації  зу-
силь органів  виконавчої  влади,  громадських організацій, 
спрямованих  на:  1)  розвиток  духовності;  2)  виховання 
патріотизму  та  поваги  до  історичної  спадщини  народу; 
3)  укорінення  в  суспільній  свідомості  загальнолюдських 
моральних цінностей; 4) виховання соціального оптиміз-
му та впевненості кожного громадянина у своєму майбут-
ньому.

Особливу увагу на проблему сприйняття права в сус-
пільстві звертає Н. М. Онищенко, яка зазначає, що досить 
часто вчені-правознавці не замислювалися в рамках тео-
ретичних,  пошукових  робіт,  наскільки  та  чи  інша норма 
буде сприйнята кожним громадянином; наскільки повага 
до права, його дотримання і підтримка будуть бажаними 
для кожного, а не насильницьким примусовим процесом 
або, ще гірше – ставлення до правових норм стане презир-
ливим, байдужим [8, c. 6]. Дійсно, в будь-якому правовому 
дослідженні  слід  звертати  увагу  на  соціально-психоло-
гічні особливості  індивідів, враховувати, наскільки ті чи 
інші  нововведення  будуть  адекватно  сприйняті  і  дотри-
мані  громадянами. Нехтування  психологічним фактором 
може  призвести  до  посилення  нігілістичних  настроїв  у 
суспільстві щодо права. Отже, боротьба з цим негативним 
явищем залежить не тільки від народу і держави, а й від 
наукової еліти країни, тих, хто досліджує, розробляє і про-
гнозує розвиток сучасної правової науки.

Одним  із  найважливіших  напрямків  подолання  дис-
функцій  правосвідомості  є  розвиток  правової  культури 
громадян, що має стати органічною складовою реформу-

вання політичної системи. Цей процес повинен складати-
ся зі стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні та 
усунення з практики державного будівництва насильниць-
ких технологій функціонування влади [9, c. 177].

Правова культура є одним із основних чинників реалі-
зації прав і свобод людини і громадянина. Вона передба-
чає правову освіченість громадян і посадових осіб, вміння 
і навички користуватися законами в практичній діяльнос-
ті, високий ступінь поваги до авторитету права, атмосфе-
ру  законослухняності  особистості,  внутрішню  потребу 
дотримання вимог закону і соціально-правової активності 
[10, c. 494]. Оскільки правова культура особистості скла-
дається  з:  1)  правового  виховання;  2)  правосвідомості;  
3) глибокого усвідомлення принципів права; 4) впевненос-
ті в справедливості законів, юридичних прав і обов’язків, 
то вести роботу щодо підвищення її рівня і подолання пра-
вового нігілізму необхідно саме відповідно до зазначених 
напрямків. Це завдання –  і для держави,  і для кожного з 
нас.  Як  відзначав ще  у  1872  р.  німецький  правознавець 
Р. Ієрінг, кожен з нас покликаний придушити гідру свавіл-
ля і беззаконня, де б вона не з’являлася, кожен, хто корис-
тується благом права, повинен підтримувати могутність і 
авторитет закону [11, c. 37].

У свою чергу правове виховання – це цілеспрямована 
діяльність з поширення правового досвіду, правових іде-
алів  та  механізмів  розв’язання  конфліктів  у  суспільстві, 
яка  передається  від  одного  покоління  до  іншого  і  закрі-
плюється  у  свідомості  людей  в  якості  поведінкових  мо-
делей,  яких необхідно дотримуватися  і поважати. Як  за-
значає В. В. Головченко, правове виховання складається з:  
1)  формування  у  громадян  стійкої  системи  правових 
знань;  2)  формування  правових  переконань  законослух-
няності;  3) формування  стійкої  орієнтації  на правомірну 
поведінку [12, c. 18].

Ведучи мову про формування стійкої системи право-
вих знань, правової культури, розвитку рівня правосвідо-
мості  в  суспільстві,  необхідно визначити, на  якому саме 
етапі  виховання/освіти/діяльності  це можливо  і  необхід-
но починати для того, щоб закласти правильні установки 
щодо  цінності  і  необхідності  права  і  закону,  які  будуть 
менш схильні до деформації.

Для цього автором було проведено дослідження рівня 
освіти громадян з антисоціальною спрямованістю особис-
тості, яка вже була реалізована у злочинній поведінці, та 
здійснено компаративний аналіз з громадянами, які ніколи 
до кримінальної відповідальності не притягалися.

Спочатку був проведений аналіз рівня освіти громадян 
України, які відбувають покарання в місцях позбавлення 
волі  за  скоєння  кримінальних  правопорушень  (група  1).  
Далі  для  зіставлення  результатів  потрібні  були  дані  про 
рівень  освіти  громадян,  які  ніколи  до  кримінальної  від-
повідальності  не  притягалися.  Виявилося,  що  необхід-
ні  дані  у  статистичних  дослідженнях  не  зазначаються. 
Більш того, навіть загальні поточні показники освіти на-
селення  України  за  останні  17  років  відсутні,  оскільки 
після  2001  р.  загальнодержавний  перепис  населення  не 
проводився.  Тому,  для  отримання  необхідної  інформації 
автором було проведено анкетування громадян від 18 ро-
ків,  які  репрезентують  доросле  населення  за  основними 
соціально-демографічними  показниками,  які  ніколи  до 
кримінальної  відповідальності не притягалися  (група 2). 
Кількість отриманих релевантних анкет в другій групі від-
повідає кількості анкет в першій – по 384 шт.

Аналіз  отриманих  результатів  свідчить,  що  в  цілому 
кількість осіб з повною або базовою вищою освітою (що 
мають диплом про закінчення вищого освітнього закладу 
освітньо-кваліфікаційного  рівня  «спеціаліст»/«магістр» 
або «бакалавр») більше в групі 2, ніж в групі 1, що і перед-
бачалося автором.

Однак, дуже показовими є дані про кількість осіб, які 
мають лише повну або базову загальну середню освіту (11 
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або  9  класів  загальноосвітньої  школи/ліцею/гімназії):  в 
групі 1 – 60%, в групі 2 – 63%. Це дозволяє визначити сег-
мент, в якому слід сконцентрувати додаткові зусилля для 
підвищення рівня правової свідомості та правової культу-
ри громадян.

Аналіз  Державного  Стандарту  початкової  загальної 
освіти України показує, що в обов’язковій  (інваріантній) 
частині  програми  відсутні  правові  дисципліни  (напри-
клад, правознавство викладається лише в частині шкіл як 
факультатив).  Таким чином,  ґрунтуючись  на  результатах 
дослідження, можна припустити, що значна частина гро-
мадян, завершуючи свою освіту на рівні школи, може не 
отримати жодних правових знань. У такому випадку, не-
обхідно говорити не про рівень підвищення правової сві-
домості, а про його формування, закладання правильних 
основ розуміння права і закону, їх необхідність і цінність 
для суспільства.

Крім  того,  можна  говорити  про  питання  «правового 
мінімуму»  (деякого  обов’язкового  рівня  правових  знань 
(рівня  правової  обізнаності),  яким  повинен  володіти  ко-
жен громадянин суспільства, незалежно від його соціаль-
ного статусу [13, c. 58]. Однак, тільки лише знання право-
вих норм без усвідомлення  їх цінності  і без формування 
почуття поваги до права не гарантує правомірної поведін-
ки. Набуті правові знання повинні переходити в ціннісні 
настанови,  стати  внутрішнім  переконанням,  отримати 
емоційне забарвлення, закріпитися в правових звичках.

В якості методу формування позитивної правової сві-
домості та усунення прогалин і викривлень можна запро-
понувати  соціально-нормативне  виховання.  Воно  являє 
собою комплексний процес, що включає, крім правового, 
ще  й  моральне,  трудове,  фізичне,  естетичне  виховання. 
Соціально-нормативне виховання полягає у тому, що по-
ступово, в процесі отримання індивідом певних знань про 
життя  суспільства,  елементи  виховного  процесу  усклад-
нюються. Якщо на початковому етапі виховання здійсню-
ється у  вигляді простого пояснення  загальнодоступних  і 
нескладних для розумового засвоєння положень, то в по-
дальшому ці елементи ускладнюються  і поглиблюються. 
Так  формується  зв’язок  загальносоціальних  норм  і  ролі 
права  та  законності  в  суспільному житті.  Тут  необхідно 
відзначити  важливу  роль  батьків  як  перших  вихователів 
та  вчителів шкіл  у  здійсненні  зазначеного  процесу  і  ор-
ганічного втілення його в процес поступової соціалізації 
дитини. При правильному соціально-нормативному вихо-
ванні, збагаченні суспільного життя правовими принципа-
ми, нам не доведеться говорити про подолання правового 
нігілізму, це буде найкращим способом його запобігання. 
Адже профілактика краще будь-якого лікування, особли-
во, якщо це стосується моральних «хвороб» суспільства.

Подальші результати проведеного автором анкетуван-
ня  осіб, що  відбувають покарання  в місцях позбавлення 
волі, показали наступне:

1) громадяни, які не мають освіти (НО), більшою мі-
рою  скоювали  злочини:  проти  власності  –  69%;  проти 
життя та здоров’я особи – 15%; в сфері обігу наркотичних 
і психотропних речовин та їх аналогів – 11%;

2) громадяни, які мають повну або базову загальну се-
редню освіту (СО), скоювали злочини: проти власності – 
53%; проти життя та здоров’я особи – 15%; проти безпеки 

руху та експлуатації транспортних засобів – 10%; в сфері 
обігу наркотичних і психотропних речовин та їх аналогів – 
9%;

3)  громадяни,  які  мають  професійно-технічну  освіту 
(ПТО),  скоювали  злочини:  проти  власності  –  50%;  проти 
життя та здоров’я особи – 15%; проти безпеки руху та екс-
плуатації транспортних засобів – 11%; проти встановлено-
го порядку несення військової служби – 9%; в сфері обігу 
наркотичних і психотропних речовин та їх аналогів – 7%;

4) громадяни, що мають повну або базову вищу освіту 
(ВО), скоювали злочини: проти власності – 24%; у сфері 
службової  або  професійної  діяльності,  пов’язаної  з  на-
данням публічних послуг  –  22%;  проти  безпеки  руху  та 
експлуатації транспортних засобів – 13%; проти життя та 
здоров’я особи – 13%; проти авторитету органів державної 
влади та місцевого самоврядування – 8%; проти громад-
ської безпеки – 7%; в сфері господарської діяльності – 7%.

Результати  анкетування  демонструють  динаміку  зни-
ження кількості злочинів проти власності в залежності від 
підвищення рівня освіти злочинця. На графіку це можна 
продемонструвати таким чином:
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Це дозволяє припустити, що по відношенню до злочи-
нів проти власності, підвищення рівня освіти і виховних 
заходів, спрямованих на розвиток правової свідомості та 
правової культури особистості зможе привести до значно-
го зниження кількості подібних злочинів серед осіб з ан-
тисоціальною спрямованістю, які не мають вищої освіти.

При  цьому  подібної  динаміки  щодо  злочинів  проти 
життя та  здоров’я особи, а  так само проти безпеки руху 
та експлуатації транспортних засобів не спостерігається, 
до того ж відсоток даних злочинів залишається практично 
однаковим у всіх групах. На основі цього можна стверджу-
вати, що виховні заходи і заходи, спрямовані на підвищен-
ня  правової  свідомості  особистості,  не  зможуть  значно 
вплинуть на кількість злочинів даних груп, оскільки часто 
такі злочини мають мотиви, в меншій мірі взаємопов’язані 
з рівнем освіти особистості. Можна припустити, що такі 
злочини вимагають інших методів впливу з боку держави 
(посилення покарання,  збільшення  термінів позбавлення 
волі, підвищення штрафів і т. п.).

Окремо необхідно відзначити той факт, що в групі ан-
кетованих, які відбувають покарання в місцях позбавлен-
ня волі, які мають повну або базову вищу освіту, досить 
велику частину (22%) займають злочини в сфері службо-
вої або професійної діяльності. Даний факт пояснюється 
тим,  що  наявність  вищої  освіти  суттєво  підвищує  ймо-
вірність  отримання  кваліфікованої  роботи,  а  так  само  є 
обов’язковою умовою кар’єрного росту і призначення на 
певну посаду. Однак, на підставі цих же даних, необхідно 
ще раз наголосити, що всі заходи з боротьби з деформаці-
єю правової свідомості особистості необхідно проводити 
комплексно. Оскільки, як бачимо, наявність вищої освіти 
не є «імунітетом» від вчинення правопорушення. Якісний 
результат зможуть дати лише системні комплексні заходи. 

Освіта 
група осіб

Повна вища, 
базова вища, 

%
Професійно-
технічна, %

Повна загальна середня 
(11 класів), базова загальна 

середня (9 класів), %
Відсутня, 

%

Громадяни України, які відбувають 
покарання в місцях позбавлення волі 

(група 1)

15 20 60 5

Громадяни України, які до кримінальної 
відповідальності ніколи не притягалися 

(група 2)

21 14 63 2
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Таким чином, підвищення рівня правових знань необхідно 
поєднувати з підвищенням рівня культури особистості (у 
т. ч. правової), формуванням внутрішніх настанов поваги 
до прав і свобод інших осіб.

Як зазначає В. І. Гойман, боротьба з деформацією пра-
вової свідомості – тривалий процес, який охоплює зміну 
об’єктивних умов життя суспільства, цілеспрямовану іде-
ологічну, організаційну роботу, здійснення комплексу спе-
ціально-юридичних  заходів.  У  концентрованому  вигляді 
ці  заходи  повинні  бути  орієнтовані  на  створення  якісно 
оновленого соціально-правового середовища і утверджен-
ня віри в право [14, c. 5].

Також, до перерахованого вище переліку можна від-
нести підвищення рівня соціальних і економічних умов, 
що,  з  одного  боку,  є  обов’язковою  частиною  політики 
будь-якої соціально спрямованої держави, а, з іншого, – є 
реальним способом підвищення рівня довіри суспільства 
до правових норм, зміцнення віри в силу права і законів, 
оскільки  найчастіше  проблеми  в  соціально-економіч-
ній  сфері  стають  каталізатором,  який  провокує  переро-
дження соціальної напруги в масові протести або навіть 
заворушення  [15,  c.  578;  16].  І  навпаки,  збалансована 
соціальна  політика  держави,  заснована  на  досконало 
розробленій, узгодженій нормативній базі і реальних ме-
ханізмах її втілення в життя здатна розв’язати багато со-
ціальних конфліктів [17].

Результати проведеного автором дослідження показали:
1. Як і передбачалося, осіб з повною або базовою ви-

щою освітою більше в групі громадян, які ніколи до кри-
мінальної відповідальності не притягувалися.

2.  Значний  відсоток  осіб  в  обох  групах  мають  лише 
повну або базову загальну середню освіту, що призводить 
до того, що частина громадян, завершуючи свою освіту на 

рівні школи, можуть не отримати абсолютно ніяких право-
вих знань.

3. Починати процес закладання основ розуміння права 
і закону, їх цінності для суспільства необхідно з 7–8 класу 
школи в якості інваріантної компоненти освітнього стан-
дарту.

4.  Серед  осіб,  які  вчинили  правопорушення  і  які  не 
мають вищої освіти, підвищення рівня освіти і виховних 
заходів, спрямованих на розвиток правової свідомості та 
правової культури особистості, зможе привести до значно-
го зниження кількості злочинів проти власності.

5. Наявність вищої освіти не є «імунітетом» від вчи-
нення  злочину. Тому всі  заходи  з боротьби  з деформаці-
єю правової свідомості особистості необхідно проводити 
комплексно: підвищення рівня правових знань необхідно 
поєднувати  з  формуванням  внутрішніх  настанов  поваги 
до прав і свобод інших осіб, громадських норм поведінки, 
приватної власності.

6.  Комплексно,  спільно  з  нарощуванням  правових 
знань, з метою зниження рівня деформації правової свідо-
мості населення необхідно використовувати:

–  підвищення  рівня  правової  культури  громадян  як 
внутрішньої потреби дотримання вимог закону і соціаль-
но-правової активності;

– соціально-нормативне виховання, яке є комплексним 
процесом, що  включає,  крім  правового,  ще  й  моральне, 
трудове,  фізичне,  естетичне  виховання,  для  формування 
гармонійної, всебічно розвиненої особистості як ключової 
одиниці суспільства;

–  стимулювання  активної  позиції  самої  особистості, 
почуття позитивної правової відповідальності і обов’язку, 
які  допомагають  протистояти  нігілістичним  настроям  у 
суспільстві і відстоювати власну громадянську позицію.
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ОЗНаки Та Види ВідОМЧих ПідЗакОННих акТіВ 
як РЕЗУльТаТ ЗаСТОСУВаННя ЮРидиЧНОЇ ТЕхНіки

SIGNS AND VARIABLES OF LONG-TERM ACTIONS 
AS A RESULT OF THE APPLICATION OF LEGAL EQUIPMENT

дзюбенко О.л.,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства факультету економіки,

права та інформаційних технологій
Київський національний університет культури і мистецтв

Стаття присвячена аналізу поняття і ознак підзаконних актів в цілому та відомчих підзаконних актів зокрема. Проведена видова 
класифікація відомчих підзаконних актів за такими критеріями: за сферою дії, за функціональним призначенням у механізмі правового 
регулювання, за порядком прийняття актів та компетенцією суб’єктів відомчої нормотворчості, а також за формою. Охарактеризовані такі 
форми відомчих підзаконних актів: накази, рішення, розпорядження, інструкції, правила, положення, статути.

Ключові слова: підзаконні акти, відомчі підзаконні акти, види підзаконних актів, класифікація відомчих підзаконних актів, форми 
відомчих підзаконних актів, юридична техніка відомчої нормотворчості.

Статья посвящена анализу понятия и признаков подзаконных актов в целом и ведомственных подзаконных актов в частности. 
Проведена видовая классификация ведомственных подзаконных актов по таким критериям: по сфере действия, по функциональному 
назначению в механизме правового регулирования, по порядку принятия актов и компетенции субъектов ведомственного нормотвор-
чества, а также по форме. Охарактеризованы такие формы ведомственных подзаконных актов: приказы, решения, распоряжения, ин-
струкции, правила, положения, уставы.

Ключевые слова: подзаконные акты, ведомственные подзаконные акты, виды подзаконных актов, классификация ведомственных 
подзаконных актов, формы ведомственных подзаконных актов, юридическая техника ведомственного нормотворчества.

The article is devoted to the analysis of the concept and features of bylaws in general and departmental subordinate acts in particular. It has 
been found out that sub-legal acts are based on the law, the law does not contradict it, but can only supplement it and specify it. In this case, it 
is noted that sub-acts are characterized by large numbers, flexibility, have a certain external form, elements of which are prescribed by the rules 
of legal technology.

It is proved that subordinate acts have their own hierarchical structure and, depending on the legal force, are divided into: general, depart-
mental, local and local. At the same time, the emphasis is placed on the fact that departmental subordinate acts are the most widespread group 
of subordinate normative acts, since they are created with the aim of specifying and detailing the existing norms of law, but at the same time, the 
latter contain new legal requirements that should not contradict the laws of Ukraine and the general by-laws.

The type classification of departmental by-laws acts according to the following criteria: according to the sphere of activity, according to 
the functional purpose in the mechanism of legal regulation, in the procedure of adoption of acts and competence of subjects of departmental 
rule-making, as well as in the form.

On the basis of the analysis of the positions of scientists and the norms of the current legislation, the conclusion is made on the need for a 
normative consolidation of an exhaustive list of forms of departmental normative acts. At the same time, it is proposed among departmental sub-
ordinate acts to distinguish the administrative documents, which are adopted by actors of departmental rulemaking as separate acts or as acts 
approving other normative acts than give them legal force and, accordingly, regulations that are not legally effective without their approval. Thus, 
it was found out that orders, orders, decisions, resolutions, and regulations – instructions, rules, regulations, statutes, and procedure, which, 
in a proper way, allows to distinguish the features of the techniques of their preparation and adoption, should be included in the administrative 
documents. At the same time, the article describes the most common in normative activities of the subjects of departmental rulemaking forms of 
departmental subordinate acts: orders, decisions, orders, instructions, rules, regulations, statutes.

Key words: bylaws, departmental subordinate acts, types of by-laws, classification of departmental by-laws, form of departmental by-laws, 
legal technique of departmental rulemaking.

Правотворчість як діяльність офіційно уповноважених 
суб’єктів  спрямована  на  регулювання  суспільних  відно-
син шляхом встановлення, зміни або скасування правових 
норм, результатом якої є форми права. Безперечно доміну-
ючим джерелом права країн романо-германської правової 
сім’ї є нормативно-правові акти, які за своєю юридичною 
силою поділяються на  закони та підзаконні нормативно-
правові акти. 

Метою статті є аналіз ознак підзаконних актів в ціло-
му та відомчих підзаконних актів зокрема як найпошире-
нішої  групи підзаконних нормативних  актів,  проведення 
видової класифікації відомчих підзаконних актів, а також 
характеристика найбільш поширених в нормотворчій ді-
яльності  суб’єктів  відомчої  нормотворчості  форм  відо-
мчих підзаконних актів.

Саме походження терміна «підзаконні» означає те, що 
дані  акти  знаходяться  «під  законом»,  тобто  засновані  на 
законі, закону не суперечать [1, с. 227], можуть його роз-
вивати, доповнювати та, навіть, конкретизувати [2, с. 228], 
а також видаються компетентними органами або посадо-
вими особами та містять норми права [3, с. 117]. У зв’язку 
з цим, підзаконні акти мають меншу юридичну силу, тобто 

мають похідне, вторинне значення у порівнянні із закона-
ми та, водночас, мають власну ієрархічну структуру. 

Крім того, підзаконні акти характеризуються великою 
чисельністю,  гнучкістю,  оскільки  дозволяють  охопити 
ряд  дрібниць,  особливостей,  які  не  можуть  бути  врахо-
вані в рамках закону [4, с. 38]. Водночас, підзаконні акти 
мають певну зовнішню форму, елементи якої передбачені 
правилами юридичної техніки і недотримання яких тягне 
за собою негативні правові наслідки, у т. ч. і припинення 
їх дії або скасування. Разом з тим, підзаконні акти мають 
певні особливості щодо дії у часі, на території та за колом 
осіб, що цілком залежить від того чи іншого способу під-
готовки  та  порядку  прийняття  підзаконних  актів,  визна-
чення меж їхньої дії. 

Підзаконні нормативні акти класифікуються за різни-
ми критеріями, проте найбільш поширеним є поділ підза-
конних актів за юридичною силою. Варто зазначити, що 
погляди науковців щодо розуміння вказаного критерію не 
є однозначними, а тому варто юридичну силу підзаконних 
актів  розглядати  крізь  призму  двох  ознак:  компетенцію 
правотворчого  органу  або,  як  зазначає П. М.  Рабінович, 
місце правотворчого органу в апараті держави  [5, с. 89], 
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що безпосередньо  впливає  на місце  підзаконного  акта  в 
ієрархічній системі підзаконних актів; характер і призна-
чення актів, що лежить в основі їх поділу на нормативні та 
індивідуальні (правозастосовні). 

Отже,  за  юридичною  силою  підзаконні  нормативно-
правові  акти  поділяються  на  загальні,  відомчі,  місцеві  і 
локальні. 

Загальні акти – це підзаконні акти, які видаються ор-
ганами загальної компетенції та поширюють свою дію на 
всю територію держави. До органів загальної компетенції 
відносяться: Президент, парламент, уряд [6, с. 490]. 

Відомчі акти – це підзаконні акти, які видаються цен-
тральними органами виконавчої влади для врегулювання 
суспільних відносин в певній галузі діяльності держави.

Місцеві акти – це підзаконні нормативні акти, які по-
ширюють  свою  дію  на  певну  адміністративно-територі-
альну одиницю держави (місто, район, село, селище, мі-
крорайон  тощо),  видаються  уповноваженими  органами 
даної території та поширюють свій вплив на осіб в межах 
даної території. 

Локальні акти – це підзаконні акти, які видаються ке-
рівниками підприємств, установ, організацій для вирішен-
ня внутрішніх питань та поширюються на їх працівників. 
Локальні підзаконні акти через свою дію ще носять харак-
тер внутрішніх [7, с. 151] або внутрішньоорганізаційних 
[8, с. 230]. 

Найпоширенішою  групою  підзаконних  нормативних 
актів є акти відомчого рівня, які видаються з метою кон-
кретизації  загальних  норм  права,  прийнятих  законодав-
чим органом або вищестоящим органом виконавчої влади, 
що недостатньо визначають права та обов’язки суб’єктів 
регульованих  правовідносин  або  містять  прогалини  
[9, с. 201]. Так, відомчі акти переважно створюються з ме-
тою конкретизації та деталізації первинних актів, але, на 
думку Ю. Г. Арзамасова, можуть містити не тільки деталі-
зуючи норми, а й первинні приписи [10, с. 206]. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що метою створення відомчих 
актів  є  конкретизація  та  деталізація  вже  існуючих  норм 
права, та, водночас, створення нових правових приписів, 
які  не  повинні  суперечити  законам України  та  підзакон-
ним актам Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України. 

Юридична техніка відомчої нормотворчості зобов’язує 
також дотримуватись галузевого характеру. Так, С. Л. Ли-
сенков  зазначає, що  відомчі  акти  є  різновидом  актів  за-
гальної  дії,  але  діють  лише у певних  сферах  суспільних 
відносин [7, с. 150-151], що, з одного боку, свідчить про 
поширення їх впливу на всю територію держави, а, з  ін-
шого, – про обмеження певною галуззю суспільного жит-
тя. Така ситуація пояснюється тим, що суб’єкти відомчої 
нормотворчості видають відомчі акти лише у межах своєї 
компетенції, а, отже, в межах певної галузі управління. 

З точки зору юридичної техніки конструювання відо-
мчих актів останні повинні мати також нормативний ха-
рактер, що відрізняє їх від правозастосовних актів, які, на 
думку Д. А. Керимова, встановлюють конкретні приписи 
(розпорядження),  звернені  до  конкретного  індивіда  чи 
юридичної  особи,  використовуються  одноразово  і  після 
реалізації припиняють свою дію  [11,  с.  33]. Так,  відомчі 
нормативні  акти  встановлюють,  змінюють,  деталізують 
норми права, розраховані на більше коло адресатів (пра-
цівників  певного  центрального  органу  виконавчої  влади 
або всього населення країни)  та,  як  зазначає А.  І. Дени-
сов, можуть застосовуватись неодноразово, тобто кожного 
разу,  коли  мають  місце  відносини  даного  виду  та  збері-
гають  свою  дію  незалежно  від  того,  виникли  чи  припи-
нилися конкретні  (індивідуальні) відносини, передбачені 
даним актом [12, с. 250]. 

Згідно  загальних  вимог  юридичної  техніки,  відомчі 
акти мають відповідну форму зовнішнього виразу,  тобто 
існують  як  письмові  документи  у  виді  наказу,  розпоря-

дження, інструкції, правил і т. д. До кожного з видів став-
ляться  вимоги  загального  порядку  до  змісту,  структури, 
реквізитів. Проте існують і видові особливості юридичної 
техніки їх підготовки, прийняття, систематизації тощо. 

В контексті обраної теми актуалізується необхідність 
аналізу видів відомчих підзаконних актів крізь призму за-
стосування юридичної техніки. Так, наприклад, різними є 
методики підготовки відомчих актів, що розрізняються за 
критерієм сфери їх дії. Отже, по-різному буде відбуватися 
процедура підготовки внутрішніх та зовнішніх (міжвідом-
чих)  актів,  що  обумовлюється  не  тільки  відмінностями 
предмету відання (регулювання), але й різницею у системі 
гарантій,  способах  забезпечення  контролю  тощо.  Окрім 
того, при підготовці міжвідомчих актів юридична техніка 
зобов’язує врахувати узгодженість відомчих інтересів, які 
не завжди знаходяться у гармонії, а також інтересів загаль-
нодержавних. Міжвідомчі акти, на відміну від внутрішніх, 
мають зовнішній характер, тобто за своєю дією та адреса-
тами не обмежуються певним відомством [13].

Техніка підготовки  внутрішніх  відомчих  актів  врахо-
вує  те, що  вони  видаються  суб’єктами  відомчої  нормот-
ворчості для вирішення питань внутрішнього життя орга-
ну або установи, адресуються безпосередньо структурним 
підрозділам  та  працівникам,  службовцям, що  працюють 
у даному відомстві. Враховується також  і  гриф правово-
го документу, тобто ступінь його відкритості [10, с. 223]. 
Так,  за характером відомостей, що містяться у відомчих 
актах,  їх  можна  поділити  на  акти  з  такими  грифами,  як 
«Для  службового  користування»,  «Особливої  важливос-
ті», «Цiлком таємно», «Таємно» та ін., а також прийняті в 
порядку експерименту [13].

Юридична  техніка відомчої нормотворчості дозволяє 
також  готувати  різновиди  відомчих  актів  залежно  від  їх 
функціонального призначення у механізмі правового ре-
гулювання. Так, першу групу відомчих актів складають ті, 
які встановлюють нові норми права. Особливістю техніки 
їх підготовки є те, що ці акти набувають юридичної сили 
з моменту їх підписання. До другої групи належать акти, 
які згідно правил юридичної техніки затверджуються роз-
порядчими документами. На думку С. А. Комарова, саме 
шляхом  затвердження  нормативних  актів  їм  надається 
юридична сила [2, с. 230]. Дійсно, нормативні акти набу-
вають юридичної  сили  лише  з моменту  їх  затвердження 
розпорядчими  документами  керівників  відповідних  цен-
тральних  органів  виконавчої  влади,  уповноважених  за-
тверджувати як акти структурних підрозділів даних орга-
нів, так і акти інших органів виконавчої влади. 

Третю групу відомчих актів та відповідних правил їх 
прийняття складають акти, якими вносяться зміни до ді-
ючого законодавства. Дану групу актів слід розділити на 
дві підгрупи: розпорядчі документи, які вносять зміни до 
розпорядчих  документів,  та,  відповідно,  розпорядчі  до-
кументи, які вносять зміни до діючих нормативних актів.

Четверту групу відомчих актів, які мають свою специ-
фіку у техніці підготовки, складають ті, що вносять зміни 
та доповнення до діючих нормативних актів. Аналогічно з 
попередньою групою відомчих актів, дану групу слід по-
ділити на  ті  розпорядчі документи,  які  вносять  зміни  та 
доповнення до розпорядчих документів, та ті, які вносять 
зміни та доповнення до нормативних актів. 

П’яту  групу  складають  ті  відомчі  акти,  які  скасову-
ють діючі. Особливостями юридичної техніки скасування 
акта, що приймався декількома суб’єктами відомчої нор-
мотворчості, є те, що акт про скасування повинен прийма-
тися тими самими суб’єктами, що його видали. 

Юридична  техніка  відомчої  нормотворчості  встанов-
лює  різний  порядок  прийняття  відомчих  актів,  що  обу-
мовлюється  різним  обсягом  компетенції  суб’єктів  відо-
мчої нормотворчості. У свою чергу, компетенція суб’єкта 
відомчої  нормотворчості  обумовлює  особливий  порядок 
прийняття  акта.  Отже,  за  порядком  прийняття  актів  та 
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компетенцією суб’єктів відомчої нормотворчості  відомчі 
акти поділяють на такі види:

– одноособові відомчі акти, прийняті або затверджені 
керівником відповідного центрального органу виконавчої 
влади або його заступником, якщо це визначено статутом 
певного відомства; 

– колегіальні – відомчі акти, прийняті колегією мініс-
терства;

–  спільні  –  відомчі  акти,  які  приймаються  кількома 
суб’єктами відомчої нормотворчості.

Важливого значення для розуміння особливостей тех-
ніки відомчої нормотворчості набуває дискусія про видову 
класифікацію відомчих актів за формою. Суть проблеми в 
контексті дослідження юридичної техніки полягає у тому, 
що визнання завершеного переліку форм (видів) відомчих 
актів передбачає завершеність внутрішньої будови правил 
юридичної техніки їх підготовки. 

Отже, звернемося до аналізу сутності наукових позицій 
із зазначеної проблематики. У науковій літературі не існує 
єдиної думки щодо того, які види актів є відомчими. Так, 
на думку одних вчених, до відомчих актів відносяться на-
кази, інструкції, розпорядження, вказівки [14, с. 83], інші 
акцентують увагу на тому, що накази як різновид підзакон-
них актів повинні носити виключно нормативний характер  
[5, с. 90; 15, с. 15; 16, с. 195]. У Словнику спеціальних термі-
нів правоохоронної діяльності, окрім зазначених актів, вка-
зані також такі акти, як положення, статути [17, с. 302-303].  
С. А. Комаров, у свою чергу, до відомчих актів включає 
правила та рішення колегії міністерств [2, с. 228]. 

Враховуючи те, що позиції науковців щодо розуміння 
ними форм відомчих актів є неоднозначними, варто звер-
нутися до нормативних актів, які регулюють нормотворчу 
діяльність центральних органів виконавчої влади в Укра-
їні.  Так,  у  ч.  3  ст.  10  Закону України  «Про Службу  без-
пеки України» [18] зазначено, що Центральне управління 
Служби безпеки України видає положення, накази, розпо-
рядження,  інструкції. Водночас, у  ст. 1.4 Рекомендацій  з 
питань  підготовки,  державної  реєстрації  та  обліку  відо-
мчих  нормативно-правових  актів  зазначений  виключний 
перелік розпорядчих документів, серед яких: накази, роз-
порядження, рішення, постанови [19].

В  контексті  дослідження  відомчих  підзаконних  актів 
як  результату  застосування  юридичної  техніки  питання 
про  завершеність  або  незавершеність  переліку  є  прин-
циповим.  Постає  проблема  суто  технічного  плану  –  як 
оцінювати з точки зору законності та легітимності появу 
таких видів підзаконних актів, які не передбачені норма-
тивно.  Крім  того,  не  зовсім  зрозуміло,  як  має  реагувати 
Міністерство юстиції України при реєстрації нормативних 
актів, типологія яких законодавчо не закріплена.

Результати проведеного аналізу дозволяють констату-
вати  про  можливість  виокремлення  нормативних  актів, 
які вступають в юридичну силу виключно після їх затвер-
дження  розпорядчими  документами  суб’єктів  відомчої 
нормотворчості, а також, власне, розпорядчих документів, 
які є самостійним видом відомчих підзаконних актів. До 
розпорядчих  документів  слід  віднести:  накази,  розпоря-
дження,  рішення,  постанови,  а  до  нормативно-правових 
актів – інструкції, правила, положення, статути, порядки, 
що відповідним чином дозволяє виокремити й особливос-
ті техніки їх підготовки та прийняття.

Враховуючи  значну  чисельність  відомчих  норматив-
них  актів,  вважаємо  за  доцільне  більш  детально  розгля-
нути ті з них, які є найбільш поширеними серед суб’єктів 
відомчої  нормотворчості.  Так,  домінуючими  відомчими 
актами серед суб’єктів відомчої нормотворчості є накази 
та рішення.

Правила юридичної техніки, що використовуються при 
підготовці наказів, дозволяють розділити їх на дві основні 
групи – нормативні та індивідуальні. Так, у Науково-прак-
тичному  словнику-довіднику  зазначено,  що  нормативні 

накази  регулюють  суспільні  відносини  в  порядку  вико-
нання Конституції та законів України, актів Президента та 
Кабінету Міністрів України [20, с. 310], тобто такі накази є 
різновидом підзаконних актів та містять норми права, що 
відрізняє їх від індивідуальних наказів. У Словнику спеці-
альних термінів правоохоронної діяльності зазначено, що 
індивідуальні накази стосуються конкретних працівників 
[17, с. 302-303], тобто індивідуальні накази є різновидом 
правозастосовних актів. Але, ознаками відомчих актів як 
різновиду  підзаконних  нормативно-правових  актів  є  їх 
нормативність,  неперсоніфікованість  та  багаторазовість 
застосування, що дає підстави до відомчих актів відноси-
ти виключно нормативні накази. 

Тому  можна  констатувати,  що  під  відомчим  наказом 
слід розуміти офіційний розпорядчий документ, який ви-
дається керівником відповідного центрального органу ви-
конавчої влади або, у передбачених випадках, його заступ-
ником, у межах їх компетенції для регулювання найбільш 
важливих  питань  внутрішньої  та  зовнішньої  діяльності 
органу  влади,  шляхом  нормопроектування,  зміни,  допо-
внення, скасування, обліку, систематизації правових норм, 
спрямованих  на  регулювання  суспільних  відносин,  що 
входять до сфери їх повноважень.

Відповідно до практики, яка склалася, міністерські на-
кази розробляються їх структурними підрозділами та під-
писуються міністром або за його дорученням заступником 
[21, с. 388].

Наступним  видом  відомчих  актів  є  рішення.  Так,  рі-
шення  можуть  затверджувати  нормативні  акти  певного 
відомства,  а  також  вносити  в  них  зміни  та  доповнення. 
Рішення приймаються також колегією міністерств, проте 
вони  потребують  затвердження  наказом  міністра,  отже, 
такі рішення не є розпорядчими документами, відповідно, 
носять характер нормативних актів [22]. 

Розпорядження як різновид відомчих актів, згідно ен-
циклопедичних  видань,  визначається  як  власний  акт  ор-
ганів управління, виданий в рамках його компетенції, що 
має  обов’язкову  силу  для  фізичних  та  юридичних  осіб, 
яким  розпорядження  адресовано  [23,  с.  341;  24,  с.  354]. 
З даного визначення можна зробити висновок, що відмін-
ною рисою розпоряджень є те, що вони видаються з опе-
ративних та поточних питань. Розпорядження за строком 
дії поділяються на розпорядження загальнотривалої дії та 
розпорядження разової дії [25, с. 582]. 

Перераховані  види  відомчих  нормативних  актів  є 
різновидами  розпорядчих  документів,  які  приймаються 
суб’єктами  відомчої  нормотворчості  як  самостійні  акти 
або як акти, що затверджують інші нормативні акти, чим 
надають їм юридичної сили. 

Згідно тих уявлень, що склалися на основі правил юри-
дичної техніки відомчої нормотворчості, до нормативних 
актів  відносяться  також  інструкції,  правила,  положення, 
статути, порядки тощо. Домінуючими нормативними ак-
тами є інструкції, правила, положення, статути.

У ст. 1.8 Рекомендацій з питань підготовки, державної 
реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів 
встановлено, що інструкцією є нормативно-правовий акт, 
який  встановлює  порядок  застосування  актів  законодав-
ства, прийнятих органами вищого рівня, або власних ак-
тів, а також порядок здійснення будь-якої діяльності [19]. 
Інструкції завжди мають нормативний характер, вони ві-
зуються керівниками структурних підрозділів (розробни-
ками)  та,  відповідно,  міністром  (заступником  міністра) 
[21, с. 388]. 

Одним  із видів відомчих нормативних актів  є прави-
ла. Юридичні словники по-різному визначають даний вид 
відомчих актів. Так, правила визначаються як положення, 
яке описує дії, призначені для виконання [26, с. 143]. Та-
кож,  правила  визначені  як  службовий  документ  органі-
заційно-нормативного  характеру,  в  якому  викладено  на-
станови  або  вимоги, що  регламентують  певний  порядок 



21

Юридичний науковий електронний журнал
♦

конкретних дій або поведінки [27, с. 356]. Підсумовуючи 
вищевикладене, можна констатувати, що правилами слід 
вважати  нормативно-правий  акт,  який  визначає  порядок 
певного виду діяльності. 

Наступним  видом  нормативних  актів  є  положення. 
Більш точно визначення положення сформульоване у Ве-
ликому юридичному енциклопедичному словнику, а саме 
як нормативно-правовий акт,  який детально регламентує 
групу  питань,  які  стосуються  статусу  або  організації  ді-
яльності певних суб’єктів права (державного органу, під-
приємства) [25, с. 495]. Дане визначення повністю розкри-
ває зміст та призначення даного виду відомчого акта. 

В  теорії  права  виділяють  такий  вид  відомчого  акта,  як 
статут. Так, фахівець теорії права Г. Ю. Арзамасов, виділяю-
чи статут як самостійний акт визначає, що характерною озна-
кою статуту є його кодифікованість [10, с. 280]. Вважаємо за 
доцільне дану ознаку статуту визначити як диференціюючу 
між статутом та положенням. Отже, статутом є кодифікова-
ний нормативний акт, який визначає статус, структуру, функ-
ції, права та обов’язки, умови реорганізації та припинення 
діяльності державних та недержавних органів.

Слід також зазначити, що даний перелік відомчих ак-
тів  не  є  вичерпним,  оскільки  суб’єкти  відомчої  нормот-

ворчості видають також такі нормативні акти, як переліки, 
умови,  методики  тощо,  які  вступають  в  юридичну  силу 
після їх затвердження розпорядчими документами. Проте, 
останні не передбачені діючим законодавством та теорією 
права як різновиди підзаконних актів. 

Застосування  правил  юридичної  техніки  відомчої 
нормотворчості дозволяє забезпечити та врахувати в про-
цесі  проектування  документів  такі  загальні  властивості 
відомчих  нормативно-правових  актів,  як  нормативність, 
формальність, відомчий характер. Існуюча техніка їх під-
готовки та введення в дію забезпечує спрощеність проце-
дури  їх прийняття, оперативність реагування на потреби 
управління  галуззю,  гнучкість  за  необхідності  внесення 
змін та доповнень, на підставі чого відомчі нормативно-
правові акти виконують роль потужного засобу правового 
регулювання суспільних відносин. Крім того, видова кла-
сифікація  відомчих  нормативно-правових  актів  свідчить 
не  тільки  про  структурну  ієрархію  та  складність  будови 
відомчого  законодавства,  але  і  про  відповідну  структу-
рованість правил юридичної техніки, що застосовуються 
відповідно до відомчих потреб підготовки того чи іншого 
виду документу: наказу, рішення, розпорядження, прави-
ла, інструкції, положення тощо.
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У статті досліджується проблематика створення норм права. Констатується той факт, що наразі відсутня одностайність думок із при-
воду розмежування таких понять, як правотворчість, нормотворчість, законотворчість, правоутворення, правовстановлення, установлен-
ня чи санкціонування тощо, а також із приводу того, яке змістове наповнення в кожного із зазначених юридичних термінів. Автор звертає 
увагу на те, що майже всі науковці в галузі права дотримуються тієї позиції, що все ж таки слід відрізняти правотворчість від більш 
широкого та багатоаспектного поняття – формування права, або правотворення. Запропоновано в подальшому виходити з розуміння 
правотворення як легітимної діяльності суб’єктів права, у процесі здійснення якої під впливом конкретних об’єктивно зумовлених потреб, 
виходячи з буденної правосвідомості, стихійно формуються правові відносини, які згодом санкціонуються державою.

Ключові слова: правотворчість, нормотворчість, законотворчість, правоутворення, правовстановлення, установлення чи санкціо-
нування норм права.

В статье исследуется проблематика создания норм права. Констатируется тот факт, что сейчас отсутствует единое мнение по по-
воду разграничения таких понятий, как правотворчество, нормотворчество, законотворчество, правообразование, правоопределение, 
установление или санкционирование и т. д., а также по поводу того, какое содержательное наполнение каждого из указанных юридиче-
ских терминов. Автор обращает внимание на то, что почти все ученые в области права придерживаются позиции, что все же следует 
отличать правотворчество от более широкого и многоаспектного понятия – формирования права, или правообразования. Предложено в 
дальнейшем исходить из понимания правообразования как легитимной деятельности субъектов права, в процессе осуществления кото-
рой под влиянием конкретных объективно обусловленных потребностей, исходя из обыденного правосознания, стихийно формируются 
правовые отношения, которые впоследствии санкционируются государством.

Ключевые слова: правотворчество, нормотворчество, законотворчество, правообразование, правоопределение, установление 
или санкционирование норм права.

The article studies the problems of creating norms of law. It is stated that there is no unanimity on the delineation of such concepts as 
law-making, rule-making, law-making, legal education, law-making, establishment or sanctioning, etc., and also about the content of each of 
these legal terms. The author draws attention to the fact that basically almost all scholars in the field of law hold the position that, nevertheless, 
it is necessary to distinguish between law-making from a broader and multifaceted concept - the formation of law or law formation. It is proposed 
to proceed from the understanding of legal formation as a legitimate activity of legal entities, in the process of which, under the influence of 
specific objective requirements, spontaneous legal relations are formed, proceeding from the ordinary sense of justice, which are subsequently 
sanctioned by the state.

Key words: law-making, rule-making, law-making, law formation, lawful determination, establishment or sanction of the norms of law.

У науковому фаховому юридичному середовищі про-
цес  створення  та  встановлення  норм  права  називається 
по-різному  (правотворчість,  нормотворчість,  законотвор-
чість, правоутворення, правовстановлення, установлення 
чи  санкціонування  тощо).  Але  здебільшого  дискусія  то-
читься  навколо  з’ясування  співвідношення  між  такими 
поняттями, як правотворчість і правотворення. Наразі від-
сутня одностайність думок  із приводу того, яке  змістове 
наповнення в кожного із зазначених юридичних термінів, 
але здебільшого майже всі дотримуються позиції про те, 
що  все ж  таки  слід  відрізняти  правотворчість  від  більш 
широкого  та  багатоаспектного  поняття  –  формування 
права,  або  правотворення  [1,  с.  309];  тобто  якщо  право-
вотворення розглядають як об’єктивні чинники, що зумов-
люють  необхідність  прийняття  в  передбачений  законом 
спосіб  тих чи  інших приписів правових норм,  то право-
творчість розглядається як суб’єктивний процес, результа-
том якого є встановлення правових норм. 

Наразі наукова  спільнота не  спромоглася дійти  згоди 
й у визначенні сутності поняття правотворчості. Умовно 
погляди на цю проблематику можна звести до таких клю-
чових тез:

–  правотворчість  –  форма  державної  діяльності  щодо 
створення, зміни та скасування правових норм, що базуєть-
ся на пізнанні об’єктивних соціальних потреб та інтересів 
суспільства (закон ототожнюється з правом, а його творцем 
визнається держава, у результаті це призводить до гіпертро-

фування ролі останньої та нівелювання значення суспіль-
ства у формуванні та встановленні права) [2, с. 415];

–  правотворчість  –  це  організаційно  оформлена  про-
цедурна  діяльність  державних  органів  щодо  створення 
правових норм або визнання правовими вже сформованих 
і таких, що діють у суспільстві, правил поведінки (акцен-
тується  занадто багато уваги на  значимості процедури в 
діяльності  державних  органів  не  тільки щодо  створення 
правових  норм,  але  й  визнання  правовими правил  спра-
ведливого порядку,  які  вже склалися та діють у  суспіль-
стві) [3, с. 410]; 

–  правотворчість  –  процес  пізнання  й  оцінювання 
правових  потреб  суспільства  й  держави,  формування  та 
прийняття  нормативно-правових  актів  уповноваженими 
суб’єктами в межах відповідних процедур  (більш глибо-
кий підхід до визначення сутності правотворчості з наго-
лосом на важливості не тільки процедури формування та 
прийняття норм права,  а й  відповідального  та  свідомого 
ставлення до здійснюваної діяльності уповноважених на 
те суб’єктів) [4, с. 157]. 

Є й погляд, згідно з яким форма державної діяльності, 
пов’язана  з  офіційним  вираженням  і  закріпленням  норм 
права, що об’єктивуються в нормативно-правовому змісті 
всіх  чинних  джерел  позитивного  права,  є  правовстанов-
ленням [5, с. 415]. Така позиція ґрунтується на тому, що 
є  чітке  розмежування  між  правом  і  законом,  і  перше  з 
них створюється не державою, не є продуктом державно-
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владної  діяльності,  а  втілює  особливу ментальну форму 
вираження  здобутків  складного  та  багатофакторного  со-
ціально-історичного  процесу  суспільного  життя  людей, 
реалізованих у людських відносинах рівності, свободи й 
справедливості, а також генерує  ідею про те, що законо-
давча влада не створює закон, вона лише відкриває та фор-
мулює його [6, с. 285, 359].

У зв’язку із зазначеним вище виникає актуальне запи-
тання: виходячи з надзвичайної серйозності та важливості 
досліджуваних категорій, що саме має бути покладено в 
основу формулювання їх сутності та змісту, а отже, і ви-
користання? На наше переконання, надзвичайно слушною 
є позиція С.Г. Дробязко, що полягає в такому [7, с. 2–3]:

–  виходячи  із  сутнісно-орієнтаційної  та  конкретно-
функціональної  значущості  категорій,  понять,  термінів, 
не повинна відбуватися  їх підміна,  а  також має бути до-
тримана точність і змістовна визначеність юридичної тер-
мінології як у пізнанні цього процесу, так і в практичній 
діяльності щодо створення правових норм з урахуванням 
особливостей  сучасного  етапу  розвитку нашого  суспіль-
ства, що полягають у формуванні соціальної правової дер-
жави  та  правового  громадянського  суспільства  за  умови 
посилення  ролі  права  в  упорядкуванні  суспільних  від-
носин,  які  постійно модифікуються  й  ускладнюються;  у 
розширенні прав і свобод особистості, кола суб’єктів, що 
беруть участь у правотворенні, правотворчості та право-
встановленні;

– важливо розуміти, що з-поміж усіх проблем, які зна-
ходяться у фокусі юридичної науки, питання становлення 
права мають надзвичайну важливість, оскільки створення 
права, його розвиток, удосконалення в умовах несформо-
ваної  соціальної  правової  держави  утворює  фундамен-
тальну основу, яка має стати системоутворюючим факто-
ром, що з’єднає державне управління суспільством своєю 
сутністю, на своїх принципах, що виражають загальносо-
ціальну  політичну  справедливість,  яка  досягається шля-
хом  юридичного  забезпечення  в  процесі  впорядкування 
суспільних  відносин,  гармонійного  поєднання  інтересів 
усіх  соціальних  груп,  особистості  й  суспільства.  Саме 
принципи права як історично сформовані узаконені авто-
ритети-веління,  які  виражають  його  сутність,  загально-
соціальну  політичну  справедливість,  повинні  стати  для 
всіх суб’єктів правотворення тими межами, які не можна 
руйнувати, щоб уникнути законодавчої «повені», «законо-
давчої стихії». Тому абсолютно обґрунтованою видається 
теза про те, що правотворення є основним напрямом соці-
альної діяльності, що створює умови для існування та від-
творення самого суспільства; процесом, який покликаний 
забезпечувати  найбільшою  мірою  врівноважений  стан 
суспільства,  розумне  єднання його членів у  суспільному 
житті [3, с. 416];

–  зважаючи  на  виняткову  важливість  правотворчого 
процесу, необхідно майстерно використовувати весь арсе-
нал методів пізнання, починаючи з конкретного (аналітич-
ного) на рівні здорового глузду, соціологічних опитувань у 
конкретній ситуації, що склалася в певний час, до систем-
но-глобального в межах не тільки національної правової 
системи, але й системи державної, політичної, усього сус-
пільства, а також більш високого рівня – правової сім’ї та 
міжнародного права, з урахуванням специфіки сучасного 
етапу розвитку людства (інформаційного століття), тріум-
фу техніки й технологій тощо;

– розкриття сутності та природи законотворчого про-
цесу в широкому його розумінні як процесу суб’єктивного, 
свідомого,  що  вимагає  правильного  усвідомлення  кола 
учасників цієї діяльності, її логіки, етапів, стадій і їх прин-
ципів;

– під час здійснення правових досліджень узагалі й із 
заявленої проблематики зокрема для точного та загально-
го однакового використання термінології важливо почина-
ти формулювати концептуальні ідеї, виходячи з етимоло-

гічного, мовного сенсу, щоб не тільки правотворцям, але й 
усім було зрозуміло, про що йдеться.

Продовжуючи думку, на наш погляд, процес створення 
приписів правових норм слід умовно поділити на три ета-
пи:  правотворення,  правотворчість,  правовстановлення. 
Крім  того,  важливо розуміти, що кожному  із  зазначених 
етапів  має  відповідати  низка  принципів,  відповідно  до 
яких  повинна  здійснюватися  зазначена  діяльність;  коло 
суб’єктів – «носіїв» кожного з етапів цього процесу.

Зазвичай  творення  або  утворення  розуміється  широ-
ким загалом як певна діяльність, результатом якої є поява, 
виникнення, створення чогось [8, с. 366]. Тому абсолютно 
логічною видається теза про те, що правотворення є про-
цесом, у ході якого формується право. Цей процес є над-
звичайно складним, оскільки в результаті ми маємо отри-
мати  інтегративний  за  своєю  природою  універсальний 
регулятор  суспільних відносин,  який відображає  вихідні 
положення  всіх  упорядковуваних  ним  предметів,  сфер, 
процесів,  синтезує  справедливі  норми  всіх  соціальних 
регуляторів; цей регулятор загальносоціальний, призначе-
ний для всіх без винятку, а тому має статус генерального 
як щодо інших соціальних регуляторів, так і щодо держав-
ної влади.

У правотворенні  об’єктивні  сили  природи  й  суспіль-
ства є домінантними, такими, що «тиснуть» на свідомість 
людей як учасників суспільних відносин, зумовлюють їхні 
потреби, створюють протиріччя, необхідність вирішення 
яких  стихійно  формує  повсякденна  правосвідомість, що 
є передумовою й безпосереднім джерелом утворення від-
повідних правових відносин. Задоволення конкретних по-
треб  на  основі  узгодження  інтересів  людей  за  наявності 
прогалин  у  чинному  законодавстві  веде  до  вироблення 
таких загальнообов’язкових правил у взаєминах, у пове-
дінці, які б задовольняли життєво необхідні потреби їхніх 
учасників.

На стадії правотворення діють різноманітні чинники: 
природні й соціальні, об’єктивні та суб’єктивні, постійні 
й тимчасові, стійкі та нестійкі, важливі й неважливі, спри-
ятливі й несприятливі. У суспільстві найбільш відчутни-
ми  факторами,  що  зумовлюють  продукування  правових 
новацій,  є  закономірності  природи,  географічні  умови,  в 
яких  знаходиться  населення,  а  також  умови  економічні, 
технічні, демографічні, моральні, релігійні, культурні, по-
літичні, юридичні. Безпосередньо ж новела в праві про-
дукується  правосвідомістю  учасників  конкретних  відно-
син. Виникнення правової новації пов’язане, по-перше, із 
життєво необхідною потребою вирішити певне питання в 
юридичній  площині;  по-друге,  з  наявністю  прогалини  в 
законодавстві; по-третє, із наявністю суб’єктів, які мають 
право утворювати правову новацію.

На стадії правотворення відсутній організаційний фак-
тор  у  створенні  правової  новації  або  ж  він  знаходиться 
лише в  зародковому  стані,  тобто  відбувається  стихійний 
процес правотворення  в цілому,  але  в  кожному конкрет-
ному  випадку  він  проявляється  усвідомлено  в  контексті 
реалізації  відповідного  інтересу.  У  правотворчій  діяль-
ності,  як  у  величезному  соціальному  котлі,  стикаються, 
«варяться» самоорганізаційні й організаційні засади пра-
вотворчості,  у  результаті  чого  з’являється  «страва»,  яка 
називається нормою права [9, с. 87–88]. За такого підходу 
правотворчість розуміється в широкому сенсі, включаючи 
й  правовстановлення.  Так  «народжується»  право  «зни-
зу» –  зусиллями  індивідів  та  їх об’єднань в умовах кон-
кретної реальної дійсності в процесі саморегуляції. 

Слід звернути увагу на те, що для процесу правотво-
рення базовими є таких два принципи, як прагматизм (до-
цільність) і демократизм, де під першим розуміються такі 
дії,  які  зумовлені  об’єктивно-суб’єктивною  потребою, 
реальною  доцільністю  в  частині  забезпечення  інтересів 
суб’єктів права та їх об’єднань у різних сферах діяльнос-
ті,  але  насамперед  –  в  економічній,  оскільки  економічні  
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інтереси  завжди  є  домінантними;  другий  проявляється, 
насамперед, у легітимному прояві ініціативного активного 
волевиявлення конкретних громадян як у процесі реаліза-
ції міжособистісних відносин, так і відносин, пов’язаних 
з утворенням і функціонуванням їх структур щодо реалі-
зації відповідних інтересів громадян.

Резюмуючи  зазначене  вище,  пропонуємо  в  подаль-
шому виходити з розуміння правотворення як легітимної 
діяльності суб’єктів права, у процесі здійснення якої під 
впливом  конкретних  об’єктивно  зумовлених  потреб,  ви-

ходячи з буденної правосвідомості, стихійно формуються 
правові відносини, які згодом санкціонуються державою. 
Крім  того,  особливо  наголошуємо  на  тому,  що  процес 
створення  правових  норм  як  фундаментальної  основи 
управління  суспільством  повинен  бути  особливо  значу-
щим,  виключно  відповідальним,  ретельно,  багаторазово 
обміркованим, усебічно виваженим, усеохоплюючим, сис-
темним, істинним, а значить, суворо науково обґрунтова-
ним; у ході такого процесу необхідно «сім разів відміря-
ти» і тільки потім «відрізати», узаконити.
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ЗМіСТ і ЗНаЧЕННя ПРиНциПУ дОбРОВільНОСТі МЕдіаціЇ

THE SCOPE AND EFFECT OF VOLUNTARINESS PRINCIPLE IN MEDIATION

Мазаракі Н.а.,
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Київський національний торговельно-економічний університет

У статті аналізується зміст принципу добровільності медіації як основоположного й визначального принципу для цього методу ви-
рішення спорів. Наголошено, що добровільність забезпечує досягнення сторонами найбільш ефективного рішення, а в результаті – ви-
конання угоди, укладеної за результатами медіації. На основі аналізу переваг і недоліків обмеження принципу добровільності на етапі 
залучення сторін спору до медіації зроблено висновок, що така практика є наразі передчасною та недоцільною в Україні.

Ключові слова: альтернативні методи вирішення спорів, медіація, принцип добровільності, обов’язкова медіація, судова  
практика ЄС.

В статье анализируется содержание принципа добровольности медиации как основополагающего и определяющего принципа для 
этого метода разрешения споров. Отмечено, что добровольность обеспечивает достижение сторонами наиболее эффективного реше-
ния и, как следствие, выполнение соглашения, заключенного по результатам медиации. На основе анализа преимуществ и недостатков 
ограничения принципа добровольности на этапе привлечения сторон спора к медиации сделан вывод, что такая практика в Украине 
пока является преждевременной и нецелесообразной.

Ключевые слова: альтернативные методы разрешения споров, медиация, принцип добровольности, обязательная медиация, су-
дебная практика ЕС.

Alternative dispute resolution is still new and rather unknown in Ukraine, though a number of mediators and mediation centers are experi-
menting with practices, making great effort to popularize mediation. A relevant draft law of Ukraine on Mediation is waiting for the second reading 
and there the absolute principle of mediation voluntariness has been foreseen. It’s known that making mediation mandatory to some extent 
promotes out-of-court dispute resolution. So the author deliberates positive and negative aspects of coercion into voluntary process of dispute 
resolution. The positions and many American and British mediators and researches have been discussed with the final conclusion that manda-
tory mediation has some reasonability in the way it creates opportunities of communications between parties to the dispute. The recent EUCJ 
judgment has been analyzed whether mandatory mediation contradicts EU directive on mediation and fundamental rights. Nonwithstanding at 
the initial stages of legalization and institutionalization of mediation in Ukraine, taking into account the scarce numbers on mediators, absence of 
training and qualification systems, such alternative dispute resolution method has to be absolutely voluntary in Ukraine. 

Key words: alternative dispute resolution, mediation, voluntariness, mandatory mediation, EUCJ case law.

З упевненістю можна стверджувати, що жодне визна-
чення медіації як альтернативного методу вирішення спо-
рів не  обходиться без  слова  «добровільна». Добровільна 
природа медіації, серед іншого, позитивно відрізняє медіа-
цію від судового розгляду спору, дає змогу сторонам спору 
досягти взаємовигідних умов вирішення спору, адже вони 
самі погоджуються на медіаційну процедуру, беруть у ній 
участь  і приймають рішення щодо укладення чи неукла-
дення угоди. Принцип медіації передбачається міжнарод-
ним  і  національним  законодавством,  але  досвід  показує, 

що обсяги та зміст цього принципу можуть бути різними, 
особливо  коли  регулюється  ступінь  обов’язковості  за-
стосування  добровільної  процедури. Водночас  таке  див-
не протиріччя  термінів має логічне обґрунтування,  адже 
законодавець  намагається  якнайефективніше  узгодити 
систему  судових  і  позасудових  методів  вирішення  спо-
рів. За умов становлення медіації в Україні дослідження 
основоположних  принципів  альтернативних  методів  ви-
рішення спорів є вкрай актуальним, що разом  із вивчен-
ням іноземного досвіду дасть можливість сформулювати 
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власний доктринальний підхід до місця медіації в судовій 
і правовій системах держави, а також до змісту принципу 
добровільності медіації.

Теоретичні та практичні аспекти процедури медіації 
як альтернативного методу вирішення спорів досліджу-
валися в роботах Ю. Притики, А. Гайдука, О. Белінської, 
М.  Поліщука, Ю.  Розмана,  Г.  Огренчук,  Н.  Грень;  без-
посередньо  принципам  медіації  присвячені  публікації 
С. Йосипенко  й О. Можайкіної.  Значну  цінність мають 
ґрунтовні  дослідження  сутності  та  втілення  принципів 
медіації  таких  іноземних юристів  і  медіаторів:  Кімбер-
лі  К.  Ковача  (Kimberlee  K.  Kovach),  Д.  Ральф  (Jennifer 
Ralph), Д. Спенсера (David Spencer), М. Брогана (Michael 
Brogan),  Г.  Брауна  (Henry  Brown),  А.  Марріота  (Arthur 
Marriot)  та  інших.  Водночас  саме  принцип  добровіль-
ності медіації  залишається практично недослідженим в 
українській науці. 

Ще в 1970 р. Лон Фюллер у праці «Медіація, її форми 
та функції» подав бачення медіації не через аналіз компо-
нентів  чи  етапів медіаційного процесу,  а  з  теоретичного 
погляду, зазначивши, що «ґрунтовне дослідження медіації 
може  дати  можливість  нівелювати  тенденцію  сучасного 
мислення,  що  соціальний  порядок  має  бути  встановле-
ний якоюсь «владою». Коли ми відчуємо, як медіатор, не 
претендуючи на «владу», може допомогти сторонам впо-
рядкувати свої відносини, ми зможемо дійти висновку, що 
можуть бути обставини, за яких сторони можуть обійтися 
без  допомоги,  і  що  соціальний  порядок  може  виникати 
безпосередньо  із  взаємодії,  якою,  здається,  він  керує  та 
яку направляє» [1, с. 11].

Об’єднавши  всі  найбільш  відомі  підходи,  найбільш 
всеохоплююче  визначення  принципу  медіації  подає 
К. Шумова: вихідні, основоположні начала, ідеї, мораль-
но-етичні норми та процесуальні основи конструктивної 
взаємодії  сторін  медіаційного  процесу,  загальні  вимоги 
до  проведення  примирної  процедури,  додержання  й  ви-
конання  яких  гарантує  учасникам  процедури  вирішення 
конфлікту та можливість побудови подальших взаємовід-
носин [2, с. 40]. 

Зміст  поняття  добровільності  в  медіації  досить  ши-
рокий. О. Спектор  зазначає, що принцип добровільності 
полягає в тому, що «ніхто не може змусити сторони врегу-
лювати конфлікт медіацією, якщо вони цього не бажають. 
Медіація є добровільною процедурою на кожному етапі: 
від згоди сторін взяти участь у цьому процесі та вибору 
медіатора до укладання угоди. Кожна зі сторін у будь-яку 
мить може  відмовитися  від  проведення процедури меді-
ації»  [3,  с.  87]. Ю. Притика  вважає, що  зміст  принципу 
добровільності полягає в наявності у сторін права особис-
того волевиявлення щодо проведення процедури медіації 
та свободи її припинення на будь-якому етапі процедури 
медіації. На відміну від правосуддя, здійснюваного в су-
дах, ніхто не може примусити сторони до участі в медіа-
ції, а особа-медіатор обирається сторонами. У зміст цьо-
го  принципу  також  включається  і  правомочність  сторін 
приймати  будь-які  рішення  щодо  розв’язання  конфлікту 
тільки за взаємною згодою. Реалізацією цього принципу 
є обов’язок медіатора на початку процедури медіації вста-
новити факт добровільності й особистого волевиявлення 
на участь усіх сторін процедури [4, с. 91].

О. Можайкіна для всебічного розуміння добровільнос-
ті в медіації пропонує виділяти зовнішню добровільність 
(ставлення сторони до участі в медіації) і внутрішню (дій-
сне бажання вирішити проблему) [5].

Також  можна  говорити,  що  добровільність  медіації 
може стосуватися процедури медіації чи виконання угоди, 
укладеної  за результатами медіації. Водночас  зазначимо, 
що виконання медіаційної угоди належить здебільшого до 
виконання цивільно-правових правочинів чи наявності в 
правовій системі держави особливого порядку виконання 
медіаційних  угод,  а  наше  дослідження  буде  присвячене 

саме добровільності процедури медіації. Також принцип 
добровільності медіації має різний зміст для сторін спо-
ру та медіатора з огляду на їхні ролі, права й обов’язки в 
процесі медіації.

Автори проекту Закону України «Про медіацію»  (ре-
єстр. № 3665 від 17.12.2015 р.) зміст добровільності меді-
ації розкривають через такі положення статті 5: 

«1. Участь  у медіації  є  добровільною.  Забороняється 
будь-який тиск на сторони з метою проведення або при-
пинення медіації. 

2. Сторони мають право організовувати процес медіа-
ції так, як вони вважають за необхідне, припинити його в 
будь-який час і звернутися до суду або третейського суду 
за захистом порушених прав» [6]. 

На основі вищевикладеного можна виділити такі скла-
дові частини добровільності в медіації:

1)  добровільна  згода  на  проведення,  добровільне  ви-
значення  умов  медіації  та  добровільна  участь  у  процесі 
медіації;

2)  добровільне  визначення  умов  і  добровільне  укла-
дення угоди за результатами медіації;

3) можливість для сторони спору чи медіатора на будь-
якому етапі вийти з процедури медіації.

Повне  дотримання  вказаних  складників  є  ідеальною 
формою медіації та на практиці не завжди приводить до 
бажаної  популяризації  медіації  та  розвантаження  систе-
ми судоустрою. Особливо це характерно для початкових 
етапів  запровадження  медіації  в  певній  державі,  що  ха-
рактеризуються необізнаністю суспільства з механізмами 
позасудового вирішення спорів, недовірою до медіаторів 
як таких, бажанням за звичкою керуватися імперативними 
нормами тощо.

Тому цілком очікувано  законодавець починає розмір-
ковувати над можливістю певних обмежень  і винятків  із 
принципу медіації, щоби спробувати популяризувати ме-
діацію та переспрямувати потоки тих, хто шукає шлях до 
вирішення спору, від суду до медіаторів. У різних формах 
обов’язкова медіація присутня в правових системах бага-
тьох  держав,  що  побічно  доводить  прийнятність  такого 
варіанта.

Позиції медіаторів, юристів (як теоретиків, так і прак-
тиків)  щодо  доцільності  запровадження  «обов’язкової» 
медіації не є одностайними, аргументи «за» та «проти» є 
достатньо обґрунтованими, статистика не є повноцінною 
щонайменше  через  дотримання  іншого  принципу медіа-
ції – конфіденційності. 

Водночас  логічним  буде  спочатку  з’ясувати  можливі 
форми та методи запровадження обов’язкової медіації для 
того, щоб  визначитися  з  обсягами  обмеження  принципу 
добровільності.

Так,  щодо  певних  видів  спорів  можуть  мати  місце 
прямі законодавчі положення чи законодавчо передбачені 
повноваження суду в прийнятті рішення щодо таких фак-
торів:

1) обов’язкового відвідування сторонами спору інфор-
маційної сесії з медіатором;

2) обов’язкової участі сторін у медіації з визначенням 
мінімального обсягу годин;

3) обов’язкової участі сторін у медіації й активної по-
зиції в ній на основі доброї волі.

У  публікаціях,  які  підтримують  доцільність  певного 
обмеження принципу добровільності медіації, дуже часто 
цитують таке твердження: «Примус до медіації та примус 
у процесі медіації – зовсім різні речі» [7], а також наводять 
доводи щодо таких чинників: 

– зменшення навантаження на судову систему;
– простота певної кількості спорів, які сторони можуть 

вирішити протягом однієї медіаційної сесії;
–  призначення  зустрічі  з  медіатором,  що  дає  обізна-

ність із цим методом вирішення спорів і можливість подо-
лати упередження щодо процедури медіації;
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–  обов’язкова  медіація  нівелює  відоме  упередження, 
що медіацію ініціює сторона спору, яка розуміє слабкість 
своїх позицій у суді;

– принцип добровільності обмежується тільки на по-
чатковому етапі, а договір на проведення медіації сторони 
підписують добровільно;

– у судовому розгляді відповідач також недобровільно 
виступає у своїй ролі. 

У той же час прихильники цілковитої добровільності 
медіації в обов’язковій медіації вбачають таке: 

– зневагу до бажання сторони вирішити спір у судово-
му порядку, що також можна сформулювати як реалізацію 
фундаментального (конституційного) права і «захист прав 
та інтересів у судовому порядку»; 

– анулювання принципу самовизначення сторін спору;
– спірну ефективність медіації, адже гарантувати мир-

не  вирішення  спору  неможливо,  а  примусово  спрямову-
вати  до медіатора  сторони,  які  апріорі  не  хочуть  домов-
лятися, означатиме подвійне витрачання коштів і часу (на 
медіацію  та  судовий  розгляд).  Так,  висловлюється  впев-
неність, що  особа,  яка  хоче  вдатися  до  процесу медіації 
добровільно, більш схильна прийти до вирішення спору, 
оскільки прагне до розв’язання конфлікту, але якщо сторо-
ни спору явно виявляють небажання вдатися до медіації, 
є висока ймовірність того, що має місце значна ескалація 
конфлікту, і дійти взаємної згоди для мирного вирішення 
спору є практично нереально;

–  намагання  законодавця  примусово  «познайомити» 
суспільство з медіацією, що є не найкращою рекламною 
стратегією,  адже  вона  не  враховує  вірогідність  того, що 
позивач знав про медіацію раніше й свідомо подав позов. 
Отже, законодавець чи суддя, виявляється, знає краще, що 
потрібно сторонам спору [8].

Г. Огренчук вважає будь-які обмеження неприйнятни-
ми в українських умовах: «У законодавстві деяких країн 
можливе  обмеження  дії  принципу  добровільності  меді-
ації,  водночас  на  сучасному  етапі  запровадження  право-
вого регулювання медіації в Україні встановлення такого 
обмеження  суперечитиме  національному  законодавству, 
оскільки може розглядатися як таке, що обмежує доступ 
до правосуддя» [9, с. 103]. 

Достатньо виваженою видається позиція Д. Спенсе-
ра  і  М.  Брогана:  «Якщо  добровільна  участь  уособлює 
філософську основу медіації, то філософських основ на 
підтримку обов’язкової медіації не може бути. Чи може? 
Можливо,  якщо  ми  припустимо,  що  запровадження 
обов’язкової медіації допоможе сторонам відкрити шлях 
до  спілкування,  отримати  можливості  на  початковому 
етапі визначити та  знайти спільні цінності й визначити 
спірні аспекти, то ми можемо припустити, що є філософ-
ська основа обов’язкової медіації. Якщо ми припустимо, 
що  обов’язкова  медіація  дає  медіатору  шанс  попрацю-
вати зі сторонами спору для того, щоб вони розглянули 
можливість  консенсуально  вирішити  проблему,  можли-
во,  є філософське обґрунтування обов’язкової медіації» 
[10, с. 256].

Необхідний  зміст  і  обсяги  принципу  добровільнос-
ті  медіації  також  висвітлені  в  законодавстві  та  судовій 
практиці  Європейського  Союзу.  Згідно  з  Директивою  

№ 2008/52/ЄС Європейського парламенту й Ради про де-
які аспекти посередництва (медіації) в цивільних і комер-
ційних  справах,  добровільність  медіації  передбачає,  що 
сторони самі керують процесом вирішення спору, можуть 
організувати  його  на  власний  розсуд  і  припинити  меді-
ацію в будь-який час [11]. В одному з нещодавніх рішень 
Суд правосуддя Європейського Союзу у справі С-75/16 від 
14.06.2017  р.  підтвердив  положення  вказаної  Директиви, 
що в національних законодавствах можуть міститися норми 
щодо обов’язкової медіації, за умови, що це не є перепоною 
для права на судовий захист. Також у рішенні зазначено, що 
згідно із законодавством ЄС добровільна природа медіації 
полягає не в свободі сторін вирішувати, вдаватися до неї чи 
ні, а в свободі сторін керувати цим процесом, організовува-
ти його та виходити з процесу медіації. Суд визнав, що зако-
нодавство Італії, запроваджуючи обов’язковість медіації до 
судового розгляду спору, передбачило додаткову перепону 
у використанні права на судовий захист. Водночас фунда-
ментальні права не є необмеженою прерогативою й можуть 
бути деякою мірою обмежені,  за умови, що це відповідає 
публічній політиці та не є непропорційним і неприйнятним 
втручанням у сутність гарантованих прав.

Суд дійшов висновку, що вимога до сторін спору  за-
стосувати процедуру медіації як беззаперечну умову для 
судового розгляду може бути сумісна із захистом права на 
доступ до правосуддя, якщо медіація: 1) не завершується 
рішенням, що має обов’язкову юридичну силу; 2) не ста-
новить собою значного затягування можливості розпочати 
судовий розгляд, 3) призупиняє перебіг строків позовної 
давності;  4) не  спричиняє  значних фінансових обтяжень 
для  сторін  спору;  5)  не  обмежується  вирішенням  спору 
виключно  в  електронному  вигляді;  6)  не  унеможливлює 
вжиття заходів забезпечення позову.

У той же час суд зазначив, що протиправними будуть 
законодавчі  вимоги щодо  обов’язкової  правової  допомо-
ги  під  час  медіації  чи  накладення штрафних  санкцій  за 
безпідставне припинення участі в медіації (за умови, що 
обґрунтованою підставою для припинення участі в проце-
дурі медіації буде «незадоволення процедурою вирішення 
спору») [12].

Принцип  добровільності  медіації  є  основоположним 
і  визначальним  для  цього  методу  вирішення  спорів,  за-
безпечує  досягнення  сторонами  найбільш  ефективного 
рішення,  а  як  наслідок  –  виконання  угоди,  укладеної  за 
результатами  медіації.  Також  принцип  добровільності 
нерозривно  пов’язаний  із  дотриманням  інших  принци-
пів медіації  –  активності  й  самовизначення  сторін меді-
ації.  Незважаючи  на  поширену  практику  запровадження 
обов’язкової медіації в тих чи  інших формах  і обсягах у 
різних країнах світу, таке рішення було б для України пе-
редчасним, хоча б тому, що медіаторська інфраструктура 
до цього просто не готова. Водночас обов’язковість меді-
ації в чітко визначених спорах із відповідним забезпечен-
ням кваліфікованими медіаторами можлива, наприклад, у 
трудових спорах в органах державної влади й органах міс-
цевого  самоврядування,  у  сімейних  спорах  у  службах  із 
захисту дітей. При цьому проблематика добровільності й 
інших принципів медіації повинна залишатися предметом 
дискусій в українській науці. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Fuller, L. Mediation – its Forms and Functions (1970–71). 31 p.
2. Шумова К. Принципы медиации: дис. канд. юр. наук: спец. 12.00.15 «Гражданское право и процесс». С., 2015. 199 с.
3. Спектор О. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивіль-

ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2012. 244 с. 
4. Притика Ю. Зміст та класифікація принципів медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 10. С. 86−92
5. Можайкіна О. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. Актуальні проблеми вітчизняної юри-

спруденції. № 5/2017. URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2017/15.pdf.
6. Проект Закону України про медіацію, реєстр. № 3665 від 17.12.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/

webproc4_1?pf3511=57463. 
7. Wolski B. Voluntariness and Consensuality: Defining Characteristics of Mediation? (1996–97) 15 Australian Bar Review 213.



27

Юридичний науковий електронний журнал
♦

8. Schmidt M. Exploring the contradictions inherent in court-ordered “voluntary” mediation. Dispute resolution journal, Feb–Apr 2013,  
vol. 68(1), pp.103–116/

9. Огренчук Г. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів: дис. канд. юр. наук : 12.00.03. 
Київ, 2016. 213 с.

10. Spencer D., Brogan M. Mediation Law and Practice. New York: Cambridge University Press, 2006.
11. Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерцій-

них справах. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/994_a95.
12. C-75/16 – Menini and Rampanelli Judgment of the Court (First Chamber) of 14 June 2017. URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.

jsf?language=en&num=C-75/16.
13. Brown H., Marriott A. ADR: principles and practice. Third edition. London: Thomson Reuters, 2011.
14. Кодекс етики медіатора Національної асоціації медіаторів України, затверджений рішенням Загальних зборів ГО «Національна 

асоціація медіаторів України» від 07.12.2017 р., протокол № 1. URL: http://namu.com.ua/ua/info/mediators/ethical-code/.

УДК 808.5:347.97/99’652’

РиТОРиЧНа МайСТЕРНіСТь УЧаСНикіВ СУдОВОгО ПРОцЕСУ

RНЕTORICAL SKILLS OF THE PARTICIPANTS IN THE TRIAL

Сковронська і.Ю.,
к.філол.н., доцент,

завідувач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення
Львівський державний університет внутрішніх справ

Судочинство реалізується через упорядковану комунікацію професійних правників та людей, задіяних у судовому процесі. Це спіл-
кування є регламентованим, і кожен учасник судового процесу має можливість звернутися до суду та присутніх із публічним словом або 
судовою промовою. Отже, судові промови – це полемічно-доказові виступи учасників судового засідання, покликані обґрунтувати певну 
позицію по суті справи, винність або невинність певної людини.

Ключові слова: риторика, судова риторика, судові дебати, культура, ораторська майстерність, судовий процес.

Судопроизводство реализуется через упорядоченную коммуникацию профессиональных юристов и людей, задействованных в про-
цессе. Это общение является регламентированным, и каждый участник судебного процесса имеет возможность обратиться к суду и 
присутствующим с публичным словом или судебной речью. Итак, судебные речи – это полемически-доказательные выступления участ-
ников судебного заседания, призванные обосновать определенную позицию по сути дела, виновности или невиновности конкретного 
человека.

Ключевые слова: риторика, судебная риторика, судебные прения, культура, ораторское мастерство, судебный процесс. 

Proceedings are implemented through the systematic communication of professional lawyers and people involved in the judicial process. 
This communication is regulated, and each party to the trial has the opportunity to appeal to the court and those present with a public word or a 
court speech. Consequently, judicial speeches are polemical and demonstrative speeches of the participants in the court session, designed to 
justify a certain position on the merits of the case, the guilt or innocence of a certain person.

Despite the significant differences in the speeches of the various participants in the litigation, one can name the common features of court 
speeches, namely: the desire to convince the truth of the allegations, the validity of these allegations and convincing arguments, appeal to similar 
examples, expediency and relevance of eloquence.

It must be admitted that Ukrainian society now, as ever, requires lawyers capable of thinking independently and persuading the true word. 
R.S. Katsavets rightly argues that judicial rhetoric, being an important element of the general culture of the trial process, is now of considerable 
relevance. In particular, it is stressed that there is a shortage of speaking skills of contemporary lawyers, so the legal, ethical and linguistic culture 
of the participants in court debates should take an appropriate place among the scientific interests of contemporary researchers.

Of course, one can not diminish the influence of emotionality on the quality of public speaking. In research and teaching aids devoted to 
the culture of litigation, the view is expressed that the speech must be figurative, emotional. Given the excessive amount of stationery, artificial, 
laconic linguistic means in today's official speech, the increased attention to the emotionality of speeches is entirely justified. However, excessive 
passion for artistic means can only be detrimental.

The clarity of the opinions expressed and their correct understanding are ensured by adherence to the norms of the literary language: the cor-
responding rules in the selection of vocabulary, the formation of grammatical forms, the combination of words, the construction of sentences and 
the drafting of procedural documents. Only if the literary norms are observed, the court speech will be effective and will help to establish the truth 
in the trial. In addition, she will testify to the high professional level of the speaker and will be an important factor in his professional reputation.

Key words: rhetoric, judicial rhetoric, litigation, culture, oratory, litigation.

Попри  суттєві  відмінності  у  виступах  різних  учас-
ників  судового  процесу,  можна  назвати  спільні  ознаки 
судових промов,  а  саме:  прагнення переконати  в  істин-
ності  висловлюваних  тверджень,  обґрунтованість  цих 
тверджень та переконлива аргументація, апелювання до 
аналогічних прикладів, доцільність  і доречність засобів 
красномовства.

Теоретик і практик судової риторики П. Сергеїч свою 
книгу  «Мистецтво  мовлення  на  суді»  починає  слова-
ми:  «Щоб  гідно  і  професійно  здійснювати  функцію  об-
винувачення  чи  захисту  на  суді,  треба  вміти  говорити»  
[1, с. 17]. Відповідна належна підготовка судочинця і кож-

ного учасника процесу стає запорукою успішності справи 
і торжества справедливості. Кожен, кому надається право 
виступити в суді, повинен мати відповідну ораторську під-
готовку. Роль риторики у встановленні суспільної гармонії 
стає ключовою.

У різні часи свого становлення і розвитку риторика за-
вжди була у центрі інтересів найяскравіших представни-
ків науки. Так, її досліджували і вивчали Аристотель, Пла-
тон, Софокл, Цицерон, Квінтиліан, Ісократ, Лісій, Кирило 
Туровський, Сковорода, Феофан Прокопович, Петро Мо-
гила, С. Пороховщиков, М. Ломоносов, А Коні та  ін. Ге-
незу риторики в історичній, лінгвістичній, психологічній, 
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культурологічній ретроспективі простежували і опрацьо-
вували Р.С. Кацавець, В.В. Молдован, Л. Мацько, О. Олій-
ник, М. Ясинок, В. Гончаренко, Д. Фіолевський, Ю. Шем-
шученко, О. Сацюк, Г. Сагач, О. Обласова, Н. Мандрик, 
Н. Чибiсoвa, O. Тapaсoвa, Є. Хapитoнoв, С.Д. Абрамович, 
Н. Колотілова, М. Гаспаров, Ю. Рождественський, Н. Ко-
шанский, В. Шенберг, З. Савкова та ін.

Тому, аналізуючи наукові праці дослідників риторики, 
маємо можливість пересвідчитися, що судочинство різних 
історичних  епох,  особливо  античності,  значно  відрізня-
лося  від  сучасного  судового  процесу,  зокрема  кількістю 
учасників, що можуть брати  в ньому участь. С.Д. Абра-
мович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова цілком слушно 
зазначають, що на зміну античному «захисту самого себе» 
прийшло повне й об’єктивне вивчення особи підсудного 
та обставин справи. Кожне слово набуло особливої ваги, 
а тому мало бути якомога точнішим, передусім у суді пер-
шої інстанції [2, с. 21].

Слід визнати, що українське суспільство нині потребує 
юристів, спроможних мислити самостійно і переконувати 
правдивим словом. Р.С. Кацавець справедливо стверджує, 
що судова риторика, будучи важливим елементом загаль-
ної культури судового процесу, нині набуває неабиякої ак-
туальності [3, с. 12]. Вважаємо, що нині наявний дефіцит 
ораторської майстерності  сучасних правників,  тому пра-
вова,  етична  та  мовленнєва  культура  учасників  судових 
дебатів  повинна  посісти  належне  місце  у  колі  наукових 
інтересів сучасних дослідників.

У своїй публічній лекції у Києво-Могилянській акаде-
мії  видатна  українська  поетеса  Ліна  Костенко  окреслює 
стан  сучасної  мовної  культури,  а  точніше  безкультур’я, 
у нашому суспільстві. Зокрема, вона вважає, що мовне й 
мовленнєве безкультур’я багатьох представників владних 
структур й інформаційного простору в країні стають «зо-
ною біди»,  з якої треба виходити, аби не стати «людьми 
великої динаміки, але вузького інтелекту» [4]. Повною мі-
рою це зауваження стосується і сфери судочинства.

Р.С. Кацавець пропонує досліджувати проблему рито-
рики в аспекті її впливу на ораторську майстерність сучас-
них промовців через призму «думка – мова – мовленнє-
вість». Дослідник зазначає, що одним із найвищих ідеалів 
суспільства  є  гармонія  особистості  і  суспільства,  істини 
і краси. Досягти цього ідеалу або хоча б наблизитися до 
нього  допоможе  ораторська  майстерність,  якщо  зможе 
творчо поєднати античні концепції та сучасні реалії, якщо 
суспільно-політичні засади будуть корелювати із мораль-
но-етичними [3, с. 13]. Серед суттєвих вад сучасної укра-
їнської юридичної мови дослідник називає використання 
казенних штампів, кальок, що пояснюється багаторічною 
практикою ведення в Україні судочинства російською мо-
вою. Її негативний вплив на українську мову виразився у 
запозиченні  та невдалих перекладах професійних фразе-
ологізмів  і  певних  мовних  формул,  які  збіднюють  мову, 
роблять її штампованою, штучною, що зрештою не спри-
яє досягненню головної мети судочинства – всебічному й 
об’єктивному  вивченню  обставин  справи  та  винесенню 
справедливого  обґрунтованого  рішення.  Тож,  вочевидь, 
постає  завдання  позбутися  цих  «здобутків»  тоталітариз-
му  і  державницької  ідеології,  успадкованих  українською 
правничою лексикою. Учений вказує також і на інші сер-
йозні недоліки, як, наприклад, спрощеність композиції об-
винувальної і захисної промов.

Організація матеріалу  є  одним  із  важливих  чинників 
ефективного публічного виступу, зокрема судової промо-
ви.  Античні  автори  вважали  вдалий  початок  запорукою 
успішності всього публічного виступу. Відомо, що Цице-
рон пропонував застосовувати у вступі особливий спосіб 
впливу на слухачів «шляхом тонких лестощів» [5, с. 87].

Безумовно,  не  можна  применшувати  впливу  емоцій-
ності на якість публічного виступу. У наукових досліджен-
нях і навчальних посібниках, присвячених культурі судо-

вої промови, висловлюється думка, що промова має бути 
образною, емоційною. З огляду на надмірність канцеляр-
ських, штучних, калькованих мовних засобів у сучасному 
офіційному мовленні, посилена увага до емоційності про-
мов  є  цілком  виправданою.  Проте  надмірне  захоплення 
художніми засобами може лише зашкодити. Доречно зга-
дати думку А. Шопенгауера, який вважав, що надмірність 
слів затемнює думку, яку нам повідомляють. Кожне зайве 
слово, що вживається для роз’яснення, насправді чинить 
зворотну дію. Багато слів для небагатьох думок свідчить 
про посередність мовця, і навпаки, ознакою непересічної 
особистості є вміння викласти багато думок у небагатьох 
словах [6, с. 50].

Р.С. Кацавець зазначає, що у судовій промові дається 
авторська оцінка фактів, яка може виражатися конструкці-
ями: я вважаю, я думаю та ін. Ці мовні формули допома-
гають ораторові залучити всіх учасників судового процесу 
до своїх розмірковувань. Результати досліджень доводять, 
що для обвинувальної промови, на відміну від  захисної, 
притаманна  більша  категоричність  суджень.  Категорич-
ність  думки  виражається  у  таких  мовних  конструкціях: 
я заявляю, я стверджую, я запевняю, я наполягаю і поді-
бних дієслівних формах. Захисній промові категоричність 
притаманна  значно  меншою мірою,  особливо  тоді,  коли 
адвокат не має достатніх підстав оскаржити кваліфікацію 
злочину. Тут робочими будуть вирази іншого типу: на мою 
думку, я сподіваюся, я вважаю за можливе і под. Р.С. Ка-
цавець зауважує, що мовний вплив на учасників судового 
засідання досягається точністю слововживання [3, с. 14]. 
Проте  прикро,  що,  наводячи  приклад  зразкової  судової 
промови, дослідник звертається до російськомовної прак-
тики. Звичайно ж, не слід применшувати оригінальності 
і довершеності промови видатного правознавця С.А. Ан-
дрієвського,  справді  непересічної  творчої  особистості. 
Він  яскраво  і  влучно  оцінив  «блискучість»  експертизи 
Сорокіна, зазначивши, що вона настільки «блискуча», що 
заважала  дивитися  і  бачити.  Але,  напевне,  ретельне  ви-
вчення матеріалів вітчизняної судової практики виявило б 
не менш яскраві приклади, особливо після зауважень про 
вплив  російської  мови.  Навряд  чи  доречним  слід  також 
вважати звернення до С.А. Андрієвського, який ілюструє 
неправильність  слововживання.  Його  зауваження,  зро-
блені на початку ХХ ст., є цікавими і показовими. Проте, 
оцінюючи ораторське мистецтво сучасних правників і вка-
зуючи на його дефіцит, було б більш коректним наводити 
сучасні приклади «неточного слововживання, що призво-
дить до неправильних висновків і навіть до помилкового 
формулювання обвинувачення».

Метою судової промови є переконати суд в істинності 
певних тверджень, які задля досягнення цієї мети мають 
бути обґрунтованими. Тож судовий оратор повинен вміти 
обґрунтувати свою позицію і переконати учасників судо-
вого процесу у хибності тверджень протилежної сторони. 
Для  цього  слід  володіти  законами  логіки.  Не  викликає 
сумнівів, що  логічність  є  підґрунтям обґрунтованості,  а, 
отже,  і  доказовості  судової  промови. Логічність  є  також 
важливим  принципом  ведення  судової  полеміки.  Проте 
основою  реалізації  логічності  є  достатній  словниковий 
запас  промовця, що  допоможе  підібрати  найбільш  точні 
мовні формулювання для вираження  своєї  думки  і  адек-
ватного опису фактів.

Ф. Бейл і Д. Каппс зауважують, що вміння вести судову 
полеміку є мистецтвом, як про це писав видатний англій-
ський адвокат-практик ХІХ ст. Ріхард Гарріс. Він мав бага-
тий досвід ведення захисту на судових процесах. У своєму 
підручнику  з  практичної  адвокатури  –  першого  в  історії 
європейської юридичної освіти – Р. Гарріс дав чіткі реко-
мендації щодо захисту в суді: «Не слід вдаватися до штуч-
них прийомів заради того, щоб досягти засудження люди-
ни, але через те, що предметом промови є  злочинна дія, 
не  обов’язково  слід  уникати  таких  прийомів.  Обов’язок 
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обвинувача полягає в тому, щоб довести вину підсудного 
перед присяжними, але якщо це можна зробити чесними 
способами. Щоб досягти цього, факти необхідно виклада-
ти у природній послідовності (це мистецтво), у найбільш 
стислій формі (це мистецтво) і якомога більш просто (це 
також мистецтво)» [7, с. 21].

Неважко побачити, що кожна із наведених рекоменда-
цій передбачає володіння достатнім словниковим запасом. 
Цей же фактор виявляється визначальним для чіткого ви-
окремлення  предмета  полеміки  та  зрозумілого  виражен-
ня позицій  її  учасників. Справді, нечітко сформульоване 
твердження,  неточне  чи  занадто  багатослівне  вимагає, 
щоб його повторили у коротшій і більш зрозумілій формі, 
переклавши на мову зрозумілу.

Ще  однією  вадою  сучасних  публічних  виступів  є  не-
вміння їх авторів вислухати позицію протилежної сторони. 
Широкий загал переконується в цьому щодня, слухаючи по-
літичні суперечки, якими рясніє сучасне телебачення і радіо. 
Йдеться не лише про банальну невихованість,  коли ті,  хто 
сперечаються, перебивають одне одного. Йдеться також про 
неуважність  і  неспроможність  розуміти  слова  іншої  люди-
ни. Уміння слухати виступає невід’ємною ознакою судового 
спору. Щоб розуміти сказане процесуальним супротивником 
саме так, як він того хоче, треба вміти слухати.

Щоб судовий спір був результативним, потрібно, щоб 
сторони, з одного боку, вміли адекватно виразити свої по-
зиції, володіючи для цього фактами і достатніми мовними 
засобами вираження, а з іншого, були стриманими і могли 
сприйняти  слова  інших  учасників  спору.  В  основі  обох 
цих  умов  лежить  достатня  розвиненість  мови  учасників 
судового процесу.

Р.С. Кацавець робить акцент на тому, що особливо ре-
тельно слід добирати слова, які описують фактичний бік 
справи. Загалом, проблема мови  і мовлення повинна по-

стійно бути в центрі уваги судового оратора, це дозволить 
досягти  високого рівня мовно-мисленнєвої майстерності 
[3, с. 15].

Не  втрачають  своєї  актуальності  загальні  поради  з 
культури мови, що давалися у різний час відомими май-
страми слова, зокрема Г. Сагач, А. Коваль, А. Токарською 
та ін. Складаючи судові промови, слід уникати лексичних 
повторів, просторічних виразів та жаргонізмів, слід дотри-
муватися кодифікованого тлумачення юридичних термінів 
і понять.

Специфічність мовлення судових ораторів проявляєть-
ся  також  у широкому  вживанні  віддієслівних  іменників, 
дієприслівникових  і  дієприкметникових  зворотів,  прямої 
мови, складних речень. Щодо останніх слід зазначити, що 
їх сприйняття «на слух» є складнішим, ніж сприйняття у 
письмовій формі. Тому в усному, а особливо спонтанному 
мовленні  під  час  судових  дебатів  перевантажувати  про-
мову складними реченнями не варто. До того ж, і самому 
промовцю важко  стежити  за  грамотністю  складних  син-
таксичних утворень. П. Сергеїч  давав  судовим ораторам 
таку настанову: «Віддавайте перевагу коротким реченням. 
Дотримуйтесь правила, що кожна нова думка вимагає но-
вого  речення…  Довгі  висловлювання  малопереконливі» 
[8, с. 38].

Підсумовуючи, зауважимо, що чіткість висловлюваних 
думок і правильне їх розуміння забезпечуються дотриман-
ням норм літературної мови: відповідних правил у доборі 
лексики,  утворенні  граматичних  форм,  сполученні  слів, 
побудові  речень  та  у  складанні  процесуальних докумен-
тів. Лише за умови дотримання літературних норм судова 
промова буде результативною і сприятиме встановленню 
істини у судовому процесі. Крім того, вона засвідчить ви-
сокий професійний рівень оратора та стане важливим чин-
ником його професійної репутації.
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ROMAN PERIOD OF JUDITIAL RHETORIC FORMATION
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Спадкоємницею риторики Стародавньої Греції стала культура Стародавнього Риму. Занепад античної культури наприкінці епохи 
не став перешкодою для розвитку красномовства. Дослідники зазначають, що для епохи республіки не був характерний культ чистого 
слова. Відомо, що римляни захоплювалися грецькою риторикою. Надзвичайної популярності серед римських учнів набувають риторичні 
школи, які піддаються критиці з боку філософів. Дослідники стверджують, що популярність аттицизму в суспільстві зумовлена падiнням 
республiканського ладу в Римі i зникненням традиції «свободи виступу», що була проявом демократизму.

Ключові слова: судова риторика, красномовство, античний світ, ораторське мистецтво.

Наследницей риторики Древней Греции стала культура Древнего Рима. Даже упадок античной культуры в конце эпохи не стал 
препятствием для развития красноречия. Исследователи отмечают, что для эпохи республики не был характерен культ чистого слова. 
Известно, что римляне восхищались греческой риторикой. Необычайную популярность среди римских учеников приобретают рито-
рические школы, которые подвергаются критике со стороны философов. Исследователи утверждают, что популярность аттицизма в 
обществе обусловлена падением республиканского строя в Риме и исчезновением традиции «свободы выступления», которая была 
проявлением демократизма.

Ключевые слова: судебная риторика, красноречие, античный мир, ораторское искусство.

The ancient Greek period is crucial for the development of eloquence as a cultural phenomenon and rhetoric as a science. In this era, the 
foundations of judicial rhetoric were launched; the foundations of the rhetoric of institutions of proof, justification and persuasion, theory of rea-
soning and communication theory were laid.

The successor to the rhetoric of ancient Greece, in particular the court, was the culture of Ancient Rome, when the law was rapidly develop-
ing. And even the decline of ancient culture at the end of the era did not become an obstacle to the development of eloquence. Researchers note 
that for the era of the republic was not characterized by the cult of a pure word. It is known that the Romans admired Greek rhetoric, were literally 
fascinated by her beauty. Extremely popular among Roman students acquire rhetorical schools, which, however, are criticized by philosophers.

Roman philosophers did not consider rhetoric science. In their opinion, only a philosopher could be really eloquent. 
As you know, the Roman school of eloquence is represented by two rhetorical styles: Attic and Asian. Researchers argue that the popularity 

of attitism in society is due to the fall of the republican system in Rome and the disappearance of the tradition of “freedom of speech”, which was 
a manifestation of democracy. It can be argued that the principle of competition, which originates from agonality as one of the main features of 
the ancient world, greatly enhances the significance of judicial rhetoric in the court process, makes it relevant to define the requirements for legal 
speeches and the qualification of professional participants in the court process. However, there are also grounds to believe that the development 
of oratorical skills of participants in the trial is an important factor in improving the legal system. Once again we are convinced that the develop-
ment of rhetoric is connected with the socio-political system. During the empire, rhetoric ceases to be a public practice. Elderly language loses its 
public weight to a certain extent; its scope is narrowed. Rhetoric becomes an occupation of the learned elite and professional speakers, acquires 
signs of literacy.
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Давньогрецький період  є  визначальним для розвитку 
красномовства  як  культурного феномена  та  риторики  як 
науки.  В  цю  епоху  було  започатковано  основи  судової 
риторики,  закладено  фундамент  тісно  пов’язаних  із  ри-
торикою  інститутів  доказування,  обґрунтування  та  пере-
конання, теорії аргументації та теорії комунікації. Можна 
стверджувати, що принцип змагальності, що бере свій по-
чаток від агональності як однієї з головних рис античного 
світу, значно посилює значення судової риторики в судово-
му процесі, робить актуальним визначення вимог до юри-
дичних промов та до кваліфікації професійних учасників 
судового  процесу.  Також підстави  вважати, що  розвиток 
ораторської  майстерності  учасників  судового  процесу  є 
важливим чинником удосконалення системи судочинства.

Римські  філософи,  як  відомо,  не  вважали  ритори-
ку  наукою.  На  їхню  думку,  лише  філософ  міг  бути  по-
справжньому  красномовним  [1,  с.  34].  Римська  школа 
красномовства  представлена  двома  риторичними  стиля-
ми: аттичним та азіанським.

М.Л. Гаспаров  точно формулює характер  сприйняття 
елліністичного  риторичного  надбання  римською  куль-
турою.  Автор,  зокрема,  пише,  що  римська  демократія  – 
вершники і плебеї – «жадібно накинулися на елліністичну 
риторику,  що  бралася  навчити  ораторського  мистецтва 
кожного охочого» [2, с. 15–16].

Л.І. Мацько  так  визначає  відмінність між  грецьким  і 
римським  красномовством:  «Давньогрецька  риторика 

служила богам, тому шукала краси й пишності, а вже по-
тім – гармонії, добра й істинності. Давньоримська ж мала 
пряме життєве призначення і йшла навпаки – від простоти 
і практичності до краси й пишності. Про це свідчить відо-
мий афоризм Катона Старшого: «Тримайся суті справи – 
слова знайдуться» [3, с. 22].

Розвиток  і  становлення  судової  риторики  з  античних 
часів  і  дотепер  досліджували Т. Артемова,  Т.  Катишева, 
Н.  Кошанський,  В.  Виноградова,  Н.  Івакіна,  В.В.  Мол-
дован,  О.Б.  Олійник,  Л.І.  Мацько,  Р.С.  Кацавець  та  ін. 
Також  антична  риторика  стала  предметом наукових  роз-
відок А. Тимофєєва, В.І. Аннушкіна, І.П. Стрельникової, 
С.С.  Авєрінцева,  Г.З.  Апресяна,  С.С.  Гурвича,  В.Ф.  По-
горілка,  М.А.  Герман,  Г.М.  Сагач,  А.Ч.  Козаржевського, 
В.М. Вандишева, М.Е. Грабар-Пассек.

Демократизм  та  змагальність  стали  визначальними 
умовами розвитку судочинства  і судового красномовства 
в античному світі. Цілком закономірно, що нині, у період 
системних реформ, що відбуваються в українському сус-
пільстві, зокрема і в судовій системі, увага до факторів, що 
забезпечують демократичний характер судового процесу, 
має бути належною з обов’язковим урахуванням історич-
ного досвіду, набутого різними державами у різні часи у 
сфері  права.  У  цій  статті  поставлено  за  мету  дослідити 
римський період становлення судової риторики, проаналі-
зувати думки та погляди науковців, висловлені з приводу 
даної проблеми.
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Однією  з  характерних  ознак  римської  риторики  до-
слідники  називають  афористичність.  І  справді,  велику 
кількість афоризмів різні культури засвоїли саме від дав-
ньоримських ораторів. Згадаймо хоча б такі: голос наро-
ду – голос божий; злагода громадян – захист міста; там 
сильний народ, де сильні закони; одного покараєш – сто 
виправиш; факти говорять самі за себе [4, с. 67].

Незаперечним  є  те, що  основу  давньоримського  ора-
торського мистецтва складають ретельно відібрані і чітко 
згруповані факти.

Прогрес  ораторського  мистецтва,  новий  етап  у  його 
історії пов’язаний із іменем Марка Тулiя Цицерона (106–
43 рр. до н.  е.). Цицерон наполягав на  зв’язку філософії 
та риторики. Він вважав, що філософські запитання є від-
критим для кожного допитливого та проникливого розу-
му,  здатного шукати  і  знаходити  правдиві  і  переконливі 
відповіді, майстерно викладати їх у промові. Тому навіть 
пересічний оратор,  і навіть не високосвічений, проте до-
статньо досвідчений, саме таким нехитрим способом змо-
же перемогти філософів, примусити дослухатися до його 
слів, не дозволить себе принизити та зневажити [1, с. 27]. 
На думку Цицерона, Рим потребував саме освічених ора-
торів, які одночасно були б і філософами, володіли всіма 
філософськими  знаннями.  Мислитель  переконаний,  що 
такий  оратор  має  для  суспільства  більше  значення,  ніж 
філософ.

Шанувальники  аттичного  стилю  промовляли  стисло, 
просто,  без  особливих  поетичних  прикрас,  навіть  моно-
тонно. Виступи представників азіанізму  (Гермоген, Фео-
дор Годарський) відрізнялися яскравістю, експресивністю, 
пишномовністю і темпераментом. Їхні промови фактично 
перетворювалися на театральне видовище.

Факт зникнення традиції «свободи виступу» пояснює 
стриману манеру промов, доволі обмежений набір жестiв 
оратора,  декларативність,  певною мірою примітивну  ар-
гументацію. Не звертаючи особливої уваги на аудиторію, 
промовець, хоча і вишуканою мовою, проте байдуже ви-
голошував  свою  позицію,  вдаючись  до  витончених,  не 
обов’язково зрозумілих слухачам формулювань [5, с. 77].

На думку Н.А. Колотілової, перехід від республіки до 
імперії спричинив те, що латинське красномовство повто-
рило шлях, яким свого часу пройшло грецьке красномов-
ство, коли еллінські республіки трансформувалися в еллі-
ністичні монархії. «Значення політичного красномовства 
знизилося, а урочистого – зросло. Судове красномовство 
продовжувало  процвітати.  Римське  право  складається  в 
систему.  І  тепер  судові  оратори  прославляються  вже  як 
прокурори чи адвокати» [1, с. 29].

Часто вважається, що Цицерон виголошував свої про-
мови у стилі азіанізму. Проте, вочевидь, цей оратор виро-
бив власний стиль, що вдало поєднував прийоми азіанізму 
й аттицизму: простоту, безпосередність  і пишність,  інте-
лект і почуття, логіку й експресію.

Певною  мірою  стиль  Цицерона  характеризують  такі 
його відомі вислови: знання законів полягає не в тому, аби 
пам’ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх смисл; пра-
восуддя – основа держави; несправедливий закон не ство-
рює права; коли говорить зброя, закони мовчать.

Промови  Цицерона  складають  класичну  риторичну 
спадщину. Можна стверджувати, що саме ораторська май-
стерність зробила його відомим політичним діячем. Зна-
мениті виступи проти сицилійського намісника казнокра-
да Верраса виявляють Цицерона як блискучого судового 
оратора.

Промови Цицерона були пристрасними і патетичними. 
Запорукою ораторської майстерності він вважав освіту та 
природний дар красномовства. Причому власні ораторські 
успіхи промовець пояснював не стільки талантом, скільки 
самоосвітою. Ми вже наводили крилаті вислови Цицеро-
на, які  ілюструють його переконаність у вагомості смис-
лу і першорядності його перед формою. Є також відомим 

твердження Цицерона про те, що багатство змісту поро-
джує  багатство  вислову  і  вираження: якщо зміст значи-
мий, то він викликає природний блиск у словах. Риторику 
ж Цицерон називав «матір’ю усього, що добре зроблено i 
сказано» [6, с. 25].

Аналізуючи  риторичну  спадщину  Цицерона,  зокре-
ма його відому промову «Проти Луція Сергія Катіліни», 
дослідники зазначають, що, крім широкого застосування 
риторичних  запитань,  анафор,  повторів,  іронії,  він  ак-
тивно  використовував  прийом  персоніфікації,  вдавався 
до  історичної  аналогії  (паралелі):  Але тепер вітчизна, 
наша спільна мати, тебе ненавидить, боїться… Дієвим 
художнім прийомом є оксюморон – поєднання несумісних 
понять: Вона [вітчизна] так звертається до тебе, Каті-
ліна, і своїм мовчанням ніби каже <...>, але, коли справа 
стосується тебе, то сенатори, залишаючись байдужи-
ми, схвалюють; слухаючи, виносять рішення; зберігаючи 
мовчання, голосно говорять. Для підсилення ефекту Цице-
рон застосовує прийом антитез, використовуючи поняття 
моралі: Адже на нашій стороні бореться почуття честі, 
на тій – нахабство; тут – сором’язливість, там – розбе-
щеність; тут – вірність, там – обман; тут – доблесть, 
там – злочин; тут – чесне ім’я, там – ганьба; тут – 
стриманість, там – розбещеність; словом, справедли-
вість, помірність, хоробрість, всі доблесті борються з 
несправедливістю, розбещеністю, лінощами, безглуздям, 
всілякими пороками; нарешті, багатство бореться зі 
злиднями; порядність – з підлістю, розум – із безумством, 
нарешті, добрі надії – з повною безнадією. Невже у та-
кому зіткненні, точніше, в такій битві, самі безсмертні 
боги не дарують цим прославленим геройствам перемоги 
над стількома такими тяжкими прогрішеннями [3, с. 21].

Як і Аристотель, Цицерон для емоційного нагнітання 
звинувачень активно застосовував ампліфікацію – стиліс-
тичний прийом для підсилення характеристики явища, що 
полягає  у  нагромадженні  кількох  синонімів,  однотипних 
виразів тощо [7, с. 26].

Відомо, що риторична спадщина Цицерона нараховує 
58 промов, 3 трактати про ораторське мистецтво «Про ора-
тора», «Брут», «Оратор», листи та інші твори.

Зокрема,  праця  «Про  оратора»  формує  уявлення  про 
риторичний взірець, що ґрунтується на спадщині Перікла, 
Сократа, Платона, Демосфена,  та Аристотеля. На  думку 
Цицерона,  красномовство  є  вершиною  науки,  бо  вима-
гає  від  оратора широких  знань  у  різноманітних  галузях, 
красномовство «народжується з великої кількості знань і 
старань».

У трактаті «Брут» визначаються особливості римсько-
го красномовства. Історія довела істинність висловленої в 
цьому творі думки про те, що красномовство завжди є «су-
путником миру, товаришем спокою», це ознака «впорядко-
ваної держави», воно є «дитя демократії», «мати та батько 
її». Справді, і сьогодні ми бачимо, що красномовство і то-
талітарна авторитарна держава – несумісні поняття.

У  значущості  спадщини  Цицерона  для  вдосконален-
ня риторичної техніки переконуємося, читаючи його твір 
«Оратор». Розмірковуючи над тим, яким має бути ідеаль-
ний  оратор,  автор  робить  такі  акценти: що сказати, де 
сказати, як сказати. Перше  означає  пошук  матеріалу, 
ефективність  якого  визначається  розумом  оратора.  «Де 
сказати» означає вміння вдало розташувати матеріал. Зо-
крема, сильні аргументи варто ставити на початку та в кін-
ці, слабким же віддавати середину промови. Третя умова 
акцентує на самому викладі. Викладаючи свої міркування, 
оратор  повинен  привернути  до  себе  увагу  аудиторії,  ви-
класти основні положення справи, посилити  їх аргумен-
тами. Щодо  опонентів  –  слід  послабити  вагомість  їхніх 
доказів. На думку Цицерона, промовець повинен володіти 
голосом, рухами та мімікою. Однак першочерговою є ува-
га  до  словесного  вираження.  Своїм  міркуванням  оратор 
повинен надати словесної довершеності.
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Як  відомо,  Цицерон  є  автором  теорії  трьох  стилів: 
високого,  середнього,  низького.  Показово,  що  головним 
критерієм він називав доречність обраних мовних форм, 
а  саме:  про  низьке  слід  говорити  просто,  про  високе  – 
пишномовно  і  вишукано,  про  середнє  –  помірно. Як  за-
значають С.Д. Абрамович та М.Ю. Чикарькова, Цицерон 
віддавав  перевагу  середньому  стилю,  що  склав  основу 
гнучкого  й  виразного  прозового  слова.  За  Цицероном, 
суть риторичної діяльності полягає в тому, щоб доводити, 
зачаровувати, переконувати. Доводити треба тонко,  зача-
ровувати – в міру, переконувати – палко. Цицерон вважав, 
що промова справжнього оратора має переслідувати лише 
благородні шляхетні  цілі,  натомість  улесливо  намовляти 
суддів красномовством так само непорядно й безчесно, як 
і підкупати їх грішми [8, с. 56].

Отже, можна стверджувати, що визначальним для ора-
торського мистецтва Цицерон вважав уміння:

– знайти предмет міркування;
– надати йому відповідної словесної форми;
– розмістити у правильному порядку матеріал;
– вміло викласти його.
Пізніше ці принципи в основу системи навчання ора-

торської майстерності поклав Квінтіліан.
Марк  Фабій  Квінтіліан  увійшов  в  історію  як  автор 

«Повчань оратору» (або «Дванадцять книг риторичних на-
станов»). Цей твір справедливо вважається найдокладні-
шим підручником риторики, що зберігся з античних часів. 
Відомо, що Квінтіліан практикував  як  адвокат  та  викла-
дач. Він  керував  державною  риторичною школою,  запо-
чаткованою імператором.

Причиною занепаду традиційного красномовства Квін-
тіліан вважав брак навчання і неналежне виховання орато-
рів. У своїй великій праці «Ораторська освіта» (100 р. н. е.)  
він  стверджував,  що  для  розвитку  красномовства  вирі-
шальне  значення має  особистість  кожного  оратора,  його 
освіта і порядність, заняття філософією, наявність смаку 
та гідна поведінка, вишуканість мовлення [3, с. 38].

Шкільна освіта в Римі була трирівневою. Нижчий рі-
вень  представляла  школа  літератора,  середній  –  школа 
граматика,  вищий  – школа  ритора. Літератор  навчав  чи-
тання, писання та рахування. Граматик викладав творчість 
класичних  письменників.  Ритор  допомагав  опанувати 
майстерність красномовства. Риторичний курс ґрунтував-
ся на класичних джерелах. Головним методом навчання у 
риторичній школі було заучування класичних текстів та їх 
декламування. Такі вправи мали своєю метою формуван-
ня  смаку, що вважався основою словесної майстерності. 
Запорукою ж виховання у майбутнього оратора людської 
гідності було апелювання до його моральності.

У  «Дванадцяти  книгах  риторичних  настанов»  Квін-
тіліан  детально  викладає  основні  розділи  ритори-
ки:  знаходження,  розташування,  словесне  вираження, 
запам’ятовування  та  проголошення.  Головним  своїм  за-
вданням Квінтіліан вважає передати майбутнім ораторам 
передусім свій досвід, а не давати сухі настанови.

Найважливішим розділом риторики, на думку Квінті-
ліана, є елокуція. Оратора передусім вирізняє вміння го-
ворити вишукано. Він стверджує, що «бути красномовним 

є  нічим  іншим,  як  виражати  словом  все  те, що  розумом 
охоплене, і повідомляти це слухачам: без цього правила не 
принесуть ніякої користі».

На переконання Н.А. Колотілової, погляди Квінтіліана 
на  риторику  є  відображенням  суттєвих  змін  у  розумінні 
цієї  дисципліни,  спричинених  змінами  суспільно-полі-
тичними.  Риторика  перестає  тлумачитися  як  мистецтво 
переконання,  залишаючись  лише  мистецтвом  говорити 
вишукано. Оратор відтепер прагне не оволодівати душа-
ми  і  помислами  людей,  пропонуючи  їм  аргументоване 
слово, а лише створювати витончену форму для власних 
ідей,  що  спроможний  оцінити  лише  знавець.  Риторика 
перетворюється на один із засобів естетичної насолоди і 
стає подібною до художньої літератури. Діяльність рито-
рів здебільшого спрямовувалася на «ретельне вивчення та 
систематизацію фігур думки і фігур мовлення» [1, с. 102].

Квінтіліан  пропонує  риторико-педагогічну  систему, 
що складається з чотирьох етапів:

1) опанування теорії риторики;
2)  вивчення  класичних  зразків  ораторського  мисте-

цтва;
3) наслідування;
4) оригінальна ораторська практика.
На думку Ю.В. Рождественського, ця система презен-

тує  чітку  методику:  послідовність  операцій,  перехід  від 
простого до складного, від знань до навичок і вміння реа-
лізовувати ці знання, що є мистецтвом [9, с. 12].

Квінтіліан  вважав,  що  процес  створення  ораторської 
промови, її композиція і те, як вона виголошується, мають 
бути  природними:  «Головне  в  ораторському мистецтві  – 
не дати помітити мистецтва».

Л.І. Мацько наполягає на тому, що для розуміння роз-
витку риторики є важливим розрізняти першу софістику 
і другу софістику. Вони різняться у часі і у змісті. Перша 
софістика припадає на V ст. до н. е., коли «вчителі ритори-
ки і водночас логіки, філософії – любомудри, – мандрую-
чи Елладою, творили красивий світ на розумі і знаннях». 
Другу софістику спостерігаємо у II ст. н. е. в Римській ім-
перії. Тут уже немає ідей вдосконалювати суспільство сло-
вом. Риторика стає заняттям для інтелектуалів, яких не так 
багато. Класична ж риторика зберігається лише в школах 
як предмет  вивчення. Судове  красномовство,  контрольо-
ване імператором, втрачає свою громадську роль проголо-
шувача моральних і політичних ідеалів. Пишномовність, 
сповідувана  Цицероном,  поступається  коротким  сентен-
ціям,  гострим  антитезам,  коротким промовам  на  вимогу 
дня.  Без  застережень  розвивається  лише  епідейктичне 
красномовство,  часом  набуваючи  надмірних,  а  подекуди 
і  абсурдних  виявів,  коли похвали  складаються не  тільки 
богам, владі, конкретним особам чи цілим містам, а навіть 
мухам.

Отже,  ми  черговий  раз  переконуємося,  що  розвиток 
риторики  пов’язаний  із  суспільно-політичним  устроєм. 
У період імперії риторика перестає бути публічною прак-
тикою. Красномовство втрачає свою суспільну вагу, сфе-
ра його застосування звужується. Риторика стає заняттям 
вченої еліти і професійних ораторів, набуває ознак книж-
ності.
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кОліЗійНі ПиТаННя ОфОРМлЕННя ПОРядкУ ЗЕМлЕкОРиСТУВаННя 
Під ЧаС РОЗМіЩЕННя Об’ЄкТіВ ЗОВНіШНьОЇ РЕклаМи

CONFLICT ISSUES OF LAND-USE REGISTRATION PROCEDURES 
IN PLACING OUTDOOR ADVERTISING OBJECTS

деледивка С.г.,
аспірант кафедри цивільного права і процесу

Національна академія внутрішніх справ

У статті досліджується нормативне визначення понять «нерухоме майно» та «зовнішня реклама», аналізується зміст колізійних норм 
права та судова практика щодо оформлення землекористування для стаціонарних рекламних конструкцій, формулюються правила тлу-
мачення правових норм, пропонуються шляхи подолання наявних правових колізій.

Ключові слова: нерухоме майно, землекористування, стаціонарні рекламні конструкції, колізії правових норм, договір про розмі-
щення реклами.

В статье исследуются нормативные определения понятий «недвижимое имущество» и «внешняя реклама», анализируется содер-
жание коллизионных норм и судебная практика по оформлению землепользования для стационарных рекламных конструкций, форму-
лируются правила толкования правовых норм, предлагаются способы преодоления существующих правовых коллизий. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, стационарные рекламные конструкции, коллизии правовых норм, договор о размеще-
нии рекламы.

Public relations in the field of advertising are characterized by multidisciplinary content, basing on economical, psychological, legal and other 
types of grounds. Analysis of current normative legal acts testifies to the presence of a number of conflict issues regarding the procedure for reg-
istration of land use relations when placing advertising constructions. The matter of necessity to conclude a land plot lease agreement between 
the owners of advertising media and the owners of the land plots, where the appropriate stationary advertising constructions shall be placed, is 
theoretically and practically uncertain.

Due to the requirements of the land legislation, rights to land, including temporary use, require appropriate registration and public certification. 
On the other hand, legislation on advertising does not require conclusion of a land lease agreement for placement of advertising constructions. 
Analysis of judicial practice shows contradictions in approaches to solving the mentioned issues and lack of unity of approaches in solving this 
issue.

Thus, in regulation of such relationships there is a typical manifestation of conflict, the mechanism and methodology of overcoming which 
are theoretically developed rules of systematic interpretation of relevant legal norms, including conclusion from the opposite and direct or indirect 
devolving along with provision for law.

Conclusion from the opposite to the special legislative provision on advertising, which contains restrictions on the establishment of prohi-
bitions, derives a logical provision – other prohibitions on placement of outdoor advertising shall not be established. This normatively derived 
provision, in terms of proposed methodology, has advantage in law enforcement against the norms of land legislation regarding absence of a 
need to conclude a land lease agreement when establishing a stationary advertising construction.

However, complete overcoming of this conflict, which in theory is called the resolution of conflict, is possible only by amending current legislation.
Key words: immovable property, land-use, stationary advertising construction, conflicts of laws’ provisions, advertising placement  

agreement.

Суспільні відносини у сфері реклами характеризують-
ся багатоаспектним змістом, маючи в своїй основі еконо-
мічне, психологічне, юридичне та інше підґрунтя.

У правовій площині відносини з розміщення реклами 
були предметом уваги багатьох представників юридичної 
науки, зокрема таких учених, як Ю.І. Зоріна, О.Г. Курчин, 
Л.В. Мамчур, А.І.  Черемнова, О.Р. Шишка. Особливість 
реалізації договору реклами часто супроводжується необ-
хідністю укладання супутніх договорів, зокрема, договору 
оренди  земельної  ділянки.  Аналіз  чинних  нормативно-
правових  актів  дозволив  дійти  висновку  про  наявність 
цілої низки колізійних питань щодо порядку оформлення 
відносин  землекористування  під  час  установлення  ре-
кламних конструкцій, а судова практика із цього питання 
не є усталеною. Необхідність дослідження зумовлюється 
також  потребою  вироблення  відповідних  правил  тлума-
чення правових норм і подолання нормативних колізій.

Мета статті полягає в здійсненні аналізу чинних нор-
мативно-правових актів  і практики  їх правозастосування 
з метою вироблення єдиних теоретико-правових підходів 

щодо  регулювання  відносин,  пов’язаних  із  доцільністю 
укладання  договору  оренди  земельної  ділянки  під  час 
установлення стаціонарних рекламних конструкцій.

Згідно  з  уніфікованими  визначеннями  нерухомого 
майна, що містяться в законодавстві, нерухоме майно – зе-
мельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній 
ділянці й невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є 
неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення, а 
також інше майно, що згідно із законодавством належить 
до  нерухомого  майна.  Аналіз  таких  визначень  дозволяє 
віднести до нерухомого майна такі об’єкти та їхні ознаки: 
1) земельні ділянки; 2) об’єкти, що розташовані на земель-
них ділянках і нерозривно пов’язані із землею, тобто такі, 
що не можуть  існувати без  землі; 3) переміщення зазна-
чених об’єктів є неможливим без їх знецінення та зміни їх 
призначення; 4) інше майно, що згідно із законодавством 
належить до нерухомого майна.

Відповідно  до  ст.  1  Закону  України  «Про  рекламу» 
[1]  зовнішня  реклама  –  реклама,  що  розміщується  на 
спеціальних  тимчасових  і  стаціонарних  конструкціях  –  
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рекламоносіях,  розташованих  на  відкритій  місцевості,  а 
також  на  зовнішніх  поверхнях  будинків,  споруд,  на  еле-
ментах вуличного обладнання, над проїжджою частиною 
вулиць і доріг.

Як  випливає  з  наведеного  законодавчого  визначення 
понять «нерухоме майно»  та «зовнішня реклама»,  такий 
вид рекламоносіїв, як спеціальні стаціонарні конструкції, 
розташовані на відкритій місцевості, інколи можуть мати 
нерозривний зв’язок із землею та наділятися статусом не-
рухомого майна. Теоретично та практично цікавим є таке 
питання: чи є необхідним укладання договору оренди зе-
мельної ділянки між власниками рекламоносіїв і власни-
ками  земельних  ділянок,  на  якій  знаходяться  відповідні 
рекламні стаціонарні конструкції?

Відповідно  до  ст.  ст.  125,  126  Земельного  кодексу 
України (далі – ЗК) [2], ст. 2 Закону України «Про оренду 
землі»  [3], право власності на земельну ділянку, а також 
право  постійного  користування  та  право  оренди  земель-
ної  ділянки  виникають  із  моменту  державної  реєстрації 
цих прав. Отже, згідно з вимогами земельного законодав-
ства, що мають статус виключно імперативних, права на 
земельні ділянки, зокрема тимчасового користування, по-
требують відповідного оформлення та публічного засвід-
чення. 

Слід  зазначити, що в Законі України «Про рекламу», 
у Типових правилах розміщення зовнішньої реклами [4], 
в інших нормативних актах загальнодержавної дії не міс-
титься відповіді на запитання, чи є необхідним укладання 
договору оренди земельної ділянки для встановлення ста-
ціонарних рекламних конструкцій. Більше того, прийняті 
на  виконання Типових правил регіональні  акти,  зокрема 
Рішення  Київської  міської  ради  «Про  затвердження  По-
рядку розміщення реклами в м. Києві» [5], Правила роз-
міщення  зовнішньої  реклами в місті Одеса  [6], Порядок 
надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза 
межами населених пунктів Дніпропетровської області [7], 
Порядок розміщення, експлуатації та демонтажу реклам-
них засобів у м. Запоріжжя [8] та  ін. також містять про-
галину в регулюванні цих відносин. Для отримання від-
повіді на це питання слід звернутися до судової практики, 
зокрема  практики  Вищого  господарського  суду  України 
(далі – ВГСУ).

Так  згідно  з  Постановою  від  30.05.2007  р.  у  справі  
№ 2-21/15845-2006  [9] під час розгляду позову прокуро-
ра, поданого в інтересах місцевої ради про звільнення са-
мовільно  зайнятої  земельної  ділянки, ВГСУ погодився  з 
позицією заявників щодо необхідності належного оформ-
лення  ділянки  для  розміщення  на  відкритій  місцевості 
зовнішньої  реклами,  зокрема шляхом  укладання  догово-
ру оренди землі; визначив суб’єктів розпорядження зем-
лями  комунальної  власності  в  особі  виключно  місцевих 
рад;  зазначив  про  необхідність  здійснення  погоджуваль-
них  процедур щодо  відведення  земельної  ділянки  тощо. 
Приймаючи рішення, колегія суддів зазначила, що під час 
вирішення цієї категорії справ необхідно надати правову 
оцінку правомірності використання земельної ділянки для 
встановлення й розміщення на ній металевої конструкції 
на фундаменті, яка використовується в якості рекламного 
носія, дослідити докази відведення цієї ділянки для зазна-
ченої мети; установити, чи дотриманий органами місце-
вого самоврядування порядок передачі земельної ділянки 
для розміщення рекламного засобу, виходячи з вимог зе-
мельного  законодавства  щодо  повноважень  органів  міс-
цевого самоврядування у сфері земельних відносин. При 
цьому  було  зазначено,  що  виконавчий  комітет  місцевої 
ради не мав повноважень укладати договір «користуван-
ня  візуально-інформаційним  простором».  Таким  чином, 
у цій справі суд сформулював позицію, що встановлення 
стаціонарних об’єктів для розміщення зовнішньої рекла-
ми можливе тільки й виключно після укладання договору 
оренди земельної ділянки з місцевою радою.

Однак  в  інших  своїх  рішеннях  ВГСУ  демонстрував 
діаметрально протилежну позицію. Так,  у Постанові  від 
01.06.2011 р. у справі № 54/246-10 [10] зазначено, що по-
зивач  (виконком)  є  спеціально  вповноваженим  органом, 
який  наділений  органом  місцевого  самоврядування  по-
вноваженнями  щодо  надання  в  користування  місць,  що 
знаходяться  в  комунальній  власності,  для  розташування 
спеціальних  рекламних  конструкцій;  була  підтверджена 
позиція  судів  попередніх  інстанцій  про  неприйняття  до 
уваги доводів, що за таких обставин має укладатися дого-
вір оренди землі. Тлумачення зазначеної позиції дозволяє 
стверджувати, що ВГСУ  хоча  й  непрямо,  але  підтримує 
висновок про розмежування договорів оренди земельних 
ділянок, з одного боку, і користування місцями для вста-
новлення  рекламних  конструкцій  на  відкритій місцевос-
ті  –  з  іншого,  аргументуючи  такий  висновок  тим, що ці 
інститути  мають  різні  джерела  регулювання  (відповідно 
Закон «Про оренду землі» та Закон «Про рекламу»), а та-
кож тим, що виконком місцевої ради чи інший уповнова-
жений нею орган має належні й достатні повноваження на 
укладання договору про тимчасове користування місцем 
для встановлення рекламної конструкції на відкритій міс-
цевості.

Більш категорично ВГСУ висловився в Постанові від 
21.11.2008 р. у справі № 29/389-07 [11], де скасував окре-
му ухвалу апеляційного суду щодо порушення законності 
в  діяльності  місцевих  органів  влади,  які  надавали місця 
для розміщення рекламних конструкцій не за рішеннями 
самих рад, без дотримання процедури надання земельних 
ділянок і без урахування інших вимог чинного земельного 
законодавства. При цьому колегією ВГСУ зазначено, що 
згідно  з  п.  1  Типових  правил  саме  вони  регулюють  від-
носини, що  виникають у  зв’язку  з  розміщенням  зовніш-
ньої реклами в населених пунктах, і визначають порядок 
надання  дозволів  на  розміщення  такої  реклами.  Типові 
правила визначають вичерпний перелік документів, необ-
хідних для одержання дозволу (п. п. 9, 14). Зазначені Ти-
пові правила, Правила розміщення зовнішньої реклами в 
місті Харків  визначають  і  порядок  надання  в  тимчасове 
платне  користування  місць  для  розташування  спеціаль-
них (рекламних) конструкцій, що відбувається на підставі 
відповідних  договорів,  необхідність  укладення  яких  не 
оскаржується.  Отже,  за  таких  обставин  суд  апеляційної 
інстанції за наявності спеціального законодавства безпід-
ставно застосував до спірних правовідносин, пов’язаних 
із  розміщенням  зовнішньої  реклами,  загальні  норми  зе-
мельного  законодавства,  що  спричинило  неправильне 
застосування  ним  ст.  90  Господарського  процесуального 
кодексу України.

Таким  чином,  суд  у  цій  справі  кваліфікував  норми 
щодо регулювання відносин із розміщення зовнішньої ре-
клами як спеціальні щодо загальних норм земельного за-
конодавства, надавши пріоритет у застосуванні саме пер-
шим перед останніми. З одного боку, це є прикладом, коли 
судове  правозастосування  випереджає  правотворчість. 
З іншого боку, спостерігається типовий прояв колізій, ме-
ханізм подолання яких є проблемою теорії права та теорії 
галузевих юридичних наук. Для визначення того, який із 
підходів ВГСУ щодо  вирішення  колізії  норм  земельного 
законодавства  та  законодавства  про  рекламу  є  правиль-
ним, слід звернутися до джерел юридичної науки.

С.Л.  Лисенков  визначає  колізію  як  розбіжність  між 
приписами  двох  або  більше  чинних  норм  права, що  ре-
гулюють  одні  й  ті  самі  суспільні  відносини  [12,  с.  233]. 
Б.В. Малишев  визначає  колізію  норм  права  як  різновид 
юридичних  протиріч,  який  виникає  за  наявності  як  мі-
німум  двох  норм  права  (правових  приписів),  що  регу-
люють одні й ті  самі суспільні відносини, але внаслідок 
розходження  між  їхнім  змістом  необхідно  обрати  лише 
одну норму. Формами вирішення колізій  автор визнає  їх 
усунення, що є функцією виключно правотворчого орга-
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ну,  а  також  подолання  колізій, що  здійснюється шляхом 
казуального  тлумачення правових норм,  зокрема під  час 
здійснення правосуддя [13, с. 145].

Прикладом  подібного  подолання  колізій  є  системне 
тлумачення норм земельного законодавства та законодав-
ства про рекламу, здійснене ВГСУ в останній із коменто-
ваних постанов. Однак, на думку автора, найбільш повно 
й  змістовно,  з  урахуванням  як  новітніх  теоретичних  на-
працювань,  так  і  узагальнень  судової  практики,  пробле-
ма колізій  і механізмів  їх подолання висвітлена в роботі 
колективу  авторів  у  «Новітньому вченні про  тлумачення 
правових актів» [14, с. 99].

У контексті окреслених завдань і з урахуванням комен-
тованих  протилежних  позицій  ВГСУ,  з  урахуванням  на-
працювань юридичної  науки щодо механізму  подолання 
колізій необхідно розібратися з тим, який із двох підходів 
судової практики із цього питання є найбільш правильним 
і в який спосіб слід вирішити вказану проблему.

Цитовані вище норми ЗК України встановлюють імпе-
ративний порядок  і форму набуття прав на землю: будь-
яке  землекористування  має  бути  оформлене,  зокрема 
шляхом  укладання  договору  оренди  земельної  ділянки, 
а  речове  право  зареєстроване  у  встановленому  порядку. 
Жодних  винятків  із  зазначеного  режиму  ЗК  України  не 
передбачає. Ст. 16 Закону України «Про рекламу», що ре-
гулює відносини зовнішньої реклами,  зобов’язує під час 
її розміщення отримувати відповідні дозволи, установлює 
необхідність  її  погодження  з  власником  на  територіях, 
будинках і спорудах, визначає вимоги й заборони для зо-
внішньої реклами, а також передбачає, що деталізація від-
повідного регулювання здійснюється на підставі типових 
правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Типові правила [4] встановлюють необхідність укладання 
виключно  договору  про  тимчасове  платне  користування 
місць  для  розташування  спеціальних  (рекламних)  кон-
струкцій. Тобто ні  законодавство про рекламу, ні Типові 
правила  прямо  не  передбачають  необхідності  укладання 
договору оренди земельної ділянки, але й прямо не вста-
новлюють зворотного  (що укладання такого договору не 
є необхідним). З іншого боку, земельним законодавством 
установлена пряма імперативна вимога щодо необхіднос-
ті оформлення прав землекористування, зокрема шляхом 
укладання договору оренди. 

На  перший погляд  подолання  зазначеної  колізії  здій-
снюється так: спеціальна норма земельного законодавства 
має пріоритет у правозастосуванні перед загальною нор-
мою законодавства про рекламу (змістовна колізія); норми 
ЗК України, тобто акта вищої юридичної сили, мають пе-
реважне застосування перед підзаконними нормами Типо-
вих правил (ієрархічна колізія). Однак у зазначеній ситу-
ації є принципово важливою наявність норми, викладеної 
в ч.  5  ст.  16 Закону України «Про рекламу», що перелік 
обмежень  і  заборон щодо розміщення  зовнішньої рекла-

ми, установлений цим Законом, є вичерпним. Очевидно, 
що до зазначених обмежень потрапляють і відповідні об-
меження земельного законодавства.

Методологією вирішення цієї колізії є, як було зазна-
чено вище, запропонований колективом авторів у «Новіт-
ньому вченні про тлумачення правових актів» такий вид 
системного тлумачення, як висновок від протилежного, а 
також правила  такого  виду  системного  тлумачення.  Так, 
користуючись  виробленими  позиціями  зазначених  авто-
рів, під час подолання цієї колізії може бути використаний 
метод так званого прямого або непрямого випливання ви-
сновку  з  норми права. Отже,  якщо  зі  спеціальної  норми 
висновком від протилежного прямо випливає положення 
(яке  не  встановлене  в  законі  безпосередньо),  що  супер-
ечить  прямо  встановленій  загальній  правовій  нормі,  то 
пріоритет у правозастосуванні має це перше положення, 
виведене  логічно  з  норми  [14,  с.  116]. Норма  ч.  5  ст.  16 
Закону України «Про рекламу» є спеціальною щодо норм 
земельного законодавства, оскільки містить виняток із за-
гальних правил. Висновком від протилежного виводиться 
логічне  положення  із  цієї  спеціальної  норми  про  те, що 
інші  обмеження  та  заборони  щодо  розміщення  зовніш-
ньої реклами встановлюватися не можуть. Це норматив-
но  виведене  положення  з  погляду  запропонованої  мето-
дології має перевагу в правозастосуванні перед нормами 
земельного  законодавства  щодо  необхідності  укладання 
договору оренди земельної ділянки під час установлення 
стаціонарної конструкції на відкритій місцевості для вста-
новлення зовнішньої реклами.

Виконане  теоретико-нормативне  дослідження  про-
блем оформлення порядку землекористування під час роз-
міщення  об’єктів  зовнішньої  реклами  дозволяє  зробити 
низку теоретичних і практичних висновків:

‒ у чинному законодавстві наявна колізія щодо необ-
хідності  укладання  договору  оренди  земельної  ділянки 
для встановлення стаціонарної рекламної конструкції;

‒  судова  практика щодо  подолання  зазначеної  колізії 
не є усталеною;

‒  зазначена  колізія може бути подолана шляхом  сис-
темного тлумачення за допомогою правил прямого або не-
прямого випливання висновку з норми права;

‒ повне подолання зазначеної колізії, що в теорії має 
назву «усунення колізії», можливе виключно шляхом вне-
сення змін до чинного законодавства;

‒ норма ч. 5 ст. 16 Закону України «Про рекламу» є спе-
ціальною щодо норм земельного законодавства, оскільки 
містить виняток із загальних правил;

‒ для розміщення об’єктів  зовнішньої  реклами необ-
хідним і достатнім є укладання з уповноваженим органом 
місцевого  самоврядування  (виконкомом,  департаментом 
або відділом) договору про тимчасове платне користуван-
ня місцем для розташування спеціальної (рекламної) кон-
струкції, при цьому договір оренди землі не укладається.
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ПРаВОВа ПРиРОда дОгОВОРУ УМОВНОгО дЕПОНУВаННя (ЕСкРОУ)

THE LEGAL NATURE OF THE ESCROW AGREEMENT
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Стаття присвячена дослідженню поняття, правової природи й місця договору умовного депонування (ескроу) в системі договорів. 
Особлива увага приділена аналізу договору рахунку умовного зберігання, котрий отримав нормативно-правове закріплення у вітчизня-
ному цивільному законодавстві. Крім того, вказується на відмінності договору ескроу від договору банківського рахунку.

Ключові слова: договір умовного депонування (ескроу), договір рахунку умовного зберігання, зобов’язання ескроу, депонент, 
ескроу-агент, бенефіціар.

Статья посвящена исследованию понятия, правовой природы и места договора эскроу в системе договоров. Основное внимание 
уделено анализу договора счета эскроу, который уже получил нормативно-правовое регулирование в отечественном гражданском за-
конодательстве. Указывается на отличия договора счета эскроу от договора банковского счета. 

Ключевые слова: договор условного депонирования (эскроу), договор счета условного хранения, обязательства эскроу, депонент, 
эскроу-агент, бенефициар.

The article is devoted to the study of the concept, the legal nature and place of the escrow agreement in the law system. The provides a 
detailed analysis of the views of other researchers, as well as their own proposals for the correct application of the legal nature of the escrow. 
The article indicated that the escrow agreement belongs to mixed and complex contracts. Central attention is paid to the analysis of the contract 
in escrow, which has already received legal regulation in domestic civil law. The author defines the concept, features and main differences of the 
contract escrow account from other Bank accounts. The present article is concerned with the analysis of possible courses of changing the existing 
legislation with a view to eliminating the existing legal barriers when using escrow accounts.

Key words: escrow agreement, escrow account, obligation escrow, depositor, escrow agent, beneficiary.

Договір умовного депонування (ескроу) є однією з но-
вих  договірних  конструкцій  вітчизняного  законодавства, 
що знайшла втілення в доповненні гл. 72 Цивільного ко-
дексу України (далі – ЦК України) параграфом 2 під на-
звою «Рахунок умовного зберігання (ескроу)» [1].

Світовій спільноті договір ескроу відомий ще з 30-х рр.  
ХХ  ст.  Використання  умовного  депонування  коштів  на 
рахунок  типу  ескроу  передбачається  в  якості можливо-
го механізму платежу в Керівництві з правових аспектів 
нових  форм  промислового  співробітництва  (Міжнарод-
ні договори про  закупівлі)  і  в Керівництві  зі  складання 
міжнародних договорів про зустрічну торгівлю, які були 
розроблені  Європейською  Економічною  комісією  ООН 
в  1990  р.  Умовне  депонування  активно  застосується  в 
США,  Великій  Британії,  Німеччині,  Данії,  Голландії 
тощо.

У світлі внесених змін до ЦК України зазначимо, що 
правове  регулювання  відносин,  які  виникають  із  цього 
договору, містить суперечності порівняно з традиційним 
його розумінням, що має місце в низці країн світу. Нині 
серед  науковців  відсутня  узгодженість  стосовно  право-
вої  природи  договору  умовного  депонування  (ескроу), 
його предмета й  об’єкта,  кваліфікації  сторін  тощо. Крім 
того, в Україні практика застосування договору умовного 
депонування (ескроу) наразі не сформована, незважаючи 
на  нещодавнє  законодавче  закріплення  відносин  ескроу. 
Тому вагомими є теоретичні напрацювання вчених у цьо-

му питанні  та практика використання договору ескроу в 
зарубіжних країнах. 

Теоретичною  основою  досліджень  договору  умовно-
го депонування (ескроу) є праці В. Батіна, М. Башкатова, 
О.  Блінкової,  Л.  Василевської,  В.  Калмикова, М. Карпи-
чова, Ю. Коневінової, О. Мельника, Н. Новікової, І. Сте-
панян  та  ін.  Проте  правова  природа  договору  умовного 
депонування  (ескроу)  не  була  предметом  окремої  уваги 
вітчизняних дослідників.

Метою  статті  є  дослідження  правової  природи  дого-
вору умовного депонування  (ескроу)  у  контексті  аналізу 
доктринальних і законодавчих положень, а також правової 
характеристики  договору  ескроу,  закріпленої  в  чинному 
законодавстві. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1076-1 ЦК України за договором 
рахунку умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується 
приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання 
(ескроу), відкритий клієнтові  (володільцю рахунку),  гро-
шові  кошти,  отримані  від  володільця  рахунку  та/або  від 
третіх  осіб,  і  перераховувати  такі  кошти  особі  (особам), 
указаній володільцем рахунку (бенефіціару або бенефіціа-
рам), або повернути такі кошти володільцю рахунку після 
настання підстав, передбачених договором рахунку умов-
ного зберігання (ескроу).

Буквальне тлумачення ч. 1 ст. 1076-1 ЦК України вка-
зує на те, що законодавець фактично уніфікував поняття 
договору рахунку умовного зберігання (ескроу) і договору 
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банківського  рахунку.  Такий  підхід  здавався  б  логічним 
з огляду на загальну назву глави 72 ЦК України «Банків-
ський рахунок». У зв’язку  із цим виникає важливе запи-
тання:  чи  дійсно  договір  рахунку  умовного  зберігання, 
запропонований  законодавцем,  відповідає  правовій  при-
роді договору ескроу та світовим напрацюванням у цьому 
напрямі? Запропонована законодавцем дефініція договору 
рахунку умовного зберігання не дозволяє чітко визначити 
поняття цього договору та його місце в системі правових 
договорів.

Термін  «ескроу»  походить  від  англійського  слова 
«escrow» – «гроші, майно або документ, що  знаходяться 
на збереженні в третьої особи до виконання певної умо-
ви»; за  іншою версією, це термін старофранцузького по-
ходження («escroue» як «сувій, перелік, список»).

У міжнародній практиці ескроу називають депонуван-
ня однією особою грошових коштів або  інших активів у 
третьої особи для виплати чи передачі певній особі після 
виконання  певних  умов.  При  цьому  депонований  актив 
розуміється  як  документи,  цінні  папери,  грошові  кошти 
чи  інші  активи,  що  знаходяться  в  третьої  особи  до  ви-
конання  певних  умов.  В  основі  ескроу  лежить  будь-яке 
зобов’язання,  відповідно  до  якого  одна  особа  з  метою 
здійснення продажу, обтяження чи передачі в оренду будь-
якого майна іншій особі надає третій особі на зберігання 
до моменту настання певної події  та/або виконання пев-
ної умови документи, грошові кошти, свідоцтво про право 
власності або майно,  інші речі. Після настання відповід-
ної події та/або виконання певної умови така третя особа 
надає зазначені грошові кошти, документи, свідоцтво про 
право  власності  чи  майно  особі,  указаній  у  відповідних 
юридично зобов’язуючих документах. Таке зобов’язання 
має бути оформлене окремим договором про ескроу або 
положення  про  ескроу  можуть  бути  включені  до  інших 
юридично зобов’язуючих документів за відповідною уго-
дою (наприклад, договори купівлі-продажу акцій, опціон-
ні договори тощо).

Питання правової природи договору умовного депону-
вання (ескроу) є доволі суперечливим. На перший погляд, 
ескроу нагадує агентський договір, на чому й акцентуєть-
ся увага в юридичній літературі. Зокрема, Л. Василевська 
зазначає,  що  практично  в  усіх  відомих  правопорядках 
рахунок  ескроу  розглядається  як  договір  sui  generis  (не-
поіменований договір)  або  як договір,  котрий юридично 
закріплює агентування комісійного типу [2, с. 38]. 

У Німеччині договір рахунку ескроу належить до не-
поіменованих договорів, що передбачають різні варіанти 
взаємовідносин  сторін  із  відповідними  елементами  пра-
вової конструкції зберігання [3, с. 24–64]. Це пов’язано з 
широким  колом  суб’єктів, що можуть  виступати  в  якос-
ті  ескроу-агента  (банк,  адвокат, нотаріус),  і  визначенням 
предмета  цього  договору  (грошові  кошти,  документи  на 
майно).

В  англосаксонській  правовій  системі  ескроу  розгля-
дається  безпосередньо  як  спосіб  забезпечення  виконан-
ня зобов’язання. Ескроу – це зобов’язання, відповідно до 
якого  грошові  кошти  передаються  боржником  (депонен-
том) третій особі (ескроу-агенту), функцією якої є забезпе-
чення виконання зобов’язань боржника перед кредитором 
[4, с. 4].

Дійсно,  правова  природа  договору  ескроу  схожа  з 
агентським  договором.  Проте  за  договором  умовного 
депонування ескроу-агент є  агентом обох сторін, що не-
характерно для агентських відносин, адже в агентському 
договорі відносини «агент – принципал» і «агент – треті 
особи»  розділені між  собою. Тому  розглядати  ескроу  як 
звичайний агентський договір ми не можемо. 

Договір умовного депонування (хоча законодавець на-
звав його договором рахунку умовного зберігання (курсив 
наш –А. З.)) не вписується в розуміння класичного дого-
вору зберігання. Специфічними рисами договору ескроу, 

що відрізняють останній від договору зберігання, є такі:  
1)  до  перерахування  бенефіціару  або  повернення  воло-
дільцю  кошти  на  рахунку  умовного  зберігання  (ескроу) 
блокуються,  і  ні  володілець  такого  рахунку,  ні  бенефіці-
ар  не мають  права  розпоряджатися  ними  (якщо  інше не 
передбачено  договором  рахунку  умовного  зберігання 
(ескроу)); 2) звернення стягнення та/або накладення аре-
шту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умов-
ного зберігання (ескроу), не допускається. Такі кошти не 
включаються  до  складу  ліквідаційної  маси  володільця 
рахунку в разі його банкрутства; 3) розірвання договору 
рахунку умовного зберігання (ескроу) можливе виключно 
за умови отримання письмової згоди бенефіціара.

Стосовно  ескроу  як  способу  забезпечення  виконання 
зобов’язання  варто  відмітити  таке.  Б.  Гонгало  визначає 
способи  забезпечення  зобов’язань  як  «…правовые  сред-
ства,  обеспечивающие  соответствие  поведения  участни-
ков  правам и  обязанностям  в  процессе  развития  любого 
(не  только  обязательственного)  правоотношения,  либо 
иные средства, в той или иной мере гарантирующие пра-
ва одного из участников правовой связи» [5, с. 30]. Крім 
того, автор звертає увагу на те, що способи забезпечення 
зобов’язань належать до забезпечувальних заходів (забез-
печувальні заходи – це рід, а способи забезпечення – вид). 
При цьому наголошується, що «к способам обеспечения 
обязательств нельзя отнести меры: а) не создающие акцес-
сорного обязательства; б) направленные на стимулирова-
ние должника к надлежащему исполнению обязанностей 
путем  установления  особого  порядка  их  исполнения»  
[5, с. 30, 40].

Із цього приводу Л. Василевська правильно зазначає, 
що договір ескроу не створює акцесорного зобов’язання 
з  огляду  на  його  суб’єктний  склад.  «Если  бы  договор 
счета  эскроу  порождал  акцессорное  обязательство,  то 
субъектный  состав  был  бы  иным:  договор  заключался 
бы между кредитором (бенефициаром) и банком (эскроу-
агентом)» [2, с. 44], адже у правовідносинах ескроу, крім 
бенефіціара й ескроу-агента, ще обов’язково бере участь 
депонент (володілець рахунку), причому останній вважа-
ється боржником за основним зобов’язанням.

Стосовно другої характерної ознаки способів забезпе-
чення зобов’язань, на яку вказував Б. Гонгало, зазначимо, 
що  вона  теж  не  притаманна  договору  умовного  депону-
вання (ескроу). Оскільки депонент (він же володілець ра-
хунку, боржник), по суті, уже виконав своє зобов’язання, 
передавши  грошові  кошти  на  рахунок  ескроу-агента,  то 
говорити про стимулювання його до належного виконан-
ня зобов’язання шляхом установлення якогось особливого 
порядку недоречно. 

З  огляду на  викладене  вище,  договір  умовного депо-
нування (ескроу) варто розглядати в контексті забезпечу-
вальних  заходів,  а  не  способів  забезпечення  виконання 
зобов’язань. 

Незрозуміло, чим керувався законодавець, закріпивши 
в ч. 2 ст. 1076-7 ЦК України таку норму: «Якщо бенефіці-
ар не є стороною договору рахунку умовного зберігання 
(ескроу)…». Таке формулювання  зводить договір  ескроу 
до  договору  на  користь  третіх  осіб.  У  разі  відсутності 
бенефіціара  як  сторони  договору  ескроу  така  договір-
на  конструкція  не  відповідає  правовій  природі  договору 
умовного депонування (ескроу). Положення ч. 2 ст. 1076-7  
ЦК  України  в  частині  можливості  бенефіціара  не  бути 
стороною договору ескроу суперечать ч. 1 ст. 1076-1 ЦК 
України, у якій визначається щонайменше три сторони до-
говору ескроу, адже участь бенефіціара як сторони дого-
вору ескроу створює для нього певні гарантії шляхом ви-
значення суми, що зберігається на рахунку ескроу, умови 
отримання ним коштів із цього рахунку, обов’язків депо-
нента (боржника) тощо. 

Таким  чином,  договір  умовного  депонування 
(ескроу)  інтегрує елементи різних договорів, насамперед  



38

№ 1/2018
♦

агентського договору та договору зберігання, що дозволяє 
зробити  висновок  про  його  приналежність  до  змішаних 
договорів. При  цьому  такий  договір  слід  вважати  також 
комплексним з огляду на паралельне застосування ескроу 
як у приватноправовій сфері, так і у сфері господарювання 
зі своїми особливими потребами й вимогами.

З огляду на назву параграфа 2 «Рахунок умовного збе-
рігання  (ескроу)  глави  72 ЦК України  та  безпосередньо  
ст. 1076-1 «Договір рахунку умовного зберігання (ескроу)» 
виникає  запитання,  чи  можна  вважати  договір  рахунку 
умовного  зберігання  договором  умовного  депонування 
(ескроу), що відомий світовій практиці. Так, В. Рудаков-
ська  розмежовує  ці  договори  [6,  с.  395]. Л. Василевська 
розглядає договір рахунку ескроу як договір умовного де-
понування [2, с. 41]. 

Зазначимо, що такі розбіжності насамперед пов’язані 
з  термінологічними  особливостями  його  закріплення  в 
законодавстві різних країн. Зокрема, у США такі догово-
ри  називають  «escrow  account»  або  «deed  of  agreement» 
(«ескроу рахунки»), у Німеччині вони називаються дові-
рчими рахунками («treuhandkonten»); у Данії – клієнтськи-
ми рахунками («klient-konto»), у Голландії – номінальними 
рахунками («nominale account»), у Російській Федерації – 
договір рахунку ескроу.

Вважаємо, що найбільш прийнятним і таким, що вра-
ховує сутність ескроу як правової категорії, є саме договір 
умовного  депонування  (ескроу),  адже правова  регламен-
тація ескроу як договору рахунку умовного зберігання (те, 
що запропонував нам законодавець – А. З.) звужує сферу 
застосування цього інституту: ескроу-агентом може висту-
пати лише банк, об’єктом договору можуть бути лише гро-
шові кошти, бенефіціар може не бути стороною договору 
ескроу (що взагалі суперечить сутності цих відносин). 

З  огляду на  викладене  вище,  договір  умовного депо-
нування (ескроу) є тристороннім договором між депонен-
том (боржник за основним зобов’язанням), бенефіціаром 
(отримувач грошових коштів із рахунку ескроу, кредитор 
за основним зобов’язанням) і ескроу-агентом, за яким де-
понент  зобов’язується  передати  на  депонування  ескроу-
агенту  депонований  актив  для  виконання  зобов’язання 
депонента з приводу його передачі іншій особі, на користь 
якої  здійснюється  депонування  (бенефіціару),  а  ескроу-
агент  зобов’язується  забезпечити  збереженість цього  ак-
тиву  й  передати  його  бенефіціару  за  умови  виникнення 
вказаних у договорі підстав.

Відповідно до норм чинного законодавства (параграф 
2  глави  72 ЦК України)  за  договором  рахунку  умовного 
зберігання  ескроу-агентом  може  виступати  виключно 
банк. Депонентом і/або бенефіціаром може виступити фі-
зична чи юридична особа.

У  світовій  практиці  ескроу-агентом  можуть  бути  не 
лише банки, а й нотаріус, кредитна організація, професій-
ний учасник ринку цінних паперів  (брокер, депозитарій, 
фондова  біржа  тощо),  страхові  організації  й  організації, 
що займаються такою діяльністю в якості основної. При 
цьому  діяльність  ескроу-агентів  підлягає  ліцензуванню. 
Так, у США послуги ескроу-агентів підлягають особливо-
му ліцензуванню (Зведений кодекс Вашингтона, Фінансо-
вий кодекс Каліфорнії, Зведений статут Арізони). Однією 
з умов отримання такої ліцензії завжди є обов’язкове стра-
хування  своєї  відповідальності  й  забезпечення  інтересів 
своїх  клієнтів  на  суму,  що  встановлюється  індивідуаль-
но в кожному штаті. Право штату Каліфорнія передбачає 
навіть  такий  різновид  ескроу-агентів,  як  Internet  escrow 
agent, яким є будь-яка особа, що приймає майно в ескроу 
через мережу Інтернет.

Ескроу-агент  не  є  стороною  за  основним  договором  і 
займає  нейтральну  позицію  щодо  депонента  й  бенефіці-
ара. У зарубіжній судовій практиці увага акцентується на 
дотриманні принципу нейтральності в діях ескроу-агента. 
Наприклад, у одній зі справ (NRC, Inc. v. Huddleston) уста-

новлено, що ескроу-агент порушив зобов’язання стосовно 
продавця за угодою, оскільки приховав той факт, що чек, 
виписаний покупцем, був оформлений на закритий банків-
ський рахунок і не був забезпечений достатніми засобами. 
При цьому ескроу-агент підмовив покупця витребувати від 
продавця виконання в натурі. Суд установив, що дії ескроу-
агента були вчинені з метою отримання винагороди [7]. 

В  іншій  справі  (Bell  v.  Safeco Title  Ins.  Co.)  суд  ука-
зав, що ескроу-агент повинен діяти нейтрально стосовно 
угоди та несе фідуціарні зобов’язання перед обома сторо-
нами угоди. Крім того, зобов’язання ескроу-агента вклю-
чають координовану підготовку й підписання документів 
зі страхування, підписання ескроу-чеків, координацію за-
криття  угоди  й  т.  д.  Закриття  угоди  означає, що  ескроу-
агент повинен належним чином дослідити документи  за 
угодою [8]. 

Розглядаючи правову природу договору умовного де-
понування  (ескроу),  не  можемо  залишити  поза  увагою 
здійснення  правової  характеристики  моделі  договору 
ескроу, закріпленої в ЦК України, – розуміння законодав-
цем ескроу як договору рахунку умовного зберігання.

На  відміну  від  договору  банківського  рахунку,  який 
прийнято  вважати  консенсуальним,  за  загальним  пра-
вилом  договір  рахунку  умовного  зберігання  (ескроу) 
слід віднести до реальних договорів,  адже на виконання 
основного  зобов’язання  володілець  рахунку  (депонент) 
першочергово розміщує певну визначену суму на рахун-
ку  ескроу-агента.  Потім  для  цієї  операції  ескроу-агент 
зобов’язується відкрити окремий рахунок і відповідно об-
слуговувати його за умовами укладеного договору, тобто 
рахунок  ескроу  відкривається  на  вже  отримані  грошові 
кошти, що  закладено  й  у  самій  назві  «договір  умовного 
зберігання» (курсив наш – А. З.)). По суті, зобов’язання за 
договором умовного зберігання (ескроу) виникає тільки в 
момент передачі грошових коштів ескроу-агенту (банку). 

У разі укладення договору банківського рахунку з від-
повідною умовою про ескроу такий договір буде вважати-
ся консенсуальним. Проте виконання його буде залежати 
від наявності грошових коштів на рахунку, які банк зможе 
розмістити на окремому рахунку ескроу. Тому ці дії слід 
розглядати  не  з  підстав  укладення  договору,  а  з  підстав 
його  виконання.  Договір  рахунку  умовного  зберігання 
є взаємним, оскільки кожна зі  сторін має як права,  так  і 
обов’язки, передбачені самим договором. 

Серед прав сторін можна виділити такі: 
а)  володілець  рахунку  (депонент)  може  вимагати  від 

ескроу-агента (банка) надання інформації чи документів; 
за умови внесення грошових коштів на рахунок ескроу та 
повернення банком  грошових  коштів  у  випадках,  перед-
бачених  договором,  використовувати  визначені  способи 
здійснення банківських операцій; 

б)  ескроу-агент  (банк)  має  право  використовувати 
грошові  кошти на  рахунку  ескроу  й  отримувати  винаго-
роду за послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунку та 
здійсненням операцій за ним, якщо інше не передбачено 
договором ескроу; має право відмовити депоненту або бе-
нефіціару в проведенні банківських операцій, що супер-
ечать чинному законодавству й умовам договору ескроу; 
відмовити  у  видачі  депонованої  суми  бенефіціару,  якщо 
документи, надані ним, не відповідають умовам договору 
ескроу за зовнішніми ознаками чи іншим вимогам, уста-
новленим цим договором.

в) бенефіціар має право отримувати від ескроу-агента 
відомості або документи, що відображають операції за до-
говором ескроу; отримати грошові кошти за підстав, пе-
редбачених цим договором; під час отримання грошових 
коштів із рахунку ескроу використовувати визначені спо-
соби здійснення банківських операцій.

Сторони  наділені  такими  обов’язками:  а)  володілець 
рахунку (депонент) зобов’язаний передати грошові кошти 
ескроу-агенту; б) ескроу-агент (банк) зобов’язаний забез-
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печити  збереженість  цих  грошових  коштів  і  передати  їх 
бенефіціару  чи  депоненту  відповідно  до  умов  договору; 
в)  бенефіціар  зобов’язаний  здійснити  певні  дії  й  надати 
ескроу-агенту певні документи, у результаті чого отрима-
ти від останнього грошові кошти.

Відповідно до ч. 2 ст. 1076-1 ЦК України, якщо інше 
не  передбачено  договором  рахунку  умовного  зберігання 
(ескроу), банк має право використовувати грошові кошти 
на  рахунку  умовного  зберігання  (ескроу),  гарантуючи 
вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефі-
ціарам) або повернення таких коштів володільцю рахунку 
згідно  з  умовами договору рахунку  умовного  зберігання 
(ескроу).  Крім  того,  договором  рахунку  умовного  збері-
гання  (ескроу)  може  передбачатися  винагорода  банку  за 
послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунку та здійснен-
ням операцій за ним. Винагорода банку не утримується з 
грошових  коштів,  що  знаходяться  на  рахунку  умовного 
зберігання  (ескроу),  якщо  інше  не  передбачено  догово-
ром рахунку умовного зберігання (ескроу) (ст. 1076-5 ЦК 
України).  На  підставі  вищевикладеного  можна  зробити 
висновок про відплатний характер цього договору.

У  питанні,  чи  є  договір  рахунку  умовного  зберіган-
ня  (ескроу) публічним, слід виходити  із  загальних поло-
жень про договір банківського рахунку. Договір ескроу за 
участю фізичних осіб, що виступають у якості володіль-
ця  рахунку  (депонента)  або  бенефіціара, може  розгляда-
тися  як  публічний  договір,  як  це має місце  з  договором 
банківського  рахунку.  Інша  ситуація  складається  під  час 
укладення  договору  ескроу,  в  якому  володільцем  рахун-
ку  та/або  бенефіціаром  є  фізична  особа  –  підприємець 
чи юридична особа, оскільки такий договір не належить 
до публічних. Умови договору в такому разі для кожного 

клієнта різнитимуться  з  огляду на  специфіку  здійснення 
господарської діяльності.

Предметом  договору  рахунку  умовного  зберігання 
(ескроу) є дії володільця рахунку (депонента)  із приводу 
передачі  грошових  коштів  ескроу-агенту  (банку)  на  збе-
рігання, дії ескроу-агента (банка) із приводу забезпечення 
збереження цього майна й передачі його бенефіціару під 
час  виникнення  вказаних  у  договорі  умов.  Об’єктом  за-
значеного договору є грошові кошти (у бездокументарній 
формі). 

Ураховуючи  вищевикладене,  слід  зазначити,  що  до-
говір умовного депонування (ескроу) належить до забез-
печувальних  заходів,  а  не  до  способів  забезпечення  ви-
конання  зобов’язань.  Такий  договір  варто  розглядати  як 
змішаний і комплексний договір, а закріплену в ЦК Укра-
їни  конструкцію  договору  рахунку  умовного  зберігання 
(ескроу) – як реальний чи консенсуальний (у разі укладен-
ня договору банківського рахунку з відповідною умовою 
про ескроу), взаємний, відплатний, публічний (за участю 
фізичних осіб).

Отже,  договір  умовного  депонування  (ескроу)  є 
тристороннім  договором  між  депонентом  (боржник  за 
основним  зобов’язанням),  бенефіціаром  (отримувач 
грошових  коштів  із  рахунку  ескроу,  кредитор  за  осно-
вним зобов’язанням)  і ескроу-агентом, за яким депонент 
зобов’язується  передати  на  депонування  ескроу-агенту 
депонований актив для виконання зобов’язання депонен-
та  з  приводу  його  передачі  іншій  особі,  на  користь  якої 
здійснюється  депонування  (бенефіціару),  а  ескроу-агент 
зобов’язується  забезпечити  збереженість  цього  активу  й 
передати  його  бенефіціару  після  виникнення  вказаних  у 
договорі підстав.
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Статтю присвячено дослідженню правової природи криптовалют. Проаналізовано підходи до визначення правової природи крипто-
валюти у різних країнах світу. Здійснено аналіз визначення поняття криптовалюти за законопроектом щодо обігу криптовалют в Україні. 
Зроблено висновок, що за своєю природою криптовалюта може розглядатися як різновид майна, відповідно, за аналогією до правового 
регулювання криптовалют можуть застосовуватися положення про речові права. Також зроблено висновок про те, що криптовалюта 
може вважатися товаром та бути предметом договору міни.

Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, гроші, валюта, договір міни, бартерні операції, доменне ім’я, Європейський суд з прав людини.

Статья посвящена исследованию правовой природы криптовалют. Проанализированы подходы к определению правовой природы 
криптовалюты в разных странах мира. Осуществлен анализ определения понятия криптовалюты в законопроекте об обороте криптова-
лют в Украине. Сделан вывод, что по своей природе криптовалюта может рассматриваться как разновидность имущества, соответствен-
но, по аналогии к правовому регулированию криптовалют могут применяться положения о вещных правах. Также сделан вывод о том, 
что криптовалюта может считаться товаром и быть предметом договора мены.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, деньги, валюта, договор мены, бартерные операции, доменное имя, Европейский суд по 
правам человека.

The article is dedicated to a research of the legal nature of cryptocurrencies. Approaches to definition of the legal nature of cryptocurrency in 
the different countries of the world are analysed. The analysis of definition of a concept of cryptocurrency in the draft law on circulation of crypto-
currencies in Ukraine is carried out. The conclusion is drawn that the nature of cryptocurrency can be considered as a kind of property, respective-
ly by analogy regulations on the real rights can be applied to legal regulation of cryptocurrencies. Such a conclusion is drawn on the ground that 
the cryptocurrency in its essence is a sort of code (but not a program code as it is reflected in the draft law on circulation of cryptocurrencies in 
Ukraine) which consists of set of symbols and is capable to satisfy some property interests. It gives the grounds to draw an analogy between unit 
of cryptocurrency and a domain name which also is set of symbols and has economic value. At the same time concerning a domain name there 
was already an approach in practice of ECHR according to which the domain name is considered as a sublect of property right. The conclusion 
is also drawn that the cryptocurrency can be considered as goods and be a subject of the barter agreement. The analysis of legal definitions of 
the concept “goods” leads to a conclusion that any object intended for paid transfer can be understood as goods. It can be any property, service, 
work, the non-material benefit. According to such an approach the cryptocurrency as a type of property has signs of goods.

Key words: cryptocurrency, Bitcoin, money, currency, barter agreement, domain name, European Court of Human Rights.

Поширення  обігу  криптовалют  свого  часу  виклика-
ло жваві дискусії щодо правової природи криптовалюти: 
дослідників,  насамперед,  цікавило  питання,  чи  можна  її 
вважати  справжньою  валютою.  У  більшості  країн  світу 
криптовалюта не визнається грошима або валютою. Так, 
у Великій Британії вона розглядається як унікальна ком-
бінація цифр, отриманих внаслідок складних математич-
них обчислень та алгоритмів. У Гонконгу ще в листопаді 
2013 р. CEO Управління грошового обігу Гонконгу Норман 
Чан заявив, що біткоїн – це віртуальний товар. У Венесуе-
лі біткоїн вважається власністю, а не валютою. Сьогодні в 
абсолютній більшості країн криптовалюта кваліфікується 
як нематеріальний актив або товар, найчастіше вона не ви-
ступає  законним платіжним  засобом. Водночас,  операції 
з криптовалютою прирівнюються до бартерних операцій 
(Велика  Британія,  країни  ЄС,  Австралія,  Канада,  США, 
Японія) [1].

В Україні правовий статус криптовалюти поки що за-
лишається невизначеним. Фінансові регулятори відповіді 
на питання щодо правової природи не дають,  заявляючи 
лише,  що  складна  правова  природа  криптовалют  не  до-
зволяє визнати їх ні грошовими коштами, ні валютою, ні 
платіжним засобом іншої країни, ні валютними цінностя-
ми,  ні  електронними  грошима,  ні  цінними  паперами,  ні 
грошовим сурогатом [2].

Останнім часом криптовалютам присвячується чима-
ло публіцистичних статей, однак ґрунтовних наукових до-
сліджень ще не здійснено. Природою криптовалют цікав-
ляться переважно економісти,  серед яких можна  згадати 
А. Дамодарана, О. Шарова, Р. Янковського, практикуючі 
юристи,  зокрема  ґрунтовний  аналіз  правового  регулю-
вання криптовалютного бізнесу міститься у роботі, підго-
товленій фахівцями компанії «Axon Partners». Цікаво, що 

проблемами правового регулювання криптовалют сьогод-
ні все більше цікавляться студенти юридичних спеціаль-
ностей.  Серед  наукових  досліджень  проблем  правового 
регулювання криптовалют слід згадати роботи І. Дороні-
на, С. Щербака, М. Поппера, П. Віньї, М. Кейсі, Д. Джоші, 
Г. Хильмана, М. Капланова.

Враховуючи,  що  Україна  сьогодні  входить  у  топ-10 
країн світу за кількістю користувачів Bitcoin, очевидною 
є  необхідність  законодавчого  врегулювання  відносин, 
пов’язаних із обігом криптовалют. Підтвердженням такої 
необхідності  є  й  той факт, що  в Україні  нещодавно  від-
бувся  «продаж»  квартири  за  криптовалюту  Ефіріум,  що 
стало першою в країні офіційною угодою, в якій фігурує 
криптовалюта [3]. Тому метою цього дослідження є аналіз 
правової  природи  криптовалюти  з  урахуванням  позицій 
запропонованого законопроекту щодо врегулювання обігу 
криптовалют в Україні.

Слід  зазначити, що  у  світі  угоди  з  криптовалютами 
вже непоодинокі: це випадки продажу за біткоїни карти-
ни  (в  Амстердамі),  нерухомості  (в  Індонезії,  Нікарагуа 
й Лас-Вегасі), польотів на Місяць  (британською компа-
нією Virgin Galactic),  автомобілів Tesla  S  і  Lamborghini 
Gallardo (у Каліфорнії). Щоправда, у вказаних випадках 
продавці,  дотримуючись  вимог  національного  фінансо-
вого законодавства, проводили ці угоди через банки, по-
передньо  одержавши  на  біржі  за  свої  біткоїни  реальну 
національну  валюту.  Це  дає  підставу  деяким  дослідни-
кам  стверджувати, що  криптовалюту можна  розглядати 
як аналог чека або векселя (тратти), за яким можна одер-
жати реальні гроші [4]. На противагу цьому твердженню 
інші дослідники зазначають, що криптовалюта не може 
прирівнюватися  до  цінних  паперів,  оскільки  «записи 
у  блокчейні  є  абсолютними  правами  і  за  своєю  приро-
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дою схожі на речі:  їх кількість відома, вони переходять 
від власника до власника у суворо визначеному порядку, 
вони не містять будь-яких прав вимоги» [5]. Позиція, яка 
заперечує можливість розглядати криптовалюти як ана-
лог  цінних  паперів,  міститься  у  Рішенні  Європейсько-
го суду справедливості у справі С-264/14 від 22 жовтня 
2015 р., у п. 55 якого вказано, що віртуальна валюта «біт-
коїн» не може вважатися цінним папером або інструмен-
том, що посвідчує право на майно [6].

У теорії з приводу правової природи криптовалют ви-
словлюються іноді полярно протилежні думки. Так, нью-
йоркський економіст А. Дамодаран, порівнюючи категорії 
активів,  товарів,  предметів  колекціонування  та  валюти, 
схиляється до того, що біткоїн є валютою. На його думку, 
біткоїн не є активом, оскільки характерною рисою активів 
є генерація грошових потоків, тоді як біткоїн не генерує 
грошових потоків для його  тримачів. Також біткоїн не  є 
товаром, оскільки для  товарів  властива можливість бути 
речовиною для виробництва. Автор коливається у визна-
ченні, чи є біткоїн предметом колекціонування (оскільки 
предмет колекціонування не генерує грошові потоки і не є 
засобом обміну, але володіє естетичною цінністю або несе 
певне емоційне навантаження, вартість цього предмету не 
можна визначити, оскільки він не генерує грошові потоки, 
але він може бути оцінений, оскільки є люди, які бажають 
володіти цим рідкісним та привабливим для них предме-
том), чи все ж таки він є валютою і, зрештою, схиляється 
до останнього, оскільки, на його думку, біткоїн може ви-
конувати функції грошей [7].

Навпаки,  інші  дослідники  підкреслюють,  що  крип-
товалюта  не  виконує  функцій,  властивих  грошам.  Укра-
їнський  економіст О. Шаров  зазначає, що жодна  з  п’яти 
класичних грошових функцій криптовалютами не викону-
ється. По-перше, криптовалюти не є мірою вартості, тоб-
то ціна товарів не виражається в них, оскільки вони самі 
не мають  ні  внутрішньої  вартості,  як металеві  гроші,  ні 
представницької,  зумовленої сумарною вартістю товарів, 
які є в обігу, і крім того, ціна криптовалют постійно змі-
нюється, що робить  їх непридатними у ролі мірила вар-
тості. По-друге, що стосується обігу біткоїна, то насправді 
мається на увазі обсяг угод із купівлі самих біткоїнів, а не 
оплата товарів новою криптовалютою. По-третє, крипто-
валюти не виконують ролі засобу платежу, тому що вони 
підлягають обготівковуванню для наступної оплати необ-
хідних товарів і послуг. Функцію утворення скарбів (нако-
пичення вартості) криптовалюти також, на думку автора, 
не виконують, оскільки утворення скарбів – це не просте 
накопичення цінностей; грошовою функцією таке накопи-
чення вартості стає тільки тому, що воно слугує регулято-
ром кількості грошей в обігу. Нарешті, функція світових 
грошей також не виконується криптовалютами, оскільки, 
у зв’язку з відсутністю власної внутрішньої вартості або 
емітента,  відповідального  за  остаточний  платіж,  крип-
товалюта  змушена виконувати роль лише посередника в 
цих остаточних розрахунках, що здійснюються переважно 
в доларах, які також не мають внутрішньої вартості, але 
їхня цінність підтримується можливістю придбання това-
рів і послуг, вкладання коштів у боргові зобов’язання най-
надійнішого позичальника [4].

Першим  кроком  у  напрямку  врегулювання  відносин, 
пов’язаних  із обігом криптовалют в Україні, став проект 
Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» № 7183, яким 
зроблено спробу дати визначення поняттю криптовалюти 
та встановити загальні засади використання криптовалют.

Відповідно до проекту Закону «Про обіг криптовалю-
ти в Україні», криптовалюта – це програмний код (набір 
символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, 
який  може  виступати  засобом  міни,  відомості  про  який 
вносяться  та  зберігаються  у  системі Blockchain  у  якості 
облікових одиниць поточної системи у вигляді даних (про-
грамного  коду). Таким чином,  український  законодавець 

дотримується вже усталеного у світовій практиці підходу 
і визнає криптовалюту не грошима, а товаром, і до крип-
товалютних  транзакцій  пропонує  застосовувати  загальні 
положення про договір міни. Тобто криптовалюту в Укра-
їні не можна вважати  законним платіжним засобом. Але 
така позиція закріплена лише на рівні законопроекту, і не-
відомо, чи збережеться вона надалі. Крім того, вказаний 
законопроект  вже  зазнав  критики:  в  організації  Bitcoin 
Foundation  Ukraine  (BFU)  звернули  увагу  на  його  недо-
опрацьованість, зазначивши, що визначення криптовалю-
ти як програмного коду, який є об’єктом інтелектуальної 
власності,  ставить  її  в один ряд  з картиною або віршем, 
які  також  є  об’єктами  інтелектуальної  власності;  такий 
підхід,  на  думку  представників  організації  BFU,  є  дуже 
суперечливим, тому що з цього положення має виплива-
ти як можливість виплати роялті, так і термін охорони ав-
торського права [8]. Тому спробуємо проаналізувати, чим 
саме за своєю сутністю є криптовалюта.

Перше за все, зазначимо, що наведений вище коментар 
законопроекту  є  помилковим,  оскільки  в  законопроекті 
криптовалюта  визначається  як  об’єкт  права  власності,  а 
не права  інтелектуальної  власності, що повинно  знімати 
питання щодо роялті  та  строків охорони.  З  іншого боку, 
викликає  сумніви  і  правильність  формулювань  самого 
законопроекту  у  визначенні  поняття  криптовалюти.  Ви-
никає питання, що є програмним кодом з погляду права. 
Технічно  програмний  код  –  це  текст  комп’ютерної  про-
грами на будь-якій мові програмування [9]. Комп’ютерна 
програма,  відповідно  до  ст.  1  Закону  України  «Про  ав-
торське право та суміжні права», – це набір інструкцій у 
вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому 
іншому  вигляді,  виражених  у формі,  придатній  для  зчи-
тування  комп’ютером,  які  приводять  його  у  дію  для  до-
сягнення певної мети або результату (це поняття охоплює 
як операційну систему, так і прикладну програму, вираже-
ні у вихідному або об’єктному кодах). Тобто програмний 
код  завжди  спрямований на досягнення певної мети  або 
результату. Сама ж по собі одиниця криптовалюти є зге-
нерованою  внаслідок  дії  алгоритму  сукупністю  цифр  та 
букв;  на  прикладі  біткоїну,  як  найбільш  відомої  крипто-
валюти, – це числова функція, біткоїн-адреса, публічний 
ключ, який може передаватися іншому користувачеві [10]. 
Тобто це не той програмний код, який спрямований на до-
сягнення певного результату та є об’єктом права інтелек-
туальної  власності  як  результат  інтелектуальної,  творчої 
діяльності. Тому важко погодитися  із визначенням крип-
товалюти через поняття програмного коду. Криптовалюта 
є своєрідним кодом, який складається із сукупності симво-
лів та здатний задовольняти майнові інтереси. На підста-
ві  зазначеного  можна  провести  аналогію  між  одиницею 
криптовалюти та доменним  ім’ям, щодо якого у практи-
ці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) вже 
склався підхід, згідно з яким доменне ім’я розглядається 
як об’єкт права власності.

Доменне ім’я так само за своєю технічною сутністю є 
сукупністю букв та цифр, що використовуються для іден-
тифікації комп’ютерів у Мережі. Воно не є об’єктом права 
інтелектуальної  власності,  оскільки  не  є  результатом  ін-
телектуальної,  творчої  діяльності  [11,  c.  43].  Виняткове 
право  на  використання  доменного  імені  має  економічну 
цінність,  оскільки  власник  доменного  імені  має  право 
самостійно  визначати  способи  його  використання  (роз-
містити рекламу, сайт про послуги та/або товари, зробити 
доступ платним  або  безкоштовним, може  здати  доменне 
ім’я  в  оренду,  може  продати  його  тощо).  І  як  відзначає 
ЄСПЛ,  теорія «власності»,  відображена в  ст.  1 Протоко-
лу №1, «має самостійне значення, яке не обмежується во-
лодінням лише матеріальними речами  і  яке  не  залежить 
від формальної класифікації в національному праві. Інші 
конкретні права й  інтереси, що створюють майно, також 
можуть  розглядатися  як  «права  власності»  і,  відповідно, 
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як «об’єкти власності» в цілях даної  статті». Для визна-
чення, чи є якийсь об’єкт об’єктом прав власності, необ-
хідно встановити, чи зачіпаються у разі його використан-
ня фінансові інтереси і чи є економічна цінність у такого 
об’єкта. З урахуванням вказаного, доменне ім’я є об’єктом 
права власності у значенні ст. 1 Протоколу № 1 до Конвен-
ції про захист прав людини і основних свобод [12].

Подібна  ситуація  складається  й  у  випадку  з  крипто-
валютою  –  цей  об’єкт  має  економічну  цінність,  зачіпає 
фінансовий  інтерес,  а  тому може розглядатися  як об’єкт 
права власності. З урахуванням того, що перелік об’єктів 
цивільних правовідносин, відповідно до ст. 177 Цивільно-
го кодексу України (далі – ЦК України), є відкритим, крип-
товалюта може бути кваліфікована і як окремий об’єкт (sui 
generis), але тут цілком можливим є застосування речових 
прав за аналогією та віднесення криптовалюти до різно-
виду майна  (така правова фікція, наприклад,  існує щодо 
електроенергії, яка розглядається, як річ) [5]. Такий підхід 
не суперечить вітчизняній концепції права власності. Так, 
об’єктом права власності, відповідно до ст. 316 ЦК Укра-
їни, є річ (майно), а, згідно зі ст. 190 ЦК України, майном 
як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність 
речей, а також майнові права та обов’язки.

Розглянемо,  чи  може  криптовалюта  вважатися  това-
ром.  Легальне  визначення  поняття  «товар»  міститься  у 
різних  нормативних  актах,  у  кожному  з  яких  характерні 
риси цього поняття визначаються основною метою право-
відносин, що виникають із приводу цього об’єкта. Так, у 
ст. 655 ЦК України під товаром розуміється будь-яке май-
но, що є предметом договору купівлі-продажу. Відповід-
но до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність», товаром є будь-яка продукція, послуги, роботи, 
права інтелектуальної власності та інші немайнові права, 
призначені для продажу (оплатної передачі). У Митному 
кодексі  України  товари  визначаються  як  будь-які  рухомі 
речі, у т. ч. ті, на які законом поширено режим нерухомої 
речі (крім транспортних засобів комерційного призначен-
ня), валютні цінності, культурні цінності, а також електро-

енергія, що переміщується лініями електропередач. Ана-
ліз наведених положень дозволяє дійти висновку, що під 
товаром може розумітися  будь-який  об’єкт,  призначений 
для оплатної передачі, тобто це може бути будь-яке майно, 
робота, послуга, нематеріальне благо тощо. За такого під-
ходу криптовалюта  як різновид майна цілком відповідає 
ознакам  товару  та  може  виступати  предметом  договору 
міни за наявності  зацікавленості однієї сторони в обміні 
свого товару (майна, роботи, послуги) на криптовалюту.

Таким  чином,  криптовалюта  може  бути  кваліфікова-
на  як  різновид майна, що  виступає  товаром  або  є  пред-
метом  договору міни.  Тому  учасниками  цивільного  обо-
роту цілком можуть бути укладені  такого роду договори 
з  обміну  криптовалюти  на  будь-яке  інше  майно,  роботи 
або послуги,  хіба що отримати судовий  захист прав, що 
виникають з такого договору, буде доволі складно, оскіль-
ки сьогодні  самого поняття криптовалюти не  закріплено 
на  законодавчому  рівні,  і,  навіть  якщо  застосовувати  за-
конодавство  за  аналогією,  важко визначитися  з  вартістю 
такого майна, оскільки порядку  її визначення законодав-
ством не передбачено. Власне, така ситуація складається 
на сьогодні в судовій практиці. Так, позовні вимоги осо-
би, якою було укладено договір міни, що передбачав об-
мін робіт на товар, під яким, згідно з договором, розумі-
лася  визначена  договором  кількість  цифрової  продукції 
Bitcoin, що є предметом господарського обігу, вироблена 
в процесі майнінгу та об’єктивно виражена за допомогою 
комп’ютерного програмування у формі цифрових записів, 
облік якої ведеться колективно в публічній базі Blockchain 
невизначеною кількістю учасників за чітко завданим алго-
ритмом, не були задоволені на тій підставі, що позивачем 
був  обраний  неправильний  спосіб  захисту  порушеного 
права, оскільки не можна вимагати передачі віртуальних 
речей, що  не  мають  ознак  матеріального  світу  [13].  Ви-
дається, що небажання судів задовольняти будь-які позо-
ви, що стосуються криптовалют, зберігатиметься до того 
моменту, поки законодавством не буде чітко закріплено їх 
правовий статус.
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Стаття присвячена актуальним питанням виконавчого провадження, системі виконавчих процедур, проблемам взаємодії інститу-
тів цивільного права у виконавчому провадженні, застосуванні у законодавстві, що регулює виконавче провадження, інституту форс-
мажорних обставин у вигляді легальної підстави для невиконання рішення суду або іншого органу. Запропоновані зміни до чинного 
законодавства.

Ключові слова: виконавче провадження, інститути цивільного права, форс-мажорні обставини, непереборна сила.

Статья посвящена актуальным вопросам исполнительного производства, системе исполнительных процедур, проблемам взаимо-
действия институтов гражданского права в исполнительном производстве, применении в законодательстве, регулирующем исполни-
тельное производство, института форс-мажорных обстоятельств в виде легального основания для неисполнения решения суда либо 
иного органа. Предложены изменения действующего законодательства.

Ключевые слова: исполнительное производство, институты гражданского права, форс-мажорные обстоятельства, непреодолимая 
сила.

The article is sanctified to the pressing questions of executive procedure, system of executive procedures, to the problems of co-operation 
of institutes of civil law in an executive procedure, application in a legislation regulative an executive procedure, institute of force-majeure cir-
cumstances as a legal founding for the non-performance of decision to the court or another organ. The changes of current legislation are offered.

An act of providence is a circumstance that eliminates responsibility of debtor on an obligation that is related to the course of business. The 
term of fulfilling commitment is carried during time the act of providence operates during that. Legislation about an executive procedure envisag-
es situations, when during implementation of decisions of courts and other organs (public servants) there are certain obstacles of property and 
unproperty character, that influence on motion of executive procedure and cause complication.

Legislation about an executive procedure is in natural connection with a civil law, it inwardly is base on civil institutes, continuing them in the 
specific terms of application of mechanisms of a force implementation of decreets and other jurisdiction organs.

At the same time practice of application of legislation about an executive procedure, and it in an equal degree touches both Law of Ukraine 
“On an executive procedure” from 21.04.1999 and Law of Ukraine “About an executive procedure” from 02.06.2016, testifies to the certain deficit 
of application of separate institutes of civil law in a legislation about an executive procedure. An institute of force-majeure circumstances (act of 
providence) is one of such institutes.

Key words: executive procedure, institutes of civil law, force-majeure circumstances, act of providence.

Законодавство про виконавче провадження перебуває 
у природному зв’язку із цивільним правом, воно внутріш-
ньо  ґрунтується на цивілістичних  інститутах,  продовжу-
ючи  їх  у  специфічних  умовах  застосування  механізмів 
примусового  виконання  рішень  суду  та  інших юрисдик-
ційних органів. Практика застосування законодавства про 
виконавче провадження, і це стосується як Закону України 
«Про  виконавче провадження»  від  21  квітня  1999  р.  [1], 
так  і  Закону  України  «Про  виконавче  провадження»  від 
02 червня 2016 р. [2], свідчить про певний дефіцит засто-
сування окремих інститутів цивільного права в законодав-
стві про виконавче провадження. Інститут форс-мажорних 
обставин (непереборної сили) є одним із таких інститутів.

Базовою нормою Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України) у визначенні наслідків непереборної сили є ст. 617,  
яка визначає, що особа, яка порушила зобов’язання, звіль-
няється  від  відповідальності,  якщо  доведе,  що  це  пору-
шення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. 
Непереборна сила та її наслідки також зазначаються у ст. 
263, 679, 879, 904, 906, 922, 950, 1043, 1166, 1187, 1209 ЦК 
України [3].

Українське  законодавство оперує  термінами «непере-
борна  сила»  та  «форс-мажор»  як  синонімами.  Зокрема, 
саме  терміном  «форс-мажор»  оперують  такі  Закони,  як 
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 
16  квітня  1991  р.  [4],  Закон  України  «Про  торгово-про-
мислові палати в Україні» від 02 грудня 1997 р. [5], Закон 
України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті» від 02 березня 2015 р. [6], Податковий кодекс України 
[7] тощо.

Згідно зі  ст. 14-1 Закону України «Про торгово-про-
мислові палати», форс-мажорними обставинами (обста-
винами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні 
обставини, що  об’єктивно  унеможливлюють  виконання 
зобов’язань,  передбачених  умовами  договору  (контр-
акту,  угоди  тощо),  обов’язків  згідно  із  законодавчими 
та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, 
збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлік-
ту, ворожі атаки, блокади, військове ембарго, дії інозем-
ного  ворога,  загальна  військова  мобілізація,  воєнні  дії, 
оголошена  та  неоголошена  війна,  дії  суспільного  воро-
га, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безла-
ди, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, 
масові  заворушення,  введення  комендантської  години, 
експропріація,  примусове  вилучення,  захоплення  під-
приємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, 
страйк,  аварія, протиправні дії  третіх осіб, пожежа, ви-
бух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані 
умовами відповідних рішень та актами державних орга-
нів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона 
(обмеження)  експорту/імпорту тощо,  а  також викликані 
винятковими  погодними  умовами  і  стихійним  лихом,  а 
саме:  епідемія,  сильний шторм,  циклон,  ураган,  торна-
до, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, 
заморозки,  замерзання  моря,  проток,  портів,  перевалів, 
землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув 
ґрунту, інші стихійні лиха тощо [5].

Виникає  закономірне  питання,  як  цей  інститут  може 
впливати на виконавче провадження, які його наслідки у 
виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб).
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Непереборна сила є обставиною, що виключає відпо-
відальність  боржника  за  зобов’язанням,  яке  пов’язане  зі 
здійсненням підприємницької діяльності. Строк виконан-
ня  зобов’язань  переноситься  упродовж  часу  дії  непере-
борної сили [8, с. 153; 9, с. 57–64; 10, с. 115–116]. Законо-
давство про виконавче провадження передбачає ситуації, 
коли  під  час  виконання  рішень  судів  та  інших  органів 
(посадових осіб)  виникають певні перешкоди майнового 
та немайнового характеру, що впливають на хід виконав-
чого провадження і викликають ускладнення. Так, згідно 
зі ст. 32 Закону України «Про виконавче провадження», за 
наявності обставин, що перешкоджають проведенню ви-
конавчих дій (хвороба сторони виконавчого провадження, 
відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне 
лихо  тощо),  або  з  інших  підстав,  внаслідок  виникнення 
яких  сторони  були  позбавлені  можливості  скористатися 
правами, наданими їм цим Законом, виконавець може від-
класти  проведення  виконавчих  дій  за  власної  ініціативи 
або за заявою стягувача чи боржника на строк до 10 ро-
бочих днів.

Також,  згідно  зі  ст. 33 цього Закону,  за наявності об-
ставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять 
його  неможливим  (хвороба  сторони  виконавчого  прова-
дження, відрядження сторони виконавчого провадження, 
стихійне лихо тощо), сторони мають право звернутися до 
суду, який видав виконавчий документ, із заявою про від-
строчку або розстрочку виконання рішення. Рішення про 
розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені 
цим рішенням. За заявою стягувача виконавець може від-
строчити або розстрочити виконання рішення (крім судо-
вого рішення),  за наявності  обставин, передбачених ч.  1 
цієї статті, про що виносить відповідну постанову.

Ст.  435  Цивільного  процесуального  кодексу  України 
передбачає,  що  за  заявою  сторони  суд,  який  розглядав 
справу як суд першої інстанції, може відстрочити або роз-
строчити виконання рішення, а за заявою стягувача чи ви-
конавця (у випадках, встановлених законом) – встановити 
чи змінити спосіб або порядок його виконання [11]. Під-
ставою для встановлення або зміни способу або порядку 
виконання, відстрочення або розстрочення виконання су-
дового рішення є обставини, що істотно ускладнюють ви-
конання рішення або роблять його неможливим.

Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочен-
ня виконання судового рішення, суд також враховує:

1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;
2) щодо фізичної особи – тяжке захворювання її самої 

або членів її сім’ї, її матеріальний стан;
3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.
Розстрочка та відстрочення виконання судового рішен-

ня не може перевищувати 1 року з дня ухвалення такого 
рішення, ухвали, постанови.

Таким чином, стихійне лихо, що в цивілістичному кон-
тексті розглядається як один із проявів непереборної сили 
(форс-мажору),  у  виконавчому провадженні може  тягну-
ти або відкладення на строк до 10 днів, або відстрочку чи 
розстрочку виконання рішення на строк не більше 1 року. 
Відстрочку чи розстрочку за рішеннями суду надає суд, а 
за іншими рішеннями – виконавець.

Форс-мажорні  обставини  не  обмежуються  лише  сти-
хійним лихом. До цих обставин можуть бути віднесені  і 
воєнні дії, громадські безпорядки, страйки та інші обста-
вини, визначені на сьогодні найбільш повно у ст. 14-1 За-
кону України «Про торгово-промислові палати». У деяких 
ситуаціях неможливо передбачити точно, коли ці обстави-
ни закінчаться, зокрема, коли йдеться про воєнні дії. Якщо 
в  ситуації  зі  стихійним  лихом  можна  хоча  б  приблизно 
прогнозувати час подолання його наслідків, то в ситуації 
з воєнними діями та деякими іншими обставинами це не-
можливо.

Закон України «Про виконавче провадження» передба-
чає виникнення перешкод, які суттєво впливають на його 

хід  і  діють  протягом  значного  часу,  причому  строк  при-
пинення їх дії точно не відомий. Це стосується таких об-
ставин,  як проходження боржником строкової військової 
служби, військової служби за призовом осіб офіцерського 
складу, військової служби за призовом під час мобілізації 
на особливий період, проходження боржником військової 
служби та виконання бойових завдань військової служби 
у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерорис-
тичної  операції,  якщо,  згідно  з  умовами  служби,  прове-
дення виконавчих дій неможливе, на прохання стягувача, 
який проходить таку військову службу;  зупинення судом 
стягнення на підставі виконавчого документа; зупинення 
судом  реалізації  арештованого  майна  у  разі  відсутності 
іншого майна боржника, на яке може бути звернено стяг-
нення;  порушення  господарським  судом  провадження  у 
справі про банкрутство боржника, якщо, відповідно до за-
кону, на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, за-
провадженого господарським судом; звернення виконавця 
та/або зацікавленої особи до суду із заявою про заміну ви-
булої сторони правонаступником; надання судом, який ви-
дав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення 
тощо.  За  наявності  цих  та  інших  передбачених  Законом 
обставин це тягне за собою зупинення вчинення виконав-
чих дій на підставі ст. 34 Закону України «Про виконавче 
провадження». Але форс-мажорні обставини (неперебор-
на сила) там не зазначені.

У  контексті  виконавчого  провадження  головною  пе-
редумовою,  пов’язаною  із  реалізацією  інституту  форс-
мажорних  обставин  у  виконавчому  провадженні,  є  той 
факт, що ці обставини повинні виникнути після постанов-
лення рішення суду чи іншого юрисдикційного органу, що 
виконуються примусово на підставі Закону України «Про 
виконавче провадження».

Щоб визначити ефективний засіб реагування на форс-
мажорні  обставини  у  виконавчому  провадженні,  слід 
враховувати,  що  форс-мажорні  обставини  мають  свої 
специфічні ознаки. По-перше, вони мають надзвичайний 
характер,  тобто суттєво відрізняються від повсякденних, 
звичних обставин. По-друге, вони неподоланні, їх не мож-
на подолати в розумні строки  і неможливо передбачити. 
По-третє,  їх  неможливо  уникнути  в  конкретних  умовах 
[12, с. 79–86; 10, с. 119]. Такі ознаки мають цивілістичний 
характер, але можуть бути взяти до уваги і в контексті ви-
конавчого провадження, виконавчих правовідносин.

Постає питання, яким чином законодавство про вико-
навче провадження повинно враховувати наявність форс-
мажорних обставин та які механізми слід застосовувати. 
Чи можемо ми застосувати існуючі механізми реагування 
на виникнення майнових та інших перешкод у виконавчо-
му провадженні?

До існуючих механізмів можна віднести:
– відкладення проведення виконавчих дій;
– відстрочення та розстрочення виконання, зміна спо-

собу або порядку виконання;
– зупинення вчинення виконавчих дій;
– повернення виконавчого документа стягувачу без ви-

конання.
Вважаємо, що доцільно було б передбачити зупинення 

вчинення виконавчих дій у разі впливу форс-мажорних об-
ставин на виконавче провадження. Виконавче проваджен-
ня зупиняється, поки є чинними форс-мажорні обставини.

Наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на вико-
навчі процедури розглядається сьогодні в контексті Закону 
України «Про тимчасові заходи на період проведення анти-
терористичної операції» від 02 вересня 2014 р. [13]. Згідно 
зі  ст.  10  цього  Закону,  протягом  терміну  дії  цього  Закону 
єдиним  належним  та  достатнім  документом, що  підтвер-
джує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), 
що мали місце на території проведення антитерористичної 
операції,  як  підстави  для  звільнення  від  відповідальності 
за  невиконання  (неналежного  виконання)  зобов’язань,  є 
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сертифікат Торгово-промислової палати України. Згідно зі  
ст. 11, дія цього Закону поширюється на період проведення 
антитерористичної операції та на 6 місяців після дня її за-
вершення. Закони та інші нормативно-правові акти України 
діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Водночас 
цей  Закон  не  вирішує  питань  виконавчого  провадження  і 
виконавчих процедур. Крім того, окремо існує невирішена 
проблема виконавчих процедур на території, що не є зоною 
воєнних  дій,  але  юрисдикційні  повноваження  на  якій  не 
реалізуються (Крим, Севастополь). Всі ці обставини впли-
вають на виконавче провадження  і потребують правового 

регулювання.  Зокрема,  очевидними  є  ситуації,  коли  або 
майно боржника знаходиться в зоні воєнних дій чи в Криму, 
або там повинні бути вчинені певні дії, або там знаходиться 
боржник, і виконавче провадження є неможливим під впли-
вом цих обставин.

Вважаємо, що найбільш ефективним вирішенням цієї 
проблеми на даний час є зупинення виконавчих процедур 
за цими підставами, а питання про зупинення і поновлен-
ня виконавчих процедур повинні розглядатися судами, що 
потребує внесення змін як до Закону України «Про вико-
навче провадження», так і до процесуальних кодексів.
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ПОНяТТя Та ЗНаЧЕННя ЧаСУ ВідкРиТТя СПадЩиНи

THE CONCEPT AND MEANING OF THE TIME OF OPENING THE INHERITANCE

Тимченко л.М.,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Стаття присвячена правовому регулюванню відкриття спадщини на сучасному етапі та в історичному розвитку. Відкриття спадщини 
є юридичним фактом, який породжує спадкові відносини та створює умови для переходу власності від однієї особи до іншої. Правове 
значення відкриття спадщини полягає у тому, що на цей час визначається склад спадщини, тобто майно, майнові права, обов’язки, які 
переходять до спадкоємців. Строк прийняття спадщини починається з часу відкриття спадщини, а тому його визначення є дуже важли-
вим не лише для спадкоємців, але і для кредиторів спадкодавця, державних органів. Часом відкриття спадщини визнається день смерті 
особи або оголошення її померлою. Момент смерті встановлюється на підставі певної сукупності біологічних показників, що свідчать про 
наявність незворотних змін в організмі людини та підтверджуються лікарським свідоцтвом про смерть; державну реєстрацію смерті здій-
снюють органи державної реєстрації актів цивільного стану. Порядок та підстави оголошення особи померлою визначаються Цивільним 
та Цивільним процесуальним кодексами України.

Ключові слова: спадщина, спадкування, спадкодавець, спадкоємець, час відкриття спадщини, оголошення померлим, строк при-
йняття спадщини.

В статье рассматривается правовое регулирование открытия наследства на современном этапе и в исторической ретроспективе. 
Открытие наследства является юридическим фактом, который порождает наследственные отношения и создает условия для перехода 
собственности от одного человека к другим лицам. Правовое значение открытия наследства состоит в том, что на этот момент опреде-
ляется состав наследства, то есть имущество, имущественные права, обязанности, которые переходят наследникам. Срок принятия на-
следства начинается с момента открытия наследства, таким образом, его определение является очень важным не только для наследни-
ков, но и для кредиторов наследодателя, государственных органов. Момент открытия наследства определяется днем смерти лица или 
признания умершим. Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, которые 
свидетельствуют о наличии необратимых изменений в организме человека и подтверждаются врачебным свидетельством о смерти; го-
сударственная регистрация смерти человека осуществляется государственными органами регистрации актов гражданского состояния. 
Основания и порядок признания человека умершим регулируется Гражданским и Гражданским процессуальным кодексами Украины.

Ключевые слова: наследство, наследование, наследник, наследодатель, момент открытия наследства, признание умершим, срок 
принятия наследства.

In many countries, inheritance law was separated from family law and the development of market relations became a subculture of civil law. 
The article is devoted to the legal regulation of the opening of the inheritance at the present stage and in historical development. The opening 
of the inheritance is a legal fact that generates inherited relationships in general and creates conditions for the transfer of ownership from one 
person to another. The legal significance of the opening of the inheritance lies in the fact that at this time the composition of the inheritance is 
defined, that is, property, property rights, responsibilities that pass to the heirs. The period of acceptance of the inheritance begins with the time 
of the opening of the inheritance, and therefore its definition is very important not only for the heirs, but also for the creditors of the testator, state 
authorities. At times, the discovery of a legacy is recognized as the death of a person or declaration of the deceased. The moment of death is es-
tablished on the basis of a certain set of biological indicators indicating the presence of irreversible changes in the human body and confirmed by 
a medical certificate of death, and state registration of death is carried out by state registration bodies of civil status. The procedure and grounds 
for declaring a person dead are determined by the Civil and Civil Procedural Codex of Ukraine.

Key words: inheritance, inheritance, heir, moment of opening of inheritance, confession by the dead, term of acceptance of inheritance, 
testator.

У багатьох країнах світу спадкове право виокремило-
ся із сімейного права та, з розвитком ринкових відносин, 
стало підгалуззю цивільного права. Подібну трансформа-
цію  пережило  і  спадкове  право України, що  сягає  своїм 
корінням  римського  приватного  права,  в  якому  вперше 
було  встановлено  універсальний  характер  спадкування, 
визначено  коло  спадкоємців,  передбачено  можливість 
спадкування  за  заповітом  та  закріплені  правові  способи 
захисту і збереження спадкового майна. Поняття «час від-
криття  спадщини»  також  вперше  було  визначено  саме  у 
римському праві, і ним вважався день смерті спадкодавця. 
Спадкоємці  поділялися  на  два  види:  домашні  спадкоєм-
ці, тобто ті, які входили до складу сім’ї померлого, його 
дому, постійно проживали  зі  спадкодавцем на день його 
смерті,  та зовнішні спадкоємці, які не належали до сім’ї 
померлого. Перші  набували  спадщини  відразу  в  момент 
смерті без будь-якого акту з їх боку. Спадщина переходила 
до них навіть без їх відома, через що їх називали в Римі 
обов’язковими  спадкоємцями.  Зовнішнім  спадкоємцям 
для набуття спадщини, навпаки, необхідно було здійсни-
ти певний акт, певним чином виразити волю на прийнят-
тя  спадщини,  внаслідок  чого  вони  могли  бути  визнані 
як спадкоємці добровільні. У стародавні часи прийняття 
спадщини  здійснювалося  у  формі  особливого  урочис-
того  акту.  Спадкоємець  у  присутності  свідків  у  будинку 

спадкодавця  урочисто  заявляв  про  прийняття  спадщини  
[7, с. 425]. На українських землях питання відкриття спад-
щини регулювалося у різні часи «Руською Правдою», Ли-
товськими  статутами,  Зводом  законів  Російської  імперії. 
Таким чином, часу відкриття спадщини завжди приділя-
лася  значна  увага,  оскільки  з  цього  моменту  відбувався 
перехід власності від однієї особи до іншої.

Метою цієї статті є дослідження правового регулюван-
ня часу відкриття спадщини як важливого елементу спад-
кового права.

Поняттю  «час  відкриття  спадщини»  приділяли  увагу 
такі науковці: О.В. Скрипник, О.Є. Кухарєв, Ю.О. Заіка, 
О.А. Підопригора, О.В. Коротюк, С.Я. Фурса.

Відповідно  до  ст.  1220  Цивільного  кодексу  України 
(далі – ЦК), спадщина відкривається внаслідок смерті осо-
би або оголошення її померлою. Цікаво, що відповідно до 
Зводу  законів Російської  імперії,  спадщина відкривалася 
не лише після смерті особи, але і після позбавлення її всіх 
прав, стану, постригу у монахи, визнання особи безвісно 
відсутньою [2, с. 170]. Часом відкриття спадщини визна-
ється, згідно з ч. 2 ст. 1220 ЦК, день смерті особи або ого-
лошення її померлою, тобто мається на увазі конкретна ка-
лендарна дата. Якщо протягом однієї доби померли особи, 
які могли б спадкувати одна після одної, або якщо кілька 
осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під 
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час  спільної  для них небезпеки  (стихійного лиха,  аварії, 
катастрофи тощо), припускається, що вони померли одно-
часно, а спадщина відкривається одночасно і окремо щодо 
кожної  з  них  [9]. Такі  особи називаються  «комморієнта-
ми» (ті, що померли одночасно). Таким чином, якщо спад-
коємець помер через декілька годин після смерті спадко-
давця,  але  вже наступної  доби  (з  00.00  до  24.00),  то  він 
не вважається померлим зі спадкодавцем одночасно і тому 
має  право  на  спадщину.  В.В  Залеський  висловлює  дум-
ку про те, що з метою чіткої фіксації юридичного факту 
смерті громадянина більш доцільно застосовувати до ком-
морієнтів  поняття  не  календарної,  а  астрономічної  доби 
(визначається від часу смерті, наприклад, від 17 год 30 хв 
20 серпня до 17 год 30 хв 21 серпня) [3, с. 230].

Момент  смерті  встановлюється  на  підставі  певної  су-
купності біологічних показників, що свідчать про наявність 
незворотних змін в організмі людини. Людина вважається 
померлою  з  моменту,  коли  встановлена  смерть  її  мозку. 
Смерть мозку означає повну і незворотну втрату всіх його 
функцій. Кожен факт смерті людини встановлюється конси-
ліумом лікарів закладу охорони здоров’я або наукової уста-
нови  після  завершення  процедури  встановлення  моменту 
смерті людини (смерті її мозку); акт констатації смерті лю-
дини  оформлюється  на  підставі  діагностичних  критеріїв 
смерті  мозку  за  формою  первинної  облікової  документа-
ції № 012/о, затвердженою наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 23 вересня 2013 р. № 821 [4]. Відпо-
відно до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського 
свідоцтва про смерть (форма № 106/о), затвердженої нака-
зом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 
2006 р. № 545, останнє видається такими закладами охоро-
ни здоров’я: лікарнями, амбулаторно-поліклінічними закла-
дами, диспансерами, пологовими будинками, санаторіями, 
патолого-анатомічними  бюро,  бюро  судово-медичної  екс-
пертизи [5]. Лікарське свідоцтво про смерть видається ліка-
рем медичного закладу, що лікував померлого, на підставі 
спостережень за хворим і записів у медичній документації, 
які відображали стан хворого до його смерті, або патоло-
гоанатомом на підставі  вивчення медичної документації  і 
результату розтину. У разі, якщо смерть настала внаслідок 
дії  зовнішніх  факторів  (травми,  асфіксії,  дії  крайніх  тем-
ператур, електричного струму, отруєнь тощо), після штуч-
ного аборту, проведеного поза межами медичного закладу, 
смерті на виробництві, у разі раптової смерті дітей першого 
року життя та інших осіб, які не перебували під медичним 
наглядом, померлих, особа яких не встановлена, а також у 
тих випадках, коли є підозра на насильницьку смерть, лі-
карське свідоцтво про смерть видається судово-медичним 
експертом після розтину. У виняткових випадках свідоцтво 
про  смерть  може  бути  видано  лікарем,  який  встановив 
смерть тільки на підставі огляду трупа (за відсутності ознак 
або  підозри  на  насильницьку  смерть)  та  даних  медичної 
документації про наявність у померлого за життя хвороб, 
які могли призвести до настання смерті. Отримавши свідо-
цтво про смерть, родичі померлого повинні, відповідно до 
Правил державної реєстрації актів громадянського стану в 
Україні,  затверджених Міністерством юстиції України від 
18 жовтня 2000 р. № 52/5, подати заяву про державну реє-
страцію смерті не пізніше 3 днів із дня настання смерті чи 
виявлення трупа до органу державної реєстрації актів ци-
вільного стану за останнім місцем проживання померлого, 
за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем 
поховання [6]. Складений актовий запис про смерть вклю-
чається до книги державної реєстрації смерті за поточний 
рік, якщо з часу настання смерті не минуло одного року, або 
до книги поновлених актових записів цивільного стану за 
поточний рік, якщо минуло більше року. Після державної 
реєстрації смерті відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану видає витяг із Державного реєстру актів цивіль-
ного стану громадян про смерть для отримання допомоги 
на поховання.

Складнішою є процедура оголошення фізичної особи 
померлою. Відповідно до ст. 46 ЦК, фізична особа може 
бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійно-
го проживання немає відомостей про місце її перебування 
протягом 3 років; якщо вона пропала безвісти за обставин, 
що загрожували їй смертю або дають підставу припускати 
її  загибель від певного нещасного випадку, – протягом 6 
місяців;  за можливості  вважати фізичну особу  загиблою 
від певного нещасного випадку або інших обставин вна-
слідок надзвичайних ситуацій техногенного та природно-
го характеру – протягом 1 місяця після завершення роботи 
спеціальної  комісії,  утвореної  внаслідок  надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру. Фізична 
особа,  яка пропала безвісти у  зв’язку  з  воєнними діями, 
може  бути  оголошена  судом  померлою  через  2  роки  від 
дня закінчення воєнних дій [9].

Оголошення  фізичної  особи  померлою  відбувається 
тільки у судовому порядку. У цьому разі днем смерті осо-
би буде вважатися день набрання законної сили рішенням 
суду,  але,  якщо  особа  пропала  безвісти  за  обставин, що 
загрожували їй смертю або дають підстави припустити її 
загибель  від  певного нещасного  випадку  або  у  зв’язку  з 
воєнними діями, то ця особа може бути оголошена помер-
лою від дня її вірогідної смерті. Порядок оголошення фі-
зичної особи померлою визначається Цивільним процесу-
альним кодексом України (далі – ЦПК) в межах окремого 
провадження. Так, відповідно до глави 4 розділу ІV ЦПК, 
заява про оголошення фізичної особи померлою подається 
до суду за місцем проживання заявника або за останнім ві-
домим місцем проживання (перебування) фізичної особи, 
місцеперебування  якої  невідоме,  або  за місцезнаходжен-
ням її майна. Для розгляду справи про встановлення факту 
смерті у суді відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану на прохання  заявника складає письмову відмову у 
проведенні  державної  реєстрації  смерті,  у  якій  викладає 
причини  неможливості  проведення  такої  реєстрації.  Суд 
встановлює  осіб  (родичів,  співробітників  тощо),  які  мо-
жуть дати свідчення про фізичну особу, місцеперебуван-
ня  якої  невідоме,  а  також  запитує  відповідні  організації 
за  останнім  місцем  проживання  відсутнього  (житлово-
експлуатаційні  організації,  органи  реєстрації  місця  про-
живання осіб або органи місцевого самоврядування)  і за 
останнім місцем  роботи  про  наявність  відомостей щодо 
фізичної особи, місцеперебування якої невідоме [10].

Суд  розглядає  справу  про  оголошення  фізичної  осо-
би  померлою  за  участю  заявника,  свідків,  зазначених  у 
заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, 
і ухвалює рішення. Після набрання законної сили рішен-
ням  про  оголошення фізичної  особи  померлою  суд  над-
силає рішення відповідному органу державної реєстрації 
актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної осо-
би. Орган державної реєстрації актів цивільного стану на 
підставі  рішення  суду  проводить  державну  реєстрацію 
смерті, а свідоцтво про смерть оформлюється та видаєть-
ся заявнику під час його звернення до органу державної 
реєстрації актів цивільного стану.

Схоже правове регулювання стосовно оголошення су-
дом фізичної  особи померлою міститься  і  у Цивільному 
кодексі Російської Федерації, у Цивільному кодексі Фран-
ції  та  Кодексі  цивільного  судочинства  Німеччини.  Але 
варто відзначити, що у французькому законодавстві вико-
ристовуються такі поняття, як презумпція безвісно відсут-
ньої особи та оголошення безвісно відсутнім, останнє за 
своїм значенням аналогічне до оголошення фізичної осо-
би  померлою  відповідно  до  українського  законодавства 
[1,  с.  118]. Необхідно  звернути увагу  і  на  більш тривалі 
строки  звернення до  суду для оголошення фізичної осо-
би  померлою:  в  Російській Федерації  цей  строк  складає 
від 6 місяців до 5 років, у Франції – 20 років з дня одер-
жання останніх відомостей від такої особи, у Німеччині – 
10 років, але не раніше, ніж безвісно відсутній особі випо-
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вниться 25 років, у Сполучених Штатах Америки – 5 років 
[8, с. 299].

Незважаючи  на  те,  що  в  Україні  ці  строки  набагато 
менші, ніж в інших країнах, ЦК України передбачає деякі 
гарантії для захисту майнових прав особи, оголошеної по-
мерлою. Зокрема, це стосується обмежень, які накладає на 
спадкоємців ЦК України щодо розпорядження спадковим 
майном особи, оголошеної померлою. Так, відповідно до 
ст. 47 цього кодексу, спадкоємці фізичної особи, яка ого-
лошена померлою, не мають права відчужувати протягом 
5 років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з 
відкриттям спадщини, а нотаріус, який видав спадкоємце-
ві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, 
накладає на нього заборону відчуження [9]. Таким чином, 
законом здійснюється захист майнових прав фізичної осо-
би, оголошеної померлою, на випадок її появи і скасуван-
ня рішення суду.

У наш час прийняття спадщини відбувається не  так уро-
чисто,  як  за  часів  Стародавнього  Риму,  а  шляхом  звернення 
до  відповідних органів  із  обов’язковим дотриманням  строків 
прийняття спадщини, визначених ст. 1270 ЦК України. Строк 
прийняття спадщини починається з часу відкриття спадщини, 
а тому його визначення є дуже важливим для спадкоємців, кре-
диторів спадкодавця, державних органів. Правове значення від-
криття спадщини також полягає у тому, що на цей час визнача-
ється склад спадщини, тобто майно, майнові права, обов’язки, 
які переходять до спадкоємців. Відкриття спадщини є юридич-
ним  фактом,  який  породжує  спадкові  відносини  та  створює 
умови для переходу власності від однієї особи до іншої.

Таким чином, з часу відкриття спадщини у спадкоєм-
ців виникає право на спадкування. Час відкриття спадщи-
ни – це день смерті особи або день оголошення її помер-
лою. Порядок оголошення особи померлою визначається 
ЦК та ЦПК України.
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ПРОблЕМи ПРаВОВОгО РЕгУлЮВаННя баНкіВСьких ОПЕРацій В УкРаЇНі

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF BANKING OPERATIONS IN UKRAINE
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Стаття присвячена основним питанням правового забезпечення регулювання банківських операцій. Авторкою проаналізовано осно-
вні тенденції розвитку законодавчого забезпечення у цій сфері, а також виокремлено основні перепони для запровадження успішного 
механізму реалізації цих реформ. 

Ключові слова: банківська діяльність, банківська система, банківські операції, банківські послуги, банківське законодавство, право-
ве забезпечення.

Статья посвящена основным вопросам правового обеспечения регулирования банковских операций. Автором проанализированы 
основные тенденции развития законодательного обеспечения в этой сфере, а также выделены основные преграды для внедрения 
успешного механизма реализации этих реформ.

Ключевые слова: банковская деятельность, банковская система, банковские операции, банковские услуги, банковское законода-
тельство, правовое обеспечение.

Today, in the conditions of deteriorating conditions for conducting banking activity due to objective and subjective factors, it is very important 
to determine the guidelines and to model further ways of updating the banking legislation of Ukraine. Such a benchmark should become the 
norms of European law in the banking industry.

The purpose of this article is to identify the main trends of the banking legislation of Ukraine at the present stage.
Ukraine proclaimed a course on European integration by concluding a Partnership and Cooperation Agreement with the EU in 1994. And now 

it is obliged to bring legislation in the priority spheres of social and economic development, including in the banking sphere.
Banking legislation of Ukraine as a whole is consistent with the relevant EU law. However, the banking system of Ukraine is still insufficiently 

developed.
The main factors that should be taken into account when reforming the banking system of Ukraine are:
1. In 2014, Ukraine experienced political, financial, economic and banking crises. 
2. There was a decline in aggregate demand and the flow of savings from banking to the outside of the banking sector. Low confidence in the 

banking system, which causes the outflow of deposits, as well as a decrease in the level of use of banking services in general.
3. Significant devaluation of the hryvnia, decline in the economy, deterioration in the quality of the loan portfolio of banks
4. Currency risks are high, which is a potential threat to the stability of the banking system as a whole.
5. A significant obstacle to the normal functioning of the banking sector is the distortion of statistical reporting by individual banks, which does 

not allow realistically assessing the extent of lending by related parties banks.
We believe that in the long run, the reform of the banking sector should be aimed at reducing the cost of capital for domestic actors and 

ensuring sustainable economic development.
Key words: banking, banking system, reforming, banking legislation, legal support, public regulation.

Початок  ХХ  ст.  ознаменований  тим,  що  значно 
зростає  роль  держави  у  взаємовідносинах  між  різними 
субʼєктами ринку. Банківська сфера стає якраз тим осо-
бливий видом економічної діяльності, який без регулю-
ючого  впливу  держави  набуває  ознак  хаотичності,  не-
прогнозованості  та веде до руйнування самих підвалин 
економічної системи.

Від самого початку становлення України як незалеж-
ної  держави  її  банківська  система  перебуває  у  процесі 
розбудови.  Протягом  останніх  років  відбулися  істотні 
зрушення  у  становленні  і  розвитку  банківського  законо-
давства України. Переломним моментом стало прийняття 
в новій редакції Закону України «Про банки і банківську 
діяльність»,  який  загалом  відповідає міжнародним  стан-
дартам у сфері банківського регулювання,  зокрема реко-
мендаціям  Базельського  комітету  з  банківського  нагляду 
та директивам Європейського Союзу (ЄС) з питань коор-
динації діяльності кредитних установ. Проте є ще досить 
багато невирішених питань, які варто було б врегулювати 
на законодавчому рівні, зокрема й проблему правової ре-
гламентації банківських операцій.

Метою цієї статті є визначення основних проблем пра-
вового регулювання банківських операцій в Україні на су-
часному етапі.

Проблеми  правового  регулювання  банківських  опе-
рацій  на  концептуальному  рівні  науковцями  не  дослі-
джувались,  проте  окремі  питання  висвітлено  в  робо-
тах  як  правників,  так  і  учених-економістів,  зокрема: 
Є.Б.  Аббясова,  М.М.  Агарков,  Б.П.  Адамик,  О.Ф.  Ан-
дрійко,  І.А.  Безклубий,  Ю.В.  Ващенко,  Л.К.  Воронова, 
Д.О. Гетманцев, Н.Ю. Єрпильова, І.Б. Заверуха, Н.М. Ко-
валко,  А.Т.  Ковальчук,  О.О.  Костюченко,  В.Л.  Кротюк, 
Т.А. Латковська, О.А. Музика-Стефанчук, В.П. Нагребель-
ний, А.І. Некрасов, О.М. Олійник, О.П. Орлюк, О.В. При-
луцький, Л.А. Савченко, А.О. Селіванов, В.С. Симов’ян, 
М.В. Сідак, М.В. Старинський, Г.А. Тосунян, В.Д. Чернад-
чук, Г.Ю. Шемшученко. 

Сам початок здійснення банківських операцій відобра-
жає зародження власне банківської справи, яке припадає на 
VII – VI ст. до н. е., коли у Стародавньому Вавилоні поряд 
із храмами здійснювались такі операції, як прийом вкладів 
та видача позичок. Банківські операції у Стародавній Греції 
у V – IV ст. до н. е., крім храмів, здійснювались також при-
ватними особами, зокрема прийом вкладів, обмін монет, на-
дання позичок. У ІІІ ст. до н. е. такі самі банківські операції 
набули розвитку в Стародавньому Римі [1, с. 64].

Як  зазначають  автори  підручника  «Банківські  опе-
рації»,  за  редакцією  проф.  О.В.  Дзюблюка,  банківські  
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операції – це ряд дій, спрямованих на реалізацію еконо-
мічних  завдань  банку  як  суб’єкта  ринкових  відносин, 
предметом яких є рух  грошових коштів, цінних паперів, 
дорогоцінних металів або зобов’язання з їхнього перемі-
щення, що здійснюється на підставі укладених договорів 
згідно з чинним законодавством [1, с. 65].

Окремі науковці розуміють під банківськими операці-
ями розуміють комплекс взаємоповʼязаних дій (угод), що 
здійснюються  банками,  яким  надане  чинним  законодав-
ством виключне право їх здійснення [2, с. 22].

Т.А. Латковська  вважає, що банківська операція – це 
сукупність взаємопов’язаних, юридично зумовлених, сис-
тематичних дій спеціальних суб’єктів (банків), наділених 
особливою  правоздатністю,  відповідно  до  установчих 
документів і наданої Національним банком ліцензії з до-
триманням установлених правил, стандартів та нормати-
вів, об’єктом яких можуть виступати кошти, цінні папери, 
дорогоцінні метали та каміння тощо та які здійснюються 
на підставі укладеного договору й відповідно до чинного 
законодавства  і  нормативних  актів Національного  банку 
України [3, с. 8].

Щодо  видів  банківських  операцій,  то  існують  різні 
критерії  для  їх  поділу.  Т.Д.  Косова  і  О.Р.  Циганов  бан-
ківські  операції  поділяють  на  пасивні,  активні  та  комі-
сійно-посередницькі операції [4, с. 8]. Д.О. Гетманцев та 
Н.Г. Шукліна банківські операції класифікують за харак-
тером  (пасивні  (вклади),  активні  (кредитні  угоди),  посе-
редницькі, допоміжні) та за змістом (майнові, немайнові) 
[5, с. 12].

Аналіз  наукових  підходів  до  критеріїв  класифікації 
банківських операцій дає підстави зробити висновки, що 
загальноприйнятою є така класифікація банківських опе-
рацій:

1) за економічним змістом та призначенням прийнято 
поділяти на три основних групи: пасивні, активні та комі-
сійно-посередницькі;

2)  з  огляду на  специфіку  основних функцій  банку  всі 
його операції можна поділити на базові й додаткові. Базові 
операції пов’язані з реалізацією банком своїх функцій посе-
редництва у кредиті та посередництва в платежах, що зна-
ходить відображення у проведенні депозитних, кредитних 
та  розрахунково-касових  операцій.  Окремі  з  них  можуть 
здійснюватись  іншими  фінансовими  установами  (напри-
клад, прийом вкладів і видача кредитів – спеціалізованими 
кредитно-фінансовими  інститутами,  деякі  види  розрахун-
ків – поштовими відділеннями). Однак у своїй сукупності ці 
операції проводяться лише банками, визначаючи їхні місце 
і роль в економічній системі, а тому є базовими. Усі  інші 
операції,  що  здійснюються  банком  відповідно  до  потреб 
своїх клієнтів у різних послугах і не визначають фундамен-
тальні аспекти суті комерційного банку, можна вважати до-
датковими (хоча у деяких спеціалізованих банках їм може 
належати значна і навіть пріоритетна частка операцій). До 
складу  додаткових  належать  валютні  операції,  операції  з 
цінними паперами, трастові, факторингові, лізингові, кон-
сультаційні та деякі інші операції;

3)  залежно  від  суб’єктів  одержання,  тобто  клієнтів, 
банківські операції поділяються на два види: операції, що 
здійснюються для юридичних осіб, та операції для фізич-
них осіб. За конкретним змістом ці операції можуть  і не 
відрізнятися між собою (за винятком деяких нюансів, що 
вводяться законодавством або самими банками). Головна 
відмінність полягає у масштабах  здійснюваних операцій 
(обсяги  розрахунків,  величина  коштів,  розміщених у  де-
позитах, сума наданих позик тощо);

4)  залежно від того, в якій частині балансу облікову-
ється банківська операція, їх поділяють на пасивні та ак-
тивні. При цьому виділяють  також позабалансові  опера-
ції,  які  не  відображаються  в  балансі  банку  через  те, що 
їх здійснення не повʼязане з безпосереднім залученням та 
розміщенням ресурсів.

Законодавче  регулювання  банківських  операцій  здій-
снюється  згідно  з нормами Цивільного кодексу України, 
Господарського  кодексу  України,  Податкового  кодексу 
України,  законів України «Про банки  і банківську діяль-
ність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Укра-
їні»,  «Про  фінансові  послуги  та  державне  регулювання 
ринків  фінансових  послуг»,  «Про  Національний  банк 
України», Декрету Кабінету Міністрів України «Про сис-
тему валютного регулювання та валютного контролю», а 
також численних постанов НБУ тощо.

Основною метою діяльності банків є фінансове посе-
редництво.  І  цю діяльність банк  здійснює  за  допомогою 
банківських операцій. За  ст.  339 Господарського кодексу 
України, основними видами банківських операцій є депо-
зитні,  розрахункові,  кредитні,  факторингові  та  лізингові 
операції [6].

При цьому сам перелік банківських операцій визначаєть-
ся Законом «Про банки і банківську діяльність». Однак закон 
не містить закритого переліку банківських операцій, а лише 
регламентує окремі види таких операцій: кредитні операції, 
прямі  інвестиції та операції  з цінними паперами розрахун-
кові банківські операції [7]. А здійснення певних видів бан-
ківських операцій регламентовано постановами НБУ, як-то: 
Положення  про  порядок  здійснення  банками  операцій  за 
гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердже-
не Постановою Правління Національного банку України від 
15.12.2004 р. № 639, Інструкція про ведення касових опера-
цій банками в Україні, затверджена Постановою Правління 
Національного банку України від 01.06.2011 р. № 174, По-
ложення про порядок здійснення банками України вкладних 
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, 
затверджене  Постановою  Правління  Національного  банку 
України від 03.12.2003 р. № 516.

При цьому варто акцентувати на тому, що розмежуван-
ня  термінів «банківська операція»  та «банківська послу-
га» не проведене ані на законодавчому рівні, ані на рівні 
наукових досліджень.

Так, ст. 47 Закону України «Про банки і банківську ді-
яльність» визначаються види діяльності банку, до яких на-
лежать:

1. Банківські послуги, зокрема:
1)  залучення  у  вклади  (депозити)  коштів  та  банків-

ських металів від необмеженого кола юридичних і фізич-
них осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) 
рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та 
рахунків умовного зберігання (ескроу);

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому 
числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів 
від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

2. Фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення 
з юридичними  особами  (комерційними  агентами)  агент-
ських договорів. Перелік фінансових послуг, що банк має 
право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укла-
дення  агентських  договорів,  встановлюється  Національ-
ним банком України. 

3.  Інші послуги.  Банк  має  право  здійснювати  також 
діяльність щодо: інвестицій; випуску власних цінних па-
перів; випуску, поширення та проведення лотерей; збері-
гання  цінностей  або  надання  в майновий  найм  (оренду) 
індивідуального  банківського  сейфа;  інкасації  коштів  та 
перевезення валютних цінностей; ведення реєстрів влас-
ників іменних цінних паперів (крім власних акцій); надан-
ня  консультаційних  та  інформаційних  послуг щодо  бан-
ківських та інших фінансових послуг.

Процес надання кожної банківської послуги в аспекті 
безпосереднього  обслуговування  клієнта  розкладається 
на кілька технологічних операцій. Наприклад, якщо мова 
йде  про  відправлення  звичайного  міжнародного  SWIFT-
переказу, технологічними операціями (узагальнено) є такі: 
прийняття платіжного доручення, перевірка його за фор-



51

Юридичний науковий електронний журнал
♦

мальними  ознаками,  перевірка  документів,  що  підтвер-
джують  операцію  (за  необхідності),  стягнення  з  клієнта 
винагороди  за  переказ,  формування  переказу  в  системі 
SWIFT та його проведення. Також на окремі дії (банківські 
операції) можна розкласти й виконання банком кожної  з 
публічних  функцій  перед  державою  (як  приклад  можна 
навести такі функції, як формування резервів у бухгалтер-
ському обліку, формування резервів у податковому обліку, 
повідомлення податкових органів про відкриття/закриття 
рахунків  клієнтів-суб’єктів  підприємницької  діяльності 
тощо).  Отже,  фактично,  банківські  операції  –  це  склад-
ники або банківської послуги, або виконання банком пу-
блічних обов’язків перед державою [8]. Варто погодитись 
повністю з таким науковим підходом.

Аналізуючи  європейське  законодавство  у  сфері  бан-
ківської  діяльності,  доцільно  акцентувати  на  Директиві 
Європейського парламенту та Ради 2006/48/EC, яка визна-
чає такі види банківської діяльності: прийняття депозитів 
та інших коштів на зворотній основі; послуги з переказу 
грошей; надання кредитів (споживчих, іпотечних, факто-
рингових з правом або без права регресу), фінансування 
комерційних операцій (форфейтинг); торгівля за власний 
рахунок або за рахунок клієнтів (операції за дорученням 
клієнтів  або  від  свого  імені:  інструментами  грошового 
ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати тощо), валю-
тою, фінансовими ф’ючерсами та опціонами,  інструмен-
тами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, цін-
ними паперами, що підлягають обігу); торгівля за власний 
рахунок або за рахунок клієнтів (операції за дорученням 
клієнтів  або  від  свого  імені)  цінними паперами, що під-
лягають обігу; участь у випуску цінних паперів та надання 
послуг, пов’язаних із таким випуском; надання гарантій та 
порук;  фінансовий  лізинг;  послуги  зі  зберігання  у  сей-
фі;  випуск  та  обслуговування  платіжних  засобів  (напри-
клад,  кредитних карток,  дорожніх  та банківських чеків); 
надання довідкової інформації (надання консультативних 
та  інформаційних послуг); зберігання та управління цін-
ними паперами; управління портфелем цінних паперів та 
надання  консультацій щодо  такого  управління;  зберіган-
ня  та  управління  цінними  паперами;  посередництво  на 

міжбанківських ринках; надання підприємствам консуль-
тацій щодо  структури капіталу,  промислової  стратегії  та 
пов’язаних із цим питань, а також надання консультацій та 
послуг щодо злиття та придбання підприємств [9].

Враховуючи останні тенденції адаптації законодавства 
України до права ЄС, вважаємо за необхідне підтримати 
пропозиції окремих науковців щодо внесення відповідних 
змін до національного законодавства [10, с. 26]. В.Н. Алі-
єва і С.В. Форостяна зауважують, що необхідно здійснити 
імплементацію норм Додатку І Директиви № 2006/48/ЄС 
до Закону України «Про банки та банківську діяльність» 
щодо переліку операцій та послуг, які мають право здій-
снювати кредитні та фінансові інститути. Варто підтрима-
ти позицію цих дослідників щодо введення таких нових 
операцій: 1) випуск та обслуговування засобів оплати (на-
приклад  кредитних  карток,  дорожніх  чеків);  2)  торгівля 
за власний рахунок або за рахунок клієнтів у такі спосо-
би: а) ринкових грошових документах (чеках, депозитних 
сертифікатах  тощо);  б)  іноземній  валюті;  в)  фінансових 
ф’ючерсах та опціонах; г) документах, пов’язаних із від-
сотковою ставкою й обмінним курсом; ґ) цінних паперах 
на  пред’явника;  3)  грошове  брокерство;  4)  управління 
портфельними  активами  і  консультування;  5)  зберігання 
й управління цінними паперами; 6) послуги з надання ін-
формації про позичальників [11, с. 116]. 

Банківське  законодавство  України  все  ще  перебуває 
на стадії його реформування, враховуючи досвід надання 
банківських послуг протягом років фінансово-економічної 
кризи.  Обовʼязковою  умовою  для  створення  механізмів 
успішного провадження банківської діяльності в державі 
є,  перш  за  все,  проведення моніторингу  категоріального 
апарату та приведення його до «єдиного знаменника», зо-
крема, чітко розмежувати поняття «банківські операції» та 
«банківські послуги».

До  того  ж,  важливу  роль  у  подальшому  становлен-
ні  банківської  сфери  відіграє  його  відповідність  нормам 
європейського законодавства. У цьому напрямі ще багато 
роботи  і  необхідно  проводити  низку  заходів щодо  ство-
рення дієвих механізмів надання системи банківських по-
слуг, яка б відповідала міжнародним стандартам.
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У статті проаналізовано визначення поняття господарсько-торговельної діяльності та розглянуто її форми. Визначено, що формами 
є оптова та роздрібна торгівля. На підставі аналізу норм чинного законодавства та наукової літератури запропоноване авторське визна-
чення понять «господарсько-торговельна діяльність», «оптова торгівля», «роздрібна торгівля».

Ключові слова: торгівля, господарсько-торговельна діяльність, оптова торгівля, роздрібна торгівля.

В статье проанализированы определения понятия хозяйственно-торговой деятельности и рассмотрены ее формы. Определено, что 
формами являются оптовая и розничная торговля. На основании анализа норм действующего законодательства и научной литературы 
предложено авторское определение понятий «хозяйственно-торговая деятельность», «оптовая торговля», «розничная торговля». 

Ключевые слова: торговля, хозяйственно-торговая деятельность, оптовая торговля, розничная торговля. 

The article analyzes the definition of the concept of “economic and trade activity” and examines its forms. It is determined that the forms are 
wholesale and retail trade. On the basis of the analysis of the norms of the current legislation and scientific literature, it is proposed to provide 
an author’s definition of the concepts: economic-trading activity, as an activity of economic entities for the purpose of obtaining profit through the 
purchase and sale of goods, or the provision of appropriate services related to goods turnover; wholesale trade, as trade of business entities for 
the further sale of goods to other retail traders; retail trade, such as the sale of goods to small quantities by the consumer or the owner. 

Key words: trade, business-trade activity, wholesale trade, retail trade. 

Господарсько-торговельна діяльність в Україні нині є 
однією з найпоширеніших форм підприємництва. У ста-
тутних документах суб’єктів господарювання, що займа-
ються комерційною господарською діяльністю, найчасті-
ше зазначається торгівля. Як відомо, завдяки ефективному 
розвитку торгівлі можна досягти більш ефективного роз-
міщення ресурсів і вищого рівня матеріального добробуту 
населення [1, с. 69].

Наразі у сферах господарсько-торговельної діяльності 
є значна кількість застарілих правових норм, що потребу-
ють осучаснення й належної систематизації. Залишаються 
недостатньо  дослідженими  питання  визначення  поняття 
й змісту оптової та роздрібної торгівлі як форм господар-
сько-торговельної діяльності.

Загальнотеоретичні  проблеми  правового  регулюван-
ня  господарсько-торговельної  діяльності  досліджува-
лися  такими  вітчизняними  вченими-правознавцями,  як 
О.В. Буткевич, С.В. Ващенко, Д.Д. Гордієнко, О.Г. Дроздо-
ва, О.Р. Зельдіна, А.І. Камінка, В.А. Конопліцький, Л.В. На-
падовська, К.О. Хрімлі, Г.Ф. Шершеневич, П.П. Цитович 
та ін. Проте в роботах зазначених науковців форми й осо-
бливості  господарсько-торговельної  діяльності  розгляда-
лися фрагментарно та недостатньо уваги приділялося ви-
значенню поняття й змісту оптової та роздрібної торгівлі, 
що свідчить про актуальність обраної теми.

Торгівля, виступаючи комерційним посередником між 
виробниками  товарів  та  їх  споживачами,  займає  провід-
ну роль у розвитку споживчого ринку, адже основну масу 
матеріальних  благ,  що  використовуються  для  особистих 
потреб,  населення  отримує  саме  через  торговельні  під-
приємства.  Сутність  торговельної  діяльності  полягає  в 
реалізації певних матеріальних цінностей із метою задо-
волення потреб споживачів і власних економічних потреб 
[2, с. 56].

Для  того, щоб  визначити  поняття  й  зміст  оптової  та 
роздрібної торгівлі, доречно розглянути поняття «торгів-

ля» та «господарсько-торговельна діяльність», адже деякі 
науковці ототожнюють ці поняття.

Уперше визначення поняття «торгівля»  запропонував 
Г.Ф. Шершеневич («господарська передаточна діяльність, 
що має на меті посередництво між виробниками та спожи-
вачами під час взаємного обміну економічними благами») 
[3, с. 412]. 

Д.Д. Гордієнко вважає, що торгівля – це будь-які опе-
рації, що здійснюються на умовах договору купівлі-прода-
жу, міни, поставки й іншими цивільно-правовими догово-
рами, які передбачають передачу прав власності на товар 
[4, с. 321].

Визначення поняття «торгівля» також надають А.І. Ка-
мінка [5, с. 5] та П.П. Цитович [6, с. 7], поділяючи торгів-
лю як таку на торгівлю у вузькому (товарна й банкірська 
торгівля) і в широкому розумінні: діяльність, спрямована 
на посередництво  в передачі  господарських благ  від  ви-
робника до споживача (торгівля у вузькому розумінні), а 
також весь обіг товарів, тобто вся діяльність, яка спрямо-
вана  на  усунення  роз’єднання  в  просторі  й  часі між  ви-
робником і споживачем (торгівля в широкому розумінні). 

В.А. Конопліцький розглядає торгівлю як сферу обігу 
товарів, у якій відбувається обмін продуктами праці й по-
слугами; вид комерційної діяльності, за якої шляхом укла-
дання договору або на основі усної угоди здійснюється ку-
півля-продаж товарів; як спеціалізовану галузь економіки, 
що формує свої доходи за рахунок діяльності з доведення 
товарів до споживачів [7, с. 354].

Так, Л.В. Нападовська поняття «торгівля» ототожнює 
з поняттям «господарсько-торговельна діяльність»: «Тор-
гівля  –  це  діяльність,  пов’язана  з  продажем  товарів  ви-
робничо-технічного призначення й товарів народного спо-
живання на підставі різних цивільно-правових договорів, 
які передбачають передачу прав власності на такі товари, 
а  також  допоміжна  діяльність,  спрямована  на  забезпе-
чення умов для  їх продажу шляхом відповідних послуг»  
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[8, с. 36]. На думку К.О. Хрімлі, у цьому визначенні госпо-
дарсько-торговельна діяльність розглядається у вузькому 
розумінні,  тобто  торговельна  діяльність  обмежена  лише 
рамками цивільно-правових договорів [9, с. 219]. 

Своє  визначення  торгівлі  пропонує  Н.В.  Дутова,  яка 
вважає, що  торгівля  –  це  галузь  економіки, що  обслуго-
вує  рух  матеріальних  благ  від  виробника  до  спожива-
ча. Дослідниця  зазначає, що  з юридичного погляду  суть 
торговельної  діяльності  полягає  в  здійсненні  правочинів 
з  оплачуваної  передачі  товарів  від  виробника  кінцевому 
споживачеві, інколи прямо, однак у більшості випадків – 
через організації, що створюються з такою метою, і через 
індивідуальних підприємців, які спеціалізуються на опто-
вій і роздрібній торгівлі [10, с. 3].

Із  наведених  тверджень  випливає,  що  науковці  по-
різному трактують визначення поняття «торгівля», оскіль-
ки відсутній єдиний підхід до тлумачення цього поняття. 
Отже,  торгівля у  вузькому розумінні  – це обмін  товарів, 
послуг,  грошей,  а  в широкому  розумінні  –  це  діяльність 
обороту,  купівлі  та  продажу  товарів;  також  термін  «тор-
гівля» може включати в себе поняття «торговельна діяль-
ність». Тепер розглянемо визначення поняття «господар-
сько-торговельна діяльність».

С.В.  Ващенко  подає  таке  визначення  господарсько-
торговельної  діяльності:  «Це  ініціативна,  самостійна  ді-
яльність юридичних осіб  усіх форм власності,  громадян 
України,  іноземних громадян  і осіб без громадянства, не 
обмежених  у  правоздатності  й  дієздатності  згідно  із  за-
конодавством України, які зареєстровані як суб’єкти під-
приємницької діяльності, щодо здійснення угод купівлі та 
продажу товарів у галузі оптової та роздрібної торгівлі, а 
також у торговельно-виробничій сфері з метою отримання 
прибутку» [11, с. 127].

Як  констатує  О.П.  Віхров,  торговельна  діяль-
ність – це  ініціативна, самостійна діяльність юридичних 
осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу това-
рів  народного  споживання  з  метою  отримання  прибутку  
[12, с. 291–292].

О.В. Буткевич розглядає торговельну діяльність як вид 
господарської  діяльності.  Науковець  вважає,  що  термін 
«торгівля»  є  більш  широким  і  включає  поняття  «торго-
вельна  діяльність»  і  «торговельні  операції».  Торговельні 
операції спрямовані на виконання договорів купівлі-про-
дажу й не мають систематичного характеру. Якщо торго-
вельні операції фізичної особи набувають систематичного 
характеру (більше 4 разів на календарний рік), вона пови-
нна  зареєструватися  як  суб’єкт  підприємництва,  і  тоді  її 
практичні дії щодо укладання та виконання оплатних до-
говорів, які передбачають передачу прав власності на то-
вари, розглядаються як торговельна діяльність. Науковець 
трактує  торговельну  діяльність  як  систематичну  госпо-
дарську діяльність суб’єктів господарювання з реалізації 
продукції  виробничо-технічного  призначення  й  виробів 
народного споживання, що здійснюється на професійних 
засадах  у  сфері  товарного  обігу,  а  також  як  допоміжну 
діяльність, що забезпечує  їх реалізацію шляхом надання 
відповідних послуг із метою досягнення економічних і со-
ціальних результатів  і  отримання прибутку або без мети 
отримання прибутку [1, с. 72]. 

К.О. Хрімлі зазначає, що господарсько-торговельна ді-
яльність – це  самостійний вид  господарської  діяльності, 
який  має  свій  суб’єктний  склад,  об’єкт,  зміст  і  порядок 
здійснення. Господарсько-торговельна діяльність полягає 
в реалізації продукції виробничого призначення й товарів 
народного споживання, а  також у  здійсненні допоміжної 
діяльності, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання 
відповідних послуг [9, с. 220].

Визначення  поняття  «господарсько-торговельна  ді-
яльність»  пропонує  й  чинне  законодавство.  Наприклад, 
Податковий  кодекс  України  [13]  тлумачить  торговельну 
діяльність  як  роздрібну  й  оптову  торгівлю,  діяльність  у 

торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері 
за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використан-
ням платіжних карток.

Відповідно  до  Господарського  кодексу  України  [14] 
господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється 
суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спря-
мована  на  реалізацію  продукції  виробничо-технічного 
призначення й виробів народного споживання, а також до-
поміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом 
надання відповідних послуг.

Отже, господарсько-торговельна діяльність – це діяль-
ність суб’єктів господарювання з метою отримання при-
бутку шляхом купівлі та продажу товарів або надання від-
повідних послуг, пов’язаних із товарообігом.

Господарсько-торговельна діяльність може здійснюва-
тися суб’єктами господарювання в таких формах: матері-
ально-технічне постачання й збут; енергопостачання;  за-
готівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля й громадське 
харчування; продаж і передача в оренду засобів виробни-
цтва;  комерційне посередництво  у  здійсненні  торговель-
ної діяльності й інша допоміжна діяльність із забезпечен-
ня реалізації товарів (послуг) у сфері обігу [14].

Як  зазначає О.В.  Звєрєва,  «господарсько-торговельна 
діяльність  здійснюється  у  формі  оптової  та  роздрібної 
торгівлі, тобто являє собою реалізацію продукції на спо-
живчому  ринку  України,  який  поєднує  в  собі  інтереси 
його  учасників  –  виробників,  продавців  і  споживачів»  
[15, с. 25].

У науковій літературі є різні класифікації торговельної 
діяльності. Деякі автори виділяють торгівлю в широкому 
розумінні та торгівлю у вузькому розумінні, інші виділя-
ють комерційну та некомерційну торговельну діяльність. 
Однак  указані  класифікації  не  відображають  сутнісних 
розбіжностей між різними формами господарсько-торго-
вельної діяльності [16, с. 125]. 

В.Л.  Чихірьов  поділяє  форми  господарсько-торго-
вельної діяльності на основні та додаткові. До основних 
слід віднести ті форми, за допомогою яких здійснюється 
реалізація  продукції  виробничо-технічного  призначен-
ня  й  виробів  народного  споживання,  а  саме:  матеріаль-
но-технічне  постачання  та  збут;  енергопостачання;  міна 
(бартер); оптова торгівля; роздрібна торгівля; громадське 
харчування;  торговельно-біржова  діяльність;  продаж  за-
собів виробництва; заготівля. До додаткових форм госпо-
дарсько-торговельної діяльності варто віднести ті форми, 
які  допомагають  реалізувати  продукцію,  а  саме:  оренда 
засобів виробництва; зберігання на товарному складі; ко-
мерційне посередництво (агентська діяльність);  інша до-
поміжна діяльність [16, с. 125].

Крім  того,  оптова  торгівля,  здійснюючи  реалізацію 
практично  всіх  видів  продукції  виробничо-технічного 
призначення й  індивідуального споживання, знаходиться 
в центрі господарських зв’язків. Вона є надзвичайно важ-
ливою, оскільки з’єднує між собою сфери виробництва й 
споживання в процесі відтворення.

У Законі України «Про державне регулювання вироб-
ництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів»  [17]  подане 
визначення поняття «оптова торгівля»: діяльність із при-
дбання й відповідного перетворення товарів для наступної 
їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгів-
лі, іншим суб’єктам господарювання.

Науковці  по-різному  трактують  визначення  поняття 
«оптова  торгівля».  Як  зазначає  Ф.Ф.  Бутинець,  «оптова 
торгівля – це складний механізм економічних відносин по 
лінії доведення виробничих товарів ринковими каналами 
до  виробника  або  споживача».  Він  підкреслює  унікаль-
ність позиції оптової ланки в каналах розподілу товарів. 
При  цьому,  на  його  думку,  оптову  торгівлю  слід  розгля-
дати  як  об’єкт  постійних  технологічних  і  економічних 
перетворень, що відбуваються в усіх сферах суспільного 
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виробництва. Структура оптової торгівлі має бути такою, 
щоб своєчасно й раціонально реагувати на структурні зру-
шення та нововведення [18, с. 127]. 

На думку В.С. Захожая, оптова торгівля – це сфера під-
приємницької діяльності, основною ціллю якої є придбан-
ня й відповідне перетворення товарів для їх подальшої ре-
алізації підприємствам роздрібної торгівлі, а також іншим 
суб’єктам підприємницької діяльності [19, с. 25].

Є.І. Свідерський під оптовою торгівлею розуміє торго-
вельну діяльність із придбання й реалізації товарів вели-
кими партіями підприємствам роздрібної торгівлі, іншим 
суб’єктам підприємницької діяльності [20, с. 12].

Із  визначень  учених  можна  зробити  висновок,  що 
оптова торгівля є початковим етапом товарного обігу, тоб-
то виступає торговим посередником між виробниками то-
варів  і  роздрібною  торгівлею й  іншими  виробниками  та 
споживачами товарів.

Таким чином, оптова торгівля – це торгівля суб’єктів 
господарювання для подальшої  реалізації  товарів  іншим 
суб’єктам роздрібної торгівлі. Відповідно роздрібна тор-
гівля  є  останнім  етапом  процесу  розподілу  товару,  який 
знаходить свого кінцевого споживача, власника.

Зауважимо, що слово «retailing» у перекладі з англій-
ської означає «роздрібна торгівля». Поняття бере початок 
від старовинного французького слова «retailer», що пере-
кладається як «частина чого-небудь», «розрізати щось на 
шматочки». Це означає, що роздрібний продавець вико-
нує функції розподілу великого обсягу товару,  який він 
одержує від виробників або оптових торговців, на неве-
ликі обсяги з метою продажу товарів кінцевим користу-
вачам [21, с. 28].

У  Законі України  «Про державне  регулювання  вироб-
ництва  і  обігу  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» [17] роздрібна 
торгівля – діяльність із продажу товарів безпосередньо гро-
мадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого 
некомерційного використання незалежно від форми розра-
хунків, зокрема на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших 
суб’єктах господарювання громадського харчування.

Національний стандарт України ДСТУ 4303:2004 [22] 
пропонує таке визначення роздрібної торгівлі: вид еконо-
мічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купів-
лю-продаж  товарів  кінцевому  споживачеві  та  надавання 
йому торговельних послуг.

Є.І. Свідерський дає таке визначення: «роздрібна тор-
гівля  –  це  торгівельна  діяльність  із  продажу  товарів  по-
штучно  та  дрібним  оптом  безпосередньо  громадянам  та 
іншим споживачам переважно з розрахунками готівкою» 
[23, с. 12–13]. Таким чином, роздрібна торгівля – це про-
даж товарів невеликими обсягами споживачу чи власнику.

Отже,  із  зазначеного  вище  можна  зробити  висновок, 
що необхідно сформулювати єдине поняття оптової та роз-
дрібної торгівлі на законодавчому рівні. Також на підставі 
проведеного аналізу запропоноване авторське визначення 
деяких понять: господарсько-торговельна діяльність – це 
діяльність  суб’єктів  господарювання  з метою отримання 
прибутку шляхом купівлі  та продажу товарів  або надан-
ня відповідних послуг, пов’язаних із товарообігом; оптова 
торгівля – це торгівля суб’єктів  господарювання для по-
дальшої  реалізації  товарів  іншим  суб’єктам  роздрібної 
торгівлі; роздрібна торгівля – продаж товарів невеликими 
обсягами споживачу чи власнику.
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Подолання тіньової економіки та корупції є необхідною умовою входження України до ЄС і найголовнішою проблемою України на 
шляху до європейської спільноти. Сьогодні більшість працездатних осіб продовжує підтримувати тіньову зарплатну схему. Наявність ре-
альних тіньових зарплат – потужний дестабілізаційний чинник, що відчутно впливає на вітчизняну економіку й соціальну політику в Укра-
їні, поки зберігається вкрай нігілістичне ставлення громадян до законодавства, що істотно знижує результативність процесу детінізації 
зарплат. Чимало роботодавців з особистих міркувань через різні схеми уникають легального використання робочої сили, утримують пра-
цюючих без укладання з ними передбачених законодавством договорів, приховують від обліку й оподаткування розміри своїх реальних 
доходів і фактичної заробітної плати найманих працівників, не здійснюють оплату внесків до соціальних фондів. Тінізація заробітної пла-
ти стосується економічної, соціальної, нормативно-правової та морально-етичної сфер життєдіяльності соціуму. Тіньова заробітна плата 
є багатогранним соціально-економічним явищем, у структурі якого мають місце різнобічні сегменти й механізми отримання тіньових 
доходів. Нині це явище стало однією з найбільш гострих проблем сучасної економіки України. Соціальна незахищеність і неможливість 
реалізації соціальних гарантій нелегально працюючими або тими, хто частково отримує тіньову заробітну плату, призводить до зростан-
ня рівня бідності в країні. Саме тому особливої актуальності набуває дослідження причин існування тіньової заробітної плати в Україні.

Ключові слова: детінізація, заробітна плата, працівник, безвізовий режим, міграція.

Преодоление теневой экономики и коррупции является необходимым условием вхождения Украины в ЕС и главной проблемой Укра-
ины на пути в европейское сообщество. Сегодня большинство трудоспособных людей продолжают поддерживать теневую зарплатную 
схему. Наличие реальных теневых зарплат – мощный дестабилизирующий фактор, который существенно влияет на отечественную 
экономику и политику в Украине. В нашей стране еще сохраняется крайне нигилистическое отношение граждан к законодательству, 
и это существенно снижает результативность процесса детенизации зарплат. Многие работодатели по личным соображениям через 
различные схемы избегают легального использования рабочей силы, держат работников без заключения с ними предусмотренных за-
конодательством договоров, скрывают от учета и налогообложения размеры своих реальных доходов и фактической заработной платы 
наемных работников, не осуществляют оплату взносов в социальные фонды. Тенизация заработной платы касается экономической, со-
циальной, нормативно-правовой и морально-этической сфер жизнедеятельности социума. Теневая заработная плата является много-
гранным социально-экономическим явлением, в структуре которого наблюдаются разносторонние сегменты и механизмы получения 
теневых доходов. Сейчас это явление стало одной из наиболее острых проблем современной экономики Украины. Социальная неза-
щищенность и невозможность реализации социальных гарантий нелегально работающими или теми, кто частично получает теневую 
заработную плату, приводит к росту уровня бедности в стране. Именно поэтому особую актуальность приобретает исследование причин 
существования теневой заработной платы в Украине.

Ключевые слова: детенизация, заработная плата, работник, безвизовый режим, миграция.

The overcoming of the shadow economy and corruption is a prerequisite for Ukraine’s accession to the EU and the most important issue for 
Ukraine towards the European community.

To date, most able-bodied workers continue to support the shadow salary scheme. The presence of real shadow salaries is a powerful 
destabilization factor that significantly affects the domestic economy and social policy in Ukraine, while still maintaining a very nihilistic attitude of 
citizens to legislation, which significantly reduces the effectiveness of the process of wiping out salaries. Many employers on personal grounds, 
through different schemes, avoid legal employment of the work force, keep workers without contracts with them under the law, hide from account-
ing and taxation the size of their real incomes and actual wages of hired workers, do not pay contributions to social funds. Wage shading refers to 
the economic, social, normative and moral and ethical spheres of society’s life. Shadow wages are a multi-faceted socio-economic phenomenon, 
in the structure of which there are diverse segments and mechanisms for generating shadow revenues. Today this phenomenon has become one 
of the most acute problems of the modern economy of Ukraine,

Social insecurity and the inability to implement social guarantees by illegally working or those who partially receive shadow wages, leads to 
an increase in poverty in the country. That is why the study of the reasons for the existence of a shadow wage in Ukraine is particularly relevant.

Key words: de-shadowing, salary, worker, visa-free regime, migration.

Сьогодні  актуальними  питанням  для  України  за-
лишається  питання  боротьби  з  тіньовою  заробітною 
платою,  оскільки  її  існування  пов’язане  з  надмірним 
податковим  навантаженням  на  фонд  оплати  праці  та 

невідповідністю стандартів оплати праці реальним по-
требам людей.

Оподаткування заробітних плат сьогодні є досить ак-
туальною проблемою, вирішення якої дозволить подолати 



56

№ 1/2018
♦

велику  кількість  негативних  явищ у  суспільстві  (як  еко-
номічного,  так  і  соціального характеру). Тому необхідно 
проаналізувати  чинники,  що  впливають  на  виникнення 
тіньової заробітної плати, і розробити заходи, які сприяти-
муть  удосконаленню механізму  оподаткування  фізичних 
осіб,  котрий впливає на  рівень добробуту  громадян  і  рі-
вень соціальної напруги в суспільстві. 

Засоби  масової  інформації  зазвичай  висвітлюють  за-
значене явище та порушення умов праці. Однак дуже важ-
ливою є й  тема неофіційного працевлаштування,  адже  в 
цій галузі задіяна значна частина нашого населення.

Складовою  частиною  тіньової  економіки  є  тіньовий 
ринок праці. Тому ці  два  поняття  тісно  взаємопов’язані. 
Існування такого соціально-економічного явища, як тіньо-
вий ринок праці, зумовлює суттєве скорочення у структурі 
доходів бюджету (частки податкових надходжень). 

Вагомий  внесок  у  розроблення  проблеми  детінізації 
економіки зробили такі вітчизняні науковці: В. Базилевич, 
А. Базилюк, З. Варналій, В. Геєць, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, 
І. Мазур, В. Мандибура, В. Мунтіян, Ю. Пахомов, В. По-
пович, О. Турчинов, А. Фукс, А. Чухно та ін.

Праці  З. Варналія  присвячені  визначенню сутності  й 
структури тіньової економіки. Аналізуються основні чин-
ники та соціально-економічні наслідки тінізації економіч-
ної діяльності в Україні, висвітлюються особливості тіні-
зації  окремих  секторів  економіки  країни,  розглядаються 
проблеми й шляхи легалізації малого  та  середнього під-
приємництва та визначається сутність  і стратегічні пріо-
ритети  детінізації  української  економіки.  Досліджується 
діяльність органів влади щодо детінізації економіки та ви-
значаються першочергові завдання державної політики в 
цій сфері [2].

Тіньова заробітна плата, яка існує і в країнах ЄС, де ді-
ють оптимальні податкові умови та значно вища податко-
ва дисципліна, є наслідком не надзвичайного податкового 
навантаження, як стверджують деякі роботодавці, а ґрун-
тується на інших засадах (передусім – отримання надпри-
бутків). Г. Куліков визначає, що тіньова заробітна плата є 
наслідком не поганої податкової системи, як це прийнято 
вважати, а значною мірою – слабкої економіки. Процеси 
тінізації заробітної плати активізуються з причин загаль-
ної політичної й макроекономічної нестабільності, стагна-
ції  та  зниження  рівня життя,  а  також  відсутності  чітких 
перспектив розвитку національної економіки. Розміри ті-
ньових зарплат залежать від рівня економічного розвитку 
країни. При цьому залежність обернено пропорційна: чим 
розвиненіша країна, тим менший відсоток тіньової зарп-
лати [6].

Тіньовий ринок праці наявний в усіх країнах світу, різ-
ниця лише в його масштабах. Україна не виняток. Осно-
вною причиною виникнення нелегального ринку праці є 
наявність можливостей  для  певної  частини  економічних 
агентів не дотримуватися чинного законодавства. 

Серед наявних видів заробітних плат, включаючи офі-
ційний сектор і тіньовий, можна виділити такі:

1)  біла  заробітна плата –  заробітна плата,  яка  випла-
чується  працедавцем  і  отримується  працівником  і  з  якої 
сплачені всі встановлені податки. Термін з’явився в 1998 р. 
для протиставлення чорній зарплатні;

2) чорна заробітна плата – заробітна плата, котра спла-
чується працедавцем і отримується працівником, під час 
виплати якої державі не було сплачено (повністю чи част-
ково) встановлені податки, як правило, сплачується «чор-
ним налом» чи «в конверті» [5].

Остання призводить до зростання рівня бідності в кра-
їні. Тому доречно виділити й фактори, які сприяють розви-
тку тінізації сфери зайнятості. 

На нашу думку, якщо аналізувати основні причини та 
соціально-економічні  наслідки  тінізації  економічної  ді-
яльності в Україні, то важливими в цьому напрямі є праці 
І. Мазур, котра висвітлює теоретико-методологічні основи 

дослідження тіньової економіки, її сутність і структуру, її 
загальні  та  специфічні  особливості  в  трансформаційних 
системах, проблеми «втечі» капіталу за умов глобалізації, 
особливості корупції та шляхи її подолання, а також вплив 
розвитку ринкового механізму та роль держави в детініза-
ції економіки [7].

Отже, по-перше, у корені цієї проблеми лежить низь-
кий рівень заробітної плати в державному секторі економі-
ки. Не всіх громадян влаштовують розміри їхніх зарплат, 
тому відбувається, так би мовити, «відплив» частини тру-
дових ресурсів у тінь задля отримання більших доходів. 

По-друге,  на  тінізацію  зарплат  впливає  надмірний 
податковий  тягар,  складна  система  оподаткування,  не-
стабільність  податкового  законодавства,  високий  подат-
ковий  тиск  і  нерівномірність  податкового  навантаження 
на суб’єктів господарювання. Високе податкове наванта-
ження на особисті доходи громадян і відсоток відрахувань 
до  соціальних фондів  провокує  перехід  великої  частини 
економіки в «тінь».

По-третє, низька  якість державних послуг, передусім 
тих, що  стосуються життєзабезпечення  громадян  і  нада-
ються медичними установами, закладами освіти та кому-
нальними службами. Розширення мережі платних послуг 
не призводить до поліпшення  їхньої якості. У результаті 
формується тіньовий сектор – утворення макроекономіч-
ного рівня державного типу, в якому внаслідок високого 
рівня  корупції  та  тінізації  державні  послуги  й  суспільні 
блага розподіляються за ринковими принципами. 

По-четверте,  надмірне  регулювання  підприємницької 
діяльності,  високий  рівень  корупції  та  некомпетентність 
державних  службовців.  Дослідження  показують,  що  в 
умовах  поширення  адміністративної  корупції  державні 
службовці прагнуть до нарощування кількості перевірок і 
підвищення розмірів податків і штрафів. У результаті сис-
тема податків  і штрафів втрачає  ефективність  як  інстру-
мент державної політики. 

По-п’яте, відсутність довіри до державних інституцій. 
Саме  довіра  до  уряду  або  відчуття  «соціальної  солідар-
ності»  спонукає  людей  платити  податки.  За  таких  умов 
будь-які обіцянки уряду проводити ефективні реформи в 
обмін на сплату громадянами податків раз у раз виклика-
ють спротив із боку громадян [9, c. 11–12].

Якщо ми розглядаємо шляхи появи тінізації, то можна 
сказати, що сьогодні ми маємо досить значну їх кількість, 
але досліджуючи економічні проблеми виникнення цього 
явища, зазначимо, що В. Предборський визначає тіньову 
економіку як одну з найбільш небезпечних загроз еконо-
мічній  безпеці  держави  та  її  розвитку.  За  умов  накопи-
чення кризового потенціалу сучасних трансформаційних 
процесів,  механізмів  функціонування  такої  економіки  й 
обмеження  науковець  пропонує  основні шляхи  розбудо-
ви  ефективної  форми  держави  як  основи  забезпечення 
розв’язання суперечностей трансформаційних процесів  і 
детінізації економіки [8].

Щодо оподаткування легальної заробітної плати, то по-
даток на  доходи фізичних  осіб  (далі  – ПДФО)  є формою 
індивідуального  прибуткового  оподаткування,  яка  ґрунту-
ється на взаємовідносинах між державою та громадянами 
на основі вилучення частини їхнього доходу для створення 
централізованого грошового фонду держави з метою вико-
нання її функцій. Базою оподаткування ПДФО є загальний 
оподатковуваний дохід. Загальний оподатковуваний дохід – 
це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахо-
ваний (виплачений, наданий) на користь платника податку 
протягом звітного податкового періоду [4, c. 38]. 

Зазначимо, що заробітна плата, з якої сплачені всі вста-
новлені податки, є важливим складником сутності тіньо-
вої економіки країни, що, безперечно, впливає на еконо-
мічний розвиток сучасної України.

В. Данилишин і О. Стефанків проаналізували систему 
оподаткування зарплати в Україні порівняно з іншими кра-
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їнами стосовно напрямів детінізації економіки. Відповід-
но до ст. 14.1.48 Податкового Кодексу України заробітна 
плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші за-
охочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються 
платнику податку у зв’язку з відносинами трудового най-
му згідно із законом [1]. У підсумку дослідження було зро-
блено  відповідні  висновки  щодо  можливості  детінізації 
ринку праці, а саме: спрощення системи адміністрування 
податків і податкового законодавства, зменшення відраху-
вань до соціальних фондів, поліпшення якості державних 
послуг і зменшення кількості податкових пільг [3].

Легалізація  зайнятості  та  детінізація  заробітних  плат  є 
передумовами  стабілізації  Державного  бюджету  та  досяг-
нення цілей реформування системи пенсійного страхування.

Соціальна  незахищеність  і  неможливість  реалізації  со-
ціальних  гарантій  нелегально  працюючими  або  тими,  хто 
частково  отримує  тіньову  заробітну  плату,  призводить  до 
зростання  рівня  бідності  в  країні. Маніпуляції  з  розміром 
офіційних доходів дозволяють нелегально працюючим і ле-
гально працюючим  із низькою офіційною заробітною пла-
тою необґрунтовано отримувати від держави соціальну під-
тримку, що може негативно позначитися на результативності 
вирішення завдань реформи системи соціальної підтримки. 

Основним принципом реалізації  заходів  із детінізації 
заробітних плат має стати покращення умов ведення біз-
несу й оплати праці сумлінних платників податків. 

Серед  основних  напрямів  детінізації  оплати  пра-
ці,  які  зараз  широко  дискутуються,  слід  виділити  такі: 
зменшення навантаження на оплату праці податками та 
страховими внесками, посилення  зв’язку між фактично 
сплаченими страховими внесками та розміром пенсійно-
го  забезпечення,  перерозподіл  розмірів  страхових  вне-
сків між працюючим  і  роботодавцем,  посилення  відпо-
відальності за ухилення від сплати податків і страхових 
внесків,  покращення  адміністрування  податків,  запро-
вадження  індикативних  заробітних  плат,  підвищення 
якості соціальних послуг. Розглянемо ці напрями більш 
детально.

1. Перерозподіл обсягів страхових внесків між праців-
ником  і роботодавцем. З одного боку, досвід розвинутих 
країн  свідчить  про  те, що  розмір  страхових  внесків,  які 
сплачує роботодавець, зазвичай є меншим, ніж внесок пра-
цюючого. Тому прихильники цього  заходу наголошують 
на  необхідності  перерозподілу  внесків.  Проте  наявність 
причинного зв’язку між співвідношенням внесків робото-
давця й працівника та рівнем тіньової економіки поки за-
лишається дискусійним питанням. Опоненти цієї позиції 
стверджують, що такий перерозподіл не матиме значення, 
оскільки для працівника важливим є розмір отримуваних 
коштів у формі оплати праці, а для роботодавця – фактич-
на вартість трудових ресурсів. Тому сторони продовжува-
тимуть домовлятися (як за наявних умов, так і в разі пере-
розподілу внесків). Крім того, опоненти стверджують, що 
реалізація  цього  заходу  призведе  до  зменшення  розміру 
«чистої» заробітної плати.

2. Запровадження «періоду очікування» для осіб, які не 
сплачували страхові внески до пенсійної системи. Осно-
вна  ідея  цього  заходу,  який  запропонований  експертами 
Інституту економічних досліджень і політичних консуль-
тацій,  полягає  у  підвищенні  віку  виходу  на  пенсію  для 
осіб, які не сплачували внески до пенсійної системи або 
сплачували їх не в повному обсязі.

3. Посилення  зв’язку між фактично  сплаченими  стра-
ховими  внесками  та  розміром  пенсійного  забезпечення. 

Основою для забезпечення цього заходу є пенсійна рефор-
ма. Натомість тінізація оплати праці залишається ризиком 
для запровадження накопичувального складника пенсійної 
системи. Оскільки наразі схема нарахування пенсій за цим 
складником є непрозорою, а відповідна роз’яснювальна ро-
бота з населенням не проводиться, то схильність до перебу-
вання в нелегальному секторі в осіб, які мають брати участь 
у пенсійній системі ІІ рівня, може зрости. 

4. Посилення відповідальності за ухилення від сплати 
податків і страхових внесків і покращення їх адміністру-
вання. Відсутність етичних норм щодо сплати податків  і 
страхових  внесків  у  суспільстві  має  компенсуватися  за-
провадженням жорстких санкцій за порушення законодав-
ства у сфері оплати праці.

5. Запровадження індикативної заробітної плати з ме-
тою обчислення  внесків  до Пенсійного  та  інших фондів 
соціального страхування [10, c. 27–29].

Отже,  ринок  праці  в  Україні  характеризується  висо-
ким  рівнем  тінізації,  що  зумовлено  такими  факторами: 
низький  рівень  заробітної  плати  в  державному  секторі 
економіки, надмірний податковий тягар, складна система 
оподаткування, нестабільність податкового законодавства, 
низька якість державних послуг (передусім тих, що стосу-
ються життєзабезпечення громадян і надаються медични-
ми установами, закладами освіти та комунальними служ-
бами, а розширення мережі платних послуг не призводить 
до поліпшення їхньої якості). 

Подолання  тіньової  економіки  та  корупції  є  необхід-
ною умовою входження України до ЄС і найголовнішою 
проблемою України на шляху до європейської спільноти, 
отже,  необхідно  проводити  комплексну  політику  детіні-
зації економіки. Стратегічним пріоритетом у системі ви-
щевикладених заходів має стати формування повномасш-
табної  системи  соціального  страхування,  що  сприятиме 
отриманню заробітної плати на легальних правових заса-
дах. Проблему детінізації заробітної плати варто вирішу-
вати, залучаючи до безпосередньої активної участі найма-
них працівників.

Хочемо  погодитися  з  Г.  Куліковим,  який  вважає,  що 
основний  акцент  стосовно  детінізації  зарплат  в  Україні 
варто  зробити  не  на  підвищенні  мінімальної  заробітної 
плати, а на впровадженні економічної моделі збалансова-
ного формування та підвищення реальної заробітної пла-
ти. За такого підходу зростання середньої заробітної плати 
«підтягне» й мінімальну. Тому для детінізації зарплат по-
трібно зміцнювати економіку як на макро-, так і на мікро-
економічному  рівнях. Необхідно  додержуватися  виваже-
них підходів у регіональній, галузевій політиці, особлива 
увага має приділятися розвитку вітчизняного виробництва 
[6]. Також потрібно підвищувати рівень оплати праці й до-
ходів  у  всіх  сферах  і  видах  економічної  діяльності. Прі-
оритетним  завданням  на  2018  рік  має  стати  поступовий 
перехід від дешевої до гідно оплачуваної праці, що вико-
нуватиме роль мотиватора для повернення працівників до 
офіційного  сектора  економіки  та  сприятиме  збільшенню 
їхніх доходів, а також надходжень до бюджетів усіх рівнів 
і соціальних фондів.

Потребує посилення й соціальний діалог шляхом удо-
сконалення  структури  системи  через  компромісну  трис-
торонню угоду профспілки, підприємців  і представників 
держави в особі урядових організацій, що передбачає під-
вищення  статусу  органів  соціального  партнерства  як  на 
загальнодержавному, так і на галузевому й регіональному 
рівнях. 
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акТУальНі ПРОблЕМи ПРаВОВОЇ ОхОРОНи біОСфЕРНих ЗаПОВідНикіВ

LEGAL ISSUES OF SAFEGUARD THE BIOSPHERE RESERVES
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к.ю.н., доцент кафедри екологічного права
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Статтю присвячено комплексному дослідженню актуальних питань правової охорони біосферних заповідників в умовах сучасної 
земельної реформи. Всебічно обгрунтовується необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів, що стосуються поруше-
ної проблеми. Запропоновано прийняття профільного законодавства, яким має бути визначено завдання, науковий профіль, характер 
функціонування й режим територій біосферного заповідника.

Ключові слова: природно-заповідний фонд України, правова охорона, біосферний заповідник, законодавство.

Статья посвящена комплексному исследованию актуальных вопросов правовой охраны биосферных заповедников в условиях со-
временной земельной реформы. Всесторонне обосновывается необходимость усовершенствования действующих нормативно-право-
вых актов, касающихся поднятой проблемы. Предложено принятие профильного законодательства, которым должны определяться 
задачи, научный профиль, характер функционирования и режим территорий биосферного заповедника.

Ключевые слова: природно-заповедный фонд Украины, правовая охрана, биосферный заповедник, законодательство. 

The article focuses on the complex analysis of actual issues of legal regulation of the protection of biosphere reserves during the current land 
reform. The necessity of the improvement of the legislation in force with the purpose of effective use of land resources is thoroughly grounded in 
this article. Were proposed adoption of the specialized legislation, which should determine the tasks, scientific profile, the nature of the functioning 
and the regime of the territories of the biosphere reserve.

Key words: Ukrainian natural preserved fund, legal protection, biosphere reserve, legislation.

Категорію «правова охорона» можна розглядати в ши-
рокому та вузькому значенні. У широкому значенні – це 
сукупність регулятивних правовідносин, у яких опосеред-
ковуються економічні, організаційні, науково-технічні за-
ходи, яких спрямовано на забезпечення належного стану 
об’єкта  охорони.  Здійснення  цих  заходів  можливо  через 
реалізацію державно-владного впливу на поведінку учас-
ників суспільних відносин. У вузькому значенні поняття 
правової  охорони  змістовно  різниться  в  залежності  від 
сфери її здійснення [1, c. 73].

Правова  охорона  біосферних  заповідників  є  різно-
видом  правової  охорони  природно-заповідного  фонду, 
оскільки  біосферні  заповідники  належать  до  природних 
територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду,  а  їх 
території  є  власністю  Українського  народу.  Відповідно, 
основною кваліфікуючою ознакою правової охорони при-
родно-заповідного  фонду  є  реалізація  охорони  у  відпо-
відності до принципу «заповідності». Вказаний принцип 
полягає  у  встановленні  заборони  будь-якого  втручання 
у  природний  стан  довкілля,  якщо  воно  суперечить меті, 
для досягнення якої створюється відповідний заповідний 
об’єкт або комплекс [2].

З  іншого  боку,  «заповідність»  може  розглядатися  як 
режим  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фон-
ду,  під  яким  розуміється  сукупність  науково-обґрунто-
ваних  екологічних  вимог,  норм  і  правил,  які  визначають 
правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, 
характер допустимої діяльності  в них, порядок охорони, 
використання і відтворення їх природних комплексів [2].

Як слушно зазначено В. В. Петровим, правова охорона 
природи є сукупністю встановлених державою правових 
норм і правовідносин, які виникають на підставі їх засто-
сування, та які спрямовано на виконання заходів щодо збе-
реження  довкілля,  раціонального  використання  природ-
них  ресурсів,  оздоровлення  навколишнього  середовища, 

що  охоплює  людину  на  користь  теперішніх  і  майбутніх 
поколінь.  Також  науковцем  виокремлено  зміст  правової 
охорони природи, а саме:

– перелік охоронюваних об’єктів природи, який визна-
чено на законодавчому рівні;

–  сукупність  попереджувальних,  заборонних,  віднов-
лювальних, каральних і заохочувальних норм;

– заходи щодо контролю за станом природного серед-
овища й виконанням вимог його охорони; 

–  відповідальність  за  порушення  природоохоронного 
законодавства й відшкодування заподіяної шкоди довкіл-
лю [3, c. 32].

Таким чином,  на форму  здійснення,  принципи  та  за-
ходи  правової  охорони  безперечно  впливають  об’єкт  та-
кої охорони, правові норми, якими врегульовано охорону 
біосферних заповідників, заходи контролю та відповідаль-
ності за порушення заповідного режиму. 

Визначення  біосферного  заповідника  як  об’єкта  пра-
вової  охорони  у  чинному  законодавстві  не  міститься. 
Правове  регулювання  використання  цієї  групи  природ-
но-заповідного  фонду  здійснюється  у  відповідності  до: 
Конституції України (наприклад, ст. ст. 13, 16, 66) [4], За-
кону України «Про охорону навколишнього середовища» 
(визначено правові, економічні та соціальні основи орга-
нізації  охорони  навколишнього  природного  середовища 
в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь) [5], Закону 
України  «Про  природно-заповідний  фонд  України»  (ви-
значено  основи  організації  та  охорони  ефективного  ви-
користання природно-заповідного фонду України,  умови 
відтворення  його  природних  комплексів  та  об’єктів)  [2] 
тощо.

Біосферні  заповідники  як  природоохоронні  науково-
дослідні установи з міжнародним статусом – це значні при-
родні  території  (акваторії), що  суворо охороняються,  які 
не відчувають локального впливу перетворених людиною  
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навколишніх  ландшафтів.  Їх  створюють  для  збереження 
в  природних  станах  типових  природних  комплексів  біо-
сфери,  здійснення  фонового  екологічного  моніторингу, 
вивчення  навколишнього  природного  середовища,  його 
змін під дією антропогенних факторів. Біосферні заповід-
ники займають великі території зі складною функціональ-
ною структурою, набором екосистем високої цінності як 
біосферних  еталонів,  можливостями  відстежування  дов-
гострокових  змін  у  біосфері. Ці  заповідники  створюють 
на базі природних заповідників, національних природних 
парків, до їх складу включають території та об’єкти при-
родно-заповідного фонду інших категорій та земель. 

У межах біосферних заповідників загальноприйнятим 
є виокремлення таких «зон» в залежності від їх функціо-
нального призначення:

– заповідна зона, в якій зберігаються і відновлюються 
найбільш цінні та мінімально порушені антропогенними 
факторами  природні  комплекси,  генофонд  рослинного  і 
тваринного світу;

– буферна  зона,  яка  виділяється  з метою запобігання 
негативному  впливу на  заповідну  зону  господарської  ді-
яльності на прилеглих територіях;

– зона антропогенних ландшафтів, що об’єднує тери-
торії із землекористуванням, лісокористуванням, поселен-
нями, рекреацією та іншими видами господарської діяль-
ності [2].

У біосферних заповідниках можуть виділятися також 
території  регульованого  заповідного  режиму  (регіональ-
ні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища). За-
вдання,  науковий  профіль,  характер  функціонування  й 
режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
визначаються  в  положеннях  про  них. Щодо  біосферних 
заповідників,  то  положення  повинно  бути  розробленим 
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони 
навколишнього  природного  середовища,  проте  їх  право-
вий статус не встановлено. 

Доцільним видається звернення уваги на Положення про 
Проект організації території біосферного заповідника та охо-
рони його природних комплексів, яким визначено завдання, 
зміст,  порядок  розроблення,  затвердження  і  впровадження 
документації щодо  організації  території  біосферного  запо-
відника.  Одним  із  пріоритетних  завдань  складення  такого 
проекту є проведення науково обґрунтованого функціональ-
ного зонування території заповідника та встановлення тери-
торіально диференційованого режиму охорони, відтворення 
та використання його природних комплексів [6].

Крім того, Указом Президента від 26 листопада 1993 р. 
№ 563/93 затверджено лише перелік біосферних заповід-
ників  в  Україні,  що  включені  Бюро  Міжнародної  коор-
динаційної  ради  з  програми ЮНЕСКО  «Людина  та  біо-
сфера» до міжнародної мережі біосферних заповідників, 
створеної з метою збереження природи  і проведення на-
укових досліджень у найцінніших екосистемах Землі. До 
вказаного  переліку  включено:  «Асканію-Нову»,  Чорно-
морський  та  Карпатський  біосферні  заповідники  [7]  (на 
сьогоднішній  день  перелік  біосферних  заповідників  на-
раховує 669 об’єктів, у т. ч. 16 транскордонних, загальна 
площа яких складає більше 680 млн. га сухопутних, при-
бережних і морських територій, включаючи основні типи 
екосистем та рівні економічного розвитку) [8].

Виходячи з вищезазначеного, а також з конституційної 
норми про те, що засади використання природних ресур-
сів визначаються виключно законами (ст. 92) [4], необхід-
ним вбачається прийняття Закону України «Про біосферні 
заповідники», у якому визначити завдання, науковий про-
філь,  характер  функціонування  й  режим  територій  біо-
сферного заповідника.

Реалізація таких правових змін у регулюванні біосфер-
них  заповідників  стане  основою  для  подальших  дій,  які 
визначено міжнародною спільнотою пріоритетними в цій 
сфері, а саме:

1. Сукупність дій, які направлено на збереження біоло-
гічного розмаїття, відновлення і підвищення якості еколо-
гічних системних послуг, стимулювання сталого викорис-
тання природних ресурсів біосферних заповідників.

2. Сукупність дій, які направлено на участь у побудові 
стійких,  здорових  і  справедливих  товариств,  які функці-
онують  у  гармонії  з  біосферою.  Населення  планети  все 
більше концентрується в міських агломераціях, зокрема в 
прибережних районах біосферних заповідників, що при-
зводить  до  надмірної  експлуатації  та  нестійкого  вико-
ристання  обмежених  природних  ресурсів,  прискоренню 
процесів  забруднення  та  погіршення  стану  біосферних 
заповідників. 

3. Сукупність дій, які направлено на сприяння розви-
тку  науки  про  біорізноманіття  та  створення  потенціалу 
сталого  розвитку.  Наука  сталого  розвитку  являє  собою 
комплексний,  проблемно  орієнтований  підхід,  який  спи-
рається  на  використання  міждисциплінарного  спектру 
наукових,  традиційних  і місцевих  знань для  визначення, 
осмислення  і  вирішення  екологічних  проблем. Викорис-
тання такого підходу на рівні біосферного заповідника ви-
магає взаємодії між усіма зацікавленими сторонами, у т. ч. 
вченими, розробниками політики, представниками місце-
вих громад та приватного сектору. 

4. Сукупність дій, які направлено на підтримку заходів 
щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та інших гло-
бальних екологічних змін і адаптації до них. Зміна клімату 
залишається однією з найактуальніших проблем людства. 
Особлива цінність біосферних заповідників у можливос-
тях, які вони набувають у зв’язку зі зміною клімату з точки 
зору пом’якшення наслідків кліматичних змін і адаптації 
до їх впливу [8]. 

Загалом  Всесвітня  мережа  біосферних  заповідників, 
що складається  з  ефективних моделей забезпечення ста-
лого розвитку до 2025 р. повинна перетворитися на комп-
лексну глобальну мережу навчальних  і демонстраційних 
майданчиків по використанню інновацій в інтересах ста-
лого розвитку. Як тільки біосферні заповідники досягнуть 
оптимального рівня функціональності, вони стануть осно-
вною платформою взаємодії між наукою, політикою і сус-
пільством на місцевому, національному, регіональному та 
глобальному рівнях в інтересах людства.

Розвиток  наукових  та  організаційних  засад  заповід-
ної справи в Україні значною мірою зумовлюється дена-
туралізацією  природних  екологічних  систем,  яка  дедалі 
посилюється  у  глобальному  та  регіональному масштабі. 
У  зв’язку  з  цим особливого  значення набувають підтри-
мання  природного  ходу  основних  екологічних  процесів, 
збереження  унікальних  та  типових  екологічних  систем, 
всього  різноманіття  генетичних  ресурсів  біосфери,  які 
нині перебувають під загрозою знищення через надмірну 
експлуатацію природних ресурсів та деструкцію ландшаф-
тів. Тому, необхідним вбачається реалізація цілей, які пе-
редбачено Лімським планом дій для програми ЮНЕСКО  
«Людина і біосфера», а саме:

– розвиток і зміцнення в рамках моделей сталого роз-
витку;

–  поширення  інформації  про  накопичений  досвід,  а 
також створення умов, що сприятимуть поширенню і ви-
користанню цих моделей по всьому світу;

– сприяння проведенню оцінки та забезпечення висо-
кої якості управління біосферними заповідниками, страте-
гій і політики в галузі сталого розвитку та планування, а 
також сталого функціонування установ;

– надання допомоги державам-членам і зацікавленим 
сторонам  у  якнайшвидшому  досягненні  цілей  в  області 
сталого розвитку шляхом обміну досвідом, зокрема, через 
вивчення та апробування стратегій, технологій та іннова-
цій в галузі сталого управління біологічним різноманіттям 
і природними ресурсами, а також пом’якшення наслідків 
зміни клімату та адаптації до них [10].
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Враховуючи  стан  біосферних  заповідників  в Україні, 
автор приходить до  висновку про необхідність прийнят-
тя  профільного  законодавства  для  визначення  правового 
положення біосферних заповідників. З іншого боку, акту-
альним для Української держави є втілення міжнародних 

стандартів  правової  охорони  біосферних  заповідників,  а 
також Лімського плану дій для програми ЮНЕСКО «Лю-
дина і біосфера» до 2025 р., який повинен стати програм-
ним документом для правової охорони біосферних запо-
відників.
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ТиПОлОгія як ЗаСіб УдОСкОНалЕННя ПРаВОВОгО РЕгУлЮВаННя 
адМіНіСТРаТиВНО-ПРаВОВих РЕжиМіВ

TYPOLOGY AS A TYPE OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION 
OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGIMES

Веселов М.Ю.,
к.ю.н., доцент, с.н.с.,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Криворізький факультет Національного університету 

«Одеська юридична академія»

У статті, на підставі попереднього аналізу низки наукових робіт, робиться висновок про відсутність у правовій науці уніфікованої 
класифікації адміністративно-правових режимів. Обґрунтовується доцільність введення до теорії систематизації адміністративно-право-
вих режимів таких категорій, як «тип» та «типологія» правового режиму. На прикладі особливих правових режимів доводиться значення 
типології для удосконалення адміністративно-правового регулювання такого типу режимів.

Ключові слова: адміністративно-правовий режим, особливий правовий режим, тип, типологія, гібридний (змішаний) особливий пра-
вовий режим.

В статье, на основании предварительного анализа ряда научных работ, делается вывод об отсутствии в правовой науке унифици-
рованной классификации административно-правовых режимов. Обосновывается целесообразность введения в теорию систематиза-
ции административно-правовых режимов таких категорий, как «тип» и «типология» правового режима. На примере особых правовых 
режимов доказывается значение типологии для совершенствования административно-правового регулирования такого типа режимов.

Ключевые слова: административно-правовой режим, особый правовой режим, тип, типология, гибридный (смешанный) особый 
правовой режим.

The article, based on a preliminary analysis of a number of scientific papers, concluded that there is no unified classification of administra-
tive and legal regimes in legal science. It is noted that scientific achievements on the classification of administrative and legal regimes should 
be brought closer to the contemporary problems of law-making. The urgency of this issue can be clearly seen in the example of the latest legal 
acts adopted by the government (laws of Ukraine, decrees of the President, decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine, 
resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine) in connection with the occupation of the Crimea, the military conflict in the East of Ukraine, etc. 
The rationale for the introduction in the theory of the systematization of administrative and legal regimes of such terms as “type” and “typology” 
of the legal regime.

The importance of typology (as a method of scientific cognition) for improving the administrative and legal regulation of this type of regimes is 
demonstrated on the example of special legal regimes (the regime of the emergency environmental situation, the state of emergency, the martial 
law regime). Analysis of the Ukrainian legislation allows us to highlight their significant signs and conditions of introduction. In addition, attention 
is drawn to the fact that each of these legal regimes has its own characteristics that make certain changes in the scope of the rights and obliga-
tions of individuals and legal entities, the activities of public authorities. Restriction of rights and the introduction of additional duties, other legal 
and organizational measures are due to the purpose of introducing special regimes – ensuring the safety of citizens and the state in emergency 
conditions. The article draws attention to the fact that the regime of the “antiterrorist operation”, which takes place on the territory of the Donetsk 
and Lugansk regions “de-jure”, goes beyond the limits of the antiterrorist operation envisaged by the Law of Ukraine “On Combating Terrorism”, 
and “de-facto” can be classified as special legal regimes, but not typical, but hybrid (mixed).

Key words: administrative-legal regime, special legal regime, type, typology, hybrid (mixed) special legal regime.

Інститут  «правових  режимів»  привертає  увагу  ба-
гатьох  вчених.  Це  обумовлено  специфікою  правового 
регулювання,  характером  впливу  правового  режиму  на 
соціальні  процеси.  Дослідження  питань,  пов’язаних  із 
правовими режимами, має не лише теоретичний, а й прак-
тичний сенс. У зв’язку із ситуацією, в якій наша країна пе-
ребуває з 2014 р., було прийнято у новому форматі Закон 
України «Про правовий режим воєнного стану» (2015), За-
кон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території Укра-
їни» (2014), у процесі прийняття перебуває законопроект 
«Про  особливості  державної  політики  із  забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупова-
ними територіями в Донецькій  та Луганській областях». 
Нещодавно  Президент  України  затвердив  рішення  Ради 
національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) від 
13 вересня 2017 р. «Про Концепцію забезпечення контр-
розвідувального режиму в Україні». Вказане підкреслює 

актуальність  подібного  роду  досліджень,  адже  наукове 
осмислення  різноманітних  аспектів  правових  режимів 
дозволяє знайти компроміс між вимушеним обмеженням 
конституційних прав людини чи встановленням додатко-
вих вимог (обов’язків) та принципом верховенства права.

Різноманітні аспекти правових режимів знайшли відо-
браження у працях А.В. Басова, В.В. Бєлєвцевої, В.В. Бі-
бік, О.В. Дьяченка, О.М. Єщука, С.В. Ківалова, Н.В. Кова-
ленко, Д.Д. Коссе, О.О. Крестьянінова, С.О. Кузніченка, 
С.О. Магда, Р.І. Мельника, Т.П. Мінка, В.Я. Настюка тощо. 
Згадані  вчені  зробили  суттєвий  внесок  у  розвиток  адмі-
ністративно-правової думки, однак об’єктивні обставини 
соціально-політичного  характеру  вимагають  подальших 
наукових розвідок у цьому напрямку.

Метою  цієї  статті  є  обґрунтування  доцільності  та 
практичного  значення  (для  удосконалення  правової  ре-
гламентації) впровадження у теорію систематизації адмі-
ністративно-правових  режимів  такого  методу  наукового 
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пізнання,  як  типологія.  Було  проаналізовано  погляди  на 
класифікацію адміністративно-правових режимів, доведе-
но існування підтипу «гібридних» (змішаних) особливих 
правових режимів.

Під  правовим  режимом  розуміють  певний  порядок 
правового  регулювання,  який  забезпечується  через  осо-
бливе поєднання залучених для його здійснення способів, 
методів та типів правового регулювання [1, с. 216]. І.О. Со-
колова вважає, що поняття «правовий режим» пов’язане з 
терміном «влада», оскільки перший є невід’ємною озна-
кою влади, її устрою, функціонування та соціальної спря-
мованості.  Тому  він  є  органічною  частиною  державних 
і  політичних  режимів,  які  перетворюються  в  юридичну 
форму,  практично  встановлюються  та  реально  здійсню-
ються саме за допомогою правових режимів. Правовий ре-
жим характеризується не лише спрямованістю правового 
регулювання, а й ступенем його сприятливості або неспри-
ятливості для інтересів різних суб’єктів права, жорсткості 
юридичного регулювання, є особливою атмосферою, спе-
цифічною формою, підсистемою правового регулювання 
[2, с. 9]. Вчена розмежовує публічно-правовий та приват-
ноправовий  режими,  оскільки  вони  встановлюють  різні 
моделі регулювання для різних базових ситуацій, у яких 
громадяни  зустрічаються  або  з  іншими  суб’єктами  при-
ватного права, або з організованою державністю [2, с. 12].

В  адміністративно-правовій  науці  традиційно  вжи-
вається  термін  «адміністративно-правові  режими».  Най-
більш поширеним вважається визначення цього поняття як 
певного поєднання адміністративно-правових засобів ре-
гулювання, опосередкованого імперативним методом юри-
дичного впливу, який виявляється в тому, що суб’єкти пра-
вовідносин займають юридично нерівні позиції [3, с. 269].  
О.О. Крестьянінов слушно зауважує, що, незважаючи на 
відмінності  у  розумінні  поняття  адміністративно-право-
вих режимів, більшість учених одностайні в тому, що  їх 
застосування  пов’язане  зі  специфічними  умовами  (си-
туаціями)  в  державній  діяльності  й  суспільному  житті, 
чим підкреслюють  їх особливий характер  [3,  с.  269]. На 
сьогодні  аналіз  законодавства  дозволяє  виділити  велику 
кількість різноманітних адміністративно-правових режи-
мів. Їх характерними ознаками є: визначена спеціальними 
нормами  права  поведінка  фізичних  та  юридичних  осіб; 
вимушена  детальна  регламентація  діяльності  державних 
органів  і  громадських  організацій;  введення  додаткових 
правил  або  вилучення  з  загальнообов’язкових  правових 
норм;  встановлення  особливого  контролю  за  належним 
дотриманням правопорядку в сфері дії особливого режиму 
і встановлення деяких обмежувальних заходів [4, с. 201].  
Зміст кожного адміністративно-правового режиму як пев-
ного поєднання адміністративно-правових засобів розкри-
вається через такі елементи, як: мета, імперативний метод 
правового  регулювання,  «режимні»  правила,  спеціаль-
ні  державні  органи  (служби),  на  які  покладено  завдання 
здійснення мети адміністративно-правового режиму, від-
повідальність за порушення «режимних» норм, особливі 
адміністративно-правові засоби встановлення і форми ви-
никнення прав та обов’язків, способів юридичного впли-
ву,  захисту  прав,  визначення  просторово-часових  рамок 
дії адміністративно-правового режиму [3, с. 269–271].

Т.П. Мінка зауважує, що адміністративно-правовий ре-
жим може включати також норми та засоби забезпечення 
інших галузей права (цивільного, трудового, кримінально-
процесуального – В. М.), однак головними кваліфікуючи-
ми ознаками, що визначають відповідний правовий режим 
саме як адміністративно-правовий,  є  те, що він встанов-
люється  та  забезпечується  державою  з  метою  реалізації 
публічних  інтересів;  переважно  закріплюється  у  нормах 
адміністративного права  [5,  с.  524]. Для  з’ясування  осо-
бливостей адміністративно-правових режимів, враховую-
чи їх різноманітність, в теорії існує низка підходів щодо їх 
класифікації.

С.О. Кузніченко в одній зі своїх публікацій, посилаю-
чись на наукову роботу С.С. Алексєєва [6, с. 187], конста-
тує, що в науці вже склався підхід щодо поділу правових 
режимів на первинні  (загально-забороняючі та загально-
дозволяючі режими й режими галузей права) та вторинні, 
або спеціальні режими (режим конкретних об’єктів). Од-
нак не можна ставити в один ряд галузевий та спеціальний 
правові  режими,  оскільки  це  правові  феномени  різного 
рівня  правового  усвідомлення  [7,  с.  110]. О.В. Дьяченко 
пропонує розширену класифікацію адміністративно-пра-
вових  режимів:  за  масштабом  волі  громадян  і  органі-
зацій  у  використанні  своїх  можливостей  для  реалізації 
суб’єктивних  прав  (пільгові  та  обмежуючі  режими);  за 
глибиною змін у конституційному статусі громадян і ор-
ганізацій (звичайні та надзвичайні режими); за часом дії 
(постійні або короткочасні, ситуаційні режими); за терито-
рією дії (режими, що діють на всій території України або 
в окремих її регіонах чи місцях); за окремими об’єктами і 
т. ін. [8, с. 269–270]. Дещо відмінною є класифікація, яку 
у своїх працях пропонують С.С. Маілян та В.Б. Рушайло, 
поділяючи адміністративно-правові режими на три групи: 
безпеки держави; безпеки суспільства; комплексні режи-
ми,  що  переслідують  мету  підтримки  обороноздатності 
країни,  суспільної  безпеки  і  безпеки  громадян  в  умовах 
настання  надзвичайних  ситуацій  (надзвичайні  режими). 
У  разі  надзвичайних  ситуацій  вимагається  інший  нор-
мативний  вплив,  ніж  той,  який  діє  в  звичайних  умовах  
[9, с. 25; 10, с. 39–40].

Окремі вчені за результатами своїх досліджень вводять 
до  наукової  термінології  нові  терміни  або  пропонують 
суб’єктивні  тлумачення  вже  існуючих.  Так,  Н.В.  Кова-
ленко пропонує авторське поняття «комплексних адміні-
стративно-правових  режимів»  [11,  с.  413].  Р.І.  Мельник 
разом  із  Т.П.  Чубко  ведуть  розмову  про  спеціальні  дис-
кримінаційні  правові  режими  [12,  с.  127].  В.Я.  Настюк 
та  В.В.  Бєлєвцева  оперують  терміном  «функціональний 
адміністративно-правовий  режим»  [13,  с.  48].  У  своєму 
дисертаційному дослідженні В.В. Бєлєвцева згадує також 
про базові функціональні адміністративно-правові режи-
ми [14, с. 12]. С.О. Кузніченко концентрує увагу навколо 
поняття «екстремальні адміністративно-правові режими» 
[15, с. 377–378], причому зазначає, що «екстремальні ре-
жими» – ширше поняття, яке включає в себе й надзвичайні 
режими.

Отже,  можна  зробити  один  із  попередніх  висновків, 
що в адміністративно-правовій науці не  існує уніфікова-
ної  класифікації  адміністративно-правових  режимів.  Це 
обумовлюється широким колом суспільних відносин, які 
мають «режимний» характер регулювання. Н.В. Ковален-
ко переконана у неефективності дослідження адміністра-
тивно-правових  режимів  через  критерії  їх  класифікації. 
На думку вченої, з урахуванням виникнення нових видів 
суспільних  відносин, що  потребують  правового  регулю-
вання, визначення всіх можливих видів адміністративно-
правових режимів не впливає на якість публічного управ-
ління [11, с. 413]. Проте у цьому питанні ми схиляємося 
до позиції Т.П. Мінки, яка вважає, що класифікація адміні-
стративно-правових режимів спрямована на більш глибо-
ке вивчення аналізованого явища, а дослідження критеріїв 
класифікації адміністративно-правових режимів дозволяє 
з’ясувати їх зміст, визначити місце та значення в системі 
правових режимів  [5,  с.  176]. Наукові  здобутки  з питань 
класифікації  адміністративно-правових  режимів  мають 
бути  наближені  до  сучасних  проблем  правотворчості.  Із 
тих прикладів класифікацій, які на сьогодні представлені 
у наукових роботах, можна побачити, що деякі конкретні 
правові режими за різними критеріями одночасно потра-
пляють до різних груп. Такий загальний підхід дозволяє 
побачити  різнобічність  їх  структури,  особливі  риси  (що 
збагачує теоретичне уявлення про них), проте не впливає 
на  якість  законодавчого  процесу  з  питань  регламентації 
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адміністративно-правових  режимів.  Наукові  аспекти 
систематизації  правових  режимів  мають  знаходити  без-
посереднє  втілення  у  відповідних  законах.  Особливо  це 
стосується  т.  зв.  «жорстких»  адміністративно-правових 
режимів, які суттєво обмежують конституційні права фі-
зичних та юридичних осіб.

Вважаємо, що до адміністративно-правової науки має 
бути  введено  таку  категорію,  як  «тип  адміністративно-
правового режиму» та «типологія адміністративно-право-
вих режимів». У словниках слово «тип» (від фр. type, від 
грецьк. typos – відбиток, форма, зразок) означає зразок, мо-
дель для групи предметів, форму чого-небудь [16, с. 675]. 
Типологія  –  вид  наукової  систематизації,  класифікація 
чогось за спільними ознаками [16, с. 675]. У правовій на-
уці  ці  терміни можна побачити у  сполученні  «типологія 
держав», «правовий тип (сім’я)», «тип правового регулю-
вання». Типологія держав – це класифікація груп держав 
за спільними для них ознаками, які визначають сутнісну 
характеристику цих груп держав [17, с. 65]. Термін «пра-
вовий тип (сім’я)» – це узагальнююча теоретична модель 
правового  змісту,  яка має штучний  характер. Вона  є  ре-
зультатом наукової  класифікації  (типології). Кожний  тип 
правової системи складається з підтипів – груп правових 
систем, об’єднаних більш тісною подібністю суттєвих рис 
правових засобів, що їм властиві [18, с. 308–309].

Виділення  певного  типу  адміністративно-правових 
режимів  сприятиме  окресленню  найсуттєвіших  та  най-
характерніших його рис, які простежуватимуться у будь-
якій  комбінації  фактичних  та  юридичних  ознак  того  чи 
іншого правового режиму, який належить до цього типу. 
Спрямованість та призначення правових режимів одного 
типу також буде мати загальні риси,  за винятком деяких 
варіацій. У межах одного типу правових режимів можуть 
бути виділені підтипи.

Серед  низки  спеціальних  правових  режимів  виділи-
мо  такий  тип,  як  «особливі  адміністративно-правові  ре-
жими». У словнику української мови слово «особливий» 
означає  «той,  який  чимось  виділяється  серед  інших,  не 
такий,  як  інші,  не  схожий  на  інші;  незвичайний,  винят-
ковий»,  або  «який  має  спеціальне  завдання,  призначен-
ня» [19, с. 779]. Попередньо до цього типу слід віднести:  
а) правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуа-
ції; б) режим надзвичайного стану; в) режим воєнного ста-
ну. Раніше ми наводили приклади, коли вчені ці правові 
режими  називали  «надзвичайними»,  «екстремальними», 
«дискримінаційними». Але  законодавець у дефініції  цих 
режимів чітко зазначає, що це – особливі правові режими. 
Ознайомлення з Законами України «Про зону надзвичай-
ної екологічної ситуації», «Про правовий режим надзви-
чайного  стану»,  «Про  правовий  режим  воєнного  стану» 
дозволяє виділити найсуттєвіші ознаки (умови) введення 
таких режимів: тимчасове, зумовлене загрозою, обмежен-
ня конституційних прав і свобод людини і громадянина та 
прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень; межі території, на якій вводить-
ся один з приведених станів або екологічна ситуація; вво-
диться Указом Президента України, який підлягає затвер-
дженню Верховною Радою України.

Кожен  із наведених режимів має вказані раніше най-
суттєвіші ознаки. Також можна простежити певну града-
цію змін «нормального» життя громадян, громади, держа-
ви в цілому, які обумовлені введенням особливих режимів. 
Так, до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням 
і  здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, 
разом із правоохоронними органами у встановленому за-
коном порядку залучаються військові формування згідно 
з  їх  призначенням  та  специфікою  діяльності.  У  систе-
мі  органів  публічного  адміністрування  з’являються  такі 
суб’єкти,  як  військове  командування,  військові  адміні-
страції [20]. Крім того, за умови введення означених осо-
бливих  адміністративно-правових  режимів  відбуваються 

зміни і в інших сферах правовідносин (політичних, трудо-
вих, права власності, господарської діяльності тощо).

У квітні 2014 р. Указом Виконуючого обов’язки Пре-
зидента України № 405/2014 було введено в дію рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 13 квіт-
ня 2014 р. «Про невідкладні заходи щодо подолання теро-
ристичної загрози і збереження територіальної цілісності 
України». Фактично  на  Сході  України  було  розпочато  т. 
зв.  Антитерористичну  операцію  (на  законодавчому  рів-
ні  це  випливає  зі  змісту  Закону  України  від  02  вересня 
2014 р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період про-
ведення антитерористичної операції»). Згідно  із Законом 
України  «Про  боротьбу  з  тероризмом»  (ст.  1),  антитеро-
ристична операція (далі – АТО) – це комплекс скоордино-
ваних спеціальних  заходів,  спрямованих на попереджен-
ня, запобігання та припинення терористичної діяльності, 
звільнення  заручників,  забезпечення  безпеки  населення, 
знешкодження  терористів,  мінімізацію  наслідків  теро-
ристичної діяльності. Режим у районі проведення АТО – 
особливий  порядок,  який може  вводитися  в  районі  про-
ведення антитерористичної операції на час її проведення 
і  передбачати надання  суб’єктам боротьби  з  тероризмом 
визначених цим Законом спеціальних повноважень, необ-
хідних  для  звільнення  заручників,  забезпечення  безпеки 
і  здоров’я  громадян,  які  опинилися  в  районі проведення 
антитерористичної  операції,  нормального функціонуван-
ня державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій.

Отже, з тлумачення наведених термінів випливає, що 
режим АТО також визначають як один із особливих. У разі 
проведення АТО закон передбачає утворення спеціальних 
органів – оперативного штабу, Антитерористичного цен-
тру при СБУ. Однак рішення щодо проведення АТО при-
ймається  керівником  Антитерористичного  центру  при 
СБУ  за  письмовим  дозволом  Голови  СБУ.  Президента 
України про таке рішення лише мають негайно інформу-
вати (ст. 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом). 
Де-факто рішення про проведення АТО на Сході України 
у 2014 р. було прийнято В.о. Президента України, що від-
повідає  вимогам  введення  таких  особливих  режимів,  як 
надзвичайний чи воєнний стан. На сьогодні до низки ві-
тчизняних законодавчих актів були внесені суттєві зміни 
та  доповнення,  які  стосуються,  наприклад,  проведення 
мобілізації,  залучення Збройних Сил України до антите-
рористичних заходів, застосування зброї та бойової техні-
ки в мирний час тощо. Але деякі заходи, що проводяться 
у зв’язку з воєнним конфліктом на території Донецької та 
Луганської областей, виходять за правове коло суто анти-
терористичної організації. Влада (за ініціативи Президен-
та  України)  просуває  прийняття  нового  Закону  України 
«Про  особливості  державної  політики  із  забезпечення 
державного  суверенітету  України  над  тимчасово  окупо-
ваними територіями в Донецькій та Луганській областях» 
(на час роботи над цією статтею Закон прийнято, але ще 
не  підписано  Головою  держави).  Проте,  той  адміністра-
тивно-правовий режим, який пропонується замість АТО, 
також не є типовим для традиційних особливих режимів.

Вищенаведене  дає  підстави  стверджувати,  що  такі 
правові режими, як «режим АТО на Сході України», а та-
кож режим проведення т. зв. «заходів із забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях»  не  є  у  чистому  вигляді  антитерористичними 
операціями. Втім,  за  сукупністю певних  ознак  (юридич-
ного  та фактичного  змісту),  їх  слід  визнати  особливими 
адміністративно-правовими режимами, але не типовими, 
а «змішаними» або «гібридними». Наприклад, у виділенні 
гібридного  (змішаного)  типу  правової  системи  маються 
на увазі групи систем, в яких існують елементи двох кла-
сичних  типів  [18,  с.  311]. Отже,  оскільки  вказані  право-
ві режими одночасно містять ознаки особливих та інших 
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спеціальних  адміністративно-правових  режимів,  можна 
визнати існування особливих гібридних (змішаних) адмі-
ністративно-правових режимів. Проте слід нагадати, що, 
згідно  зі  ст.  64  Конституції  України,  окремі  обмеження 
прав  і свобод можуть встановлюватися виключно в умо-
вах воєнного або надзвичайного стану, обов’язковою умо-
вою  є  зазначення  строку  дії  цих  обмежень. Відтак, щоб 
заходи  (обмеження  конституційних  прав,  заборони,  до-
даткові  обов’язки  для фізичних  та юридичних  осіб),  які 
включаються до змісту гібридного (змішаного) особливо-
го режиму, не суперечили Основному закону, слід внести 
відповідні зміни до ст. 64 Конституції України та викласти 
її у такій редакції: «В умовах особливого режиму можуть 
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод…». Але 
подібне формулювання може суттєво зменшити рівень га-
рантування недоторканності основних прав громадян.

Таким чином, впровадження категорії «тип» та «типоло-
гія» адміністративно-правових режимів і розподіл усіх пе-
редбачених чинними законами правових режимів дозволяє 
помітити  найсуттєвіші  риси  та  умови  їх функціонування. 
Наукове окреслення таких ознак та  їх верифікація  з  існу-
ючим законодавством у взаємодії з суб’єктами законотвор-
чості дозволить привести норми, що регулюють відповідні 
режими,  до  системності  або  впроваджувати  нові  правові 
режими (з урахуванням оперативних соціально-політичних 
обставин  в  державі),  уникаючи  принципових  порушень 
конституційних прав та гарантій їх дотримання.

З урахуванням цього, завданням подальших наукових 
розвідок  є  детальний  аналіз  нормативно-правових  актів, 
що  регламентують  різноманітні  адміністративно-правові 
режими з метою визначення їх суттєвих ознак та подаль-
шої типологізації.
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адМіНіСТРаТиВНО-ПРаВОВі ЗаСади діяльНОСТі 
гРОМадСьких ОРгаНіЗацій В УкРаЇНі

ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASIS OF ACTIVITY 
OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UKRAINE
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голова правління

Громадська організація «Антикорупційний центр спеціальних операцій»

У статті розглянуто актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному 
житті. Крім того, зосереджується увага на динаміці та розширенні сфери діяльності громадських організацій, що є свідченням рівня роз-
витку громадянського суспільства. Також аналізуються адміністративно-правові засади діяльності громадських організацій в Україні.

Ключові слова: громадська організація, діяльність громадських організацій, адміністративно-правові засади діяльності громадських 
організацій.

В статье рассмотрены актуальные вопросы деятельности общественных организаций в Украине и отмечается их важность в обще-
ственной жизни. Кроме того, концентрируется внимание на динамике и расширении сферы деятельности общественных организаций, 
что является свидетельством уровня развития гражданского общества. Также анализируются административно-правовые основы дея-
тельности общественных организаций в Украине.

Ключевые слова: общественная организация, деятельность общественных организаций, административно-правовые основы дея-
тельности общественных организаций.

An indispensable condition for the establishment of democratic states and the formation of nations in this part of the world, which we consider 
to be the most developed and orientated today, was the formation and deployment of a system of public institutions that form civil society. Since 
the proclamation of Ukraine as a sovereign, independent, democratic, social and legal state, the problem of studying the peculiarities of the de-
velopment of civil society and its institutions has become extremely urgent. So, immediately after independence, active development of civic or-
ganizations is observed, the purpose of which is to establish and operate an opportunity to influence the development of society. This has largely 
contributed to the rapid growth of such organizations, and, consequently, to the increased opportunities for citizens to establish non-governmen-
tal, non-profit, open organizations. However, despite the rapid increase in their number from year to year, there are many problems affecting their 
activities, the effectiveness of their functions, and hence the development of civil society as a whole, which in turn is a brake factor on the way.

The article deals with topical issues of the activities of civic organizations in Ukraine and emphasizes their importance in public life. In ad-
dition, the focus is on the dynamics and expansion of the scope of public organizations, which is evidence of the level of development of civil 
society. It also analyzes the administrative and legal principles of the activities of civic organizations in Ukraine.

That is why the study of the administrative and legal foundations of the activities of public organizations in Ukraine is highly relevant and 
relevant.

Key words: public organization, activity of public organizations, administrative and legal basis of activity of public organizations.

Жодна демократична країна не може ефективно функ-
ціонувати  без  розвиненого  громадянського  суспільства. 
Основні права громадянина на свободу об’єднання у гро-
мадські організації закріплені в Конституції України. Однак 
ці  права не  є  вичерпними  і можуть бути розширені  зако-
нами та іншими нормативно-правовими актами, що підви-
щує актуальність подальшого законодавчого унормування 
діяльності громадських організацій в Україні. Отже, дослі-
дження адміністративно-правових засад діяльності громад-
ських організацій в Україні є досить актуальним.

До такого висновку дійшли іноземні та вітчизняні вче-
ні,  які  досліджували  адміністративно-правові  засади  ді-
яльності громадських організацій (В. Литвин [1], С. Ста-
нік [2], Н. Грицяк [5] та ін.). 

Враховуючи  вищезазначене,  особливої  актуальності 
набуває дослідження адміністративно-правових засад ді-
яльності  громадських організацій  в Україні  та подальше 
вдосконалення законодавства України про громадські ор-
ганізації.

Події, що сталися в Україні протягом останнього часу, 
змусили  по-новому  подивитися  на  проблеми  нашої  дер-
жави.  Слід  визнати,  що  на  сьогодні  має  місце  недовіра 
українського суспільства до влади, суду та в цілому право-
вої системи України, а громадські організації та  їх пред-
ставники мають великий авторитет, до їх думок населення 
прислухається.

В  сучасному  демократичному  суспільстві  є  нормою 
зростаюча соціально-політична активність громадян та їх 
безпосередня участь у житті держави. 

Із  проголошенням України  суверенною, незалежною, 
демократичною,  соціальною,  правовою  державою  (ст.  1 

Конституції України) основним завданням, яке потребува-
ло  розв’язання,  стало формування національної  системи 
законодавства,  спрямованої  передусім  на  забезпечення 
прав та свобод людини і громадянина.

Одним із основних прав та свобод людини і громадя-
нина, які потребували законодавчого унормування та ви-
значення  механізму  реалізації,  стало  право  громадян  на 
свободу  об’єднання  як  невід’ємне  право  людини,  закрі-
плене Загальною декларацією прав людини і гарантоване 
Конституцією  України.  Верховною  Радою  України  було 
прийнято  Закон  України  «Про  громадські  об’єднання», 
яким було урегульовано правові  та  організаційні  основи 
реалізації конституційного права на свободу об’єднання у 
громадські організацій.

З  прийняттям Закону  чітко  визначилися  два напрями 
вдосконалення  законодавства.  Перший  –  розроблення 
законів,  необхідність  прийняття  яких  безпосередньо  ви-
пливає зі змісту Конституції України. Йдеться про прин-
ципово  нові  для  правової  системи  України  законодавчі 
акти, спрямовані на врегулювання прав людини та грома-
дянина,  забезпечення  основ  функціонування  держави  й 
суспільства,  діяльності  політичних  партій  тощо.  Другий 
напрям  –  своєчасне  внесення  змін  до  чинних  законів  з 
метою їх узгодження з конституційними положеннями та 
нормами  [1,  с.  15]. Крім того, С. Станік виділила  третій 
пріоритетний напрям розвитку законодавства – адаптація 
чинного законодавства до норм європейського, міжнарод-
ного права [2, с. 3].

Отже,  спочатку виникла потреба в узгодженні  з при-
писами Конституції України Закону України «Про громад-
ські  об’єднання»,  а  згодом –  необхідність  у  розробленні 
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нового базового законодавчого акта, метою якого стало б 
удосконалення законодавства України про об’єднання гро-
мадян шляхом приведення його у відповідність до міжна-
родних договорів України, а також визначення належних 
правових та організаційних основ реалізації права особи 
на свободу об’єднання, створення сприятливих умов для 
утворення і діяльності громадських організацій та розви-
тку громадянського суспільства в цілому.

Незважаючи  на  те,  що  різні  аспекти  правової  регла-
ментації  статусу  громадських  організацій  стали  предме-
том наукових досліджень багатьох учених в галузі теорії 
держави  і  права,  адміністративного,  конституційного, 
цивільного  права  (В.  Авер’янов,  М.  Баглай,  О.  Ващук, 
Є. Додін, Л. Коваль, В. Кравченко, М. Менджул, В. Опри-
шко, М.  Орзіх,  В.  Погорілко, Ю.  Тодика,  О.  Фрицький, 
В. Чіркін, М. Чудаков, Ю. Шемшученко, Ц. Ямпольська, 
О. Юлдашев та ін.), зміни у національному законодавчому 
регулюванні організації та діяльності громадських органі-
зацій спричинили необхідність у проведенні комплексно-
го дослідження стану відповідного нормативно-правового 
регулювання.

Метою  статті  є  аналіз  та  з’ясування  стану  сучасного 
нормативно-правового регулювання адміністративно-пра-
вових відносин за участю громадських організацій.

Якщо  звернутися до  історичних  витоків  становлення 
законодавчої  бази  громадських  об’єднань  у  деяких  краї-
нах Європейського Союзу,  спостерігаємо  наступне. Ста-
тус  громадських  об’єднань  змінювався  разом  із  суспіль-
ством і статусом особистості: від необмеженого права на 
об’єднання в Стародавній Греції до регулювання окремих 
прав  і  обов’язків  об’єднань  осіб  у  Стародавньому  Римі, 
від професійних середньовічних корпорацій з твердою ре-
гламентацією праці і побуту їх членів, заборони на ство-
рення політичних організацій – до дозволу на створення 
профспілок і політичних партій XIX ст., закріплення права 
на  свободу об’єднання в національному  законодавстві,  а 
в середині XX ст. – і в міжнародних нормах [3, с. 10-11].

Як правило, порядок створення та діяльності громад-
ських організацій визначається окремими законами. Проте 
передумовою для становлення законодавства зарубіжних 
країн у сфері регулювання правового статусу громадських 
організацій є конституційні норми, які визначають право 
на об’єднання у різного роду неполітичні організації. За-
кріплене конституціями зарубіжних країн право на свобо-
ду об’єднання є юридичною основою створення та діяль-
ності громадських організацій. У свою чергу, громадські 
організації  – це одна  із форм реалізації  конституційного 
права на свободу об’єднання.

У період з кінця XIX ст. до середини XX ст. у Захід-
ній Європі законодавче регулювання діяльності об’єднань 
громадян  було  закріплено  на  конституційному  рівні. 
У різні  роки були прийняті  конституції  країн-членів Єв-
ропейського Союзу: в Австрії – 21 грудня 1867 р; Фінлян-
дії – 17 липня 1919 р.; в Італії – 22 грудня 1947 р.; у Гре-
ції – 09 червня 1975 р.; в Іспанії – 29 грудня 1978 р. тощо 
[3, с. 48].

Необхідно визнати співіснування двох основних  (але 
діаметрально  протилежних)  тенденцій  розвитку  право-
вого регулювання статусу громадських організацій. Пер-
ша  з  них  полягає  у  тому, що  право  закріплює  суспільні 
відносини,  які  вже  давно  з’явилися  та  потребують  тако-
го  унормування  (наприклад,  Франція).  Друга  тенденція, 
яка є характерною для переважної більшості зарубіжних 
країн,  передбачає  запровадження  законодавчими  актами 
основних вимог до порядку створення й організації  гро-
мадських організацій, що передує їх утворенню та функ-
ціонуванню.

Законотворчий процес у зарубіжних європейських кра-
їнах відбувається з урахуванням необхідності забезпечення 
виконання ст. 11 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод, прийнятої у 1950 р.: «Кожен має право 

на  свободу мирних  зібрань  і  свободу  об’єднання  з  інши-
ми особами, включаючи право створювати профспілки та 
вступати до них для захисту своїх інтересів» [4, с. 270].

У липні 2002 р. учасниками організованої Радою Євро-
пи у Страсбурзі багатосторонньої зустрічі було прийнято 
«Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових ор-
ганізацій в Європі», у яких вперше систематизовано осно-
вні  європейські  стандарти  у  цій  галузі.  Серед  основних 
принципів,  які  визначають правовий статус  громадських 
організацій у країнах Європи, можна відзначити наступ-
ні:  1)  неурядові  організації  включають  об’єднання  або 
організації,  створені  як  окремими  особами  (фізичними 
або юридичними), так і групами таких осіб; 2) неурядові 
організації можуть бути як неформальними об’єднаннями 
або організаціями, так і об’єднаннями або організаціями, 
що мають правосуб’єктність; 3) неурядові організації мо-
жуть бути національними й міжнародними  і  за  складом, 
і за сферою діяльності; 4) неурядові організації не підля-
гають управлінню з боку органів державної влади; 5) не-
урядові організації, які мають правосуб’єктність, повинні 
мати такі ж права, що зазвичай належать іншим юридич-
ним особам, і на них повинні поширюватися такі ж самі 
обов’язки та санкції у сфері адміністративного, цивільно-
го та кримінального права, що зазвичай застосовуються до 
таких юридичних осіб; 6) законодавчі та податкові норми, 
що  застосовуються  до  неурядових  організацій,  повинні 
заохочувати  їх утворення  і тривалу діяльність; 7) дії або 
бездіяльність суб’єктів владних повноважень, що вплива-
ють на неурядові організації, повинні надаватися до адмі-
ністративного оскарження та вільного оскарження з боку 
неурядових організацій у незалежному й неупередженому 
суді з належною юрисдикцією [5, с. 25].

Як показує аналіз стану нормативно-правового забез-
печення  діяльності  громадських  організацій  в  Україні, 
окремі  принципи,  які  лежать  в  основі  організації  та  ді-
яльності  європейських  неурядових  організацій,  знайшли 
відображення у національному законодавстві.

Проте  для  характеристики  стану  нормативно-право-
вого  регулювання  адміністративно-правових  відносин 
за  участю  громадських  організацій  передусім  необхідно 
виокремити  рівні  нормативного  регулювання  організації 
та діяльності цих інститутів громадянського суспільства. 
Виходячи з критерію «юридичної сили» нормативно-пра-
вових  актів,  можна  виділити  три  базові  рівні  норматив-
но-правового  забезпечення  діяльності  громадських  ор-
ганізацій  в Україні:  1)  конституційний;  2)  законодавчий;  
3) підзаконний.

Конституційні  засади  правового  регулювання  діяль-
ності громадських організацій в Україні містяться у кон-
ституційних приписах, зокрема: ст. 36, яка закріплює пра-
во  громадян України на  свободу  об’єднання  у  політичні 
партії  та  громадські  організації;  ст.  37,  яка  встановлює 
заборону утворення і діяльності громадських організацій, 
програмні  цілі  або  дії  яких  спрямовані  на  протизаконну 
діяльність, а також гарантує заборону діяльності громад-
ських  організацій  лише  в  судовому  порядку;  п.  11  ч.  1  
ст. 92, згідно з яким виключно законами України визнача-
ються засади утворення і діяльності об’єднань громадян, 
у т. ч. громадських організацій.

Отже, Конституція України передбачає, що об’єднання 
громадян можуть  існувати  у  двох  видах:  політична  пар-
тія та громадська організація. Такий же підхід покладено 
і в основу правового регулювання відповідних суспільних 
відносин, передбачених Законом України «Про громадські 
об’єднання».

Зауважимо,  що  необхідність  прийняття  нового  зако-
нодавчого акта у сфері регулювання організації та діяль-
ності  громадських організацій  зумовлена рекомендацією 
Парламентської Асамблеї  Ради Європи, що  викладена  у 
пп.  7.5.1  Резолюції ПАРЄ 1755  (2010)  «Функціонування 
демократичних інституцій в Україні», відповідно до якого 
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ПАРЄ зверталась із проханням прискорити ухвалення но-
вого закону про громадські організації в Україні для усу-
нення недоліків існуючого законодавства про недержавні 
організації [6, с. 19].

Як  зазначалося  вище,  у  2002  р.  на  багатосторонній 
зустрічі Ради Європи у Страсбурзі прийнято «Фундамен-
тальні принципи щодо статусу неурядових організацій в 
Європі», де вперше систематизовано європейські стандар-
ти  у  цій  галузі. Один  із  основних  принципів,  які  визна-
чають правовий статус громадських організацій в країнах 
Європейського  Союзу,  полягає  у  наступному:  неурядові 
організації  включають  об’єднання  або  організації,  ство-
рені як окремими особами (фізичними або юридичними), 
так і групами таких осіб [7, с. 20-29].

Наведений  вище  принцип  згодом  знайшов  відобра-
ження  у  Законі  України  «Про  громадські  об’єднання», 
яким  передбачено,  що  громадське  об’єднання  –  це  до-
бровільне  об’єднання  фізичних  осіб  та/або  юридичних 
осіб  приватного  права  для  здійснення  та  захисту  прав  і 
свобод,  задоволення  суспільних,  зокрема  економічних, 
соціальних,  культурних,  екологічних  та  інших  інтересів. 
При цьому громадське об’єднання за організаційно-право-
вою формою утворюється як  громадська організація  або 
громадська  спілка.  Громадська  організація  –  це  громад-
ське об’єднання,  засновниками та членами (учасниками) 
якого є фізичні особи. Громадська спілка – це громадське 
об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приват-
ного права, а членами (учасниками) можуть бути юридич-
ні особи приватного права та фізичні особи (ст. 1) [8, с. 1].

Отже, на сьогоднішній день громадська організація ви-
ступає різновидом громадського об’єднання, засновника-
ми та учасниками якого є виключно фізичні особи. 

Відображений у чинному Законі підхід до поділу гро-
мадських  об’єднань  за  організаційно-правовою  формою 
на  громадські  організації  та  громадські  спілки  по  суті 
«знімає»  цілу  низку  зауважень,  висловлених  фахівцями 
Головного науково-експертного управління Апарату Вер-
ховної Ради України у висновках на зазначені вище зако-
нопроекти.

Так,  на  думку  експертів,  поняття  «юридичні  особи» 
застосовується  у  цивільному  та  господарському  пра-
ві  з  метою  забезпечення  певних  потреб  господарюван-
ня  та  майнових  відносин,  а  необхідність  наділення  їх 
правосуб’єктністю у відносинах щодо права громадян на 
свободу об’єднання у громадські організації не є достат-
ньо зрозумілою.

Крім  того,  у  Конституції  України  (ст.ст.  36  і  37)  по-
няття «право громадян України на свободу об’єднання у 
політичні  партії  та  громадські  організації»  використову-
ється у значно вужчому значенні, ніж у вказаних проектах. 
Натомість загальне правило законодавчої техніки передба-
чає, що юридичні терміни не повинні використовуватись 
у законі в іншому значенні, ніж вони використовуються в 
Конституції України.

Отже, під сумнів була поставлена правильність поєд-
нання в межах одного правового  інституту (громадських 
організацій, право на свободу об’єднання в які за Консти-
туцією України мають виключно громадяни України) різ-
норідних за своєю правовою природою суб’єктів: грома-
дян та/або юридичних осіб [9].

Необхідно  звернути  увагу, що новим Законом перед-

бачено  ряд  нововведень  у  сфері  діяльності  громадських 
організацій, зокрема: 1) знижено вік для засновників мо-
лодіжної  громадської організації –  з 15 років  (порівняно 
із Законом 1992 р.) до 14 років; 2) за громадськими орга-
нізаціями зі статусом юридичної особи закріплено право 
на здійснення підприємницької діяльності безпосередньо, 
якщо  це  передбачено  статутом  громадської  організації, 
або  через  створені  в  порядку,  передбаченому  законом, 
юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така ді-
яльність відповідає меті (цілям) громадської організації та 
сприяє її досягненню; 3) деталізовано порядок утворення 
громадської організації, встановлено вимоги до протоколу 
установчих  зборів;  4)  деталізовано процедуру реєстрації 
громадських організацій та відмови у такій, у  т. ч.  вста-
новлено на нормативному рівні строк розгляду докумен-
тів  для  реєстрації  (7  днів),  передбачено  необхідність  ін-
формування уповноваженим органом з питань реєстрації 
засновників  про  заснування  чи  відмову  у  заснуванні  ре-
комендованим листом із повідомленням про вручення, із 
наданням мотивованого рішення, посилаючись на відпо-
відний закон, а також інші законодавчі новели.

Щодо підзаконного рівня правового забезпечення ор-
ганізації  та  діяльності  громадських  організацій,  то  його 
становлять наступні акти: Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстра-
цію  громадського  об’єднання  як  громадської  організації 
чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого 
підрозділу іноземної неурядової організації» від 26 груд-
ня 2012 р. № 1193; Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських 
об’єднань  та  обміну  відомостями  між  зазначеним  Реє-
стром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» від 19 грудня 2012 р. № 1212; 
Постанова Кабінету Міністрів України  «Про  реєстрацію 
символіки громадського об’єднання» від 19 грудня 2012 р. 
№ 1209; Наказ Міністерства юстиції України «Про поря-
док підготовки та оформлення рішень щодо громадських 
об’єднань» від 14 грудня 2012 р. № 1845/5; Наказ Мініс-
терства  юстиції  України  «Про  затвердження  Положення 
про Центральний державний архів громадських об’єднань 
України» від 21 травня 2012 р. № 755/5 та ін. 

Водночас  зміна  законодавчого  регулювання  статусу 
громадських організацій в Україні привела до збільшення 
їх кількості. Найбільша кількість новостворених громад-
ських  організацій  –  у  Львівській,  Запорізькій, Одеській, 
Харківській областях, Автономній Республіці Крим, міс-
тах Києві та Севастополі [10].

Проте,  незважаючи  на  удосконалення  законодавчого 
поля, в рамках якого функціонують громадські організації 
в Україні, необхідно звернути увагу, що воно досі не по-
збавлено недоліків правового регулювання,  які,  врахову-
ючи обмежені обсяги статті, в подальшому стануть пред-
метом дослідження наступних публікацій автора.

Виходячи  з наведеного,  робимо висновок, що, незва-
жаючи  на  законотворчі  прагнення  спрямувати  розвиток 
інституту громадських організацій у русло загальноєвро-
пейських тенденцій, реформування національного законо-
давства, яке визначає засади організації та діяльності гро-
мадських організацій, повинно відбуватися відповідно до 
визначених Основним Законом України меж правового ре-
гулювання, з урахуванням принципу верховенства права.
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У статті здійснено аналіз причин недостатньо ефективного застосування Закону України «Про запобігання корупції» і антикорупцій-
ної політики держави в цілому. Визначене коло проблемних питань у розрізі дослідження та сформовані власні висновки, спрямовані на 
розв’язання проблем, пов’язаних із протидією корупції в українській державі.

Ключові слова: протидія корупції, Закон України «Про протидію корупції», антикорупційна політика держави, корупційне правопору-
шення, Національне агентство з питань запобігання корупції.

В статье проведен анализ причин недостаточно эффективного применения Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Анти-
коррупционной политики государства в целом. Определен круг проблемных вопросов в разрезе исследования и сформированы соб-
ственные выводы, направленные на решение проблем, связанных с противодействием коррупции в украинском государстве.

Ключевые слова: противодействие коррупции, Закон Украины «О противодействии коррупции», антикоррупционная политика госу-
дарства, коррупционное правонарушение, Национальное агентство по предупреждению коррупции.

The article analyzes the reasons for the lack of effective application of the Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption” and the Anti-Cor-
ruption Policy of the State as a whole. The range of problem issues in the context of the research is defined and the own conclusions are drawn 
up, aimed at solving problems related to counteraction to corruption in the Ukrainian state.

One of the important aspects of modern state legal policy in Ukraine is the reform of the system of prevention and counteraction of corruption. 
Achieving success in this process is a prerequisite for the formation of trust in the government in the society, growth of the economic potential of 
the state, improvement of the well-being of Ukrainian citizens.

On October 14, 2014, an unprecedented package of anti-corruption laws for our country was adopted, however, the norms of which, during 
the time of existence of such, were attempted by parliamentarians to curtail, making appropriate changes. Anticorruption policy in Ukraine has its 
disadvantages and advantages. The law of Ukraine “On Prevention of Corruption”, which came into force on April 24, 2015, is based on a number 
of the said normative legal acts. This Law defines legal and organizational principles for the functioning of the system of prevention of corruption 
in Ukraine, the content and procedure for the application of preventive anti-corruption mechanisms, rules for the elimination of the consequences 
of corruption offenses.

Therefore, the scientific community, practitioners and the public are now urgently in need of amending the basic anti-corruption law and de-
veloping a number of normative legal acts of a subordinate nature, the necessity of which is provided by either the Law of Ukraine “On Prevention 
of Corruption” or the practical expediency minimizing legal conflicts related to the practical application of the main anticorruption law.

Key words: counteraction to corruption, the Law of Ukraine “On counteraction to corruption”, the Anti-corruption policy of the state, corruption 
offense, the National Agency for the Prevention of Corruption.

Корупція є однією з найактуальніших соціальних про-
блем  сучасності,  її  вирішення  є  надзвичайно  важливою 
справою. Це  негативне  явище  породжує  виникнення  та-
ких чинників, які створюють реальну загрозу національ-
ній  безпеці  розвитку  держави, що негативно  впливає  на 
всі сфери суспільного життя: економіку, політику, управ-
ління, соціальну та правову сфери, громадську свідомість.

На  сучасному  етапі  розвитку,  особливо  протягом 
останніх років, коли відбулися кардинальні зміни в полі-
тичному та суспільному житті країни, змінилися погляди 
на проблему протидії корупції та наукові підходи до неї. 

Формування єдиних організаційно-правових засад проти-
дії  корупції  розглядається  нині  як  загальнодержавне  та 
пріоритетне завдання. Нині боротьба з корупцією вийшла 
з формальних меж,  стала предметом постійної уваги ке-
рівництва держави, громадських організацій. Цей процес 
відбувається в умовах підвищеної уваги до нього  з боку 
засобів масової інформації й активізації громадянської по-
зиції українців [1, с. 40].

Протягом  існування  України  як  незалежної  держави 
лише окремі аспекти проблеми запобігання корупції були 
предметом наукових досліджень, які проводили А. Аркуша,  
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О. Дудоров, В. Лукомський, Є. Невмержицький, О. Тере-
щук, С. Шалгунова. Серед вітчизняних науковців поміт-
ний внесок у вирішення зазначених питань, крім згаданих 
вище учених, зробили Л. Багрій-Шахматов, М. Бажанов, 
Ю.  Баулін,  В.  Борисов,  В.  Гаращук,  П.  Гега,  В.  Глуш-
ков, В. Голіна,  І. Даньшин, А.  Закалюк, В.  Зеленецький, 
О. Кальман, М. Камлик, В. Клименко, В. Корж, М. Кор-
жанський, В. Курило, П. Матишевський, Г. Матусовський, 
В. Навроцький, С. Омельченко, А. Редька, О. Свєтлов. 

Важливим  чинником  ефективної  антикорупційної  ді-
яльності в державі є достатня чітко визначена норматив-
но-правова база, яка містить більше сотні законів, указів, 
розпоряджень  Президента  України,  постанов  Кабінету 
Міністрів  України,  галузевих  нормативних  документів. 
Однак за роки існування незалежної Української держави 
не  вдалося  досягти  реального функціонування  в Україні 
загальновизнаних  державно-правових  принципів  верхо-
венства  права,  пріоритетності  прав  і  свобод  людини по-
рівняно з іншими цінностями [4, с. 100].

Також одним із важливих аспектів сучасної державної 
правової політики в Україні є реформування системи за-
побігання й протидії корупції. Досягнення успіху в цьому 
процесі є передумовою для формування в суспільстві до-
віри до влади, зростання економічного потенціалу держа-
ви, покращення добробуту громадян України.

14 жовтня 2014 р. був прийнятий безпрецедентний для 
нашої держави пакет антикорупційних законів, щоправда, 
норми яких протягом часу їх існування парламентарі все 
ж намагались викривити внесенням відповідних змін. Ан-
тикорупційне  законодавство  в Україні  має  свої  недоліки 
та переваги. Базовим серед цілої низки зазначених норма-
тивно-правових  актів  є  Закон України  «Про  запобігання 
корупції», що набув чинності 24 квітня 2015 р. Цей Закон 
визначає  правові  й  організаційні  засади функціонування 
системи  запобігання  корупції  в  Україні,  зміст  і  порядок 
застосування превентивних антикорупційних механізмів, 
правила щодо усунення наслідків корупційних правопору-
шень [2]. Цим Законом визначені такі юридичні терміни: 
«антикорупційна експертиза», «корупція», «неправомірна 
вигода»,  «подарунок»  та  ін.,  а  також  визначений  статус 
Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції 
(далі – НАЗК), яке є центральним органом виконавчої вла-
ди зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та 
реалізує державну антикорупційну політику.

Згідно  зі  ст.  18  ЗУ  «Про  запобігання  корупції»  заса-
ди антикорупційної політики  (антикорупційної  стратегії) 
визначаються Верховною Радою України. Національним 
агентством  розробляється  антикорупційна  стратегія  на 
основі  аналізу  ситуації  щодо  корупції,  а  також  резуль-
татів  виконання  попередньої  антикорупційної  стратегії.  
У ст.  ст.  22–27 указані  обмеження,  які мають  запобігати 
корупційним  і  пов’язаним  із  корупцією  правопорушен-
ням. Наприклад, особам, що вповноважені на виконання 
функцій держави або органів місцевого самоврядування, 
забороняється  використовувати  свої  службові  повнова-
ження або своє становище та пов’язані із цим можливос-
ті  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи 
інших  осіб,  зокрема  використовувати  будь-яке  державне 
чи  комунальне майно  або  кошти  в  приватних  інтересах. 
Також у цих статтях наведені заходи, які мають ужити ці 
особи в разі надходження їм пропозицій щодо неправомір-
ної вигоди або подарунка:

1) відмовитися від пропозиції;
2)  за  можливості  ідентифікувати  особу,  яка  зробила 

пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, зокрема з числа 

співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосеред-

нього керівника (за наявності) або керівника відповідного 
органу,  підприємства,  установи,  організації,  спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Також визначені шляхи  запобігання  та  врегулювання 
конфлікту  інтересів  осіб,  уповноважених  на  виконання 
функцій держави чи місцевого самоврядування, вимоги до 
їхньої поведінки під час виконання службових обов’язків. 
Особлива увага Національного агентства приділяється фі-
нансовому контролю таких осіб [3].

Незважаючи на дійсно прогресивний характер нового 
закону,  що  вперше  передбачив  існування  окремого  цен-
трального органу виконавчої влади з питань формування 
та реалізації антикорупційної політики, як того вимагають 
міжнародні норми, нині діяльність НАЗК характеризуєть-
ся незалежними експертами як переважно негативна, що 
пов’язано як із суттєвими управлінськими, так і з норма-
тивними  недоліками.  Зокрема,  одним  із  прикладів  недо-
сконалості (а отже, проблем у практичному застосуванні 
Закону України «Про запобігання корупції») є норми, пе-
редбачені ст. 25 стосовно регламентації обмеження щодо 
сумісництва  та  суміщення  з  іншими  видами  діяльності. 
Наразі  профільний  департамент  НАЗК,  який  займаєть-
ся проблематикою конфліктів  інтересів  і  вповноважений 
на складання адміністративних протоколів за порушення 
норм, передбачених зокрема й цією статтею, на практиці 
стикається  з  недосконалістю  нормативного  регламенту-
вання із цього питання, пов’язаного з факторами, наведе-
ними нижче. 

Нині питання суміщення та сумісництва в діяльності 
працівників державних підприємств, установ, організацій 
відповідно до ст. 21 Кодексу  законів про працю України 
(далі  –  КЗпП)  урегульовані  Постановою  Кабінету  Мі-
ністрів України  «Про  роботу  за  сумісництвом  працівни-
ків  державних  підприємств,  установ  і  організацій»  від 
03 квітня 1993 р. № 245  і Положенням про умови робо-
ти за сумісництвом працівників державних підприємств, 
установ,  організацій,  затвердженим  наказом  Міністер-
ства  праці  України,  Міністерства  юстиції  України,  Мі-
ністерства фінансів України  від  28  червня  1993  р. № 43  
[4, с. 40]. Проте зазначені акти не поширюються на дер-
жавних службовців, посадових осіб місцевого самовряду-
вання й інших суб’єктів, на яких поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції», які відповідно до п. 1 
ч. 1 ст. 25 цього Закону можуть суміщати свою діяльність 
із викладацькою, науковою й творчою діяльністю, медич-
ною практикою, інструкторською та суддівською практи-
кою в спорті.

Таким чином, нині де-юре не визначено умови такого 
сумісництва для осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави та місцевого самоврядування, а саме: порядок 
прийняття рішення керівництвом щодо дозволу такого су-
місництва, кількість годин на тиждень/рік, яка дозволена 
для сумісництва, поняття «позаробочий час» тощо. 

Крім  того,  відповідно до п.  4  ч.  1  ст.  3  Закону Укра-
їни  «Про  статус  народного  депутата України»  народний 
депутат не має права займатися будь-якою, крім депутат-
ської,  оплачуваною  роботою,  за  винятком  викладацької, 
наукової та творчої діяльності, а також медичної практики 
у  вільний  від  виконання  обов’язків  народного  депутата 
час.  Однак  законодавство  не  визначає  поняття  «вільний 
від  виконання обов’язків народного депутата час». Тому 
уточнення потребує зазначена стаття Закону України «Про 
запобігання  корупції»  у  контексті  насамперед  суб’єкта 
визначення умов роботи за сумісництвом осіб, уповнова-
жених на  виконання функцій  держави  або місцевого  са-
моврядування; необхідне також розроблення норми, яка б 
уточнювала таку прогалину. 

Окрім того, проблемою практичного застосування За-
кону України «Про запобігання корупції» є й нормативна 
відсутність чіткого визначення дати виявлення адміністра-
тивного  правопорушення,  пов’язаного  з  корупцією.  Так, 
ст. 38 КУпАП визначає строки накладення адміністратив-
ного стягнення: «Адміністративне стягнення за вчинення 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також право-
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порушень, передбачених ст. ст. 164-14, 212-15, 212-21 цьо-
го Кодексу, може бути накладене протягом трьох місяців із 
дня його виявлення, але не пізніше двох років із дня його 
вчинення».  Проте  ані  Закон  України  «Про  запобігання 
корупції», ані Кодекс України про адміністративні право-
порушення не визначають, що є датою виявлення адміні-
стративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Є  два  погляди  на  цю  проблему:  один  –  що  це  дата 
надходження  першої  інформації  про  вчинення  правопо-
рушення, другий (фігурує в рішеннях суду) – що це дата 
складення протоколу.

Попри досить  тривалу дискусію в колах  теоретиків  і 
практиків є чимало питань, пов’язаних із визначенням ко-
рупційних правопорушень і відповідальністю за них. Так, 
слід розібратися, що в розумінні українського законодав-
ця та міжнародного досвіду з указаного питання все-таки 
входить до складу корупції, що слід розуміти під коруп-
ційними злочинами і якими є кримінально-правові наслід-
ки їх учинення з погляду національного законодавства.

Ст. 1 Закону України «Про  запобігання корупції» під 
корупцією розуміє використання особами, зазначеними й 
перерахованими  у  відповідному  нормативному  акті,  на-
даних  їм службових повноважень чи пов’язаних  із ними 
можливостей  із  метою  одержання  неправомірної  вигоди 
або  прийняття  такої  вигоди  чи  прийняття  обіцянки/про-
позиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповід-
но обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 
вказаній особі чи на її вимогу іншим фізичним або юри-
дичним особам із метою схилити цю особу до протиправ-
ного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних із ними можливостей.

Закон  оперує  двома  схожими  поняттями:  «корупцій-
не правопорушення» і «правопорушення, пов’язане з ко-
рупцією». При цьому  визначається, що під  корупційним 

правопорушенням слід розуміти діяння, що містить озна-
ки  корупції,  учинене  вказаною  в  законі  особою,  за  яке 
законом установлена  кримінальна,  дисциплінарна  та/або 
цивільно-правова  відповідальність  [6].  Під  правопору-
шенням,  пов’язаним  із  корупцією,  слід  розуміти  діяння, 
що  не  містить  ознак  корупції,  але  порушує  встановлені 
законом вимоги, заборони й обмеження, вчинене особою, 
зазначеною в ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», за яке законом установлено кримінальну, адмі-
ністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову від-
повідальність. Вважаємо, що таке розмежування для цих 
категорій є складним і часто незрозумілим для практично-
го застосування. 

Отже, наразі перед науковою спільнотою, практични-
ми працівниками  та  свідомою  громадськістю  гостро по-
стала потреба внесення змін до базового антикорупційно-
го закону й розроблення низки нормативно-правових актів 
підзаконного  характеру,  необхідність  яких  передбачена 
або ж самим Законом України «Про запобігання корупції», 
або практичною доцільністю задля мінімізації юридичних 
колізій, пов’язаних із практичним застосуванням основно-
го антикорупційного закону.

Проте не можна забувати, що «відповідальність грома-
дянського  суспільства полягає  в  контролі  влади,  у житті 
відповідно до принципів гідності та в неухильному дотри-
манні Конституції України й  законів України»  [7,  с.  83]. 
Крім  того,  ми маємо  усвідомити  чітку  позицію й  відпо-
відальність щодо  того, що  самостійно мусимо  виходити 
із  ціннісної,  інституційної,  адміністративної  та  в  цілому 
економічної кризи, у якій наразі опинилася наша держа-
ва [8, с. 12]. Тож відповідні зміни мають бути не лише в 
юридичній площині, але й у світоглядній, що насамперед 
залежить не від публічних інституцій, а від свідомої гро-
мадськості.

ЛІТЕРАТУРА
1. Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди 

про асоціацію Україна – ЄС. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. (29). С. 40–45.
2. Антикорупційне законодавство в Україні. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zapobigannya-proyavam-korupts/antikoruptsiyne-

zakonodavstvo-ukraini/.
3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. Ст. 2056.
4. Гулак О., Павленко В. Окремі проблемні питання практичного застосування Закону України «Про запобігання корупції». Регіональ-

ний науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції» (м. Запоріжжя, 
1–2 грудня 2017 р.). Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017. С. 39–42.

5. Купрійчук В. Проблеми та суперечності реалізації антикорупційної політики в Україні. Вісник Національної академії державного 
управління. 2011. Вип. 3 (15). С. 97–103.

6. Міфтахутдінов В. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/
kriminalne-pravo-ta-proces/kriminalna-vidpovidalnist-za-korupciyni-pravoporushennya.html.

7. Гулак О. Інституційні складові визначення вектору руху країни. Науковий вісник публічного та приватного права. № 1, 2015.  
С. 81–84. URL: http://www.nvppp.in.ua/index.php/vip1.

8. Гулак О. Шляхи побудови ефективних державних інституцій: виклики сьогодення. Науковий вісник публічного та приватного права. 
№ 2, 2015. С. 11–14. URL: http://www.nvppp.in.ua/index.php/vip2.



72

№ 1/2018
♦

УДК 342.95

дЕякі аСПЕкТи ПідгОТОВки дО СУдОВОгО РОЗглядУ СПРаВ 
ПРО ЕкОлОгіЧНі адМіНіСТРаТиВНі ПРаВОПОРУШЕННя

SOME ASPECTS OF PREPARATION FOR THE TRIAL 
OF ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE OFFENSES

денисюк і.і.,
аспірант кафедри адміністративного та фінансового права 
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У статті досліджено проблеми визначення судової підвідомчості справ про екологічні адміністративні правопорушення на етапі під-
готовки справи до судового розгляду. На основі аналізу матеріалів судової практики, наукових джерел, норм вітчизняного та зарубіжного 
законодавства виокремлено основні недоліки сучасного правового забезпечення в цій сфері та сформульовано пропозиції щодо вдоско-
налення адміністративного законодавства в частині відповідних процесуальних дій суду та їх документального оформлення.

Ключові слова: екологічне адміністративне правопорушення, провадження у справі про адміністративне правопорушення, суд, 
кваліфікація адміністративного правопорушення, підвідомчість справ про екологічні адміністративні правопорушення.

В статье исследованы проблемы определения судебной подведомственности дел об экологических административных правонару-
шениях на этапе подготовки дела к судебному рассмотрению. На основании анализа материалов судебной практики, норм отечествен-
ного и зарубежного законодательства выделены основные недостатки современного правового обеспечения данной сферы и сформу-
лированы предложения по усовершенствованию административного законодательства в части соответствующих действий суда и их 
документального оформления. 

Ключевые слова: экологическое административное правонарушение, производство по делу об административном правонаруше-
нии, суд, квалификация административного правонарушения, подведомственность дел об экологических административных правона-
рушениях.

The scientific article is devoted to the study of one of the problematic issues related to the stage of preparation of the case on environmental 
administrative offenses to juridical examination: determining the jurisdiction of such cases and the legislative regulation of the judge’s respective 
actions and their documentation.

Given the actual absence of scientific works on this issue and taking into account the imperfection of the legislation on administrative offens-
es, this topic is relevant, and research is timely.

The analysis of special sources, materials of the court practice (court decisions in cases of administrative violations that breach the require-
ments established by the legislation for the use of natural resources, the protection of natural resources and the provision of environmental safety, 
cause or may cause damage to the environment and (or) health of a person), the provisions of national legislation, in particular the norms of the 
Code of Ukraine on administrative offenses, highlighted a number of problematic aspects. Firstly, legal misregulation of the judge’s actions, and 
the uncertainty of the procedural document in the event when the case of environmental administrative offenses is not subject to the court. Sec-
ondly, the lack of legal settlement of a situation where the wrong qualification of an environmental administrative offense takes place and, in case 
of its requalification, the case will not be within the court jurisdiction. Thirdly, the lack of effective legislation is the lack of regulations in the CAOU 
about the possibility of requalification by the court of wrongly qualified environmental administrative offenses while preserving their jurisdiction.

Possible steps to improve the legal regulation of court actions when studying the issue of the jurisdiction of cases on environmental (and 
other) administrative offenses at the stage of preparation of such cases may include:

– extension of types of court decisions in cases on administrative offenses by supplementing them with such a form as a ruling;
– granting courts the authority to take decisions on the transfer of a case on administrative (including environmental) offenses under jurisdic-

tion or being subject to jurisdiction, as well as the transfer of materials to the authority that has drawn up a protocol on administrative (including 
environmental) offenses to eliminate deficiencies in qualification of the corresponding act;

– granting courts the authority to requalify administrative (including environmental) offenses during the preparation of the case for consider-
ation in the event of sufficient evidence and the same generic object of the offense.

Key words: environmental administrative offense, proceedings in an administrative offense case, court, qualification of an administrative 
offense, jurisdiction of cases on environmental administrative offenses.

Порядок  судового  розгляду  справ  про  екологічні  ад-
міністративні  правопорушення,  будучи  складним  і  бага-
токомпонентним явищем, має  власну внутрішню будову, 
структуру,  кожний  елемент  якої,  маючи  свою мету  й  за-
вдання, слугує досягненню загальних завдань і цілей про-
вадження. Проте для досягнення позитивного результату 
необхідне повне, чітке й ефективне нормативне врегулю-
вання  всіх  без  винятку  елементів  такого процесу. Однак 
наразі норми Кодексу України про адміністративні право-
порушення  (далі  –  КУпАП)  як  основного  нормативного 
акта,  що  регулює  порядок  розгляду  судами  відповідних 
справ, є вкрай недосконалими. І саме результати наукових 
пошуків  мають  стати  підґрунтям  для  покращення  ситу-
ації,  а  зважаючи на  те, що судовому розгляду  справ про 
екологічні  адміністративні  правопорушення  притаманні 
загальні риси й ознаки стадії адміністративно-деліктного 
провадження, дослідження його особливостей має спира-
тися на відповідні напрацювання загального характеру. 

Варто  відмітити,  що  питання  стадій  адміністра-
тивно-деліктного  провадження  неодноразово  було 

предметом  досліджень  багатьох  учених,  серед  яких 
В.Б. Авер’янов, С.М. Алфьоров, Д.М. Бахрах, О.М. Бан-
дурка, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, С.С. Гнатюк,  І.П. Го-
лосніченко, Е.Ф. Демський, Л.І. Живицька, А.Р. Кірсанов, 
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, О.І. Остапенко, В.Д. Со-
рокін, М.М. Тищенко, О.В. Фазикош та ін. На основі їхніх 
доробків  у  структурі  стадії  судового  розгляду  справ про 
адміністративні  (зокрема  екологічні)  правопорушення 
було виділено три етапи: перший – попередній етап (під-
готовки справи до розгляду); другий – основний (безпосе-
редній розгляд справи); третій – завершальний (прийняття 
рішення й доведення його до відома заінтересованих осіб). 

Незважаючи  на  таку  велику  увагу  з  боку  науковців, 
окремого дослідження проблем судового розгляду такого 
виду адміністративних правопорушень, як екологічні (що 
порушують установлені законодавством вимоги до вико-
ристання природних ресурсів, охорони природних ресур-
сів  і  забезпечення  екологічної  безпеки,  спричиняють  чи 
можуть  спричинити  шкоду  навколишньому  природному 
середовищу та/або здоров’ю людини), наразі фактично не 
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проводилося,  що  й  зумовлює  актуальність  цієї  наукової 
статті. 

Зважаючи на обмежений обсяг роботи, ми ставимо за 
мету аналіз лише одного аспекту першого етапу стадії су-
дового розгляду справ про екологічні адміністративні пра-
вопорушення – етапу підготовки справи до розгляду, тоб-
то дослідження проблем визначення підвідомчості таких 
справ і законодавчого врегулювання відповідних дій суду. 

Згідно зі ст. 278 КУпАП під час підготовки до розгляду 
справи про адміністративне правопорушення суддя вирі-
шує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд цєї справи;
2) чи правильно складений протокол та інші матеріали 

справи про адміністративне правопорушення;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді спра-

ви, про час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потер-
пілого, їхніх законних представників і адвоката.

Вивчення  спеціальних  джерел  показує,  що  фахівці 
виділили  низку  проблемних  аспектів  під  час  з’ясування 
належності  справ  про  адміністративні  правопорушення 
до  юрисдикції  відповідного  органу  чи  посадової  особи. 
С.С. Гнатюк у монографії «Провадження в справах про ад-
міністративні проступки: проблемні питання  структури» 
до таких відносить: а) відсутність вказівки на порядок дій 
за умови, коли справа не належить до компетенції органу 
(посадової особи), який отримав справу; б) проблемність 
у вирішенні питання про підвідомчість справи в разі на-
явності альтернативної підсудності; в) відсутність законо-
давчо встановленого обов’язку прийняття справи до роз-
гляду,  якщо  вона  належить  до  компетенції  органу, що  її 
отримав, і немає інших обставин, які перешкоджають при-
йняттю її до розгляду (у разі альтернативної підсудності); 
г) відсутність механізму відводів і самовідводів учасників 
провадження у справі про адміністративне правопорушен-
ня [1, с. 87]. 

Зважаючи на співвідношення між адміністративними 
правопорушеннями взагалі й екологічними адміністратив-
ними правопорушеннями зокрема ці проблеми є актуаль-
ними й для провадження у справах про останні. 

Очевидно, що для встановлення судової підвідомчості 
справи  про  екологічне  адміністративне  правопорушення 
необхідно уточнити, чи включена норма особливої части-
ни КУпАП (за якою складено протокол про адміністратив-
не правопорушення)  до  ст.  221 КУпАП  (якою визначено 
компетенцію  суду  з  розгляду  справ  про  адміністративні 
правопорушення). Як показує практика, під час вивчення 
матеріалів справи (насамперед протоколу про адміністра-
тивне правопорушення) на предмет відповідності викла-
дених обставин справи нормі КУпАП можуть мати місце 
такі ситуації:

1) справа підвідомча суду й правильно кваліфікована;
2)  справа  не  підвідомча  суду  й  правильно  кваліфіко-

вана;
3)  справа  не  підвідомча  суду й  неправильно  кваліфі-

кована;
4) справа підвідомча суду, але неправильно кваліфіко-

вана (тут додатково можна виділити такі випадки: а) коли 
санкція  за  вчинене  правопорушення  є  більш  суворою;  
б) коли санкція за вчинене правопорушення є менш суво-
рою).

Щодо  першої  з  указаних  ситуацій,  то  тут  питань  не 
виникає,  і справа продовжує розглядатися судом згідно з 
установленим у КУпАП порядком. 

У другому випадку приписи КУпАП уже містять деякі 
недоліки. Справа в тому, що, як ми вже вказували вище, 
ні  порядку  дій,  ні  форми  процесуального  документа  в 
такому разі КУпАП не передбачає. На практиці одними 
суддями непідсудні  їм  справи направляються  за  належ-

ністю шляхом написання супровідного листа, а іншими – 
шляхом винесення відповідної постанови [2, с. 95]. При 
цьому, як доводить С.О. Короєд, надсилаючи матеріали 
справи  за належністю лише супровідним листом,  суддя 
жодним чином не порушує норми процесуального права, 
які до того ж це питання не врегульовують, проте водно-
час суддя виконує вимоги п. 1 ст. 278 КУпАП на предмет 
дотримання  норм  ст.  221  КУпАП  (щодо  підвідомчості) 
і  ст.  276  КУпАП  (щодо  підсудності).  Такими  діями  він 
уживає  заходів,  які  унеможливлюють  розгляд  конкрет-
ним судом непідсудної йому справи. Проте враховуючи 
місце  суду  як  органу  правосуддя  серед  інших  органів 
адміністративно-деліктної юрисдикції, автор наголошує, 
що правильним усе ж таки буде направлення матеріалів 
справи  за  належністю  саме  шляхом  винесення  суддею 
відповідної постанови, що, по-перше, можна застосувати 
за  аналогією  з  кримінальним  і  цивільним процесами,  а 
по-друге, саме винесенням постанови буде завершене пе-
ребування матеріалів справи в конкретному суді, але при 
цьому  копія  такої  постанови  залишиться  в  архіві  суду, 
і  в  такій  постанові  найбільш  повно  буде  викладена  ін-
формація про порушника й обставини правопорушення, 
що неможливо  зробити в  супровідному листі  [3,  с.  63].  
Л.С.  Анохіна  пропонує  закріпити  в  законодавстві  про-
цесуальні дії суду за наявності підстав для направлення 
матеріалів  справи  за підсудністю  іншому суду або ж  за 
підвідомчістю іншому органу адміністративно-деліктної 
юрисдикції  [4,  с.  15].  Проте  наразі  ст.  284  КУпАП  не 
передбачає  такого  виду  постанови  у  справі  про  адміні-
стративне правопорушення, як «передачу справи за під-
відомчістю чи підсудністю». Ми погоджуємося, що така 
прогалина потребує усунення. Однак щодо форми відпо-
відного документа, то тут маємо дещо інші пропозиції. 

Звертаючись  до  досвіду  інших  країн  пострадянсько-
го простору,  які  вже пройшли шлях реформування адмі-
ністративного  законодавства,  бачимо,  що  в  останньому 
передбачено ширший,  порівняно  з  вітчизняним,  перелік 
видів  рішень  у  справах  про  адміністративні  правопору-
шення. Так, за ст. 29.9 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення [5] ними можуть бути як 
постанови,  так  і ухвали. Аналогічна ситуація й у Казах-
стані  (ст.  816  та  інші Кодексу Республіки Казахстан про 
адміністративні  правопорушення  [6]).  Водночас  у  Біло-
русі,  аналогічно  з  українським  законодавством,  суди під 
час розгляду справ про адміністративні правопорушення 
наділені правом виносити рішення лише у формі постанов 
(ст.  11.10 Процесуально-виконавчого кодексу Республіки 
Білорусь про адміністративні правопорушення [7]). 

Ухвала  як  форма  судового  рішення  притаманна  ад-
міністративному  судочинству  України.  Це  закріплено 
в  Кодексі  адміністративного  судочинства  України,  ст. 
3  якого визначає ухвалу  як «письмове  або усне рішення 
суду  будь-якої  інстанції  в  адміністративній  справі,  яким 
вирішуються  питання,  пов’язані  з  процедурою  розгляду 
адміністративної справи, та інші процесуальні питання»;  
у  ст.  158  уточнено, що  «судове  рішення,  яким  суд  зупи-
няє чи  закриває провадження у  справі,  залишає позовну 
заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших про-
цесуальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали»;  
у ст. 165 визначається зміст ухвали та її структура. 

Беручи  до  уваги  все  вищезазначене,  ми  вважаємо  за 
можливе розширити перелік рішень у  справах про адмі-
ністративні правопорушення (зокрема й екологічні) через 
доповнення  їх  такою  формою,  як  ухвала,  і  пропонуємо 
встановити  в КУпАП, що  саме  у формі  ухвали  суд при-
йматиме рішення про передачу справи про екологічні ад-
міністративні  правопорушення  за  підвідомчістю  чи  під-
судністю. 

Розглядаючи  матеріали  справи  про  адміністративне 
правопорушення на предмет її підвідомчості та підсуднос-
ті, суд, як абсолютно правильно підкреслює С.О. Короєд, 
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«не  може  обмежуватися  функціями  статиста  та  повніс-
тю  погоджуватись  із  проведеною  в  протоколі  юридич-
ною  кваліфікацією  адміністративного  правопорушення»  
[2, с. 94]. На обов’язку суду перевіряти правильність пра-
вової  оцінки  вчинених  правопорушником  дій  для  забез-
печення своєчасного, всебічного, повного й об’єктивного 
з’ясування обставин у кожній справі наголошує й Верхо-
вний Суд України [8].

У разі правильної кваліфікації адміністративного пра-
вопорушення  й  судової  підвідомчості  справи  питань  не 
виникає. Можливий спосіб вирішення питання щодо дій 
суду та їх документального оформлення в разі правильної 
кваліфікації адміністративного правопорушення й непра-
вильно  визначеної  підвідомчості  чи  підсудності  ми  вже 
розглянули. 

Залишається  проаналізувати  деякі  ситуації.  Перша 
ситуація виникає, коли суд доходить висновку, що адміні-
стративне правопорушення кваліфіковане неправильно й 
за його перекваліфікації справа підвідомчою суду не буде. 
Оскільки КУпАП не передбачає порядку відповідних дій, 
для визначення  актуального  стану речей нами було про-
аналізовано матеріали судової практики (рішення судів у 
справах про деякі екологічні адміністративні правопору-
шення).  У  результаті  можемо  констатувати,  що  єдиного 
підходу до вирішення питання немає. Найпоширеніші ва-
ріанти дій суду під час виявлення неправильної кваліфі-
кації екологічних адміністративних правопорушень такі:

1)  винесення постанови про  закриття провадження у 
справі  за  відсутності  складу адміністративного правопо-
рушення [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 ];

2) винесення постанови про передачу матеріалів спра-
ви органу, який склав протокол,  із різними формулюван-
нями: «на доопрацювання» [16], «для усунення недоліків» 
[17], «для виправлення помилок» [18], «для узгодження та 
розгляду по суті» [19]; при цьому в постанові суд зазначав, 
за якою саме іншою нормою КУпАП слід притягнути осо-
бу до відповідальності, тобто фактично проводив роботу з 
перекваліфікації правопорушення. 

Але якщо за першим із виявлених варіантів вид поста-
нови про закриття провадження у справі передбачений ст. 
ст. 284 і 247 КУпАП, то за другим жодних згадок про мож-
ливість  винесення постанови про повернення матеріалів 
справи  для  правильної  кваліфікації  адміністративного 
правопорушення КУпАП не містить. Тобто маємо ситуа-
цію, аналогічну вже проаналізованій щодо непідвідомчос-
ті справ. 

На наш погляд, можливим варіантом виходу із ситуації 
знову ж таки може стати закріплення в КУпАП можливос-
ті  винесення  ухвали  про  передачу  матеріалів  справи  до 
органу, який склав протокол про адміністративне (зокрема 
екологічне)  правопорушення  для  усунення  недоліків  під 
час кваліфікації відповідного діяння.

Друга проблемна  ситуація матиме місце,  коли  еколо-
гічне  адміністративне  правопорушення  кваліфіковане  в 
матеріалах справи неправильно, однак під час його пере-
кваліфікації справа залишиться підвідомчою суду. Наразі 
суд не може самостійно перекваліфіковувати справи про 
адміністративні правопорушення, що тягне за собою опи-
сану вище процедуру повернення справ на доопрацюван-
ня чи закриття провадження. 

Проте  поодинокі  факти  перекваліфікації  судом  еко-
логічних  адміністративних  правопорушень  усе  ж  мали 
місце.  Наприклад,  суддя  Семенівського  районного  суду 
Полтавської  області  під  час  вивчення  матеріалів  справи 
дійшов висновку, що дії особи, яку притягували до адміні-
стративної відповідальності, слід кваліфікувати не за ч. 5 
ст. 85 КУпАП (як зазначалося в протоколі про адміністра-
тивне правопорушення),  а  за  ч.  1  цієї ж правової  норми 
[20]. Зауважимо й те, що в наведеному прикладі санкція 
за нове правопорушення була менш суворою, що певною 
мірою виправдовує дії судді. Якщо ж санкція за нове пра-

вопорушення є більш суворою, то суд, не наділений функ-
цією переслідування правопорушника, як правило, керую-
чись приписами КУпАП, закриває провадження у справі 
через  відсутність  складу  адміністративного  правопору-
шення, що, звичайно, неможливо оцінити позитивно. Тра-
пляються й випадки винесення постанови про передання 
матеріалів справи до прокуратури для вирішення питання 
про порушення кримінальної справи [21]. Однак навіть у 
наведеному прикладі це була не постанова про  закриття 
справи (як того вимагає ст. 284 КУпАП).

На  відміну  від України,  де  це  питання  поки що  від-
крите, у тій же Росії були спроби врегулювати аналогічні 
ситуації. 

Так, Постановою Пленуму Вищого арбітражного суду 
Російської Федерації від 2 червня 2004 р. № 10 [22] судам 
була надана можливість приймати рішення про переквалі-
фікацію адміністративного правопорушення (п. 8 Поста-
нови). При цьому мала бути дотримана така умова: указані 
в  протоколі  обставини  правопорушення  та  представлені 
докази повинні бути достатніми для здійснення іншої ква-
ліфікації протиправного діяння. Були встановлені й деякі 
застереження. По-перше,  якщо  в  результаті  перекваліфі-
кації складання протоколу про скоєне правопорушення не 
віднесене до повноважень органу, що звернувся із заявою, 
суд не мав права прийняти рішення про притягнення до 
адміністративної відповідальності. По-друге, якщо відпо-
відно до належної кваліфікації розгляд справи про притяг-
нення до адміністративної відповідальності не віднесений 
до підвідомчості суду, останній мав виносити ухвалу про 
припинення  провадження  й  про  повернення  протоколу 
про адміністративне правопорушення й доданих до нього 
документів до адміністративного органу.

Уже  через  рік  практичного  застосування  положень 
вищеназваного  документа  Постановою  Пленуму  Верхо-
вного  Суду  Російської  Федерації  від  24  березня  2005  р. 
№  5  [23]  судам  були  надані  нові  роз’яснення  стосовно 
досліджуваного  нами  аспекту.  По-перше,  суддя  наділяв-
ся правом перекваліфікації діяння особи, яку притягують 
до  адміністративної  відповідальності,  лише  в  разі,  якщо 
склад правопорушення, указаного в протоколі, і правопо-
рушення  після  перекваліфікації  матиме  єдиний  родовий 
об’єкт. По-друге,  покарання  за перекваліфіковане право-
порушення не має погіршувати становище особи, віднос-
но якої  здійснюється провадження у справі. По-третє, п. 
20  указаної  Постанови  судам  надане  право  здійснювати 
перекваліфікацію  адміністративних  правопорушень  не-
залежно від того, збережеться чи ні судова підвідомчість 
справи після такої перекваліфікації. 

Узагальнивши  практику  застосування  вітчизняного 
законодавства, зважаючи на вже перевірений часом зару-
біжний  досвід,  а  також  виходячи  з  позиціонування  суду 
як особливого органу в системі органів адміністративної 
юрисдикції внаслідок високої професійності суддів і від-
повідно  до  якості  прийнятих  рішень,  можемо  запропо-
нувати  надати  судам  можливість  перекваліфікації  адмі-
ністративних  правопорушень  під  час  підготовки  справи 
до  розгляду. Умовами  застосування  цього  повноваження 
закріпити такі:

1) матеріалів справи й представлених доказів має бути 
достатньо  для  проведення  перекваліфікації  діяння  (як  у 
разі покращення, так і погіршення становища особи, яку 
притягують до адміністративної відповідальності);

2)  перекваліфікація  можлива  лише  в  разі  однакового 
родового об’єкта правопорушення (це особливо важливо 
як  з  огляду на предмет нашого дослідження,  так  і  задля 
уникнення ситуації, коли після перекваліфікації виявить-
ся, що орган, який складав протокол про адміністративне 
правопорушення, не мав права цього робити);

3)  якщо в результаті перекваліфікації  судова підвідо-
мчість справи не зберігається, то справа ухвалою суду пе-
редається відповідному органу за підвідомчістю.
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Узагальнюючи викладене, можна дійти висновків, що мож-
ливими  кроками  для  вдосконалення  правового  регулювання 
дій суду під час вивчення питання про підвідомчість справ про 
екологічні й інші адміністративні правопорушення на етапі під-
готовки справ про ці діяння до розгляду можуть стати такі:

– розширення видів судових рішень у справах про ад-
міністративні правопорушення через доповнення їх такою 
формою, як ухвала;

– надання судам повноважень щодо прийняття ухвал 
про передачу справи про адміністративні (зокрема еколо-

гічні) правопорушення  за підвідомчістю чи підсудністю, 
а  також про передачу матеріалів  справи  до  органу,  який 
склав протокол про адміністративне (зокрема екологічне) 
правопорушення для усунення недоліків під час кваліфі-
кації відповідного діяння;

–  надання  судам  повноважень щодо  перекваліфікації 
адміністративних  (зокрема  екологічних)  правопорушень 
під  час  підготовки  справи  до  розгляду  за  наявності  до-
статніх доказів і однакового родового об’єкта правопору-
шення. 
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ОРгаНіЗація УПРаВліННя В СиСТЕМі МВС УкРаЇНи 
В СУЧаСНих УМОВах

ORGANIZATION OF MANAGEMENT IN THE OF SYSTEM Міа 
OF UKRAINE MODERN CONDITIONS

доля л.М.,
к.ю.н, старший науковий співробітник,

начальник іі науково-дослідного відділу 
науково-дослідної лабораторії проблем правового

та організаційного забезпечення діяльності 
Державний науково-дослідний інститут
Міністерства внутрішніх справУкраїни

Стаття присвячена питанням організації управління в системі МВС України в умовах реформування. На підставі аналізу реалізації 
Концепції першочергових заходів реформування системи МВС і Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України, а також Стратегії 
розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 р. розкрито організаційно-правові засади, проблеми, а також причини 
недосконалості управлінської діяльності в системі МВС. Запропоновано відповідні пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдоскона-
лення нормативно-правового забезпечення організації управління в системі МВС.

Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ, організація управління, реформування, нормативно-правове й організаційне забез-
печення.

Статья посвящена вопросам организации управления в системе МВД Украины в условиях реформирования. На основании анализа 
реализации Концепции первоочередных мер реформирования системы МВД, Стратегии развития органов внутренних дел Украины, а 
также Стратегии развития системы Министерства внутренних дел Украины до 2020 г. раскрыты организационно-правовые принципы, 
проблемы, а также причины несовершенства управленческой деятельности в системе МВД. Предложены соответствующие рекоменда-
ции, направленные на совершенствование нормативно-правового обеспечения организации управления в системе МВД. 

Ключевые слова: Министерство внутренних дел, организация управления, реформирование, нормативно-правовое и организаци-
онное обеспечение.

The article is sanctified to the questions of organization of management in the system МВС of Ukraine in the conditions of reformation. The 
organizational and legal basis, problems and reasons of imperfetion of administrative activity in the system of MIA of Ukraine revealed on the 
basis of analysis of realization of Conception of near-term measures of reformation of the system of Ministry of internal affairs of Ukraine and 
Strategy of development of law enforcement bodies of Ukraine, and Strategy of development of the system of Ministry internal affairs of Ukraine 
until 2020. Today there are many openedguestions in the mentioned area. A crisis is in political, economic life of country, and also sharpness 
of criminogenic situation require the acceptance of urgent and large-scale complex measures from the side of the state, that had to provide her 
stabilizing in the nearest years. It is marked in the article, that for the achievement of the indicated target it is necessary to realize the complex 
of tasks that consist, in particular, in providing of maximally expedient consolidation of law-enforcement activity in the field of responsibility of 
Ministry of internal affairs of Ukraine. 

An author is offer corresponding suggestions and recommendations sent to perfection of the normatively-legal providing of organization of 
management МIA. Yes, there is a necessity of urgent acceptance of such bills, as “On service services and service centers of Ministry of internal 
affairs of Ukraine”, “On private detective (of criminal investigation) activity”, “On the Disciplinary charter of the National police of Ukraine”.

In addition, quickly necessary changes in a legislation, in particular in relation to making alteration in CCP (criminal misconduct), reformation 
of criminal block, determination of concepts, namely: “law enforcement authorities”; “auf horities of law” and order; “system of Ministry of internal 
affairs”; “constabulary service”, “constabulary activity”, “public peace”; “public safety”; “public order”; “public safety” and others like that. It is 
expedient to accept one normatively-legal act (Law of Ukraine) that will resolve these unsettled by the rules of law for a blank in a legislation.

Key words: Ministry of internal affairs, organization of management, reformation, normatively-legal and organizational providing.

Сучасний  стан  суспільного  життя  в  Україні  характе-
ризується  суттєвими  масштабами  реформаційних  про-
цесів, стратегічна мета яких – кардинальне оновлення та 
розвиток українського суспільства, його економічних, по-
літичних,  ідеологічних,  правових  і  моральних  підвалин. 
Необхідність зазначених реформ зумовлена, з одного боку, 
складною соціально-економічною та політичною ситуаці-
єю, в якій опинилася Україна, а з другого боку – прагнен-
ням нашої держави увійти до єдиного економічного євро-
пейського простору. 

Успішна побудова демократичної й правової держави, 
здійснення економічних реформ, підвищення рівня життя 
й добробуту громадян значною мірою залежить від ефек-
тивності  роботи МВС,  яке  є  головним  органом  у  систе-
мі  органів  виконавчої  влади, що  забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  внутрішніх  справ.  Проте  з 
тими  недоліками,  які  існували  в  системі  МВС  України 
(дублювання функцій у різних органах і підрозділах сис-
теми МВС;  недосконала  та  повільна  система  прийняття 
управлінських  рішень;  нездатність  комплексно  реагува-
ти на  загрози  громадській безпеці  без  узгоджених дій  із 
підрозділами  МНС  і  прикордонної  служби,  знаходжен-

ня  під  політичним  впливом,  хронічне  недофінансування 
МВС і високий рівень корупції серед працівників міліції 
МВС  України),  МВС  не  могло  ефективно  здійснювати 
забезпечення  конституційних прав  і  свобод  громадян,  їх 
особистої  безпеки,  законності  та  правопорядку.  Це  під-
тверджується  й  результатом  аналізу  визначених  владою 
недоліків  функціонування  системи  органів  внутрішніх 
справ і перешкод для досягнення мети реформи, здійсне-
ним  Міжнародним  центром  перспективних  досліджень 
у рамках проекту «Аналіз якості проведених реформ і  їх 
міжсекторального впливу». Принциповою проблемою на-
звано невідповідність  системи політичним,  економічним 
і  соціальним  реаліям,  а  саме:  система  управління МВС 
практично не змінювалася протягом 25 років, і з погляду 
центру  сервісних/адміністративних послуг  для  громадян 
вона залишалася на кінець 2013 р. на рівні початку 90-х; 
в умовах економічного розвитку та зростання побутових 
потреб населення соціальне забезпечення та рівень оплати 
праці співробітників МВС протягом більше ніж двох де-
сятиліть залишалися на надзвичайно низькому рівні, фак-
тично провокуючи корупцію та зловживання повноважен-
нями; якісного оновлення кадрів не відбувалося; низькій 
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професійний рівень спровокував несприятливі умови під 
час  несення  службових  обов’язків  для  підвищення  ква-
ліфікації,  серед  яких  висока  завантаженість,  відсутність 
умов  для  теоретичного й  практичного навчання  (тренін-
гові  програми,  центри  підвищення  кваліфікації,  міжна-
родні програми обміну та стажування тощо), відсутність 
як такої необхідності в поліпшенні професійних якостей 
через корумпованість системи кар’єрного зростання й не-
залежність розміру оплати співробітника від рівня знань, 
навичок і вмінь [1].

Зважаючи  на  вказане  вище,  видається  логічним,  що 
широкомасштабні  реформи  розпочалися  саме  з  Мініс-
терства  внутрішніх  справ  України,  зокрема  з  прийняття 
22 жовтня  2014  р.  Концепції  першочергових  заходів  ре-
формування  системи  МВС  і  Стратегії  розвитку  органів 
внутрішніх справ України [2]. У Стратегії сталого розви-
тку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента Укра-
їни 12 січня 2015 р. № 5/2015 [3], також указано, що слід 
провести  функціональні  й  організаційні  перетворення  в 
системі Міністерства  внутрішніх  справ  України.  «Необ-
хідно чітко розподілити функції  з формування політики, 
що мають  здійснюватися Міністерством,  і  реалізації  по-
літики,  що  мають  здійснюватися  центральними  органа-
ми  виконавчої  влади  у  складі  системи МВС.  Політичне 
управління  та  професійне  керівництво  у  сфері  правопо-
рядку мають  бути  чітко  розмежовані,  як  це  передбачено 
Європейським  кодексом  поліцейської  етики,  а Міністер-
ство  внутрішніх  справ  України  повинно  повною  мірою 
відповідати за стан внутрішньої безпеки, зокрема публіч-
ної,  захист державного кордону й порятунок постражда-
лих від стихійного лиха і техногенних катастроф у країні» 
[3]. Крім того, переорієнтування всієї діяльності МВС із 
силової  моделі  до  сервісного  підходу  та  побудова  в  на-
шій державі вітчизняної міліції  (поліції) за європейськи-
ми стандартами або європейським зразком [4] є одним із 
міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна перед 
Європейським Союзом.

Безперечно, що  зазначені  вище  питання  не могли  не 
звернути на  себе  увагу  вчених  і  практиків. Слід  віддати 
належне українським науковцям у галузі адміністративно-
го права (І.П. Голосніченку, М.М. Дорогих, Л.В. Ковалю, 
В.Д. Опришку, О.С. Панченку, В.М. Плішкіну й  іншим), 
які розробляли теоретичні й методичні основи управління 
в органах внутрішніх справ. Цінність їхніх праць полягає 
в тому, що вони дають загальну концептуальну основу для 
вивчення сучасної політики управління правоохоронною 
діяльністю в Україні. Проблеми реформування ОВС роз-
глядали  О.М.  Бандурка,  М.Г.  Вербенський,  Е.В.  Додін, 
О.О. Дульський, Є.П. Захарченко, І.В. Зозуля, В.А. Ліпкан, 
І.В. Опришко, М.О. Свірін, І.М. Шопіна, О.Н. Ярмиш та 
ін. Але роботи зазначених вище інших науковців, висно-
вки та рекомендації форумів, круглих столів, конференцій, 
семінарів  тощо не  повністю розкривають  безпосередньо 
управлінську  діяльність  у  системі  МВС,  тим  більше  в 
умовах її реформування. Тому, віддаючи належне дороб-
ку цих учених і враховуючи реалії сьогодення, вбачається 
актуальною  доцільність  аналізу  проблем  реформування 
системи МВС і адаптації до сучасних умов її організацій-
ної структури, а також шляхів удосконалення відповідних 
правових  норм  чинного  законодавства України щодо  за-
кріплення належних перетворень. 

Рівень  забезпечення  національної  безпеки  України 
залежить  насамперед  від  ефективності  функціонування 
відповідних  органів  державної  влади,  чіткого  розподі-
лу відповідальності й повноважень у визначених сферах 
діяльності  та  налагодженої  взаємодії  між  ними.  Пере-
творення  МВС  України  у  багатопрофільне  цивільне  ві-
домство  європейського  типу, що  забезпечує формування 
державної політики у сферах протидії злочинності та за-
безпечення  громадського  порядку,  комплексного  управ-
ління державним кордоном, протидії нелегальній міграції, 

цивільного захисту, пожежної безпеки та протидії надзви-
чайним  ситуаціям  [5],  координує  діяльність  органів,  які 
реалізують державну політику у сфері внутрішніх справ, 
розмежувало  завдання  політичного  управління  й  профе-
сійної  діяльності  у  сфері  внутрішніх  справ  України.  До 
того ж МВС України є ще й складником сектора безпеки 
й оборони (Концепція розвитку сектора безпеки й оборо-
ни України, затверджена Указом Президента України від 
14 березня 2016 р. № 92/2016) [6]. Крім МВС, центральні 
органи  виконавчої  влади,  діяльність  яких  спрямовується 
та координується Кабінетом Міністрів України через Мі-
ністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ), також ви-
значені як складники сектора безпеки й оборони.

Наразі до системи МВС України входять такі органи:
1) Міністерство внутрішніх справ України;
2) ЦОВВ;
3)  Національна  гвардія  України  як  військове  форму-

вання з правоохоронними функціями.
При цьому до загальної структури МВС України вхо-

дять такі установи:
1) апарат МВС України, який складається з керівництва 

МВС (першого заступника Міністра та трьох заступників 
Міністра),  патронатної  служби,  12  департаментів  (орга-
нізаційно-апаратної  роботи;  формування  політики  щодо 
підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу; 
аналітичної роботи та організації управління; персоналу, 
організації  освітньої  та  наукової  діяльності;  фінансово-
облікової політики; інформації; комунікацій; юридичного 
забезпечення;  внутрішнього  аудиту;  міжнародного  спів-
робітництва та європейської інтеграції; із питань режиму 
та службової діяльності; державного майна та ресурсів),  
10  управлінь  (документування  службової  діяльності;  за-
побігання  корупції  та  проведення  люстрації;  охорони 
здоров’я та реабілітації; ліцензування; моніторингу дотри-
мання прав людини; взаємодії з Національною поліцією; 
взаємодії з Державною прикордонною службою України; 
взаємодії з Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій;  взаємодії  з  Державною  міграційною  службою 
України; взаємодії з Національною гвардією України) і 2 
відділів (мобілізаційної роботи й організації бронювання; 
упровадження реформ);

2) Головний центр із надання сервісних послуг МВС і 
територіальні центри з надання сервісних послуг МВС як 
територіальні органи МВС;

3) навчальні заклади та науково-дослідні установи, що 
належать до сфери управління МВС України: 8 навчаль-
них  закладів  (Національна  академія  внутрішніх  справ; 
Харківський національний університет внутрішніх справ; 
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. 
Е.О. Дідоренка; Львівський  державний  університет  вну-
трішніх  справ;  Дніпропетровський  державний  універси-
тет  внутрішніх  справ;  Одеський  державний  університет 
внутрішніх справ; Донецький юридичний  інститут МВС 
України; Національна академія Національної гвардії Укра-
їни), 2 науково-дослідні установи (Державний науково-до-
слідний  експертно-криміналістичний  центр;  Державний 
науково-дослідний інститут);

4)  заклади  охорони  здоров’я,  установи  та  підприєм-
ства, що належать до сфери управління МВС України.

Підвищення  ефективності  діяльності  системи  МВС 
України,  узгодження  її  структури  й  функцій  із  сучасни-
ми  суспільними  вимогами,  інтеграційними  процесами, 
які  відбуваються  у  світовому  співтоваристві,  ефективне 
забезпечення  конституційних прав  і  свобод  громадян,  їх 
особистої безпеки, законності та правопорядку в принци-
пово нових умовах залежить від досконалого управління 
системою МВС України. Сучасний розвиток суспільства 
показує, що  успішна  діяльність  організації  системи  зна-
чною мірою залежить від умілого й грамотного управлін-
ня. Але  за нинішніх умов правоохоронна  система ще не 
здатна належним чином реагувати на загрозливі виклики 
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часу. До проблем,  які мають місце  в  системі  управління 
МВС  України,  сьогодні  можна  віднести  такі:  кадрові; 
відсутність  чітких  завдань;  низький  професіоналізм;  не-
відповідність  системи  управління  сучасним реаліям;  ви-
користання  застарілих  методів  управління;  формальний 
підхід,  частий перерозподіл обов’язків,  зміни пріоритет-
них  напрямів  роботи,  паперова  тяганина,  бюрократизм, 
дублювання  функцій;  значна  корумпованість  посадових 
осіб і прагнення до влади в будь-який спосіб; недостатній 
досвід працівників; постійні перепризначення, часта зміна 
керівництва;  відсутність  чіткої  схеми дій  і  пріоритетів  у 
здійсненні  управлінських  функцій;  недосконала  система 
оцінювання роботи тощо.

Отже, криза в політичному, економічному житті краї-
ни, а також гострота криміногенної обстановки вимагають 
ужиття термінових  і масштабних комплексних заходів  із 
боку держави, що мали б забезпечити стабілізацію ситуа-
ції в найближчі роки. Пріоритетна увага за цих умов має 
бути приділена питанням правового забезпечення право-
охоронної  діяльності,  удосконалення  відповідних  право-
вих норм чинного законодавства України щодо закріплен-
ня  належних  перетворень,  визначення  поняття  та  змісту 
організації управління МВС України, її функціональної й 
організаційної структури, удосконалення системи превен-
тивної діяльності, посилення протидії злочинності, забез-
печення публічної безпеки й порядку. До першочергових 
заходів  необхідно  віднести  також  удосконалення  кримі-
нально-процесуального,  адміністративного  законодав-
ства, розширення зарубіжного співробітництва в протидії 
злочинності, а також кадрове, наукове, інформаційно-тех-
нічне забезпечення правоохоронної діяльності в державі. 

Проте без визначення стратегічних завдань, поточних 
цілей, стандартів захисту прав людини та надійних орієн-
тирів процес реформування системи МВС є неможливим. 
Із  цією метою  в Міністерстві  внутрішніх  справ України 
розроблений проект Стратегії розвитку системи Міністер-
ства внутрішніх справ України до 2020 р.,  затверджений 
Кабінетом Міністрів України 15 листопада 2017 р.  (про-
токол №  65).  Ця  стратегія  стала  продовженням Концеп-
ції  першочергових  заходів  реформування  системи  МВС 
і  Стратегії  розвитку  органів  внутрішніх  справ  України. 
Вона  намітила  нові  етапи  реформування,  розпочатого  в 
2014 р.,  і визначила основні пріоритети: безпечне серед-
овище,  протидія  злочинності,  дотримання  прав  і  свобод 
людини  органами  системи МВС,  ефективне  інтегроване 
управління  кордонами  й  збалансована  міграційна  полі-
тика, якість  і доступність послуг, ефективне врядування, 
прозорість  і підзвітність, розвиток кадрового потенціалу 
та соціальний захист працівників.

Отже Стратегія поклала початок новим етапам рефор-
мування, розпочатого в 2014 р. Нею визначено стратегічні 
пріоритети, які, незважаючи на множинність задач і функ-
цій,  об’єднали  всі  органи  системи МВС,  орієнтовані  на 
потреби суспільства [7].

Таким чином, реалії сьогодення дають підстави ствер-
джувати,  що,  з  одного  боку,  незважаючи  на  виняткову 
складність соціально-політичної, економічної й криміно-
генної  ситуації  в  країні,  система МВС  України  зберігає 
свою цілісність, будучи одним з ефективних інструментів 
державної політики у сфері внутрішньої безпеки держави. 
Упродовж останніх чотирьох років прийнято низку зако-
нів та інших нормативно-правових актів; МВС стало ци-
вільним  відомством,  повноваження Міністра  внутрішніх 
справ України щодо координації діяльності Національної 
поліції, Національної  гвардії, міграційної,  прикордонної, 
пожежно-рятувальної служб відповідають побудові мініс-
терств внутрішніх справ європейських країн. МВС Украї-
ни сьогодні є головним органом у системі органів виконав-
чої влади, що забезпечує формування державної політики 
у сферах, які входять до його компетенції. Реалізують дер-
жавну політику в перелічених вище сферах такі централь-

ні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та 
координує Кабінет Міністрів України через Міністра вну-
трішніх  справ  України:  Національна  поліція;  Державна 
прикордонна служба; Державна міграційна служба Укра-
їни; Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 
Ці органи виконують свої завдання й функції самостійно. 
Така концепція полягає в тому, що безпосереднє керівни-
цтво (прийняття управлінських рішень) здійснюють керів-
ники ЦОВВ, а політичне представництво перебуває у віда-
нні Міністра внутрішніх справ України. Також до системи 
МВС України входить Національна гвардія України.

З  іншого  боку,  сучасна  система  органів  управління 
МВС  потребує  суттєвого  вдосконалення,  і  без  продо-
вження  кардинальних  внутрішніх  реформ  вона  не  змо-
же  ефективно  виконувати  покладені  на  неї  функції  та 
завдання. Нині слід вирішити багато питань як на рівні 
теоретичних напрацювань, так і питань нормативно-пра-
вового й організаційного характеру. Так, незважаючи на 
велику кількість законів і безліч підзаконних норматив-
но-правових актів, необхідно визнати, що досі не виріше-
ні на законодавчому рівні питання щодо визначення пра-
вових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб у сфері надання сервісних 
послуг МВС України; організації детективної діяльності 
в Україні як одного зі шляхів забезпечення конституцій-
них гарантій людини та громадянина на захист своїх за-
конних прав та інтересів; сутності службової дисципліни 
в  Національній  поліції  України,  повноважень  поліцей-
ських  та  їх  керівників  з  її  додержання,  видів  заохочень 
і  дисциплінарних  стягнень,  порядку  їх  застосування  й 
оскарження тощо.

Із метою вирішення зазначених питань необхідно тер-
міново  прийняти  такі  законопроекти:  «Про  сервісні  по-
слуги  та  сервісні  центри Міністерства  внутрішніх  справ 
України»,  «Про  приватну  детективну  (розшукову)  діяль-
ність», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції 
України». Крім того, терміново потрібні зміни законодав-
ства  (зокрема, щодо внесення змін у Кримінальний про-
цесуальний  кодекс  України  (кримінальний  проступок)), 
реформування  кримінального  блоку,  визначення  понять, 
а саме: «правоохоронні органи»; «органи правопорядку»; 
«система Міністерства  внутрішніх  справ»;  «поліцейська 
послуга»,  «поліцейська  діяльність»,  «громадський  поря-
док»;  «громадська  безпека»;  «публічний  порядок»;  «пу-
блічна безпека» тощо (у Законі України «Про Національну 
гвардію України» вживаються терміни «правоохоронні ор-
гани», «громадський порядок», «громадська безпека», а в 
Законі України «Про Національну поліцію» поряд із цими 
термінами  вживаються  терміни  «публічний  порядок», 
«публічна  безпека»,  «органи  правопорядку»).  Доцільно 
прийняти один нормативно-правовий акт (закон України), 
який вирішить ці неврегульовані нормами права прогали-
ни в законодавстві.

Також необхідне внесення змін  і доповнень до низки 
постанов Кабінету Міністрів України та відомчих норма-
тивно-правових актів. Але проблеми національної безпе-
ки, запобігання та протидії злочинності на рівні України 
неможливо  вирішити  лише  заходами  законодавчого  та 
кримінально-правового  впливу. У цій  ситуації  особливої 
важливості набули питання вирішення проблем реформу-
вання й адаптації до сучасних умов функціональної й ор-
ганізаційної структури системи МВС України.

Ключові виклики, які сьогодні стоять перед органами 
системи МВС, безпосередньо пов’язані з їх компетентніс-
тю  в  забезпеченні  безпеки  громадян  і  суспільства,  здат-
ністю  протистояти  злочинності,  забезпечувати  прозорі 
та якісні сервіси для суспільства. Зважаючи на викладене 
вище,  актуальним  залишається  питання  щодо  вдоскона-
лення  управлінської  діяльності  в  системі МВС України. 
Функціонування системи МВС в умовах динамічної зміни 
та невизначеного середовища вимагає пошуку нових під-
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ходів до управлінської діяльності, орієнтованих на швид-
ку адаптацію до сучасних умов. 

Є два можливі підходи до подальшого реформування 
системи МВС.

1.  МВС,  залишаючись  центральним  органом  ви-
конавчої  влади,  що  формує  державну  політику  у  сфері 
внутрішніх  справ  і  забезпечує  її  узгоджену  реалізацію 
Національною поліцією України, Державною службою з 
надзвичайних  ситуацій України, Державною  прикордон-
ною службою України, Державною міграційною службою 
України, Національною гвардією України, Головним сер-
вісним центром МВС України,  а  також територіальними 
органами,  підприємствами,  установами  й  організаціями, 
що належать до сфери управління Міністерства,  суттєво 
посилює взаємодію та наділяється більшими повноважен-
нями щодо контролю та координації діяльності ЦОВВ.

2.  Наділення  МВС  владними  повноваженнями  від-
носно ЦОВВ. За цієї моделі МВС України є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовуєть-
ся  й  координується  Кабінетом Міністрів  України  і  є  го-
ловним  органом  із  питань  формування  та  забезпечення 
реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ, 
що  охоплює  суспільні  відносини,  пов’язані  з  охороною 
й  захистом прав,  свобод  і  законних  інтересів фізичних  і 
юридичних  осіб,  держави  й  територіальних  громад  від 
протиправних посягань, протидією злочинності, захистом 
економіки й об’єктів права власності, обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 
забезпеченням  публічної  безпеки  й  порядку,  безпекою 
дорожнього  руху,  охороною  й  обороною  важливих  дер-
жавних  об’єктів,  недоторканністю  державного  кордону, 
міграцією,  громадянством  і  реєстрацією  фізичних  осіб, 
цивільним захистом населення, пожежною й техногенною 
безпекою, охороною органів державної влади та посадо-
вих  осіб;  судово-експертною  діяльністю  та  техніко-кри-
міналістичним  забезпеченням  органів,  що  здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідуван-
ня. Отже, уся повнота відповідальності за стан виконан-
ня  завдань  системи МВС України покладається на МВС 
України. Слід зазначити, що такий підхід до структурної 
побудови МВС можливий лише за умови ліквідації служб, 
діяльність яких спрямовується й координується Міністром 
внутрішніх  справ,  як  центральних  органів  виконавчої 
влади, поклавши на МВС завдання й функції з реалізації 
державної  політики  в  зазначених  сферах  і  встановивши, 
що МВС України є правонаступником зазначених служб. 
Прикладом такої реорганізації може слугувати ліквідація 
Державної  пенітенціарної  служби  згідно  з  Постановою 
Кабінету  Міністрів  України  «Деякі  питання  оптимізації 
діяльності центральних органів виконавчої влади системи 
юстиції» від 18 травня 2016 р. № 343 та покладення на Мі-
ністерство юстиції завдань і функцій із реалізації держав-
ної політики у сфері виконання кримінальних покарань і 

пробації. Результати вивчення зарубіжного досвіду у сфе-
рі організації управління МВС показують, що в більшості 
країн, де є Міністерство внутрішніх справ, державні орга-
ни поліції підпорядковані саме йому.

Ми ж схиляємось до першого напряму, тим більше, що 
він відповідає демократичним підходам, зокрема служін-
ня суспільству (забезпечення дотримання прав людини й 
основних свобод як ключової цінності в діяльності орга-
нів системи МВС; реалізація органами системи МВС сво-
їх функцій, керуючись потребами людини); підзвітність і 
демократичний цивільний контроль (становлення МВС як 
суб’єкта  системи  демократичного  цивільного  контролю 
над органами  системи МВС; удосконалення форм  і  спо-
собів демократичного цивільного контролю над органами 
системи МВС; відкритість і прозорість процесів підготов-
ки й прийняття публічних рішень у системі МВС); залу-
чення  суспільства  до  процесу  створення  безпечного  се-
редовища (тісна співпраця з територіальними громадами й 
суспільством у цілому; створення механізмів партнерства 
з  інститутами  громадянського  суспільства;  нетерпимість 
до корупції); сучасні практики управління (упровадження 
інноваційних рішень та інструментів державної політики; 
використання  успішних  міжнародних  практик  і  сприян-
ня  реалізації  пілотних  проектів;  управління  та  розумне 
делегування  повноважень  із  метою  створення  сприятли-
вого середовища для прийняття рішень, ініціативності та 
співпраці; розвиток соціальної компетентності й системи 
зворотного  зв’язку  з  персоналом);  інформатизація  діяль-
ності (підвищення ефективності роботи і взаємодії через 
максимальне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у реалізації завдань органами системи МВС).

За такого підходу на перший план виходить тісна вза-
ємодія  між МВС  і  ЦОВВ,  а  також  у ЦОВВ між  собою. 
Взаємодія в системі МВС України являє собою складний 
різновид управлінської діяльності,  а  тому потребує  здій-
снення відповідних організаційних дій, що дозволять за-
безпечити її ефективність. Саме від того, наскільки раці-
онально  функціонує  система МВС  України,  залежатиме 
успіх  реалізації  державної  політики  у  сфері  забезпечен-
ня  охорони  прав  і  свобод  людини,  інтересів  суспільства 
й  держави,  протидії  злочинності,  підтримання публічної 
безпеки й порядку, а також надання поліцейських послуг; 
захисту державного кордону й охорони суверенних прав 
України  в  її  виключній  (морській)  економічній  зоні;  ци-
вільного захисту, захисту населення й територій від над-
звичайних  ситуацій  і  запобігання  їх  виникненню,  лікві-
дації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння 
пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності ава-
рійно-рятувальних  служб,  а  також  гідрометеорологічної 
діяльності; міграції (імміграції й еміграції), зокрема про-
тидії нелегальній (незаконній) міграції; у сфері громадян-
ства, реєстрації фізичних осіб, біженців та  інших визна-
чених законодавством категорій мігрантів.
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кОМПЕНСаТОРНий МЕхаНіЗМ як ЗаСіб ЗахиСТУ ПРаВа 
На ВикОНаННя СУдОВОгО РіШЕННя В адМіНіСТРаТиВНих СПРаВах

COMPENSATORY MECHANISM AS A MEANS OF PROTECTING THE RIGHT 
TO ENFORCE A JUDICIAL DECISION IN ADMINISTRATIVE MATTERS

Зеленов а.С., 
здобувач кафедри адміністративного права

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У статті наведені позиції Європейського суду з прав людини щодо необхідності запровадження компенсаторних механізмів, що за-
стосовувалися б державами в разі порушення розумних строків виконання судових рішень, зокрема й у справах адміністративної юрис-
дикції. Проаналізовано досвід інших держав із правового забезпечення захисту осіб від надмірно тривалого судового процесу. Зроблені 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з виконання судових рішень. 

Ключові слова: виконання рішень адміністративного суду, розумність строків виконання судових рішень, компенсаторний механізм 
захисту прав приватних осіб.

В статье приведены позиции Европейского суда по правам человека о необходимости введения компенсаторных механизмов, кото-
рые применялись бы государствами в случае нарушения разумных сроков исполнения судебных решений, в том числе по делам адми-
нистративной юрисдикции. Проанализирован опыт других государств по правовому обеспечению защиты лиц от чрезмерно длительного 
судебного процесса. Сделаны предложения по совершенствованию законодательства Украины по исполнению судебных решений.

Ключевые слова: исполнение решения административного суда, разумность сроков исполнения судебных решений, компенсатор-
ный механизм защиты прав частных лиц.

The reasonableness of the timing of execution of court decisions, including those adopted as a result of the consideration of administrative 
cases is an important element in the effective protection of the rights of private individuals. The article describes the positions of the European 
Court of Human Rights on the need to introduce compensatory mechanisms that would be applied by the states in case of violation of reasonable 
time limits for enforcement of judgments, including in cases of administrative jurisdiction. The experience of the states that introduced legal mech-
anisms of compensation in cases of violation of the reasonableness of execution of court decisions has been analyzed. It is stated that borrowing 
from the experience of other states in the effective functioning of the mechanism of compensation for a person for violation of reasonable time of 
execution of court decisions, including in administrative cases, in particular, through a court decision and administrative procedure, will promote 
the protection of the rights of individuals from excessively long execution of court decisions sub powers of authority, and compensation of damage 
to a particular official who is guilty of such an offense will promote discipline in the field of public administration and serve as a reliable means of 
preventing further.

Key words: execution of the decision of the administrative court, reasonable time of enforcement of judgments, compensatory mechanism 
of protection of the rights of individuals.

Невиконання  судових  рішень  судів,  ухвалених  про-
ти  представників  держави  –  це  не  унікальне  українське 
явище.  Такі  проблеми  виникали  в  багатьох  країнах,  про 
що свідчать численні рішення Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ); приміром, у справі «Бурдов про-
ти  Росії»,  «Олару  та  інші  проти  Молдови»,  «Манушак 
Путо та інші проти Албанії». Але в Україні це явище від-
різняється своєю масштабністю: в одному тільки рішенні  
ЄСПЛ у справі «Бурмич та інші проти України» переліче-
но 12 148 справ. 

Розумність строків виконання судових рішень, зокре-
ма прийнятих за результатами розгляду адміністративних 
справ,  є  важливим  елементом  ефективного  захисту  прав 
приватних  осіб. Натомість  право  на  виконання  судового 
рішення без надмірних затримок охоплюється правом на 
справедливий  суд,  про  що  неодноразово  зазначав  Євро-
пейський суд із прав людини. Основні вимоги щодо вико-
нання судових рішень у розумні строки сформовані в Кон-
венції про захист прав людини та основоположних свобод. 
Ставлячи вимогу про розгляд справи впродовж розумного 
строку,  Конвенція  підкреслює  важливість  відправлення 
правосуддя  без  затримок,  що  можуть  поставити  під  за-
грозу  його  ефективність  і  авторитет.  Надмірні  затримки 
правосуддя становлять суттєву небезпеку для збереження 
верховенства права. Конвенція вимагає, щоб провадження 
здійснювалося впродовж розумного строку. 

В адміністративних справах (як і в цивільних, і в гос-
подарських) перебіг провадження для цілей ст. 6 Конвен-
ції розпочинається з часу надходження позовної заяви до 
суду,  а  закінчується  ухваленням  остаточного  рішення  у 
справі, якщо воно не на користь особи (справа «Скопелліті 
проти Італії» від 23.11.1993 р.), або виконанням рішення, 

ухваленого  на  користь  особи  (справа  «Папахелас  проти 
Греції» від 25.03.1999 р.). У рішенні у справі «Броуган та 
інші  проти  Сполученого  Королівства»  ЄСПЛ  роз’яснив, 
що строк, який можна визначити розумним, не може бути 
однаковим для  всіх  справ,  і  було б неприродно встанов-
лювати один строк у конкретному цифровому вираженні 
для всіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає 
проблема оцінки розумності строку, яка залежить від пев-
них  обставин.  У  розумінні  ЄСПЛ  для  визначення  того, 
чи  була  тривалість  певного  строку  розумною,  передусім 
установлюється початок цього строку та його закінчення. 
Строк, який слід брати до уваги, охоплює собою все про-
вадження.

Важливість  гарантування  розгляду  справ  упродовж 
розумного  строку  зумовила  вироблення  позиції  ЄСПЛ 
щодо  необхідності  використання  в  національному  праві 
спеціальних  правових  інструментів,  за  допомогою  яких 
заявник міг би захистити право на вирішення його спра-
ви  та  виконання  відповідного  рішення  в  розумні  строки 
й  отримати  компенсацію  від  держави  в  разі  порушення 
такого права.

У  науковій  літературі  вже  обговорювалися  питання 
запровадження  компенсаторного  механізму  під  час  по-
рушення  розумності  строків  виконання  судових  рішень  
[1; 2; 3]. У цій статті спробуємо розвинути його, проаналі-
зувавши досвід держав, які запровадили правові механіз-
ми  компенсації  у  випадках  порушення  розумності  вико-
нання судових рішень, щоб виробити оптимальну модель 
правового захисту для української правової системи. 

Перша  справа  про  невиконання  судового  рішення 
в Україні, що  розглядалася Європейським  судом  із  прав 
людини («Кайсін та інші проти України» [4]), була врегу-
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льована сторонами, а заявники отримали суми, зазначені 
в  дружній  угоді.  Проте  проблема  невиконання  залиши-
лася невирішеною переважно через відсутність коштів у 
державних установ,  боржників,  які належать державі  чи 
контролюються  нею. У  подальшому  справи  про  невико-
нання  або  несвоєчасне  виконання  рішень  національних 
судів щодо виплат зарплат і надбавок військовослужбов-
цям,  працівникам  гірничодобувних  компаній,  суддям, 
боргів  муніципальних  чи  державних  лікарень,  держав-
них  банків,  державних  підприємств  неодноразово  були 
на розгляді ЄСПЛ [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Згодом рішення у 
справі  «Юрій Михайлович  Іванов  проти України»  стало 
пілотним. У ньому Суд установив, що було порушено па-
раграф 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу № 1 через не-
виконання або несвоєчасне виконання остаточних судових 
рішень, і зазначив, що затримки були спричинені комбіна-
цією чинників, включаючи відсутність бюджетних коштів, 
бездіяльність  державної  виконавчої  служби  та  недоліки 
національного  законодавства,  унаслідок  чого  пан  Іванов 
та  інші заявники в подібній ситуації не змогли добитися 
примусового  виконання  судових  рішень. Усі  ці  чинники 
належали до компетенції української влади й тому Укра-
їна відповідальна за таке невиконання. Суд також устано-
вив, що на національному рівні не було засобу захисту, що 
задовольняє вимоги ст. 13 Конвенції стосовно скарг пана 
Іванова щодо невиконання рішення на його користь. Суд 
постановив, що справа Іванова стосувалася двох повторю-
ваних проблем: а) тривалого невиконання остаточних на-
ціональних рішень; б) відсутності ефективного національ-
ного засобу врегулювання цього питання [12].

Особливо  гостро  питання  невиконання  та  несвоєчас-
ного  виконання  остаточних  судових  рішень  постало  під 
час  розгляду Європейським  судом  із  прав  людини  спра-
ви «Бурмич та інші проти України» [13]. У цій справі суд 
зазначив, що протягом багатьох років невдале виконання 
Україною рішення у справі Іванова не дозволило виріши-
ти системну проблему невиконання національних судових 
рішень,  тим  самим  створивши  велику  кількість  подаль-
ших заяв, які піднімають питання, ідентичні тим, що на-
водяться у  справі. Отже,  відповідно до логіки пілотного 
рішення, держава-відповідач зобов’язана усунути джере-
ло порушення на майбутнє та надати засіб відшкодування 
вже завданої шкоди, яку понесли не тільки окремі заявни-
ки (учасники) пілотної справи, а й усі інші жертви анало-
гічного порушення. Там, де держави внесли зміни до зако-
нодавства, що надають реальним і потенційним жертвам 
системного порушення засоби захисту на національному 
рівні,  так  що  подальше  вивчення  Судом  подібних  заяв 
більше не було потрібне, Суд виключав ці заяви з реєстру 
на тій підставі, що це питання було вирішене, згідно з па-
раграфом 1 (b) ст. 37 Конвенції, шляхом прийняття загаль-
них заходів, включаючи компенсаційні заходи, які мають 
зворотну силу.

Рада Європи виробила низку документів щодо засобів 
захисту  від надмірної  тривалості  судового провадження. 
Рекомендація CM/ReC(2010)3 Комітету міністрів Ради Єв-
ропи державам-членам щодо ефективних засобів правово-
го захисту від надмірної тривалості провадження, ухвале-
на Комітетом Міністрів 24.02.2010 р. на 1077-му засіданні 
заступників  міністрів,  надає  практичні  поради  країнам-
членам у конкретній ситуації надмірної тривалості прова-
джень [14]. Так, урядам країн-членів рекомендовано вжи-
ти всіх необхідних заходів для того, щоб упевнитися, що 
всі  стадії  національного  провадження,  незалежно  від  їх 
внутрішньої характеристики, на яких може вирішуватися 
спір про права й обов’язки цивільного характеру чи вста-
новлюватися  обґрунтованість  будь-якого  кримінального 
обвинувачення, проводяться в розумні терміни. У випад-
ках, коли провадження стало надмірно тривалим, Комітет 
Міністрів вважає, що слід забезпечити пряме чи фактичне 
визнання порушення, а також те, що провадження приско-

рене, де це можливо, або потерпілим забезпечене відшко-
дування шкоди  за  будь-який  недолік,  від  якого  вони  по-
страждали, або забезпечене вжиття обох вищезазначених 
заходів.

6.03.2008  р.  Комітет  Міністрів  Ради  Європи  розгля-
нув  заходи,  прийняті  Урядом України  з  метою  виконан-
ня рішень Суду щодо тривалого невиконання остаточних 
національних  рішень,  і  прийняв  тимчасову  резолюцію 
(CM/ResDH  (2008)1),  в  якій  серед  іншого  рекомендував 
українському уряду призначити відшкодування за шкоду, 
спричинену затримками у виконанні рішень національних 
судів,  безпосередньо  на  підставі  положень  Конвенції  та 
практики Європейського суду, як це передбачено Законом 
України «Про виконання рішень і застосування практики 
Європейського суду з прав людини».

Позиція ЄСПЛ щодо засобу правового захисту під час 
порушення розумності строків виконання судових рішень 
полягає в тому, що такий засіб має бути ефективним як із 
практичного, так  і  з правового погляду, тобто таким, що 
зможе  запобігти  подальшим  порушенням  або  їх  повто-
ренням або забезпечує адекватне відшкодування за те чи 
інше порушення, що вже відбулося. Суд вважає, що дер-
жави можуть запровадити компенсаторні засоби правово-
го захисту, щоб такі засоби не вважалися неефективними. 
Ключовими критеріями для оцінки ефективності компен-
саторного засобу правового захисту є такі: позов про від-
шкодування  має  бути  розглянутий  протягом  розумного 
строку; компенсація має бути сплачена без затримань і, як 
правило, не пізніше 6 місяців  із моменту набуття рішен-
ням  законної  сили;  процесуальні  норми  за  позовом  про 
компенсацію  повинні  відповідати  принципу  справедли-
вості, гарантованому ст. 6 Конвенції; норми щодо судових 
витрат не повинні покладати надмірний тягар на сторону, 
яка подає позов, якщо її позов обґрунтований; розмір ком-
пенсації не повинен бути нерозумним порівняно з розмі-
ром компенсацій, що встановлені Судом за аналогічними 
справами [15].

Першим  законом,  який  установлював можливість  за-
хисту  права  на  справедливий  судовий  розгляд  справи  в 
розумний строк, став Закон Італії, що отримав назву «За-
кон Пінто» [3]. Він передбачав можливість захисту права 
на справедливий розгляд справи в судовій інстанції, проте 
поза його регламентацією залишилися питання розумного 
строку виконання судових рішень.

Аналогічні законодавчі акти прийняті й діють в інших 
державах:  у  Російській  Федерації  –  Федеральний  Закон 
«Про  компенсації  за  порушення  права  на  судочинство  в 
розумний  строк  або права на  виконання  судового  акта  в 
розумний строк» від 21.04.2010 р. [16]; у Республіці Мол-
дова  –  «Про  відшкодування  державою  шкоди,  завданої 
порушенням права на судочинство в розумний строк або 
права на виконання судового рішення в розумний строк» 
[17]; у Чехії – «Про відповідальність за шкоду, спричинену 
під час виконання службових обов’язків рішенням або не-
правильними діями посадових осіб» [18]. 

Для  України  також  актуальною  є  необхідність  виро-
блення й  запровадження  ефективних юридичних  засобів 
виконання остаточних рішень судів як елемента механізму 
захисту права на виконання судового рішення. Конститу-
ційною основою для прийняття відповідного законодавчо-
го акта є положення ст. 129-1, згідно з яким держава забез-
печує виконання судового рішення у визначеному законом 
порядку.

Певним чином вирішує це питання Закон України «Про 
гарантії держави щодо виконання судових рішень» [19], що 
регламентує порядок компенсації за невиконання судового 
рішення про стягнення коштів і зобов’язання вчинити певні 
дії щодо майна, боржником за яким є державний орган, дер-
жавне підприємство, установа, юридична особа, примусова 
реалізація майна якої забороняється відповідно до законо-
давства. Положеннями цього Закону встановлено обов’язок 
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Державної казначейської служби України виплатити стягу-
вачу компенсацію в розмірі 3% річних від несплаченої суми 
за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 
для  забезпечення  виконання  рішень  суду,  якщо  рішення 
суду не виконується протягом трьох місяців. Компенсація за 
порушення строку перерахування коштів за рішенням суду 
про стягнення коштів із державного органу нараховується 
Державною казначейською службою України. Компенсація 
за  порушення  строку  перерахування  коштів  за  рішенням 
суду про стягнення коштів із державного підприємства або 
юридичної  особи  нараховується  державним  виконавцем 
протягом  п’яти  днів  із  дня  отримання  ним  повідомлення 
Державної  казначейської  служби  про  перерахування  ко-
штів,  крім  випадку,  коли  кошти  перераховуються  на  від-
повідний  рахунок  органу  державної  виконавчої  служби. 
Якщо кошти за рішенням суду не перераховані стягувачу з 
відповідного рахунку органу державної виконавчої служби 
протягом десяти днів  із дня надходження всіх необхідних 
для цього документів і відомостей, стягувачу виплачується 
компенсація в розмірі 3% річних від несплаченої  суми за 
рахунок  коштів,  передбачених  за  бюджетною  програмою 
для забезпечення виконання рішень суду.

Проте  зазначений Закон не вирішує всіх питань ком-
пенсації  під  час  порушення  розумних  строків  виконан-
ня  рішень  адміністративних  судів,  оскільки  регламентує 
лише порядок виконання рішень про стягнення коштів із 
державного та місцевого бюджету. 

Із  метою  подальшого  пошуку  моделей  оптимальних 
інструментів правового захисту права на виконання судо-
вих рішень звернемося до досвіду інших держав із цього 
питання. Так, М. Славейкова-Рукова, суддя адміністратив-
ного суду м. Софія (Болгарія), у статті «Вплив рішень Єв-
ропейського суду з прав людини на нормотворчу та судову 
практику  (досвід  Болгарії)»  проаналізувала  два  пілотних 
рішення Європейського суду з прав людини, якими конста-
товане порушення болгарськими судами вимог ст. 6 Кон-
венції про захист прав людини й основоположних свобод 
1950  р.,  а  також  закони,  які  доповнили  нормативні  акти 
положеннями,  спрямованими на уникнення в майбутньо-
му порушень, подібних тим, що виявив Європейський суд 
із прав людини  [27,  с.  129–134]. Обидва пілотні рішення 
ЄСПЛ  стосувалися  надмірно  тривалого  судового  прова-
дження. Авторка зазначає, що після того, як було прийнято 
ці  пілотні  рішення  з метою  знайти  ефективний  внутріш-
ньодержавний засіб правового захисту проти невиправда-
ної  тривалості  проваджень,  у  Болгарії  було  впроваджено 
зміни в Законі про юстицію й Законі про відповідальність 
держави  та  громад  за  завдану шкоду.  Разом  з  унесенням 
змін  до  Закону  про  юстицію  було  створено  спеціальний 
відділ в  інспекції при Верховній раді юстиції. Важливою 
функцією  інспекції  є  її конституційний обов’язок переві-
ряти за сигналами громадян і організацій хід судових про-
ваджень.  Завданням  інспекції  є  заслуховування  скарг  на 
неналежну  тривалість  судового  провадження  щодо  при-
зупинених  цивільних,  кримінальних  і  адміністративних 
справ  і  також щодо попередніх  проваджень  у  процесі  та 
прийняття відповідних рішень. Скарги можуть подаватися 
громадянами й  організаціями,  які  стверджують, що  вони 
зазнали шкоди через зволікання в судовому провадженні. 
Метою є забезпечення спрощеного шляху отримання ком-
пенсації.  Заявник  не  має  надавати  жодних  доказів,  вони 
збираються спеціальним відділом. Процес розгляду спра-
ви інспекцією є безкоштовним. Процедура триває щонай-
більше шість місяців і може завершитися домовленістю з 
міністром  юстиції,  яка  гарантує  швидке  отримання  ком-
пенсації з максимальним розміром 10 000 болгарських ле-
вів (еквівалент близько 5 000 євро). Міністром юстиції вра-
ховується загальна тривалість провадження та тривалість 
зволікання, відповідальність за це покладається на відпо-
відні компетентні органи. Міністр може відхилити скаргу, 
якщо встановлено, що тривалість провадження не переви-

щує розумний строк або що зволікання спричинене діями 
чи бездіяльністю заявника чи його  законних представни-
ків. Апеляція на правовий акт міністра юстиції подавати-
ся  не може,  але  відкритим  залишається шлях  загального 
судочинства. Якщо міністр юстиції  констатує порушення 
розумної  тривалості  розгляду  справи,  він  визначає  роз-
мір  компенсації  відповідно  до  судової  практики  ЄСПЛ  і 
пропонує  дійти  домовленості  з  позивачем.  Позивачі,  які 
отримали компенсацію в результаті цієї процедури, уже не 
можуть подавати скаргу до суду з тих самих причин. Голо-
ва інспекції мусить щоквартально надсилати до Верховної 
ради юстиції відомості щодо порушень, які було виявлено, 
а міністр юстиції має інформувати щодо компенсацій, які 
було виплачено. Верховна рада юстиції аналізує причини 
порушення кожні шість місяців та впроваджує заходи з ме-
тою їх усунення. Водночас з унесенням змін до Закону про 
відповідальність держави та громад за завдану шкоду сфе-
ра дії закону розширюється ще на одну чітко врегульовану 
можливість для громадян і юридичних осіб. Вони можуть 
подавати заяву на відшкодування внаслідок порушення їх 
права на перевірку та скасування справи протягом розум-
ного строку відповідно до ст. 6 §1 Європейської конвенції 
з прав людини. Громадяни та юридичні особи можуть по-
давати заяву на компенсацію згідно із Законом про відпо-
відальність держави та громад за завдану шкоду, якщо роз-
гляд їхньої справи вже завершено, і вони вже скористалися 
новою процедурою Закону юстиції, а в результаті цього не 
було досягнуто угоди [20, с. 132–133].

Досвід Болгарії щодо запровадження правового меха-
нізму компенсації за нерозумність судового провадження 
уявляється цікавим для України з двох причин. По-перше, 
подібний порядок може бути прийнятним і для такої ста-
дії  судового  процесу,  як  виконання  судового  рішення. 
По-друге,  адміністративний  порядок  вирішення  справи 
порівняно із судовим є більш спрощеним і економічним, 
що сприяє  ефективному  захисту прав особи, порушених 
у зв’язку з невиконанням судового рішення. Отже, вважа-
ємо, що такий досвід може бути запозичений для запро-
вадження  в  українській  державі  аналогічних  механізмів 
компенсації  для  осіб,  права  яких  на  виконання  судових 
рішень у розумні строки порушені.

Компенсація  має  здійснюватися  за  рахунок  держав-
ного  бюджету.  Проте  держава  має  встановити  в  кожній 
справі  осіб,  винуватих  у  невиконанні  судового  рішення, 
і  зреагувати на таку протиправну поведінку представни-
ків  влади.  Законодавство  України  про  державну  службу 
передбачає  можливість  відшкодування  шкоди,  завданої 
державі неправомірними рішеннями, діями або бездіяль-
ністю  державних  службовців.  Так,  відповідно  до  ст.  81 
Закону України «Про державну службу»  [21] державний 
службовець  зобов’язаний  відшкодувати  державі  шкоду, 
заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадо-
вих обов’язків. Шкодою, заподіяною державним службов-
цем державі, є також виплачене державою відшкодування 
шкоди,  заподіяної  державним  службовцем  третій  особі 
внаслідок неналежного виконання  службовцем своїх по-
садових  обов’язків.  У  разі  спільного  заподіяння  шкоди 
кількома державними службовцями кожен із них несе від-
повідальність у розмірі, пропорційному ступеню вини.

Отже,  запозичення  досвіду  інших  держав  з  ефектив-
ного функціонування механізму компенсації особі за по-
рушення  розумних  строків  виконання  судових  рішень, 
зокрема  в  адміністративних  справах  шляхом  судового 
вирішення та в адміністративному порядку, сприятиме за-
хисту прав приватних осіб від надмірно тривалого вико-
нання  судових рішень  суб’єктами владних повноважень, 
а  відшкодування шкоди  конкретною посадовою особою, 
яка є винуватою в такому порушенні, сприятиме забезпе-
ченню дисципліни у сфері публічного адміністрування й 
слугуватиме  надійним  засобом  запобігання  подальшого 
невиконання судових рішень в адміністративних справах. 
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ПРаВОВий СТаТУС лЮдиНи В іНфОРМаційНОМУ СУСПільСТВі

THE LEGAL STATUS OF A PERSON IN INFORMATION SOCIETY

Золотар О.О.,
к.ю.н., старший науковий співробітник,

в. о. завідувача наукового сектору
Науково-дослідний інститут інформатики і права

Національної академії правових наук України

Стаття присвячена змінам, що відбуваються у правовому статусі людини у зв’язку із формуванням інформаційного суспільства в 
Україні та світі. Насичення інформаційним складником всіх сфер життєдіяльності людини обумовлює необхідність юридичного закрі-
плення і державного гарантування правового статусу людини на новому якісному рівні. Досліджується зміст інформаційних прав і свобод 
людини та становлення інформаційно-правового статусу людини.

Ключові слова: правовий статус людини, інформаційне суспільство, інформаційні права і свободи.

Статья посвящена изменениям, происходящим в правовом статусе человека в связи с формированием информационного общества 
в Украине и мире. Насыщение информационной составляющей всех сфер жизнедеятельности человека обусловливает необходимость 
юридического закрепления и государственного обеспечения правового статуса человека на новом качественном уровне. Исследуется 
содержание информационных прав и свобод человека и становление информационно-правового статуса человека.

Ключевые слова: правовой статус человека, информационное общество, информационные права и свободы.

The article is devoted to changes occurring in the legal status of a person in connection with the formation of the information society in 
Ukraine and in the world. The legal status of a person depends on the essence of the social system in which it is formed and functioning, there-
fore the formation of the information society necessitates the legal consolidation and state guarantee of the legal status of a person on a new 
qualitative level.

Determining the information and legal status of a person in society and the state requires the consolidation of a sufficient amount of informa-
tion human rights. The approaches that exist in modern scientific thought to the definition of information human rights are explored.

Based on the analysis of doctrinal approaches, norms of international law and national legislation, it is argued that one should distinguish 
between two different categories: information rights and human freedoms, as well as human rights and freedoms in the information society. At 
that, the first category is a component of the second.

The author’s definition of information rights and freedoms of the person as a complex of rights derived from freedom of information is of-
fered. The following components of the last category are allocated: information rights related to the person (personality) of a human being; the 
ownership of information; the right to access information; the freedom to distribute information in any lawful way; the right to a secure information 
environment.

Key words: legal status of a person, information society, information rights and freedoms.

Правовий  статус  людини  залежить  від  соціального 
ладу,  в  умовах  якого  він  складається  і функціонує,  тому 
становлення  інформаційного  суспільства  обумовлює  не-
обхідність юридичного закріплення і державного гаранту-
вання правового статусу людини на новому якісному рів-
ні. В інформаційних суспільних відносинах людина може 
брати  участь  і  як  суб’єкт  (наприклад,  відносини  щодо 
доступу до  інформації,  право на приватність  тощо),  і  як 
об’єкт (відносини щодо інформаційної безпеки), і як засіб 
(відносини щодо маніпуляції свідомістю) [1, c. 59].

Хоча і концепція прав людини, і концепція інформацій-
ного суспільства починали з рівня наукових гіпотез, які від 
моменту свого зародження зазнають змістовної критики, все 
ж шляхом міжнародно-правової легалізації вони виведені на 
рівень політико-правої дійсності. Їх симбіоз породив фено-
мен інформаційних прав людини. Може видаватися, ніби до 
винайдення  комп’ютерів  та  Інтернету не  було  інформацій-
них прав. Проте один із засновників постмодернізму Жан Бо-
дрійяр дав таку оцінку інформаційного вибуху, який стався в 
60–70-ті рр. минулого століття: «інформації стає все більше і 
більше, а сенсу – все менше і менше» [2, c. 22].

У кожному суспільстві  людина  тяжіє до  становлення 
як особистості, гарантування її прав і свобод та створен-
ня можливостей для їх реалізації. У теорії права розмеж-
овується загальний (або конституційний) правовий статус 
людини, який є найбільш комплексним і найменш узалеж-
неним від персональних якостей людини та особливостей 
її становища, а також спеціальний, тобто статус людини як 
представника певної соціальної групи, відособленої за ви-
значеними юридично значущими підставами, що наділе-
ний додатковими правами та обов’язками. На нашу думку, 
зараз  відбувається  формування  інформаційно-правового 
статусу людини, що й обумовлює актуальність теми.

Окремі питання щодо змісту і інформаційних прав та 
свобод людини досліджувались в роботах І.В. Арістової, 
К.І. Бєлякова, О.Д. Довганя, О.О. Тихомирова, А.І. Мару-
щака, Б.А. Кормича, Д.В. Сулацького, П.М. Сухорольсько-
го та інших науковців.

Усвідомлення  зміни  ролі  інформації  відбувалося  по-
ступово і нерівномірно, якщо говорити про політичну кар-
ту  світу. Ще  у  1946  р.  Генеральна  Асамблея  Організації 
Об’єднаних Націй ухвалила одну зі своїх найперших резо-
люцій, де зазначено таке: «Свобода інформації є фундамен-
тальним правом людини і <…> критерієм для всіх свобод, 
яким присвячено Організацію Об’єднаних Націй» [3, c. 8]. 
Природне право людини постає як усвідомлена нею мож-
ливість і необхідність жити, бути вільною, щасливою та ви-
магати від держави й суспільства сприяння реалізації своїх 
прав у межах, визначених принципами співжиття соціуму.

Конституції більшості демократичних (і не лише) дер-
жав визначають пріоритетність людини як основної соці-
альної цінності. Гарантування її прав  і свобод – основне 
завдання. У сучасному світі, коли проблема прав людини 
вийшла далеко за межі окремої держави, обсяг прав і сво-
бод людини визначається не лише особливостями певного 
співтовариства людей – національної держави, а й розви-
тком людської цивілізації в цілому.

Так, в доповіді комісії МакБрайда, політичного діяча 
Ірландії,  правозахисника,  лауреата  Нобелівської  премії 
миру 1974 р., зроблено акцент на істотному дисбалансі у 
міжнародних  потоках  інформації,  а  також  «інформацій-
ному  голоді»,  властивому  для  країн  і  регіонів  «третього 
світу». Майже через три десятиліття дискусій міжнародне 
співтовариство  сформулювало  політико-правові  принци-
пи, які знайшли закріплення в Декларації принципів «По-
будова інформаційного суспільства – глобальне завдання в 
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новому тисячолітті», серед яких: принцип інклюзивного, 
загального і недискримінаційного доступу до інформацій-
но-комунікаційних  технологій  (далі  –  ІКТ)  і  благ  інфор-
маційного суспільства – інформації, ідей і знань; принцип 
справедливого розподілу благ, привнесених ІКТ, між роз-
виненими і країнами, що розвиваються, а також всереди-
ні  країн;  принцип  збереження  спадщини  і  культурного 
надбання;  принцип  цифрової  солідарності,  партнерства 
і  співробітництва  між  органами  державного  управління, 
приватним сектором, громадянським суспільством та між-
народними  організаціями;  принцип  багатостороннього 
співробітництва  в  управлінні  розвитком  глобальної  ін-
формаційної інфраструктури [4]. І вже на початку нового 
тисячоліття Окінавська Хартія та документи Всесвітнього 
саміту  інформаційного  суспільства  визначили прагнення 
людства рухатися  в напрямку розбудови  інформаційного 
суспільства.

Проте  вперше  на  міжнародному  рівні  про  право  на 
інформацію було задекларовано в ст. 19 Загальної декла-
рації  прав  людини, що  відтворено  і  в  ст.  34 Конституції 
України [5]. Так, Загальна Декларація прав людини визна-
чила  свободу шукати,  одержувати  і  поширювати  інфор-
мацію та  ідеї  (ст.  19)  складовою частиною права кожної 
людини на свободу переконань  і на вільне  їх виявлення. 
Аналогічне  закріплення  право  на  інформацію  одержало 
також  в  інших міжнародно-правових  документах.  Серед 
них – Європейська Конвенція про  захист прав  людини  і 
основних свобод (п. 1 ст. 10), Міжнародний Пакт про гро-
мадянські і політичні права 1966 р. (п. 2 ст. 19) та ін. На 
основі цього можна зробити висновок, що права на сво-
боду інформації, свободу думки і слова належать до т. зв. 
прав «першого покоління» – громадянських і політичних 
прав, які від початку вважалися і вважаються невід’ємною 
частиною людської особистості [6, c. 94]. Хоча окремі на-
уковці  зазначають,  що  права  і  свободи  людини  в  сфері 
інформаційних відносин можна віднести до третього по-
коління [7, c. 48].

Оскільки процесу розвитку ідеї прав людини властиві 
як кількісні, так і якісні зміни, то варто погодитися з дум-
кою, що колективні права людини розширює піднесення 
та поглиблення права на інформаційний простір світу, на 
надання різноманітних послуг, що ґрунтуються на інтелек-
туальних інформаційних технологіях (зокрема на новітніх 
технологіях досліджень) і технологіях зв’язку (глобальна 
мережа  «Інтернет»),  забезпечення  інформаційних  відно-
син усередині країни і за кордоном. Третє покоління прав 
людини  –  колективні  права  народів  (націй),  тобто  права 
всього  людства, що  ґрунтуються  на  солідарності  людей, 
їх належності до якоїсь спільності (асоціації). Це право на 
мир, безпеку, незалежність  (самовизначення народів), на 
здорове навколишнє природне середовище, на соціальний 
і економічний розвиток як людини, так і людства в цілому 
[8, c. 64]. У сучасному глобалізованому світі інформацій-
ні права людини неможливо розглядати відокремлено від 
суспільства і держави. Слід враховувати, що інформацій-
ний вплив, який здійснюється на суспільство та державу, 
опосередковано діє на кожну людину. Особистість людини 
є передумовою й продуктом існування суспільства, держа-
ви. Сучасна  людина постійно перебуває  під  впливом  ін-
формації, що поширюється в просторі цілеспрямовано або 
довільно. До розвитку сучасних кібернетичних систем під 
простором  поширення  інформації  розуміли  атмосферу, 
стратосферу, космос, водні акваторії океанів і морів. Зараз 
розуміння  інформаційного  простору  включає  додатково 
кібернетичні та віртуальні системи [9].

Визначення  інформаційно-правового  статусу  особи 
в  суспільстві  і  державі  вимагає  закріплення достатнього 
обсягу інформаційних прав людини. О.О. Тихомиров від-
значає відсутність однозначної відповіді на питання щодо 
співвідношення  права  на  інформацію  та  інформаційних 
прав,  але  виокремлює  дві  наявні  наукові  позиції  [10,  c. 

105].  Згідно  з  першою,  «інформаційні  права»  –  ширше 
за  змістом поняття  і  об’єднує  як право на  інформацію в 
сучасному нормативному його розумінні  (право збирати, 
зберігати,  використовувати  і  поширювати  інформацію), 
так і право на свободу думки і слова, право на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань тощо. Тобто інформа-
ційні права і право на інформацію співвідносяться як ціле 
і  часткове  [11;  12].  Другій  позиції  характерне  змістовне 
ототожнення права на інформацію та інформаційних прав, 
що ґрунтується на сучасному сприйнятті права на інфор-
мацію не як відокремленого особистого немайнового пра-
ва фізичної особи, а, крізь призму науки інформаційного 
права, як універсального конституційного права на інфор-
мацію, що містить у собі комплекс можливостей, які в су-
купності  і становлять т. зв.  інформаційні права суб’єктів 
[13, c. 56].

Водночас, сам науковець вважає недоцільною критику 
наведених підходів, хоча вибір одного з них за єдину на-
укову основу не має особливого сенсу, оскільки вони відо-
бражають різні етапи еволюції прав в інформаційній сфері: 
перший – усвідомлення права на інформацію як певного 
особистого блага і наявну сьогодні його нормативно-пра-
вову концепцію, другий – перспективи становлення комп-
лексного правового інституту «права на інформацію», що 
охоплюватиме всі інформаційні права, зокрема й цивільні, 
пов’язані з інформацією [9, c. 106].

На  думку  І.  Бачило,  для  визначення  статусу  люди-
ни  в  галузі  права  на  інформацію  необхідно  встановити 
його  точну  юридичну  характеристику,  яка  передбачає, 
принаймні,  три складові частини: а) формально-правову, 
пов’язану  з  визнанням  права  у  формі  його  позитивного 
юридичного оформлення в законі окремої держави і між-
народного співтовариства; б) сутнісну, пов’язану з норма-
тивно закріпленим змістом даного права, що реалізується 
через певні повноваження і кореспондуючі йому правові 
обов’язки; в) процесуальну, яка регулює порядок реаліза-
ції права [12, c. 189]. На основі аналізу законотворчості в 
Російській Федерації в контексті права людини на інфор-
мацію  науковці  відзначають  існування  певної  правової 
прогалини у розумінні «права на інформацію». У більшос-
ті випадків під цим поняттям «розуміють право на доступ 
до інформації, хоча це право містить у собі низку інших 
аспектів.  Серед  них:  пошук,  одержання,  виготовлення  й 
поширення інформації» [16].

А.І.  Марущак  основою  інформаційних  прав  людини 
визначає право на інформацію, яке включає право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інфор-
мацію  усно,  письмово  або  в  інший  спосіб  –  на  свій  ви-
бір. Основою права на інформацію вважає право людини 
на доступ (отримання) до інформації, свободу вираження 
поглядів і переконань; свободу обміну інформацією вклю-
чає до обсягу поняття «право на інформацію» [13, c. 25], а 
суб’єктивне право на інформацію визначає як гарантовану 
державою  можливість  фізичних,  юридичних  осіб  і  дер-
жави  (державних  органів)  вільно  одержувати,  викорис-
товувати,  поширювати  та  зберігати  відомості,  необхідні 
їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, 
здійснення завдань і функцій, що не порушує права, сво-
боди і законні інтереси інших громадян, права та інтереси 
юридичних осіб [14, c. 56].

Т.А. Костецька зазначає, що до основних структурних 
елементів права на інформацію Основний Закон включає 
низку правоможливостей: право збирати, право зберігати, 
право  використовувати  та  право  поширювати  інформа-
цію усно,  письмово  або  в  інший  спосіб  –  на  свій  вибір, 
які  структуруються  в  інші  численні  інформаційні  права, 
отже,  можна  вважати,  що  назване  право  є  комплексним 
[15, c. 115].

П.М. Сухорольський у спеціальному дослідженні під-
креслює, що, наприклад, в англомовних джерелах виділя-
ються т. зв. цифрові права і свободи людини (digital rights 
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and freedoms), під якими розуміють сукупність загально-
визнаних  та  інших  прав  людини  у  контексті  поширення 
нових  цифрових  технологій,  зокрема  Інтернету.  Такий 
підхід  дав підстави  автору під  інформаційними правами 
людини розуміти певний перелік основних прав людини 
в  різних  сферах,  на  які  впливає  розвиток  інформаційно-
комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві 
[17, c. 21].

Є.В. Петров пропонує два підходи до трактування пра-
ва  на  інформацію, що  сформовані  у  правовій  науці  та  в 
законодавстві: «у рамках вузького підходу право на інфор-
мацію трактується тільки як право на одержання (доступ) 
до  інформації, тобто як відносне право. Широкий підхід 
же припускає віднесення до права на інформацію усіх ви-
дів суб’єктивних прав, спрямованих на інформацію чи на 
здійснення дій з нею» [18, c. 251].

Професор І.В. Арістова зазначає, що право на інфор-
мацію  –  самостійне  конституційне  право,  що  дозволяє 
людині  вільно  шукати,  одержувати,  передавати,  ство-
рювати  і  поширювати  інформацію  будь-яким  законним 
способом. У літературі висловлюються погляди, у яких 
право  громадян на  інформацію –  лише  складова части-
на  свободи  слова  і  преси,  або, навпаки,  свобода  інфор-
мації  –  умовне  позначення  цілої  групи  свобод  і  прав: 
свободи  слова  або  свободи  вираження  думок;  свободи 
преси та інших ЗМІ; права на одержання інформації, що 
має суспільне значення; свободи поширення інформації. 
Вважається,  що  право  на  інформацію  не  охоплюється 
цілком  свободою  слова  і  преси.  Воно  значно  багатше, 
змістовніше  і має  власну  субстанцію,  грає  свою роль у 
задоволенні  певних  інтересів  суб’єктів,  тому  зрізаність 
даного найважливішого права є необґрунтованою. Таким 
чином, І.В. Арістова зазначає, що право на інформацію – 
не просте суб’єктивне право, бо воно складається з ряду 
юридичних можливостей [19, c. 82].

Крім  того,  універсальне  право  громадянина  на  ін-
формацію може містити в  собі  такі  конкретні правомоч-
ності:  право  знати  про  створення  і  функціонування  всіх 
конкретних  інформаційних  систем, що  будь-яким  чином 
торкаються сфери особистого життя громадянина або ін-
формації  про  нього,  а  також  інформації  про  інші  сфери 
життєдіяльності громадянина; право давати згоду на зби-
рання  особистої  інформації  для  соціально-економічних, 
культурних та інших соціальних цілей; право доступу до 
такої інформації з метою її перевірки, одержання необхід-
них довідок; право знати про використання цієї інформа-
ції у відповідних цілях і відповідними користувачами сис-
тем; право на громадський код (позначення громадянина у 
відповідній інформаційній системі); право на достовірну 
інформацію про  стан  навколишнього  середовища;  право 
на  достовірну  фінансову  інформацію  й  ряд  інших  прав 
[19, c. 85].

На думку А.І. Марущака, інформаційні права людини – 
це  гарантовані  державою  можливості  людини  задоволь-
няти  її  потреби  в  отриманні,  використанні,  поширенні, 
охороні і захисті необхідного для життєдіяльності обсягу 
інформації [13, c. 21]. Універсальне конституційне право 
на інформацію містить у собі певні конкретні можливості, 
які в сукупності і становлять інформаційні права суб’єктів 
інформаційних відносин, якими виступає не лише люди-
на, а й юридичні особи, держава тощо.

Інформаційна  свобода  є  необхідною умовою реаліза-
ції багатьох (якщо не всіх) конституційних прав і свобод 
людини, зокрема: права особи давати згоду на збирання, 
зберігання,  використання  та  поширення  конфіденційної 
інформації про неї; права кожного громадянина на доступ 
до відомостей про себе (крім тих, що становлять захище-
ну  законом таємницю) в органах державної  влади, орга-
нах місцевого самоврядування, установах  і організаціях; 
права  кожного  перевіряти  достовірність  інформації  про 
себе і членів своєї сім’ї; права спростовувати недостовірні 

відомості в судовому порядку; права вимагати вилучення 
будь-якої  інформації про себе; права кожного на відшко-
дування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиран-
ням,  зберіганням,  використанням  та  поширенням  недо-
стовірної інформації про себе і членів своєї сім’ї; права на 
забезпечення  таємниці  листування,  телефонних  розмов, 
телеграфної  та  іншої  кореспонденції;  права  на  вільний 
доступ  і поширення  інформації про стан навколишнього 
середовища (право на екологічну інформацію), про якість 
харчових продуктів і предметів побуту (ст. 31, 32, 50) та ін.

Основний Закон України, що значно розширив перелік 
інформаційних прав, свобод людини і громадянина, таким 
чином, забезпечив стійкість, перспективність розвитку не 
тільки  відповідних  інститутів,  але  й  найбільш  динаміч-
них національних суспільних відносин нового типу – ін-
формаційних [15, c. 116]. Конституція України закріплює 
основний зміст прав і свобод в інформаційній сфері, але 
їх  конкретизація  відображається  в  ряді  інших  законів  та 
підзаконних нормативно-правових актів. Велике значення 
для  розуміння  змісту  інформаційних прав  та  їх  гаранту-
вання  мають  Рішення  Конституційного  Суду  України1. 
Для  упорядкування  багатьох  інформаційних  відносин, 
що існують поки що стихійно, для визначення оптималь-
ної  системи обмежень права  людини на  інформацію по-
трібною є розробка  і прийняття  Інформаційного кодексу 
України.

Право на інформацію не є абсолютним і необмеженим. 
Реалізація права на інформацію громадянами, юридични-
ми особами і державою не повинна порушувати громад-
ські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 
та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, 
права та інтереси юридичних осіб [20, cт. 9]. Однією з меж 
реалізації цього права є принцип, згідно з яким не допус-
кається збирання інформації, що є державною таємницею 
або  конфіденційною  інформацією юридичної  особи  [21, 
ст.  302].  Перефразовуючи  стародавній  принцип,  можна 
зробити висновок, що право особи на  інформацію закін-
чується там, де починається право іншої особи [13, c. 23]. 
В  умовах  становлення інформаційного суспільства не-
визначеність у правовій площині цієї межі прав і свобод 
людини неминуче призводить до виникнення нових, при-
таманних такому суспільству, проблем, які вимагають на-
укового дослідження.

Розробка «Декларації прав людини і правових норм в 
інформаційному суспільстві» [22] стала першою спробою 
визначення міжнародно-правових рамок в цій сфері. Де-
кларація була розроблена Комітетом експертів Ради Євро-
пи з інформаційного суспільства. Значну увагу на форумі 
було присвячено розробці норм відповідальної поведінки 
в інформаційному суспільстві. Експерти розглянули, яким 
чином різні дійові особи, включаючи уряд, приватні ком-
панії, ЗМІ та неурядові організації можуть співпрацювати 
задля  поваги  до  прав  людини.  Учасники Міжнародного 
форуму  «Права  людини  в  інформаційному  суспільстві: 
відповідальна поведінка  головних дійових осіб»  ініційо-
ваного Радою Європи, закликали уряди захищати всі пра-
ва  людини,  які  стосуються  інформаційного  суспільства, 
від  свободи  слова до приватності  і  копірайту, не  забува-
ючи  про  завдання  подолання  інформаційної  нерівності  і 
про належне управління. На їхню думку, «цілковита пова-
га свободи слова та інформації державними та недержав-
ними  інститутами  є  необхідною  передумовою  побудови 
вільного інформаційного суспільства для всіх, а інформа-
ційно-комунікаційні технології не повинні використовува-
тися для обмеження цієї фундаментальної свободи» [23].
1 Наприклад, у справі про офіційне тлумачення положення ч. 1 ст. 7 Цивільно-
го кодексу Української PCP (справа про поширення відомостей) від 10 квітня 
2003 р., Рішення КСУ у справі щодо офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 
48 Закону України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокура-
туру» (справа К.Г. Устименка) від 30 жовтня 1997 р., у справі за конституцій-
ним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного 
тлумачення положень ч. 1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України 20 січня 
2012 р. та ін.
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Розділ «Права людини в інформаційному суспільстві» 
Декларації містить 8 пунктів: право на свободу вираження, 
інформації та комунікацій; право на повагу до приватного 
життя і таємниці листування; право на освіту і загальний 
доступ до  інформаційних технологій;  заборона рабства  і 
примусової праці; право на неупереджений суд  і заборо-
ну на позасудове переслідування; захист власності; право 
на вільні вибори; свобода зібрань [22]. Як можемо бачити, 
переважну більшість становлять права, які вважалися ба-
зовими і до формування інформаційного суспільства.

Проаналізувавши доктринальні підходи, норми міжна-
родного права та національного законодавства, вважаємо, 
що слід розрізняти дві різні категорії: інформаційні права 
і свободи людини, а також права  і свободи людини в  ін-
формаційному суспільстві. Перша категорія є складовою 
частиною другої.

Під інформаційними правами і свободами пропонуєть-
ся розуміти комплекс прав, похідних від свободи інформа-
ції як фундаментального права людини, а саме:

1)  інформаційні  права,  що  пов’язані  з  особою  (осо-
бистістю) людини – право на захист персональних даних, 
право визначати конфіденційність інформації та розпоря-
джатися нею;

2) право власності на інформацію;
3) право на доступ до інформації – в широкому розу-

мінні,  тобто  доступ  до  публічної,  екологічної,  правової, 
наукової та інших видів інформації, в т. ч. необхідної для 
реалізації інших прав та свобод – політичних прав, право 
на освіту, право на безпечне для життя та здоров’я довкіл-
ля, трудових та інших прав;

4) свобода поширення інформації будь-яким законним 
способом, яка є необхідною умовою повноцінного життя 
людини в демократичній державі, а також існування само-
го  громадянського  суспільства,  її  реалізація,  пов’язана  з 
свободою думки і слова, правом на вільне вираження сво-
їх поглядів і переконань;

5) право на безпечне інформаційне середовище.
Водночас, важливо зважати на те, що формування ін-

формаційного суспільства обумовило не лише появу нових 
інформаційних прав людини, а й змінило змістовне напо-
внення усіх прав  і свобод людини, а також  її обов’язків, 
в напрямку формування інформаційної складової частини 
кожного з них. Таким чином, можна говорити про форму-
вання інформаційної правосуб’єктності людини та інфор-
маційно-правовий  статус  як  новий  галузевий  правовий 
статус людини.
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У статті охарактеризовано становлення податкової системи України від зародження до національно-визвольної війни (ІХ – ХVІІ ст.). 
Розглянуто її особливості на кожному етапі розвитку. Проаналізовано причини та наслідки змін. Досліджено вплив внутрішньої та зо-
внішньої політики глави держави на зміни в системі та розмірах податків, повинностей, мит, судових зборів тощо. Надана характеристика 
правового становища окремих груп населення та податків і зборів, які ними сплачувалися.

Ключові слова: податкова система, оподаткування, податки, повинності, мита, збори, Київська Русь, Велике князівство Литовське, 
Річ Посполита.

В статье охарактеризовано становление налоговой системы Украины от возникновения до национально-освободительной войны 
(IX – XVII вв.). Рассмотрены ее особенности на каждом этапе развития. Проанализированы причины и последствия изменений. Иссле-
довано влияние внутренней и внешней политики главы государства на изменения в системе и размерах налогов, повинностей, пошлин, 
судебных сборов и т. д. Дана характеристика правового положения отдельных групп населения, а также налогов и сборов, которыми 
они облагались.

Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, налоги, повинности, пошлины, сборы, Киевская Русь, Великое княжество 
Литовское, Речь Посполитая.

The article describes the formation of the tax system from its inception in the days of Kievan Rus’ to the mid-ХVІІth century.
Evolutionary way of development of the tax system of Ukraine begins with the formation of Kievan Rus’ as a state itself. Income of the princely 

court was in kind. It differed by being unstructured and random, tax collection was entrusted to the princely retinue. So, the first tax that was levied 
in Ukraine was “danyna”. The treasury received gifts which were free-will offerings of the subjects, levied the dues – payment for use of land plots, 
tools. The size of the danyna and dues were set by the prince himself, which led to significant abuses. The procedure of collection of taxes in 
Kievan Rus’ is a testament of the lack of complex control processes of taxation in ancient times.

The first known tax reform was carried out by princess Olga in 947. She marked the beginning of a stable collection of taxes by creating finan-
cial and administrative districts for the collection of danyna, determined the size and content of fees. The descendants of princess Olga extended 
the tax reform and formation of the tax system of Kievan Rus’. With the development and growth of the state’s needs taxes become mandatory, 
tax collection – regular. During the reign of Yaroslav the Wise the taxation was legally defined and streamlined. 

During the Tatar Mongol ruling the tax system of Kievan Rus’ was partially modified because the conquerors imposed their taxes. All the 
population besides the clergy was levied. Taxes were paid both in kind and monetary form.

In XIVth – first half XVIth century most of the Ukrainian lands were under the power of the Grand Duchy of Lithuania. On the territory of 
Ukraine the following taxes were levied: dan’ (tribute), podymshchina, serebshchina, pososhchina, povolovshchina, pogolovshchina, chinsh, 
dyaklo etc. There were also duties, sales taxes and court fees. The main tax-paying unit on the territory of Ukraine was the homestead.

After the Lublin Union of Lithuania with Poland (1569) Ukrainian lands belonged to the Polish–Lithuanian Commonwealth. Mainly the whole 
tax burden fell on the rural and urban population while the nobility and estates of the Catholic Church exempt from taxation. Taxes in the form of 
obligations to corvee, in kind and cash payments were all made for the benefit of their lords – the nobility. They were mostly paid in kind. Fiscal 
service was yet underdeveloped.

Experience of the taxation of Kievan Rus’ and the Grand Duchy of Lithuania using national forms of taxation were used during the Cossack 
era. With the signing of the Pereiaslav agreement of 1654 the Russian tax system began to spread to the territory of the Hetman state.

Key words: tax system, taxation, taxes, duties, fees, levies, Kievan Rus, Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth.

Фінансовою  основою функціонування  держави  є  по-
датки,  саме  вони  забезпечують  більшу  частину  доходів 
бюджетів, мобілізуючи грошові ресурси для фінансування 
державних потреб. У будь-якій країні податки слугують не 
лише джерелом наповнення бюджетів, а й дієвим інстру-
ментом  державного  регулювання  економіки,  тому  вони 
мають виконувати важливу роль як у забезпеченні фінан-
сової стабільності держави, так і в досягненні соціального 
добробуту громадян.

У сучасних умовах нестабільності та кризових явищ 
виникає  необхідність  створення  ефективної  системи 
оподаткування,  що  можливо  лише  після  усвідомлення 
причин появи податків, розвитку поглядів на них у сві-
домості людини та їх дослідження в історико-правовому 
аспекті.

Окремі історичні аспекти становлення та розвитку по-
даткової  системи  України  досліджені  в  працях  багатьох 

науковців,  серед  яких  варто  згадати  таких,  як  Н.В.  Не-
чай, М.М. Шевердін, Ф.О. Ярошенко, М.К. Любавський, 
С.В. Юшков, О.Є. Пресняков, В.І. Пічета та ін.

Метою  статті  є  дослідження шляхів  становлення  по-
даткової системи України від її зародження за часів Київ-
ської Русі до середини ХVІІ ст. Історичний аналіз показує, 
які кроки були правильними, а які хибними в становленні 
податкової системи, що дозволяє врахувати позитивний і 
негативний досвід попередніх часів.

Еволюційний шлях розвитку податкової системи Укра-
їни характеризується достатньою тривалістю й складаєть-
ся з етапів, які в цілому збігаються із загальною періоди-
зацією історії держави й права України:

1) податкова система Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.);
2) податкова система Литовсько-Польської доби (поч. 

ХІV – ХVІІ ст.);
3) податкова система Гетьманщини (ХVІІ – ХVІІІ ст.);
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4)  податкова  система  Російської  й  Австро-Угорської 
імперій (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.);

5) податкова система СРСР (1917–1991 рр.);
6) податкова система незалежної України (від 1991 р.).
Податкова система не є сталою, вона постійно знахо-

диться в динаміці. У різний час розміри податків то збіль-
шуються, то зменшуються, запроваджуються нові, скасо-
вуються  старі  податки,  натуральні  податки  змінюються 
грошовими, поряд із прямими податками запроваджують-
ся непрямі тощо.

Необхідно зазначити, що податкова система – це одна 
з невід’ємних ознак держави. Так, історія розвитку циві-
лізації свідчить, що в різні періоди розвитку суспільства 
система  податків  формувалась  і  розвивалась  разом  із 
державотворенням і відповідала особливостям самого іс-
торичного періоду, способам виробництва, видам джерел 
доходів і напрямам витрат, способам оподаткування.

Із виникненням Київської Русі розпочинає свою істо-
рію податкова система на українських землях. Середньо-
вічна, феодальна податкова система в Україні проіснувала 
до середини ХVІІ ст., а її пережитки – аж до ХІХ ст.

У стародавні часи податки стягувалися в основному в 
натуральній формі. Методи  збору податків спиралися на 
озброєну силу. Збір податків покладався на княжу дружи-
ну,  до функцій  якої  входив  не  лише  захист  від  ворожих 
нападів  і  підтримання  спокою  всередині  країни,  а  й  ви-
конання оподаткування. На початковому етапі створення 
Київської Русі фінансування княжої скарбниці здійснюва-
лося шляхом добровільних підношень (дарів), збору дани-
ни, стягувався оброк – плата за користування земельними 
наділами, знаряддями праці. Процедура збору податків на 
ранній стадії розвитку Київської Русі ще не мала система-
тичного характеру й відбувалася за необхідності. Форма-
ми збору податків були «полюддя» й «повоз». У першому 
випадку податки збирав сам князь із дружиною, як прави-
ло, щороку об’їжджаючи поселення, а в другому – платни-
ки самостійно доставляли обов’язкові до сплати данину й 
оброк. Слід зазначити, що розміри данини й оброку жод-
ним  приписом  не  встановлювались  і  залежали  лише  від 
волі князя. Такий стан справ у сфері оподаткування при-
зводив, з одного боку, до значних зловживань, а з іншого – 
до супротиву.

Таким чином, порядок збору податків у Київській Русі 
є  свідченням  відсутності  складної  системи  управління 
процесами оподаткування в давні часи.

Першою відомою податковою реформою, яка впоряд-
кувала  фінансову  систему  Київської  Русі,  була  реформа 
княгині Ольги, розпочата в 947 році. Після смерті князя 
Ігоря Ольга  започаткувала  стабільне  стягнення податків, 
створивши адміністративно-фінансові округи для збиран-
ня  данини,  використавши  для  цього  стародавні  центри 
сільських общин – погости, а також запровадила «уроки» 
й «устави», які визначали розміри та зміст зборів, що спла-
чувалися в той час переважно хутром. Були чітко окрес-
лені землі, з яких у визначеному розмірі та через певний 
проміжок часу мала збиратися данина. Княгиня водночас 
стежила  за  тим,  щоб  залежне  населення  не  позбавляли 
засобів до існування, щоб воно могло сплачувати данину  
[1, с. 301–304]. 

Установлення більш суворого порядку збирання дани-
ни, визначення його термінів і певних місць були важли-
вим кроком на шляху одержавлення племінних княжінь, 
перетворення  їх  на  державну  територію  Київської  Русі. 
Суть  реформи  полягала  в  тому,  що  замість  ліквідованої 
влади  місцевих  князів  була  створена  міцна,  безпосеред-
ньо пов’язана з центром місцева фінансова адміністрація 
[2,  с.  27],  тобто  замість  періодичних  наїздів  (полюддя), 
що  проводилися  в  осінньо-зимовий  період,  створювали-
ся  нові  постійні  фінансово-адміністративні  округи,  які 
складалися з представників князівської влади та діяли від 
її імені [3, с. 110]. Крім заснування погостів, тобто місць 

збору податків, «уроки» чітко визначали їх розмір і зміст. 
Загалом потрібно зауважити, що полюддя в період князю-
вання Ольги було архаїчним інститутом, пережитком ро-
доплемінного ладу.

Нащадки княгині Ольги продовжили податкові рефор-
ми та формування податкової системи Київської Русі. Так, 
у Х ст. після запровадження християнства київським кня-
зем Володимиром була впроваджена обов’язкова церковна 
«десятина». Значні зміни у формуванні податкової систе-
ми Київської Русі відбулися в ХІ ст. за Ярослава Мудрого. 
Складовою частиною Руської  правди,  створеної  за  часів 
його княжіння, був «Покон вірний», положення якого за-
конодавчо врегульовували стягнення податків. Одиницею 
оподаткування  був  «дим»,  або  подвір’я,  20–30  «димів» 
становили «дворище», які об’єднувались у громади. Стя-
гувалися  також  мита  й  штрафи.  Розрізняли  торгівельні 
мита (за зваження та вимір – «вага» й «міра»); «мито» (за 
провезення товарів через міські застави); «перевіз» (пере-
везення товарів через річку); «гостинне» мито стягувалося 
за право мати склади й місця торгівлі [4, с. 74].

На користь князя йшли судові збори та «вира» – гро-
шовий штраф  за  вбивство,  розмір  якого  залежав  від  со-
ціального  становища  потерпілого.  Також  існував  «про-
даж» – штраф за інші злочини. Необхідно зазначити, що ці 
поняття визначає Просторова редакція Руської правди, яка 
була створена у ХІІ ст. Коротка редакція Руської правди, 
що була створена в ХІ ст., не знає покарання «вирою» та 
«продажем». Вона встановлювала тільки плату за «голо-
ву» чи «за образу» [5, с. 434].

Отже,  можна  стверджувати,  що  з  розвитком  держа-
ви  та  зі  зростанням  державних  потреб  податки  стають 
обов’язковими, а збір податків – регулярним. Управління 
оподаткуванням  ускладнюється,  хоча  все ще  спирається 
на грубу силу. Разом з ускладненням процесів оподатку-
вання  функція  збору  податків  перекладається  з  княжих 
дружинників  на  спеціальних  чиновників  –  збирачів  по-
датків. Називали їх по-різному, залежно від податків, які 
вони збирали (данники, митники тощо). Негативним яви-
щем того часу була недостатня законодавча регламентація 
процесів оподаткування, що призводило до хаосу у сфері 
оподаткування та зловживань збирачів.

Із  початком феодальної  роздробленості  доходи  князя 
почали  скорочуватися,  оскільки  податки  залишалися  на 
місцях. Через недостатнє фінансування постійне військо 
замінюється  ополченням  із  васалів,  з  яким  встояти  про-
ти татаро-монгольських військ було неможливо. У грудні 
1240 р. Київ було зруйновано.

За татаро-монгольського панування податкова система 
Київської Русі була частково змінена, оскільки завойовни-
ки ввели свої податки. Для стягнення податків періодично 
проводилися  переписи  населення,  господарств  і  майна. 
Оподатковувалося  все  населення,  окрім  духовенства. На 
нього покладався обов’язок публічно молитися за татар-
ських ханів. Зокрема, сплачувався «вихід» – грошовий по-
даток  із  кожного  чоловіка  та  кожної  голови  худоби.  Був 
натуральний податок («татарщина», «ям»), примусові ро-
боти. Селяни  сплачували поземельний податок  («соху»), 
купці – «відкуп» [6, с. 21].

Із переходом більшості українських земель до складу 
Великого князівства Литовського попри зміни, які відбу-
валися час від часу, в основних рисах податкова система 
Київської Русі продовжувала існувати аж до середини ХVІ 
ст. – часу виникнення Речі Посполитої.

Для утримання великого князя, чиновницького апара-
ту, армії, ведення воєн тощо потрібні були великі кошти. 
У  Великому  князівстві  Литовському  були  різні  подат-
ки – як державні, так і «приватні» (стягувалися місцевими 
князями).  Їх співвідношення переважно було пов’язане з 
політикою голови держави і з централізацією чи децентра-
лізацією державної влади. Наприклад, централізація дер-
жавної влади відбулася наприкінці ХІV ст. за литовського 
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князя Вітовта (1392–1430 рр.), політична й економічна мо-
гутність якого настільки виросла, що він повернув право 
іменуватися великим князем, а литовська знать у 1398 р. 
проголосила його офіційним головою Великого князівства 
Литовського [7, с. 102]. За великого князя та згодом поль-
ського короля Казимира (1440–1492 рр.). відбулася суттє-
ва реформа децентралізації державної влади.

Так, у Великому князівстві Литовському були податки, 
які  сплачували  місцеві  князі  на  користь  великого  князя. 
Такий податок мав загальну назву «підданщина», але зби-
рали його спочатку з місцевого населення на користь міс-
цевих князів. Він міг мати різні назви (дань, подимщина, 
серебщина, посощина, поволовщина, поголовщина, чинш 
та ін.). Його назва залежала від того, у якій місцевості по-
даток стягувався. Наприклад, у Чернігово-Сіверській зем-
лі назва податку була «поголовщина», у Київській та Во-
линській той же податок мав назву «подимщина» [8, с. 56]. 

Після централізації державної влади податки, які спла-
чували місцевим князям, не ліквідовували, а напряму пе-
редавали  до  скарбниці  великого  князя  литовського.  Такі 
поземельні податки грішми та натурою мали назву «дани-
на», або «дякло». Вони визначалися місцевими умовами й 
сплачувалися грішми, медом, хутром (бобра, куниці, біл-
ки, лисиці), хлібом тощо. Також існували мита, торгівель-
ні та судові збори [7, с. 78].

Коли  1440  р.  великим  князем  Литви  став  Казимир, 
він,  щоб  зняти  напругу  в  суспільстві,  яка  виникла  че-
рез  його  згоду  прийняти  польську  королівську  корону, 
2  травня  1447  р.  подарував  литовським  землевласникам 
привілей, що  надавав  їм  низку  нових  прав  і  вольностей  
[8, с. 77]. Зокрема, великий князь Казимир звільнив усіх 
князівських,  панських,  шляхетських,  боярських,  міщан-
ських  селян  від  «дякла»,  панщини  та  грошової  податі 
на свою користь; обіцяв не приймати на свої землі помі-
щицьких селян; залишав на місцях судові збори тощо. Так, 
привілей великого князя Казимира звільняв поміщицьких 
селян від державних податей, що автоматично призводило 
до скорочення надходжень до його скарбниці й збільшу-
вало надходження на користь литовських землевласників. 
З  іншого  боку,  така  податкова  політика  великого  князя 
Казимира  вела  до  децентралізації  державної  влади. Уже 
дуже скоро він відчує брак коштів і буде вимушений про-
сити  кошти  у  великих  землевласників.  Від  другої  поло-
вини ХV ст. відбувається неухильне зближення Литви та 
Польщі, що в подальшому призведе до унії.

Так,  зі  збільшенням  влади  на місцях місцеві  землев-
ласники  розширюють  свої  земельні  володіння,  великий 
князь надає їм все більше й більше привілеїв. Основним 
податним станом у Великому князівстві Литовському за-
лишалися  селяни.  Вони  продовжували  сплачувати  нату-
ральні та грошові податки, одночасно з’явилася панщина 
(обов’язковий відробіток). Це було пов’язано з формуван-
ням фільваркової  системи  господарювання. Праця  селян 
у фільварку означала обов’язок орати, сіяти, боронувати, 
косити  сіно,  гатити  греблі.  Норми  панщини  поступово 
збільшувалися разом зі  збільшенням розмірів фільварко-
вого господарства [9, с. 947].

У першій половині ХV ст. більшість селян ще залиша-
лися  вільними.  Їх  називали  «похожими»,  тобто  такими, 
що мали право переходу  від  пана  до пана. Але  зі  збіль-
шенням фільварків феодали були зацікавлені у збільшенні 
селян, тому з’являються різні правові заходи щодо обме-
ження права переходу селян, а в ХVІ ст. воно взагалі було 
заборонене.

Наступна  значна  реформа,  яка  змінила  систему  опо-
даткування, була проведена у другій половині ХVІ ст. Так, 
у селах існували сільські громади, які відповідали за спла-
ту податків. Селяни жили дворищами, до складу яких вхо-
дило декілька хат. Саме дворище було одиницею оподат-
кування.  Розмір  дворищ був  різним.  Із метою уніфікації 
великим князем Сигізмундом ІІ Августом у 1557 р. було 

проведено  земельну  реформу  –  так  звану  волочну  помі-
ру. Було прийнято нормативний акт «Уставу на волоки», 
який чітко визначив розмір волоки (земельного наділу)  і 
розмір податку, який накладався на дворище. Ця реформа 
мала сприяти розвитку дворового (фільваркового) госпо-
дарства. Керував таким господарством урядник, на якого 
було покладено значні господарські функції; це не тільки 
збір податків, організація панщини та толоки, до його по-
вноважень також входили обов’язки слідкувати, щоб гос-
подарю не було завдано збитків; урядник збирав десятину 
на церкву, слідкував за тим, щоб кращі землі були засіяні, 
а гірші – здані в оренду тощо [10, с. 188–190]. 

Селяни, відповідно до аграрної реформи, були поділе-
ні на дві основні групи – вищу та нижчу. До вищої групи 
належали ті, хто ніс військову чи іншу спеціальну служ-
бу. Це  –  «бояри  путні»  та  інші  різні  служки. Вони  були 
звільнені  від  усяких  плат  і  повинностей,  крім  основної 
(військової чи іншої, що відповідала роду їхньої служби).

До нижчої групи селян належало три категорії: огоро-
дники,  тяглі  та  осадні  люди.  Їх  наділяли  землею,  і  вони 
сплачували податки (грошові та натуральні) і несли пови-
нності, розмір яких залежав від якості та кількості земель-
ного наділу [10, с. 193–197].

Отже, від часу прийняття «Устави на волоки» було не 
лише впорядковано систему оподаткування, але й значно 
обмежено право переходу селян на інше місце.

Після укладення Люблінської унії 1569 р.  становище 
селянства  різко  погіршилося.  На  українські  землі  було 
поширено польську податкову систему. Від оподаткуван-
ня  звільнялася  шляхта  й  католицька  церква.  Податними 
станами  були  селяни  та  міські  жителі,  зокрема  й  міст, 
яким було надане магдебурзьке право. Податки сплачува-
лися в основному в натуральній формі, але також були й 
у грошовій; існувала панщина [11, с. 21]. Фактично було 
встановлене кріпацтво, значно збільшена панщина. Після 
позбавлення селян землі податки та повинності, які рані-
ше селяни платили  із землі, стали сплачуватися з особи. 
Збільшення податкового тягаря поступово призводило до 
спротиву, як активного (повстання), так і пасивного (уте-
чі), що різко збільшився після укладання Люблінської унії. 

За часів Литви та Польщі на українських землях поши-
рюється магдебурзьке право. Спочатку був запроваджений 
загальний міський майновий прибутковий податок. Пізні-
ше цей податок перетворився на податок від нерухомого 
майна в місті. Окрім цього податку, міщани сплачували ве-
лику кількість інших податків: від торгівлі та промислів, 
віконне,  за  постій,  від  ваги, міри,  на міську  сторожу,  на 
ремонт міських укріплень, доріг, гребель, мостів і навіть 
на утримання католицького духовенства [4, с. 91]. 

Збір  податків  супроводжувався  постійними  зловжи-
ваннями, що  збільшувало  їх  розмір.  Це  призвело  до  за-
гострення відносин між податними станами та державою 
й  стало однією  з причин визвольної  війни під проводом 
Б. Хмельницького 1648–1654 рр. У ході визвольної війни 
Б. Хмельницький прагнув створити свою податкову систе-
му. Йому вдалося це зробити, хоча й не на тривалий час. 
Більшість надходжень  до  скарбниці  була  сплатою різно-
манітних мит  і  військовою  здобиччю. Незначну частину 
становили  надходження  з  податків.  Податними  станами 
залишалися селяни та міщани. Козацтво та козацька стар-
шина не сплачували податки.

Після  укладання Переяславського  договору  1654  р.  і 
входження українських земель спочатку під протекторат, 
а потім – до складу Російської держави поступово зміню-
ється податкова система.

Отже,  від  часів  Київської  Русі  до  кінця  ХХ  ст.  по-
даткова система знаходилась у постійній трансформації. 
Важливими віхами на шляху її формування були рефор-
ми  княгині  Ольги,  Ярослава Мудрого,  князів  і  королів 
литовсько-польського  періоду,  Б.  Хмельницького  та 
правителів Російської імперії, зокрема Петра І. Суть ре-
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форми княгині Ольги полягала в регламентації феодаль-
них  повинностей  і  влаштуванні  осередків  центральної 
влади на місцях. Це мало надзвичайно велике значення 
для впорядкування податкової системи та створення ді-
євого апарату збору податків. За Ярослава Мудрого було 
законодавчо  визначене  та  впорядковане  оподаткування. 
В основних рисах податкова система Київської Русі збе-
рігалася  до  виникнення  Речі  Посполитої.  Із  середини 

ХVІ ст. посилився податковий тягар, що стало однією з 
причин  національно-визвольної  боротьби  під  проводом 
Б.  Хмельницького.  Після  короткочасного  існування  по-
даткової  системи,  створеної  Б.  Хмельницьким,  із  під-
писанням  Переяславської  угоди  1654  р.  на  територію 
Гетьманщини  поширюється  російська  податкова  систе-
ма (Російської держави, Російської імперії, Тимчасового 
уряду, РСФСР і СРСР). 
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У статті подається аналіз положень чинного вітчизняного антикорупційного законодавства в частині визначення засад отримання по-
дарунків публічними службовцями. Зазначається, що законодавцем обрано змішану модель правового регулювання відповідних відно-
син, яка поєднує заборони, обмеження та дозволи на отримання подарунків публічними службовцями. Заборона поширюється на отри-
мання тих подарунків, які безпосередньо пов’язані зі службовою діяльністю особою або ж надходить від підлеглих осіб. Зазначається, 
що заборона є поширеною в зарубіжному законодавстві й усуває будь-які передумови для прояву суб’єктивного розсуду в процесі тлума-
чення чи застосування положень законодавства щодо подарунків для публічних службовців. У статті обґрунтовується доцільність запози-
чення апробованого часом і практикою досвіду зарубіжних країн, які закріпили заборону на отримання будь-яких подарунків публічними 
службовцями. Саме заборона передбачає зрозумілі чіткі правила щодо одержання подарунків публічними службовцями, порушення 
яких передбачає притягнення винної особи до відповідальності. Обмеження також є складовою частиною вітчизняної правової моделі 
врегулювання відносин, пов’язаних із подарунками для публічних службовців. Зазначається, що обмеження передбачають можливість 
учинення певних дій, однак із дотриманням визначених вимог. Звертається увага на те, що від того, яким чином у законодавстві визна-
чені межі дозволеної поведінки, буде залежати ефективність застосування правових положень. У статті аналізуються положення чинного 
вітчизняного антикорупційного законодавства в частині визначення меж дозволеної поведінки щодо одержання подарунків публічними 
службовцями, відзначається наявність оціночних понять, одночасне використання кількох критеріїв для вирішення питань щодо дотри-
мання чи недотримання встановлених меж. Такий підхід законодавця до визначення меж отримання «дозволених подарунків» зумовлює 
проблеми в правозастосуванні. Аналізується досвід зарубіжних країн у частині визначення меж для дозволеної практики публічних служ-
бовців щодо одержання подарунків, формулюються пропозиції щодо запозичення окремих позитивних напрацювань. Звертається увага 
на дозволи щодо одержання подарунків публічними службовцями лише в разі зв’язку з їх службовою діяльністю, загальноприйнятого 
їх характеру у вигляді бонусів, призів, знижок, премій тощо, а також можливість отримання подарунків, які надаються близькими осо-
бами. У той же час висвітлюються питання, пов’язані з практикою застосування в частині отримання «подарунків через близьких осіб», 
із неузгодженістю положень чинного законодавства в частині декларування подарунків від близьких осіб і подарунків, які отримують самі 
близькі особи. Обґрунтовується потреба врегулювання відповідних питань для підвищення ефективності запобігання правопорушенням, 
пов’язаним із корупцією, із поступовим заміщенням обмежень на заборону щодо одержання подарунків публічними службовцями.

Ключові слова: антикорупційне законодавство, дозвіл, заборона, подарунок, обмеження, публічний службовець, протидія, удо-
сконалення.

В статье анализируются положения действующего отечественного антикоррупционного законодательства в части определения ос-
нов получения подарков публичными служащими. Определяется, что законодатель выбрал смешанную модель правового регулиро-
вания соответствующих отношений, которая совмещает запрет, ограничение и разрешение на получение подарков публичными слу-
жащими. Запрет распространяется на получение подарков, которые непосредственно связаны со служебной деятельностью лица или 
же поступают от подчиненных лиц. Уточняется, что запрет является достаточно распространенным в зарубежном законодательстве и 
устраняет любые предпосылки для проявления субъективного усмотрения в процессе толкования или применения положений законо-
дательства относительно подарков для публичных служащих. В статье обосновывается целесообразность заимствования апробирован-
ного временем и практикой опыта зарубежных стран, которые закрепили запрет на получение каких-либо подарков публичными служа-
щими. Именно запрет предполагает понятные четкие правила относительно получения подарков публичными служащими, нарушение 
которых предусматривает привлечение виновных лиц к ответственности. Ограничения также являются составляющей отечественной 
правовой модели урегулирования отношений, связанных с подарками для публичных служащих. Отмечается, что ограничения пред-
усматривают возможность совершения определенных действий, но с соблюдением установленных пределов. Обращается внимание на 
то, что от того, каким образом определены в законодательстве пределы дозволенного поведения, будет зависеть эффективность при-
менения правовых положений. В статье анализируются положения действующего отечественного антикоррупционного законодатель-
ства в части определения пределов разрешенного поведения относительно получения подарков публичными служащими, отмечается 
наличие оценочных понятий, одновременное использование нескольких критериев для решения вопросов относительно соблюдения 
или несоблюдения установленных пределов. Такой подход законодателя к определению пределов получения «разрешенных подарков» 
обуславливает проблемы в правоприменении. Анализируется опыт зарубежных стран в части определения ограничений для разрешен-
ного поведения публичных служащих относительно получения подарков, формулируются предложения по заимствованию отдельных 
позитивных наработок. Обращается внимание на разрешения относительно получения подарков публичными служащими только в слу-
чаях отсутствия их связи со служебной деятельностью, общепринятого их характера в виде бонусов, призов, скидок, премий и т. д., а 
также относительно возможности их получения от близких лиц. В то же время освещаются проблемные вопросы, связанные с практикой 
применения в части получения «подарков через близких лиц», с несогласованностью положений действующего законодательства в 
части декларирования подарков от близких лиц и подарков, которые получают сами близкие лица. Обосновывается потребность уре-
гулирования соответствующих вопросов для повышения эффективности предупреждения правонарушений, связанных с коррупцией, с 
постепенной заменой ограничений на запрет относительно получения подарков публичными служащими.

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, разрешение, запрет, подарок, ограничения, публичный служащий, 
противодействие, усовершенствование.
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The article analyzes the provisions of the current domestic anti-corruption legislation in determining the basis for receiving gifts by public serv-
ants. It is determined that the legislator has chosen a mixed model of legal regulation of the relevant relationship, which combines the prohibition, 
restriction and permission to receive gifts by public servants. The prohibition extends to the receipt of gifts that are directly related to the official 
activities of the person or come from subordinates. It is specified that the ban is sufficiently widespread in foreign legislation and eliminates any 
prerequisites for the exercise of subjective discretion in the process of interpreting or applying the provisions of the law regarding gifts for public 
servants. The article proves the appropriateness of borrowing the experience of foreign countries, approved by time and practice, which fixed a 
ban on receiving any gifts by public servants. It is the ban that implies clear rules regarding the receipt of gifts by public servants, the violation of 
which provides for bringing those responsible to justice.

Restrictions are also part of the domestic legal model for the regulation of relations related to gifts for public servants. It is noted that the 
restrictions provide for the possibility of performing certain actions, but with observance of the established limits. Attention is drawn to the fact that 
the effectiveness of the application of legal provisions will depend on how the limits of permitted behavior are determined in the legislation. The ar-
ticle analyzes the provisions of the current domestic anti-corruption legislation in terms of determining the limits of the permitted behavior regard-
ing the receipt of gifts by public officials, notes the existence of evaluation concepts, the simultaneous use of several criteria for resolving issues 
regarding compliance or non-compliance with established limits. This approach of the legislator to determine the limits of obtaining “authorized 
gifts” causes problems in law enforcement. The experience of foreign countries regarding the definition of restrictions for the permitted behavior 
of public employees regarding the receipt of gifts is analyzed, and proposals on the borrowing of certain positive developments are formulated.

Attention is drawn to permits to receive gifts by public servants only in cases when they are not connected with official activities, their common 
nature in the form of bonuses, prizes, discounts, bonuses, etc., as well as the possibility of receiving them from close people. At the same time, 
problems are raised related to the practice of applying for “gifts through close people”, with inconsistencies in the provisions of the current legis-
lation regarding the declaration of gifts from close people and gifts that are received by the closest persons. The need for resolving the relevant 
issues is justified in order to increase the effectiveness of preventing corruption-related offenses, with the gradual replacement of restrictions on 
the prohibition on receiving gifts by public officials.

Key words: anti-corruption legislation, permission, prohibition, gift, restrictions, public servant, opposition, improvement.

Пошук  ефективних  засобів  запобігання  корупції  в 
різних  її  проявах  в  Україні,  перегляд  правових  засад  їх 
використання  вимагає  максимальної  концентрації  уваги 
вчених-юристів, юристів-практиків,  зацікавленої  громад-
ськості  на поглибленому дослідженні  ресурсу  кожного  з 
таких засобів, чільне місце серед яких посідають право-
ві моделі регулювання суспільних відносин, безпосеред-
ньо  пов’язаних  із  подарунками  для  публічних  службов-
ців.  Цим  відносинам  має  приділятися  особлива  увага  з 
акцентом  на  специфіку  публічної  служби  та  потенційні 
загрози,  які  можуть  виникнути  у  зв’язку  з  пропозицією 
(отриманням) подарунка публічним службовцем, що без-
посередньо може вплинути на дотриманням останнім ви-
значених  принципів  під  час  виконання  своїх  службових 
обов’язків, реалізації службових повноважень. Подарунок 
(із  урахуванням  його  вартісної  ознаки,  джерела  надхо-
дження, частоти отримання та ін.) цілком можна вважати 
потенційним корупційним ризиком для публічної служби, 
що й вимагає пошуку оптимальної для правозастосуван-
ня правової моделі врегулювання відносин, пов’язаних із 
подарунками для публічних  службовців. Слід  зазначити, 
що  питання  подарунків  для  публічних  службовців  тією 
чи  іншою  мірою  привертали  увагу  вітчизняних  учених-
юристів (наприклад, роботи К.В. Берднікової, В.М. Гара-
щука,  Т.Є.  Кагановської,  В.К.  Колпакова,  В.В.  Доненка, 
Л.Р.  Білої-Тіунової, С.В. Ківалова,  Г.Й. Ткач, М.І. Мель-
ника,  М.І.  Хавронюка,  О.О.  Дудорова  та  ін.),  особливо 
збільшилася  кількість  тематичних  публікацій  після  при-
йняття Закону України від 14.10.2014 р. «Про запобігання 
корупції». З урахуванням активізації нормотворчої діяль-
ності  в  умовах  наближення  вітчизняного  законодавства 
до європейських аналогів, активного запозичення досвіду 
нормотворення  та правозастосування в  запозиченій  сфе-
рі  суспільних  відносин  у  зарубіжних  країнах,  створення 
спеціалізованих  суб’єктів  запобігання  корупції  в  різних 
її  проявах  в  Україні  й  активізації  їх  діяльності,  зокрема 
й  інтерпретаційної,  питання  подарунків  для  публічних 
службовців в аспекті їх правового регулювання задля до-
сягнення ефективного запобігання корупції в усіх її про-
явах (зокрема й правопорушенням, пов’язаним із корупці-
єю) набувають неабиякого значення. Пошук оптимальної 
правової моделі врегулювання відповідних відносин має 
базуватися  на  сучасному  науковому  фундаменті,  сфор-
мованому з урахуванням останніх досягнень вітчизняної 
правової науки, що й сприятиме досягненню позитивного 
результату  у  вирішенні  вищезазначеного  питання.  Саме 
тому  цілком  обґрунтованим  є  поглиблений  аналіз  трьох 
варіантів правового врегулювання відносин,  безпосеред-
ньо пов’язаних із подарунками для публічних службовців, 

із  визначенням  їх  недоліків  та  переваг,  зокрема  з  акцен-
том  на  наявні  результати  розвитку  вітчизняної  правової 
науки,  нормотворчої  та  правозастосовчої  діяльності,  за-
для формулювання пропозиції щодо обрання оптимальної 
правової моделі  врегулювання відповідних відносин для 
України на сучасному етапі її розвитку, що і є метою цієї 
роботи.

Почати слід із того, що чинне законодавство, зокрема 
у  ст.  23  Закону України «Про  запобігання  корупції»,  од-
ночасно закріплює три моделі врегулювання відповідних 
відносин, а саме: заборону, обмеження та дозвіл подарун-
ків для публічних службовців, формуючи тим самим під-
ґрунтя  для  розмаїття  зовнішніх форм правозастосування 
в зазначеній сфері відносин. Так, ч. 1 ст. 23 Закону перед-
бачає, що публічним службовцям забороняється безпосе-
редньо або в інший спосіб отримувати, вимагати, просити 
подарунки як безпосередньо для себе, так і для близьких 
осіб від фізичних або юридичних осіб. Отже, ч. 1 ст. 23 
Закону містить припис, який унеможливлює взагалі будь-
які  відносини  публічного  службовця  щодо  подарунків. 
При  цьому  законодавець  деталізує  «ознаки  заборонених 
подарунків»: 1) вони мають бути пов’язані з виконанням 
публічним службовцем функцій держави чи місцевого са-
моврядування; 2) подарунки не мають надходити від під-
порядкованих публічному службовцю осіб. Перелік ознак 
є  вичерпним  і  безумовним.  Отже,  наявність  будь-якої  з 
визначених  ознак  зумовлює  «заборонний»  характер  по-
дарунка  й  унеможливлює  його  отримання  (пропозицію, 
прохання)  публічним  службовцем.  Практика  визначення 
заборони подарунків  для публічних  службовців  є  доволі 
поширеною в зарубіжних країнах (наприклад, у Фінляндії 
взагалі  заборонено  отримання  публічними  службовцями 
будь-яких  подарунків,  послуг  розважального  характеру, 
якщо вони надходять від осіб, справи яких знаходяться на 
розгляді, якщо це може вплинути на розгляд таких справ; 
абсолютна  заборона  на  подарунки  для  публічних  служ-
бовців  передбачена  в  законодавстві  Франції  із  загрозою 
бути  притягнутим  до  кримінальної  відповідальності  в 
разі порушення заборони; аналогічні заборони характер-
ні для законодавства Канади, Китаю й інших зарубіжних 
країн). Запровадження саме заборонної моделі правового 
врегулювання відповідних відносин сприяє визначеності 
позицій всіх можливих суб’єктів  зазначених правовідно-
син.  Заборона  передбачає  саме  безумовну  неможливість 
поведінки особи, а отже, не містить будь-яких підстав для 
суб’єктивного  розсуду  щодо  тлумачення  правових  при-
писів, їх застосування. Абсолютна визначеність відносин 
означає таке: «якщо особа порушує заборону, вона підля-
гає  відповідальності  саме  за  порушення  цієї  заборони».  
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Ця  модель  є  найбільш  зрозумілою  для  всіх  можливих 
суб’єктів правовідносин, простою в застосуванні, позбав-
леною будь-яких умов, підстав для прояву суб’єктивного 
розсуду, є ефективним засобом запобігання корупції в усіх 
її проявах.

У той же час аналіз ч. 2 ст. 23 Закону свідчить про те, 
що законодавець одночасно пропонує й іншу модель уре-
гулювання  відносин,  пов’язаних  із  подарунками  для  пу-
блічних службовців, закріплюючи засади т. зв. «дозволе-
них подарунків у разі дотримання певних умов» [1, с. 16], 
формуючи  тим  самим  «тематичний  понятійний  ряд»,  а 
саме: «дозволені подарунки», «дозволені подарунки в разі 
дотримання умов», «заборонені подарунки» [2, с. 58]. Пу-
блічним  службовцям  дозволяється  отримувати  подарун-
ки,  якщо вони не містять  ознак  заборонених подарунків 
(законодавець  акцентує  на  цьому  увагу,  посилаючись  на 
ч.  1  ст.  23  Закону),  відповідають  загальновизнаним  уяв-
ленням про гостинність,  відповідають певним вартісним 
ознакам  у  поєднанні  з  прив’язкою  до  джерела  їх  надхо-
дження та періодичності протягом року (не перевищують 
за вартістю один прожитковий мінімум для працездатної 
особи, установлений на день прийняття подарунку, одно-
разово або якщо  їхня сукупна вартість з одного джерела 
протягом  року  не  перевищує  двох  прожиткових  мініму-
мів, установлених для працездатної особи на 1 січня того 
року, в якому подарунок прийнято  [3]). Отже, ч. 1 ст. 23 
Закону  містить  обмежувальну  (обмежуючу)  модель  ре-
гулювання  зазначених  відносин.  Якщо  заборона  взагалі 
унеможливлює  будь-які  дії  публічного  службовця  щодо 
подарунка, обмеження (уже назва сама містить відповідну 
вказівку) передбачають установлення певних меж, рамок, 
лімітів (можна зустріти вказівку на «рамкову поведінку», 
«лімітовану модель поведінки» тощо [4, с. 101]). Саме від 
того, яким чином визначені ці межі, буде залежати ефек-
тивність  їх  дотримання,  а  отже,  і  запобігання  вчиненню 
протиправних  діянь.  Аналіз  вищезазначеної  частини  
ст. 23 Закону свідчить про те, що межі відповідної пове-
дінки визначені, однак дещо специфічно, з підґрунтям для 
прояву суб’єктивного розсуду особи в процесі тлумачення 
та  застосування правових норм. Так, щодо першої  озна-
ки (зв’язку подарунка зі службовою діяльністю особи або 
надходження  (пропозиції)  його  від  підлеглої  особи)  усе 
зрозуміло, з’ясування наявності чи відсутності цієї ознаки 
не викликає проблем на практиці. У той же час дві  інші 
ознаки  (з’ясування  факту  їх  наявності  чи  відсутності) 
пов’язані зі специфікою їх нормативного закріплення, без-
посередньо «прив’язані» до тлумачення відповідних нор-
мативних  положень  та  їх  застосування.  Так,  визначення 
меж «дозволених подарунків» із прив’язкою до їх вартісної 
ознаки є доволі поширеною практикою для нормотворчос-
ті щодо сфери запобігання корупції в її різних проявах, зо-
крема й щодо обмежень стосовно одержання подарунків. 
Так, наприклад, у деяких країнах Європи законодавством 
публічним  службовцям  дозволено  отримувати  подарун-
ки, які безпосередньо не можуть  (і не створюють такого 
враження) вплинути на службову діяльність особи, якщо 
їхня вартість не перевищує 100 євро, у Російській Феде-
рації  –  3000  рублів,  у  Великій  Британії  особам,  які  обі-
ймають  посади  за  призначенням,  дозволено  отримувати 
подарунки вартістю не більше 140 фунтів стерлінгів тощо 
[5, с. 20]. Слід зазначити, що окрім прив’язки межі «дозво-
леного подарунка» до його вартісної ознаки, поширеною 
є практика нормативного закріплення переліку можливих 
подарунків, за отримання яких публічний службовець не 
визнається особою, що порушила встановлені обмеження, 
і не може бути притягнутий до відповідальності. І в цьому 
аспекті можна говорити про розмаїття підходів законодав-
ців. Так, наприклад, у Великій Британії дозволеними є за-
писники,  календарі  та  деякі  інші  канцелярські  предмети 
«незначної» (знову ж таки оціночне поняття, яке вимагає 
тлумачення) вартості з логотипами компаній-виробників, 

що дозволяє розглядати  їх  у  якості  рекламної продукції. 
У  Республіці  Білорусь  публічним  службовцям  дозволя-
ється отримувати «сувеніри під час офіційних заходів на 
суму, що не перевищує п’ять базових  величин»,  тим са-
мим  фактично  пропонується  відмежування  сувеніра  від 
подарунка, зокрема й із акцентом на вартісну ознаку пер-
шого. У законодавстві Російської Федерації можна знайти 
«подарунок, що  отримується  у  зв’язку  з  протокольними 
заходами,  службовими відрядженнями й  іншими офіцій-
ними заходами», який відмежовується від «канцелярських 
предметів, що надаються в рамках самих протокольних за-
ходів, і квітів» [6, с. 93], отримувати які публічним служ-
бовцям  дозволено.  Вітчизняна  нормотворча  діяльність 
зорієнтована  на  прив’язку  «дозволеного  подарунка»  до 
його вартості, джерела надходження чи пропозиції (від од-
нієї особи чи групи осіб) і періодичності його отримання 
(один раз або декілька разів протягом календарного року). 
Отже, з одного боку, спостерігається поглиблена увага за-
конодавця  до  визначення  меж  «дозволених  подарунків» 
із одночасним використанням кількох критеріїв (що, без-
перечно,  слід  оцінити  позитивно),  однак,  з  іншого  боку, 
виникають  питання  (ураховуючи  відсутність  детальної 
нормативної  регламентації  процедурних  аспектів)  щодо 
практичного  виконання  цих  положень  у  частині  обліку 
джерел  надання  (пропозиції)  подарунків,  а  отже,  і  пері-
одичності  їх надання  (пропозиції), як, до речі,  і вартості  
(в  аспекті  підтвердження  вартості  отриманого  (запропо-
нованого) подарунка). На жаль, незважаючи на наявність 
значної  кількості  інтерпретаційних  аспектів  (зокрема  й 
тих,  які  підготовлені  НАЗК),  і  до  цього  часу  такі  поло-
ження детальної уваги до себе не привернули, а отже, їх 
тлумачення та застосування пов’язані з широкою сферою 
прояву суб’єктивного розсуду особи.

Не менше питань викликає й ознака «дозволеного по-
дарунка»,  зафіксована  в  ч.  2  ст.  23  Закону України  «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 р.: «відповідність по-
дарунка загальновизнаним уявленням про гостинність». За-
кріплення  такого формулювання  з оціночними поняттями 
безпосередньо створює передумови для різних підходів до 
їх тлумачення й застосування в кожному конкретному ви-
падку. Безперечно, практика використання подібних форму-
лювань у нормотворчій діяльності не є унікальною, можна 
натрапити й на зарубіжні аналоги. Так, наприклад, у зако-
нодавстві Канади передбачено, що публічний службовець 
може прийняти «вигоду» (вона подається в єдиному перелі-
ку разом із «подарунками, гостинністю» та ін.) від осіб, які 
«ведуть справи з публічними службовцями», якщо вона «не 
виходить за межі прийнятої в суспільстві ввічливості та гос-
тинності». В Іспанії в законодавстві передбачено, що «від-
кидатися мають  будь-які  подарунки,  а  також  інші  прояви 
прихильності чи надання послуг на відповідних умовах, які 
виходять за рамки звичайних традицій спілкування чи про-
яву ввічливості й можуть поставити виконання посадовою 
особою її функцій у залежність від певних умов» [7, с. 36].  
За  умови  відсутності  офіційного  тлумачення  «загально-
прийнятих уявлень про гостинність», «звичайних традицій 
спілкування», «звичайних проявів гостинності» на практи-
ці створюється проблемна ситуація, пов’язана з досить ши-
рокою сферою для прояву суб’єктивного розсуду особи під 
час  з’ясування меж «дозволених подарунків», а фактично 
й загроза приховування реальних проявів корупційних ді-
янь (зокрема й пов’язаних із корупцією) під виглядом «до-
зволених подарунків». Саме відсутність чітких, абсолютно 
визначених, зрозумілих для всіх (без підстав для різнома-
нітних тлумачень) нормативних положень щодо визначен-
ня  меж  для  отримання  подарунків  і  дозволить  уникнути 
загрозливих  ситуацій  у  публічній  службі.  Досягти  цього 
можна, якщо все ж таки залишити обмежувальну (обмеж-
уючу) правову модель подарунків для публічних службов-
ців за рахунок вилучення з ч. 2 ст. 23 Закону положень щодо 
відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про 
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гостинність  і  залишення  їх прив’язки до вартісної ознаки 
на момент отримання подарунка незалежно від джерела та 
періодичності  його  отримання.  Отже,  необхідне  зосеред-
ження уваги на кожному конкретному випадку отримання 
(пропозиції) подарунка та його вартості, зокрема з дотри-
манням  вимог  щодо  відсутності  їх  зв’язку  зі  службовою 
діяльністю особи, якій цей подарунок надається (пропону-
ється), і відносин підлеглості останньої з особою, яка цей 
подарунок пропонує чи надає. Обмеження (уже сама назва 
концентрує на цьому увагу), на відміну від заборони, перед-
бачає можливість певних дій, щоправда, у певних межах, 
рамках, із дотриманням певних лімітів. Задля забезпечення 
ефективного використання саме обмежувальної (обмежую-
чої) правової моделі відносин, пов’язаних  із подарунками 
для публічних службовців, слід потурбуватися про те, щоб 
відповідні  межі  були  чіткими,  зрозумілими  для  всіх,  не-
змінними. Звертаючи увагу на те, що законодавець у ст. 23 
Закону, а точніше в  її назві, чітко окреслив свою позицію 
(«Обмеження щодо одержання подарунків») щодо базової 
правової моделі відповідних відносин, слід зосередити від-
повідну увагу на забезпеченні її ефективного використання 
саме за рахунок удосконалення меж дозволеної поведінки 
публічних  службовців  щодо  одержання  подарунків.  При 
цьому  бажано  все ж  таки  враховувати  досвід  зарубіжних 
країн  у  врегулюванні  відповідних  відносин,  який  апро-
бований часом  і  практикою й характеризується наявними 
позитивними результатами (у більшості своїй щодо посту-
пового  переходу  від  обмежувальної  (обмежуючої)  моделі 
до заборонної моделі регулювання відповідних відносин). 
Варто також пам’ятати, що заборони чи обмеження щодо 
одержання подарунків обов’язково слід використовувати в 
комплексі з іншими засобами запобігання корупції в усіх її 
проявах, зокрема й із декларуванням подарунків. Ця прак-
тика є поширеною для всіх держав і дозволяє використову-
вати одразу декілька засобів запобігання корупції в усіх її 
проявах, із залученням різних суб’єктів і ресурсів. При цьо-
му важливим є узгодження положень законодавства щодо 
подарунків  для  публічних  службовців  як  щодо  заборони 
(обмеження)  отримання,  так  і  щодо  декларування.  Ефек-
тивним варто визнати досвід нормативного врегулювання 
цього  питання  в  тих  країнах,  що  передбачили  обов’язок 
публічних службовців декларувати будь-які подарунки, які 
вони отримали, незалежно від їх вартості. Так, наприклад, 
у Франції члени уряду повинні декларувати всі подарунки 
незалежно від їх вартості, у Латвії декларування подарунків 
є обов’язковим для всіх публічних службовців, у Польщі – 
для  осіб, що  займають  виборні  посади місцевого  рівня  й 
політичні посади за призначенням, в Угорщині – для членів 
парламенту тощо [8, с. 15]. У вітчизняному законодавстві 
ситуація є дещо іншою. Ст. 46 Закону України «Про запо-
бігання  корупції»,  п.  45  Роз’яснення  щодо  застосування 
окремих положень Закону України від 14.10.2014 р. «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контр-
олю, затвердженого Рішенням НАЗК від 11.08.2016 р. № 3 
(із наступними змінами та доповненнями) і п. 1.2.1 Рішення 
НАЗК «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затвер-
дженого 29.09.2017 р. за № 839, передбачено, що відомос-
ті щодо подарунків зазначаються в декларації лише в разі, 
якщо  їхня вартість перевищує п’ять прожиткових мініму-
мів, установлених для працездатних осіб на 01 січня звітно-
го року [9]. Отже, виникає питання стосовно декларування 
подарунків вартістю до 5 прожиткових мінімумів, а в поєд-
нанні з можливістю суб’єктивного тлумачення такої ознаки 
подарунка, як «відповідність загальновизнаним уявленням 
про гостинність» щодо кожного конкретного випадку, ціл-
ком можна зробити припущення про створення передумов 
для вчинення протиправних діянь, зокрема й пов’язаних із 
корупцією.

Розглянемо  дозвільну  модель  правового  регулюван-
ня  відносин,  безпосередньо  пов’язаних  із  подарунками 

для  публічних  службовців.  Дозвіл  передбачає  широкі 
(безумовні) можливості для вчинення діянь,  зокрема пу-
блічними  службовцями  щодо  подарунків.  Однак  слід 
ураховувати  специфіку  правового  статусу  особи,  якій 
подарунок надається  (пропонується),  специфіку  її  діяль-
ності, щоб унеможливити будь-який вплив, зокрема й за 
рахунок подарунка, на виконання особою своїх професій-
них обов’язків, протиріччя (конфлікт) між її приватними 
інтересами  (приватними  інтересами  публічного  служ-
бовця)  і  її  публічними  обов’язками,  щоб  уникнути  «не-
гативного  впливу,  пов’язаного  з  приватними  інтересами 
публічного службовця, на виконання ним своїх службових 
обов’язків»  [10].  Отже,  дозвіл  без  будь-яких  умов,  меж 
щодо одержання подарунків має бути наданий лише щодо 
тих  подарунків,  які  взагалі  не  пов’язані  з  професійною 
діяльністю особи, не можуть будь-яким чином вплинути 
на таку діяльність, тобто мають бути зорієнтовані безпо-
середньо на саму особу  (а не на публічного службовця), 
тобто це мають бути т. зв. «особисті подарунки». У ст. 23 
Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  передбаче-
но, що  такими подарунками можуть  бути подарунки  від 
близьких  осіб;  ті,  які  одержуються  як  загальнодоступні 
виграші,  премії,  бонуси,  призи  (ч.  2  ст.  23  Закону). При 
цьому для останніх ключовим у визначенні є акцентуван-
ня уваги саме на  їхньому загальнодоступному характері. 
Щодо  подарунків  від  близьких  осіб,  то  варто  зазначити, 
що в публіцистичній фаховій літературі вже неодноразово 
зазначалося, що нульова ставка  їх оподаткування та від-
сутність жорсткої  регламентації  обов’язку  доведення  за-
конності  джерел  для  надання  відповідних  подарунків  у 
близьких осіб створює передумови для можливих проти-
правних діянь, а отже, і корупційних ризиків, із викорис-
танням  саме  «особистих  подарунків  від  близьких  осіб» 
(наприклад, роботи В. Гладких). Саме тому варто запози-
чити позитивний досвід деяких зарубіжних країн у врегу-
люванні цього питання й нормативно закріпити обов’язок 
близьких осіб у разі надання подарунка публічному служ-
бовцеві зазначати джерела отримання відповідних коштів 
із паралельним декларуванням цих відомостей самим пу-
блічним  службовцем  (наприклад,  досвід  Великої  Брита-
нії). Цікавим у цьому аспекті й є те, що подарунок може 
бути отриманий близькою особою публічного службовця. 
Це цілком протилежний факт, однак лише тоді, коли цей 
подарунок безпосередньо не пов’язаний зі службовою ді-
яльністю відповідного публічного службовця («подарунок 
для публічних службовців через його близьких осіб»). За-
для усунення такої ситуації близькі особи зобов’язані де-
кларувати свої доходи,  зокрема й подарунки,  і  зазначати 
джерела їх надходження, що зумовлено специфікою діяль-
ності публічного службовця, близькими особами якого ці 
особи є. Ця практика також доволі поширена в країнах Єв-
ропи, і її цілком можна було б запозичити задля ефектив-
ного запобігання проявам корупції в Україні. При цьому 
слід  зазначити, що  подарунки  підлягають  декларуванню 
не тільки в разі  їх надходження (пропозиції)  із джерел в 
Україні, а й за  її межами, знову ж таки запозичивши по-
зитивну  практику  нормотворення  та  правозастосування 
в  зазначеній  сфері  зарубіжних  країн.  Наприклад,  згідно 
із  законодавством Великої Британії  декларуванню також 
підлягають подарунки,  які були отримані подружжям чи 
партнером  члена  Британського  парламенту  та  прирівня-
них до них публічних службовців від  (від  імені)  інозем-
ної  держави,  організації  чи  особи,  якщо  такі  закордонні 
подарунки так чи інакше стосуються членства зазначеної 
особи в Парламенті чи її службової діяльності. При цьо-
му форма декларації вимагає зазначення підстав і джерел 
отримання такого подарунка [11, с. 15–16].

Ці  положення  безпосередньо пов’язані  з  т.  зв.  «діло-
вими (офіційними) подарунками», які можуть бути надані 
публічному службовцеві під час різноманітних офіційних 
чи протокольних заходів під час виконання своїх профе-
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сійних обов’язків. У законодавстві України воно врегульо-
ване в ч.  3  ст.  23 Закону України від 14.10.2014 р. «Про 
запобігання корупції» та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2011 р. № 1195 «Про затвердження По-
рядку передачі дарунків, одержаних як подарунки, держа-
ві, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 
державним або комунальним установам чи організаціям». 
Незважаючи на  відсутність  офіційної  дефініції  «діловий 
подарунок»,  у  законодавстві  України  чітко  передбачено, 
що ці подарунки є власністю держави, громади тощо. Що-
правда, на практиці  трапляються різні  ситуації,  безпосе-
редньо  пов’язані  з  діловими  (офіційними)  подарунками, 
їх  особливими  властивостями.  Саме  тому  варто  було  б 
внести відповідні доповнення до чинного законодавства з 
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду в зазначе-
ній сфері відносин і передбачити загальне правило щодо 
цих подарунків: що вони є власністю держави, територі-
альної громади та ін. і підлягають передачі за встановле-
ною процедурою відповідному органу,  установі,  громаді 
тощо.  У  той  же  час  цілком  можна  було  б  передбачити 
можливість його викупу публічним службовцем (безпере-
чно, з урахуванням специфіки самого подарунка, доціль-
ності  його  подальшого  зберігання,  використання  відпо-
відним органом, установою та ін., з урахуванням рішення 
колегіального  органу щодо  доцільності  реалізації  такого 
подарунка  та  визначення  його  вартості),  безпосередньо 
тим,  якому  цей  подарунок  під  час  виконання  професій-
них обов’язків було надано, або ж іншим. Така практика 
дозволила  усунути  певні  передумови  для  вчинення  про-
типравних діянь,  так чи  інакше пов’язаних  із  корупцією 
в різних проявах, у  зарубіжних країнах.  Її цілком можна 
було б спробувати впровадити й в Україні.

Отже, повертаючись до трьох правових моделей урегу-
лювання  суспільних  відносин,  безпосередньо  пов’язаних 
із  подарунками  для  публічних  службовців,  цілком  можна 

стверджувати, що в Україні впроваджено змішану модель, 
яка  одночасно  поєднує  заборони,  обмеження  та  дозволи, 
щоправда,  із  акцентом  уваги  саме  на  обмеженні.  Проте 
аналіз  правозастосовчої  практики,  на  жаль,  свідчить  про 
непоодинокі  порушення  встановлених правових приписів, 
безпосередньо пов’язаних саме  з дотриманням установле-
них обмежень, що зумовлено специфікою визначення меж 
дозволених  діянь.  Саме  використання  оціночних  понять, 
відсутність детальної регламентації процедурних засад до-
тримання  правових  приписів  зумовлює  наявність  переду-
мов для можливих проявів суб’єктивного розсуду щодо тлу-
мачення та застосування відповідних положень, з’ясування 
дотримання (недотримання) установлених обмежень щодо 
одержання подарунків. В умовах відсутності чіткого термі-
нологічного  суміжного ряду,  офіційних дефініцій  термінів 
«особистий подарунок», «діловий подарунок», «дозволений 
подарунок»  тощо,  широкого  використання  оціночних  по-
нять для визначення обмежень щодо одержання подарунків 
публічними службовцями, неузгодженості нормативних по-
ложень щодо обмежень стосовно подарунків та їх деклару-
вання,  переважно  узагальненого  визначення  процедурних 
засад  дотримання  відповідних  обмежень щодо  одержання 
подарунків способом, прийнятним для України, особливо в 
умовах запозичення позитивного нормотворчого та право-
застосовчого зарубіжного досвіду, наближення вітчизняного 
законодавства, зокрема й антикорупційного, і практики його 
застосування до європейських аналогів, необхідним є впро-
вадження саме заборонної (замість обмежувальної (обмеж-
уючої)) правової моделі врегулювання відносин подарунків 
для публічних службовців, визначивши тим самим абсолют-
но  зрозумілі  правила  поведінки  («заборонено»,  «унемож-
ливлено для здійснення»), усунувши різноманіття вирішен-
ня  одного  й  того  самого  питання,  уніфікувавши  практику 
антикорупційного законодавства, підвищивши ефективність 
запобігання корупції в різних її проявах в Україні.
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«AMICUS CURIAE» В адМіНіСТРаТиВНОМУ СУдОЧиНСТВі УкРаЇНи: 
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науковий консультант
Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України

Стаття присвячена дослідженню правової природи і підстав участі в адміністративному судовому процесі експерта з питань права 
згідно з новою редакцією положень Кодексу адміністративного судочинства України. Порівнюються існуючі конструкції застосування 
інституту «amicus curiae» у практиці Європейського суду з прав людини, судів США, Великобританії, Канади, Латвії та України. Вияв-
ляються недоліки у правовому регулюванні застосування висновків експерта з питань права в адміністративному судочинстві України, 
наводяться пропозиції щодо його удосконалення, розвитку. 

Ключові слова: експерт з питань права, «amicus curiae», висновок, адміністративне судочинство, неурядові організації, учасник 
процесу.

Статья посвящена исследованию правовой природы и оснований участия в административном судебном процессе эксперта по 
вопросам права в соответствии с новой редакцией положений Кодекса административного судопроизводства Украины. Сравниваются 
существующие конструкции применения института «amicus curiae» в практике Европейского суда по правам человека, судов США, Вели-
кобритании, Канады, Латвии и Украины. Делается вывод, что законодатель наделяет эксперта по вопросам права в административном 
судопроизводстве Украины свойствами и «эксперта», и одновременно «своеобразного адвоката» (лица, предоставляющего юридиче-
скую помощь). Однако, действующие положения ст. 112 Кодекса административного судопроизводства Украины не вполне соответству-
ют требованиям к «качеству законов» в понимании практики Европейского суда по правам человека и поэтому не позволяют достигать 
практически цели введения этого института в указанной судебной специализации. Делается предложение предусмотреть право предо-
ставлять свои «amicus curiae brief» по вопросам применения права административными судами Украины в спорных правоотношениях 
соответствующих неправительственных организаций (для защиты общих интересов их членов).

Ключевые слова: эксперт по вопросам права, «amicus curiae», заключение, административное судопроизводство, неправитель-
ственные организации, участник процесса.

The article is devoted to the study of the legal nature and grounds for participation in the administrative court proceedings of an expert on 
legal issues in accordance with the new edition of the provisions of the Code of Administrative Judicial Proceedings of Ukraine. It is emphasized 
in fact about the beginning of implementation in the field of administrative justice in Ukraine known since the Roman law institute «amicus curiae». 
The existing constructions of the application of this institute in the practice of the European Court of Human Rights, courts of the USA, Great 
Britain, Canada, Latvia and Ukraine are compared.

It is concluded that the legislator gives the expert on legal issues in the administrative legal proceedings of Ukraine properties and «expert», 
and at the same time «a kind of lawyer» (the person providing legal assistance). However, the current provisions of Art. 112 of the Code of Admin-
istrative Proceedings of Ukraine do not fully meet the requirements for the «quality of laws» in the understanding of the practice of the European 
Court of Human Rights and therefore do not allow to achieve the practical goal of introducing this institution in this judicial specialization.

A proposal is made to provide for the right to submit their «amicus curiae brief» on the application of the law by the administrative courts of 
Ukraine in disputable legal relations with relevant non-governmental organizations (to protect the common interests of their members).

Key words: expert on legal issues, «amicus curiae», conclusion, administrative legal proceedings, non-governmental organizations,  
participant in the process.

У  редакції  Кодексу  адміністративного  судочинства 
України (далі – КАСУ), чинній відповідно до Закону Укра-
їни  від  03 жовтня  2017 р. № 2147-VIII,  передбачено но-
вого, раніш не відомого, належного до категорії «інших» 
(таких,  які  не  мають  матеріального  або  процесуального 
інтересу у справі адміністративної юрисдикції) учасника 
судового процесу, зокрема, «експерта з питань права» (ч. 1 
ст. 61 цього Кодексу).

У  ч.  1  ст.  69  КАСУ  законодавець  передбачив,  що  у 
відповідному статусі може залучатися особа, яка має на-
уковий  ступінь  та  є  визнаним  фахівцем  у  галузі  права. 
Ухвалення  рішення  про  допуск  експерта  з  питань  права 
до  участі  в  справі  та  долучення його  висновку  до  її ма-
теріалів віднесено до дискреційних повноважень суду. За 
експертом з питань права закріплено право на оплату його 
послуг та компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до 
суду (ч. 3 ст. 69), що не можна не визнати цілком справед-
ливим.  

Саме по собі визначення у тексті вітчизняного адміні-
стративно-судового  процесуального  закону  зазначеного 
нового  «іншого  учасника  процесу»  (не  підкреслюючи  на 
даному етапі  існуючих недоліків в його правовому урегу-
люванні і, як наслідок, передбачуваних труднощів у прак-
тичному застосуванні) безумовно слід визнати важливим і 

доречним. Така новація є по суті початком імплементації в 
царину адміністративної юстиції в Україні загальновідомих 
правосуддю в розвинутих демократичних країнах практик, 
розрахованих на сприяння прийняттю суддями авторитет-
них,  доктринально  мотивованих  судових  рішень  у  най-
більш важливих, принципових з позицій права справах. 

На наш погляд, фактично можна вести мову про унор-
мування в КАСУ відомого ще з часів римського претор-
ського права інституту «amicus curiae» (у перекладі з ла-
тині  означає  «друг  суду»),  під  яким  розуміють  надання 
суду незалежним фахівцем, який не є стороною у справі, 
не має у ній відповідного інтересу, своєї думки, висновку, 
інформації у формі amicus brief з того чи іншого важливо-
го питання [1].  

У правових системах країн загального права інститут 
«друга  суду»  існує  вже  давно.  Особливого  розвитку  він 
отримав у США. Так, у правилі № 37 Верховного Суду цієї 
країни «Brief for an amicus curiae» передбачено, що «доку-
мент amicus curiae може бути представлений до розгляду 
Судом клопотання про  витребування  справи,  про надан-
ня дозволу подати позовну заяву, юрисдикційну заяву або 
клопотання про прийняття екстраординарної постанови, у 
супроводі письмової згоди всіх сторін або за її відсутнос-
ті – якщо це дозволить Суд згідно з підпунктом 2 (b) цього 
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правила». Допускається подання amicus curiae brief лише 
адвокатом,  допущеним  до  практики  у  Верховного  Суду 
США,  як  це  передбачено  в Правилі  5  [2]. У  теперішній 
час такого роду висновки подаються до Верховного Суду 
США у 85 % судових справ. Вони ефективно використо-
вуються різними організаціями, включаючи корпорації та 
некомерційні організації, а також урядовими чиновниками 
та особами, які діють за дорученням від організацій [3].

Застосування «amicus curiae» у діяльності органів ад-
міністративної юстиції  прямо передбачено  ст.  183 Адмі-
ністративно-процесуального  закону Латвії.  Тут,  зокрема, 
встановлено, що «об’єднання осіб, яке вважається визна-
ним представником інтересів у будь-якій галузі і від якого 
можна очікувати слушних висновків, може звернутися до 
суду  з  письмовим  клопотанням  про  дозвіл  подати  свою 
думку щодо фактів  або  прав  у  відповідній  галузі.  Якщо 
суд  вважає,  що  висновок  зазначеного  об’єднання  може 
надати допомогу суду в прийнятті об’єктивного рішення 
у справі, він визначає питання, за якими об’єднання осіб 
може  представити  свою  думку.  Питання  повинні  бути 
пов’язаними з даною справою. Об’єднання осіб не може 
надавати фактичної або правової оцінки по адміністратив-
ній справі» [4]. Тобто у цій країні йдеться про залучення 
«друзів суду» до правосуддя в адміністративних справах 
суто  для  представництва  (захисту)  у  ній  суспільного  ін-
тересу (у формі отримання судом amicus curiae brief гро-
мадської  організації,  створеної  для  відстоювання  інтер-
есів своїх членів у певній галузі суспільного життя). Про 
отримання висновків визнаних науковців у галузі права не 
йдеться. 

Залучення неурядових організацій (далі – НУО) у ста-
тусі «друзів суду» передбачається й у процедурах судочин-
ства в Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ). 
Так,  у пп.  3 «а» п.  44 Регламенту Суду встановлено, що 
«після  ознайомлення  Договірної  сторони-відповідача  із 
заявою, як цього вимагає п. 1 правила 51 та п. 2 b) правила 
54 Регламенту, голова палати може, на підставі п. 2 ст. 36 
Конвенції та в інтересах належного здійснення правосуд-
дя  запропонувати  чи  дозволити  тій  чи  іншій Договірній 
стороні, яка не бере участь у процесі, або тій чи іншій за-
цікавленій особі, яка не є заявником, надати свої письмові 
зауваження або, за виняткових обставин, взяти участь у за-
сіданні». Для того, щоб отримати дозвіл на подання своєї 
думки (висновку у справі) НУО, яка прагне у такий спосіб 
надати допомогу приватним заявникам, які звернулися до 
ЄСПЛ, має продемонструвати явний  інтерес до справи  і 
довести, що її залучення сприятиме здійсненню правосуд-
дя [5].

Лаура  Ван  ден  Ейнде,  проаналізувавши  практику 
1986–2013  рр.,  наводить  приклади  близько  300  рішень 
ЄСПЛ,  під  час  прийняття  яких  враховувалися  висновки 
amicus curiae brief НУО, переважно з Великобританії, де 
це  вважається  частиною  правової  традиції  [6].  Прикла-
дами  ефективного  залучення  зазначених  організацій  до 
правосуддя в ЄСПЛ називають справи: «Чахал проти Ве-
ликобританії», в якій надавала свої міркування «Amnesty 
International»;  «Інститут  Отто  Премінгер  проти  Велико-
британії» і «Гудвін проти Великобританії» (у ній позиції 
відносно розглядуваних порушень права на вільне вира-
ження поглядів висловлювали «Article 19» та «Interights»; 
«Бранніган і МакБрайд проти Великобританії» та ряд ін-
ших НУО) [5].

Існує також практика надання за запитами компетент-
них суб’єктів держав-членів Ради Європи (далі – РЄ) своїх 
amicus curiae brief і Європейською комісією за демократію 
через верховенство права (Венеціанською комісією). Так, 
чималого значення для утвердження гарантій незалежно-
го  правосуддя  й  практики  правозастосування  в  Україні 
мають, на наш погляд, експертні висновки цього консуль-
тативного  органу  з  питань  конституційного  права  РЄ  за 
запитами Конституційного Суду Молдови:  від  08–09 бе-

резня  2013  р.  CDL-AD(2013)008  щодо  імунітету  суддів 
цього суду [7] та від 13 березня 2017 р. CDL-AD(2017)002 
стосовно  кримінальної  відповідальності  суддів,  зокрема 
щодо ст. 307 Кримінального кодексу Республіки Молдова 
[8] тощо.

До запровадження відповідних новел до процесуально-
го законодавства Законом від 03 жовтня 2017 р. № 2147-VIII  
в Україні інститут amicus curiae у судочинстві в судах за-
гальної юрисдикції  (якщо не врахувати висновків членів 
Науково-консультативної ради при Верховному Суді Укра-
їни,  які  надавалися  на  громадських  засадах  за  доручен-
нями  суддів-доповідачів  у  зв’язку  з  потребами усунення 
неоднакового застосування одних і тих самих норм права 
в подібних правовідносинах судами касаційної інстанції) 
практично не застосовувався. В Єдиному державному ре-
єстрі судових рішень України відсутні посилання на вико-
ристання судами України під час вирішення справ висно-
вків amicus curiae. Але у мережі Інтернет можна віднайти 
такого роду документ робочої групи фахівців ГО «Україн-
ська Арбітражна Асоціація»,  який надався Вищому  спе-
ціалізованому суду України з розгляду цивільних та кри-
мінальних справ у квітні 2017 р. у справі за клопотанням 
компанії «Nibulon SA» про визнання та надання дозволу 
на  примусове  виконання  на  території  України  рішення 
апеляційної колегії арбітражного суду Міжнародної орга-
нізації торгівлі зерном та кормами (GAFTA) від 23 травня 
2014 р. № 4323А і про стягнення з ПАТ «Компанія «Райз» 
відшкодування збитків [9].

Раніш  amicus  curiae  brief  надавалися  вітчизняними 
громадськими  правозахисними  організаціями  у  справах 
конституційної юрисдикції. Наприклад, з рішень Консти-
туційного Суду України відомі факти надання відповідних 
висновків  з  актуальних  для  громадянського  суспільства 
питань, які порушувалися у конституційних поданнях та 
зверненнях, Центром політико-правових реформ, Україн-
ською Гельсінською спілкою з прав людини [10] та рядом 
інших НУО.

Роль «другу суду», зазначає Г. Вайпан, у наш час є дво-
якою. З одного боку, він є своєрідним «експертом», обізна-
ною особою, що надає суду  інформацію, яку неможливо 
отримати ні від сторін спору, ні  самостійно  (з огляду на 
складність питань, які  становлять предмет судового роз-
гляду). У зв’язку  із вказаним, цей  інститут застосовують 
переважно  у  процедурах  розгляду  справ  у  верховних  і 
конституційних  судах.  З  іншого  боку,  завдання  «amicus 
curiae» не зводяться тільки до експертної діяльності, що за 
її визначенням має бути об’єктивною та неупередженою. 
Цей учасник процесу, відмічає дослідник, виконує також 
й важливу функцію виразу думки певної авторитетної час-
тини суспільства з актуальної, суспільно значимої право-
вої проблеми. Тим самим він захищає й публічний інтерес, 
певну суспільно-політичну точку зору [11]. Означене сто-
сується не тільки конституційного, а й адміністративного 
судочинства, призначенням якого в Україні є захист прав 
та  законних  інтересів  приватних  осіб  від  їх  порушень  в 
діяльності  наділеної  владними  управлінськими повнова-
женнями публічної адміністрації.

Хоча  інститут «amicus curiae» першочергово утворю-
вався як такий, що «призначений допомагати суду неупе-
реджено тлумачити закон, розвивати юридичну мотивацію 
його рішень», «бути джерелом додаткової інформації для 
суду» [12], у процесі його практичного застосування, на-
самперед  у  країнах  загальної  системи  права,  він  посту-
пово  трансформувався  від  «традиційної»  до  «судово-ло-
бістської» моделі. У теперішній час цей «інший учасник 
судового процесу» (у Великобританії та в Канаді до нього 
застосовують  термін  «interveners»)  не  тільки  і  не  стіль-
ки «друг суду», як представник інтересів однієї зі сторін 
у  справі,  який відкрито відстоює  її позицію. Підставами 
його  участі  у  процесі  може  виступати  те,  що  рішення 
суду  у  відповідній  справі  може  бути  настільки  «широ-
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ким» (суспільно-значимим), що впливатиме й на інтереси 
«interveners», а також на потреби забезпечення здійснення 
ним представництва тієї чи іншої групи людей, які мають 
інтерес до правового способу, підходу до вирішення спра-
ви  (ураховуючи прецедентний характер правової позиції 
суду у ній) [13]. 

З  огляду  на  вищезазначене,  О.  Євсєєв  небезпідстав-
но  стверджує,  що  інститут  «другу  суду»  у  наш  час  на-
був  ознак,  близьких  до  чистопородного  лобізму  [14],  а 
Г. Вайпан характеризує його як «експерта», і водночас «як 
своєрідного адвоката»  [11]. Такими ж властивостями (як 
«особи, що надає правничу допомогу») за чинними поло-
женнями КАСУ по суті наділяє  законодавець й експерта 
з питань права в адміністративному судочинстві України. 
Це випливає з того, що передбачено подання ним до суду 
висновку не альтруїстично, а на оплатній основі (ч. 3 ст. 
69), а також з дозволу суду за ініціативою сторони чи тре-
тьої особи у справі (ч. 1 ст. 112 КАСУ).

Водночас аналіз  змісту ст. 112 КАСУ, яка визначає,  з 
яких питань може надаватися висновок експерта з питань 
права  (тут  законодавцем  усупереч  вимогам  щодо  якості 
техніки нормопроектування вжито, на відміну від статей 
61 і 69 цього Кодексу, вже іншу термінологію – «експерт у 
галузі права»), не дозволяє нам стверджувати, що за унор-
мованою тут його конструкцією, яка дослівно «перенесе-
на» з положень аналогічних статей Цивільного та Госпо-
дарського процесуальних кодексів [15], що даний інститут 
може бути застосованим в адміністративному судочинстві 
України. Чинні положення ст. 112 КАСУ не цілком відпо-
відають вимогам до «якості законів» у розумінні практики 
ЄСПЛ, не дозволяють досягнути мети запровадження за-
значеного правового інституту в адміністративній судовій 
спеціалізації. Це випливає з нижченаведеного.

Так, у ч. 1 цієї статті КАСУ передбачено, що учасни-
ки справи мають право подати до суду висновок експерта 
у  галузі  права щодо:  1)  застосування  аналогії  закону  чи 
аналогії права; 2)  змісту норм  іноземного права  згідно  з 
їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, прак-
тикою  застосування,  доктриною  у  відповідній  іноземній 
державі. 

Разом з тим, оскільки завданням адміністративних су-
дів відповідно до ч. 2 ст. 2 КАСУ у справах щодо оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних по-
вноважень є здійснення перевірки, чи прийняті (вчинені) 
вони  на  підставі,  у  межах  повноважень  та  у  спосіб, що 
визначені  Конституцією  та  законами України,  очевидно, 
що потреб в отриманні ними висновків експерта з питань 
права щодо змісту норм іноземного права згідно з їх офі-
ційним або  загальноприйнятим тлумаченням, практикою 
застосування, доктриною у відповідній іноземній державі 
(п. 2 ч. 1 ст. 112 цього Кодексу) в адміністративному судо-
чинстві в найближчій перспективі (до прийняття України 
до  Європейського  Союзу)  не  виникатиме.  В  адміністра-
тивній юстиції  до цього часу в Україні не вирішувалося 
спорів з приватноправових відносин з «іноземним елемен-
том» і такі спори юрисдикційно не належні до розгляду в 
порядку КАСУ (ст. 19 цього Кодексу).   

Крім того, лише гіпотетично (в одиничних випадках), 
ураховуючи у т. ч. цілком достатній рівень розвитку пра-
вового регулювання публічно-владних відносин в Україні, 
наявність у цій сфері багатьох як загальних, так і спеціаль-
них законів й підзаконних правових актів, може поставати 
питання про отримання наукового висновку щодо виявле-
ної  законодавчої  неврегульованості  спірних  правовідно-
син (про застосування аналогії закону чи аналогії права) 
(п.  1  ч.  1  ст.  112 КАСУ).  Більш  того,  у  другому  реченні  
ч.  6  ст.  7  цього  Кодексу  законодавець  прямо  заборонив 
суду застосування аналогії закону (навіть, коли відсутній 
закон, що регулює відповідні правовідносини) та аналогії 
права  (за  відсутності  будь-якого  закону)  для  визначення 
підстав, меж повноважень та способу дій органів держав-

ної  влади  та  місцевого  самоврядування.  А  саме  оскар-
ження їх рішень, дій бездіяльності (з метою ефективного 
захисту прав, свобод та  інтересів фізичних осіб, прав та 
інтересів юридичних  осіб  від  порушень  в  діяльності  за-
значених  суб’єктів)  й  становить  завдання  адміністратив-
ного судочинства. 

З  огляду  на  вищезазначене,  очевидно,  що  потреба  в 
поданні до суду висновку експерта  з питань права щодо 
застосування аналогії  закону чи аналогії права може ви-
никати  тільки  у  справах  за  позовами  суб’єктів  владних 
повноважень  до  приватних  осіб.  Але  коло  останніх  не 
є  достатньо  значним  в  адміністративному  судочинстві. 
Так, у ч. 4 ст. 46 КАСУ передбачено подання суб’єктами 
владних  повноважень  лише  таких  адміністративних  по-
зовів  до  громадян України,  іноземців  чи осіб  без  грома-
дянства,  громадських  об’єднань,  юридичних  осіб,  які 
не є суб’єктами владних повноважень: 1) про тимчасову 
заборону  (зупинення)  окремих  видів  або  всієї  діяльнос-
ті  громадського  об’єднання;  2)  про  примусовий  розпуск 
(ліквідацію) громадського об’єднання; 3) про затримання 
іноземця або особи без громадянства чи примусове видво-
рення за межі території України; 4) про встановлення об-
межень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 
(збори, мітинги, походи, демонстрації  тощо);  5)  в  інших 
випадках, коли право звернення до суду надано суб’єкту 
владних повноважень законом.

Отже,  ураховуючи  існуючу  «якість  правового  регу-
лювання»  публічно-владних  відносин  в  Україні  можна 
зробити  висновок, що  отримання  amicus  curiae  brief фа-
хівців  з питань права в процесі  судового розгляду справ 
адміністративної  юрисдикції  є  актуальним  саме  з  тим, 
щоб  сприяти  суду  вирішувати  проблеми  доктринально 
обґрунтованого тлумачення норм законів в мотивувальній 
частині його рішень (у разі їх нечіткості або незрозумілос-
ті), а також усунення численних правових колізій у сферах 
податкового, митного,  соціального,  публічно-службового 
права,  які  виявляються  в  їх  судовій  практиці.  Такий  ви-
сновок  зроблено,  у  т.  ч.  й  зважаючи на  ті  проблеми,  які 
виникали  раніше  практично  при  остаточному  вирішенні 
адміністративних справ на національному рівні,  зокрема 
в  діяльності Судової  палати  в  адміністративних  справах 
Верховного Суду України та у зв’язку з виявленням яких 
надавалися відповідні доручення щодо підготовки науко-
вих висновків членам Науково-консультативної ради при 
цьому суді (за адміністративно-правовою спеціалізацією). 

Крім  того,  зважаючи  на  те, що  незахищеним  в  адмі-
ністративному  судочинстві  при  вирішенні  суспільно-
значимих  справ  адміністративної  юрисдикції  за  чинної 
конструкції  locus  standi  (доступу  до  суду)  залишається 
суспільний інтерес, у т. ч. інтерес певних груп населення, 
та  виходячи  із  практики  застосування  інституту  «amicus 
curiae» в ЄСПЛ, зарубіжних країнах та в конституційному 
правосудді, вважаємо доречним передбачити у КАСУ пра-
во подавати свої висновки з питань застосування права у 
спірних правовідносинах й відповідних громадських (не-
урядових) організацій (для захисту спільних культурних, 
економічних, вікових, гендерних, регіональних, професій-
них, соціальних тощо інтересів своїх членів, для відстою-
вання яких вони утворені). 

З  огляду  на  проведений  аналіз,  пропонуємо  назву  та  
ч. 1 ст. 69 КАСУ викласти в такій редакції:

«Стаття 69. Експертиза  з питань права  (amicus curiae 
brief)

1. Як експерт з питань права може залучатися особа, 
яка має науковий ступінь доктора юридичних наук та є фа-
хівцем у відповідній галузі права. Рішення про допуск до 
участі в справі експерта з питань права та долучення його 
висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

Допускається також подання висновку з питань права 
(amicus curiae brief) юридичного вищого навчального за-
кладу та наукової установи, а також громадської організації  
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для захисту спільних інтересів своїх членів та основопо-
ложних прав і свобод людини».

Статтю 112 КАСУ пропонуємо викласти в такій редакції:
«Стаття 112. Зміст висновку експертизи у галузі права
1. Учасники  справи мають  право  подати  до  суду  ви-

сновок amicus curiae brief осіб та організацій, вказаних у 
частині першій статті 69 цього Кодексу, щодо тлумачення 
нечітко визначених норм права, а також відносно спосо-
бів усунення виявлених колізій в правовому регулюванні 
спірних правовідносин.

2. Висновок експертизи у галузі права не може містити 
оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовір-
ність того чи  іншого доказу, про переваги одних доказів 
над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за ре-
зультатами розгляду справи».

У зв’язку з цим, мають бути внесені відповідні зміни 
й до назви § 7 Глави 5 Розділу I та до ст. 113 КАСУ щодо 
заміни  вжитої  у них  термінології  «висновок  експерта  у 
галузі  права»  словами  «висновок  експертизи  з  питань 
права». 
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ПЕРСПЕкТиВи гаРМОНіЗаціЇ ЗакОНОдаВСТВа УкРаЇНи 
Та ЄВРОПЕйСькОгО СОЮЗУ ЩОдО ПОдаТкУ На дОдаНУ ВаРТіСТь

PROSPECTS FOR THE HARMONIZATION OF UKRAINIAN 
AND EU VAT LEGISLATION
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к.ю.н., старший викладач кафедри міжнародного,

європейського та екологічного права 
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Cтаття присвячена проблемам і перспективам гармонізації законодавства України та Європейського Союзу щодо податку на додану 
вартість (ПДВ). Автор аналізує зобов’язання щодо вдосконалення справляння та відшкодування ПДВ, узяті Україною внаслідок підпи-
сання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Україною 16 вересня 2014 р. Особлива увага приділяється податковим актам 
acquis communataire, з якими Україна повинна узгодити своє законодавство протягом найближчих п’яти років. На основі порівняння по-
няття «платник ПДВ», поняття «місце постачання послуг», видів операцій, що оподатковуються ПДВ, способів визначення дати виник-
нення податкових зобов’язань, способів визначення місця поставки товарів, способів визначення бази оподаткування, розмірів базової, 
зниженої та пільгової ставок ПДВ, операцій, що оподатковуються за базовою, зниженою та пільговою ставками, підстав зменшення 
ставки податку й обов’язків платників податків у Податковому кодексі України та праві ЄС автор робить висновок про перспективи гармо-
нізації вітчизняного законодавства щодо справляння та відшкодування ПДВ і податкового права ЄС.

Ключові слова: податок на додану вартість, відшкодування податку на додану вартість, адміністрування податку на додану вартість, 
механізм відшкодування податку на додану вартість.

В статье анализируются проблемы и перспективы гармонизации законодательства Украины и Европейского Союза о налоге на до-
бавочную стоимость (НДС). Автор анализирует обязательства об усовершенствовании взыскания и компенсации НДС, взятые Украиной 
вследствие подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содруже-
ством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, ратифицированного 16 сентября 2014 г. Особенное внимание 
уделяется актам acquis communataire, с которыми Украина обязуется согласовать свое законодательство в течение ближайших пяти 
лет. На основе сравнения понятия «плательщик НДС», понятия «место предоставления услуг», видов операций, облагаемых НДС, 
способов определения даты возникновения налоговых обязательств, способов и места поставки товаров, способов определения базы 
налогообложения, размера базовой, сниженной и льготной ставок НДС, операций, облагаемых базовой, сниженной и льготной ставками, 
оснований для уменьшения ставки налога и обязанностей плательщиков налога в Налоговом кодексе Украины и праве ЕС автор делает 
вывод о перспективах гармонизации отечественного законодательства о взыскании и компенсации НДС и налогового права ЕС. 

Ключевые слова: налог на добавочную стоимость, компенсация налога на добавочную стоимость, администрирование налога на 
добавочную стоимость, механизм компенсации налога на добавочную стоимость.

Prospects for the harmonization of Ukrainian and European Union value added tax (VAT) legal regulations are examined. The authors argue 
Ukrainian’s obligations resulting from the ratification on the September, 16, 2014 of the Association Agreement between the European Union and 
its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (the Agreement) should lead to the substantial changes in the Ukrainian VAT 
legal regulation. 

The authors pay special attention to the European Union tax legislation Ukrainian tax legislation should be harmonized with during the next 
5 years: Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty; Thirteenth 
Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Arrange-
ments for the refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory; Council Directive 2006/112/EC of 28 November 
2006 on the common system of value added tax; Council Directive 2007/74/EC of 20 December 2007 on the exemption from value added tax and 
excise duty of goods imported by persons travelling from third countries.

The authors examine gaps in Ukrainian VAT legal regulations should be remedied in accordance with the Agreement. On the basis of com-
parison of “taxable person” concept, “place of transaction” concept, subject to value added tax, “chargeable event” concept, “chargeability of tax” 
concept, taxable amount, kinds of rates of value added tax, special tax arrangements, taxable person’s obligations and refund of the tax and 
other provisions authors come to the conclusion about prospects for the harmonization of Ukrainian and European Union VAT legal regulations.

Key words: VAT, value added tax, refund of the VAT, administrative measures for VAT, VAT legal regulation.

Проблема, пов’язана з бюджетним відшкодуванням подат-
ку на додану вартість (далі – ПДВ), була актуальною на всіх 
етапах розвитку податкових відносин будь-якої країни. Цим 
податком  обкладаються  не  лише  суб’єкти  підприємницької 
діяльності, а й інші юридичні й фізичні особи, що здійсню-
ють операції з продажу товарів, виконання робіт або надання 
послуг. Сильним аргументом на користь цього податку є його 
економічна ефективність, яка полягає в тому, що ПДВ як по-
даток на споживання сплачується споживачем, і надходження 
від нього збільшуватимуться зі зростанням споживання.

Незважаючи  на  постійне  вдосконалення  механізмів 
справляння та повернення ПДВ, який є одним із бюдже-

тоформуючих податків, Україна досі залишається держа-
вою, в якій надходження до Державного бюджету не від-
повідають  її фінансовим потребам. Як  слушно  зауважив 
П.Л.  Кулик,  жоден  із  бюджетоформуючих  податків  сьо-
годні не обговорюється так активно, як податок на додану 
вартість,  оскільки  лише  цей  податок,  через  можливість 
ухилення від оподаткування та відшкодування його з бю-
джету, здобув репутацію «криміногенного», залишаючись 
при цьому основним бюджетоформуючим податком [1].

Питанням справляння й адміністрування ПДВ (як най-
більш дискусійним у податковому праві та фінансовій нау-
ці) присвячена значна кількість досліджень таких учених, 
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як В.В.  Баліцька,  Е.В. Дмитренко,  С.В.  Кирпа, П.Л.  Ку-
лик, М.П. Кучерявенко, В.М. Мельник, О.В. Солдатенко, 
В.В. Парнюк, О.В. Сторожук, Л.М. Федун, О.С. Червін-
ська, Ю.В. Ярмоленко та ін. 

Євроінтеграційні прагнення України  зумовлюють не-
обхідність  гармонізації  законодавства  України  з  правом 
ЄС, зокрема в податковій сфері, що зумовлює потребу по-
дальших наукових досліджень. 

Слід зазначити, що наявність ПДВ у податковій систе-
мі держави є обов’язковою умовою її приєднання до ЄС, 
оскільки  фінансові  надходження  від  податку  на  додану 
вартість складають одне  з основних джерел формування 
бюджету ЄС. Відповідно  до  ст.  22 Угоди про Асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським  співтовариством  з  атомної  енергії  і  їхні-
ми  державами-членами,  з  іншої  сторони,  ратифікованої 
Україною 16  вересня 2014 р.  (далі  – Угода)  [2],  сторони 
зобов’язуються здійснювати співробітництво у сфері бо-
ротьби зі злочинністю та корупцією, для вирішення inter 
alia  проблеми  економічних  злочинів,  зокрема  злочинів  у 
сфері  оподаткування.  Відповідно  до  ст.  127  Угоди  кож-
на Сторона  докладає  необхідних  зусиль  для  забезпечен-
ня  впровадження  міжнародних  стандартів  регулювання 
та  нагляду  у  сфері  фінансових  послуг  і  для  боротьби  з 
ухиленням від сплати податків на всій її території. Глава 
4 розділу V передбачає спільні заходи Сторін у сфері опо-
даткування. Згідно зі ст. 349 Угоди Сторони співробітни-
чають із метою покращення належного управління у сфері 
оподаткування  задля  подальшого  покращення  економіч-
них відносин, торгівлі, інвестицій і добросовісної конку-
ренції. Ст. 353 Угоди передбачає поступове наближення до 
структури оподаткування, визначеної в acquis ЄС, а ст. 351 
Угоди  –  посилення  й  зміцнення  співробітництва Сторін, 
спрямованого  на  вдосконалення  й  розвиток  податкової 
системи та податкових органів України, зокрема посилен-
ня потужностей  збору й контролю з окремим наголосом 
на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення нако-
пичення заборгованості, забезпечення ефективного збору 
податків і посилення боротьби з податковим шахрайством, 
а також ухиленням від сплати податків.

Заходи, які слід ужити Україні на виконання цих поло-
жень Угоди, деталізовані в Плані заходів з імплементації 
розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Уго-
ди на 2017–2019 рр. і в Плані заходів з імплементації роз-
ділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди 
на 2016–2019 рр., що затверджені Розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України  від  17  вересня  2014  р. № 847-р. 
(далі – План заходів) [3].

Пункт 18 Плану заходів з імплементації розділу V пе-
редбачає вдосконалення управління у сфері оподаткуван-
ня: 1) імплементацію окремих положень Директиви Ради 
ЄС № 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну 
систему податку на додану вартість [4] (далі – Директива 
2006/112/ЄС) протягом 2017–2019 років  (підп. 3),  імпле-
ментацію положень Директиви, за винятком ст. ст. 5–8, 20, 
33, 40–42, 79, 100, 101, 123–130, 140–142, 145, 146 (1 «B»), 
147, 155, 164–166, 170–171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 
219,  238–240,  245,  254,  258,  274–280,  293–294,  370–395, 
396–400, 402–410, 411–413 (положення, що застосовують-
ся до держав-членів ЄС); ст.ст. 281–294, 295–305, 306–325, 
326–332,  333–343,  348,  349,  358–369  (щодо  спеціальних 
податкових  режимів)  мають  бути  впроваджені  протя-
гом  5  років  з  дати  набрання  чинності  цією  Угодою  [5];  
2) розроблення планів імплементації Тринадцятої Дирек-
тиви Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р. про 
гармонізацію законодавства держав-членів про податки з 
обороту [6] містить заходи для відшкодування податку на 
додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані 
на території Співтовариства (підп. 6); 3) зменшення обся-
гу заборгованості з відшкодування податку на додану вар-
тість порівняно з попередніми періодами (підп. 7).

П. 37 Плану заходів з імплементації розділу IV перед-
бачає  імплементацію  Регламенту  Ради  (ЄС)  1186/2009, 
що  встановлює  систему  Співтовариства  для  звільнення 
від сплати мит країн [7] (розділ I «Сфера застосування та 
визначення» і розділ II «Звільнення від ввізного мита»), і 
Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від по-
датку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозять-
ся особами, які подорожують із третіх країн [8] (розділ 3 
«Кількісні обмеження»), протягом 3 років із дати набран-
ня чинності Угодою.

У  зв’язку  із  зазначеним  вище  метою  статті  є  порів-
няльно-правовий аналіз права ЄС і національного законо-
давства щодо справляння та відшкодування ПДВ і пошук 
шляхів їх подальшої гармонізації для забезпечення вико-
нання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань. 

Механізми відшкодування ПДВ, які діяли в Україні до 
прийняття Податкового кодексу України  [9]  (далі  – ПК), 
були недосконалими й насамперед непрозорими. Податок 
на додану вартість уперше був введений в Україні з 1 січня 
1992 р. згідно із Законом України «Про податок на добав-
лену вартість» від 20 грудня 1991 р., а з 1 жовтня 1997 р. 
порядок обчислення й сплати ПДВ регламентувався Зако-
ном України «Про податок на додану вартість» від 3 квіт-
ня 1997 р. Зазначений Закон запровадив класичну систему 
адміністрування ПДВ,  коли  позитивна  різниця  між  над-
ходженням  податку  від  покупців  і  його  перерахуванням 
постачальникам сплачується до бюджету,  а  від’ємна –  із 
бюджету  відшкодовується.  Негативним  наслідком  цьо-
го  стала поява можливості незаконного відшкодування  з 
бюджету  раніше  несплаченого  ПДВ,  якою,  ураховуючи 
суттєвий рівень тінізації економіки України кінця 1990-х – 
початку  2000-х  рр.,  одразу  почала  користуватися  значна 
частина недобросовісних суб’єктів господарювання. У по-
дальшому  зміни  до  законодавства  щодо  відшкодування 
ПДВ вносилися ледь не щороку.

Нині порядок визначення суми ПДВ, що підлягає бю-
джетному відшкодуванню, строки проведення розрахунків 
регламентовані ст. 200 ПК України, у ній же зазначаються 
й умови такого відшкодування. Головною такою умовою 
є сам факт наявності від’ємного значення суми, яка отри-
мується після визначення різниці між сумою податкового 
зобов’язання звітного періоду та сумою податкового кре-
диту такого звітного (податкового) періоду. 

У комплексному порівняльно-правовому дослідженні 
відповідності законодавства України законодавству ЄС у 
сфері  непрямого  оподаткування,  проведеному  у  2012  р. 
для Міністерства юстиції України  [10],  зверталася  увага 
на низку суттєвих відмінностей ПК України від податко-
вого права ЄС:

–  часткова  невідповідність  поняття  «платник  ПДВ», 
зазначеного в ПК України, тому, що міститься в Директиві 
2006/112/ЄС, зокрема відсутність у ПК України інформа-
ції стосовно випадків, коли держава в особі уповноваже-
них органів проводить операції, які обкладаються ПДВ;

–  повна  невідповідність  поняття  «місце  постачання 
послуг» у ПК України та Директиві 2006/112/ЄС:

–  згідно  з Директивою  2006/112/ЄС  основним місцем 
постачання послуг є місце знаходження особи, яка отрима-
ла послуги (замовника), а за загальним правилом ПК Укра-
їни місцем постачання послуг є місце реєстрації постачаль-
ника, а місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як 
суб’єкт господарювання, є місцем постачання лише окре-
мих видів послуг, передбачених у ч. 3 ст. 186 ПК України;

– для послуг із надання в короткостроковий найм тран-
спортних засобів, відповідно до Директиви 2006/112/ЄС, 
місцем  поставки  послуг  є  місце,  де  транспортні  засоби 
фактично  надані  в  розпорядження  замовника,  а  згідно  з 
ПК України це буде місце реєстрації постачальника;

– на відміну від Директиви 2006/112/ЄС, ПК України 
не містить окремі правила визначення місця надання по-
слуг для ситуацій, коли замовник не є платником ПДВ;
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– поза увагою ПК України в контексті визначення міс-
ця надання послуг  залишаються електронні послуги, які 
передбачені в Додатку 2 до Директиви 2006/112/ЄС і щодо 
яких уже склалася усталена судова практика суду ЄС;

– невідповідність поняття «дата виникнення податко-
вих зобов’язань» у Директиві 2006/112/ЄС і ПК України;

– невідповідність переліку операцій, які звільняються 
від  оподаткування  ПДВ,  у  Директиві  2006/112/ЄС  і  ПК 
України; в українському законодавстві такий перелік шир-
ший,  а  в  Директиві  2006/112/ЄС  узагалі  не  передбачене 
звільнення від оподаткування таких операцій:

– операцій із постачання продуктів дитячого харчуван-
ня та товарів дитячого асортименту (п. 1 ч. 1 ст. 197);

– операцій  із безкоштовної передачі рухомого складу 
однією залізницею або підприємством залізничного тран-
спорту  загального  користування  іншим  залізницям  або 
підприємствам  залізничного  транспорту  загального  ко-
ристування державної форми власності (п. 12 ч. 1 ст. 197 
ПК України);

–  операцій  з  оплати  вартості  фундаментальних  до-
сліджень,  науково-дослідних  і  дослідницько-конструк-
торських  робіт  особою,  яка  безпосередньо  отримує  такі 
кошти з рахунка Державного казначейства України (п. 22  
ч. 1 ст. 197 ПК України);

– операцій  із безкоштовної передачі приладів, облад-
нання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам 
і науковим організаціям, вищим навчальним закладам III – 
IV  рівнів  акредитації,  внесеним  до  Державного  реєстру 
наукових організацій, яким надається підтримка держави 
(п. 23 ч. 1 ст. 197 ПК України);

–  операцій  із  постачання  в  сільській місцевості  сіль-
ськогосподарськими товаровиробниками послуг із ремон-
ту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охоро-
ни  здоров’я  та надання матеріальної допомоги  (у межах 
одного  неоподатковуваного  мінімуму  доходів  громадян 
на місяць на одну особу) продуктами харчування власно-
го  виробництва  та  послуг  з  обробки  землі  багатодітним 
сім’ям, ветеранам праці й війни, реабілітованим громадя-
нам,  інвалідам,  самотнім  особам  похилого  віку,  особам, 
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, 
школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охо-
рони здоров’я (п. 24 ч. 1 ст. 197 ПК України);

– операції з постачання (передплати) періодичних ви-
дань  друкованих  засобів  масової  інформації  та  книжок, 
учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників 
вітчизняного  виробництва,  словників  українсько-інозем-
ної або іноземно-української мови, доставки таких періо-
дичних видань друкованих засобів масової інформації на 
митній території України (п. 25 ч. 1 ст. 197 ПК України);

– операції з постачання товарів (крім підакцизних то-
варів) і послуг (крім послуг, що надаються під час прове-
дення лотерей і розважальних ігор і послуг із постачання 
товарів,  отриманих  у  межах  договорів  комісії  (консиг-
нації),  поруки,  доручення,  довірчого  управління,  інших 
цивільно-правових  договорів, що  уповноважують  такого 
платника податку здійснювати постачання товарів від іме-
ні та за дорученням іншої особи без передачі права влас-
ності на  такі  товари), що безпосередньо виготовляються 
підприємствами  й  організаціями,  які  засновані  громад-
ськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які 
мають у таких організаціях основне місце роботи, стано-
вить протягом попереднього звітного періоду не менш як 
50 відсотків середньооблікової кількості штатних праців-
ників,  і  за  умови, що фонд оплати праці  таких  інвалідів 
становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсо-
тків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до 
складу витрат згідно з правилами оподаткування податком 
на прибуток підприємств (ч. 6 ст. 197 ПК України);

– звільняються від оподаткування операції із ввезення 
на митну територію України культурних цінностей за ко-
дами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 

00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 
00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому (ч. 7 ст. 197 
ПК України);

–  операції  із  ввезення  на  митну  територію  України: 
1) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах 
енергії,  енергозберігаючого  обладнання  й матеріалів,  за-
собів  вимірювання,  контролю  й  управління  витратами 
паливно-енергетичних  ресурсів,  обладнання  та  матері-
алів  для  виробництва  альтернативних  видів  палива  або 
для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;  
2) матеріалів, устаткування, комплектуючих, що викорис-
товуються для виробництва: 3) устаткування, яке працює 
на відновлюваних джерелах енергії; 4) матеріалів, сирови-
ни, устаткування та комплектуючих, які будуть викорис-
товуватися  у  виробництві  альтернативних  видів  палива 
або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; 
5)  енергозберігаючого  обладнання й матеріалів,  виробів, 
експлуатація  яких  забезпечує  економію  та  раціональне 
використання паливно-енергетичних ресурсів;  6)  засобів 
вимірювання, контролю й управління витратами паливно-
енергетичних ресурсів (п. 1 ч. 16 ст. 197 ПК України).

– невідповідність переліку операцій, які обліковуються 
в ЄС за зниженою ставкою, ПК України (окремі види опе-
рацій  звільняються  від  оподаткування ПДВ  згідно  з ПК 
України, у той час як відповідно до Директиви 2006/112/
ЄС вони обліковуються за зниженою ставкою);

– спеціальні схеми оподаткування, передбачені в Ди-
рективі 2006/112/ЄС, є більш зручними для малого та се-
реднього бізнесу (порівняно з ПК України).

Слід визнати, що зазначені відмінності в ПК України 
та Директиві 2006/112/ЄС є й досі. У той же час положен-
ня ПК України щодо видів операцій, що оподатковуються 
ПДВ; визначення місця поставки товарів; бази оподатку-
вання; розміру базової, зниженої та пільгової ставок ПДВ; 
операцій,  що  оподатковуються  за  нульовою  ставкою; 
зменшення ставки податку та обов’язків платників подат-
ків цілком відповідають Директиві 2006/112/ЄС.

Положення ПК України щодо окремих операцій, що опо-
датковуються за зниженою ставкою, і адміністрування ПДВ 
були гармонізовані з податковим правом ЄС лише протягом 
останніх чотирьох років. Так, відповідно до змін, внесених 
Законами  України №  1166-VII  від  27  березня  2014  р.  та  
№ 2245-VIII від 07 грудня 2017 р., ставки ПДВ установлю-
ються від бази оподаткування в таких розмірах: а) 20 відсо-
тків; б) 0 відсотків; в) 7 відсотків за операціями з постачання 
на митній території України та ввезення на митну територію 
України лікарських засобів, дозволених для виробництва й 
застосування в Україні та внесених до Державного реєстру 
лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до 
Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного 
призначення або відповідають вимогам відповідних техніч-
них регламентів, що підтверджується документом про відпо-
відність, і дозволені для надання на ринку та/або введення в 
експлуатацію й застосування в Україні; постачання на мит-
ній території України та ввезення на митну територію Укра-
їни лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного 
обладнання, дозволених для застосування в межах клінічних 
випробувань,  дозвіл  на  проведення  яких  надано  централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я. У той же час у 
деяких державах – членах ЄС базова та знижена ставки ПДВ 
є  нижчими,  ніж  в Україні, що  компенсується механізмами 
внутрішнього ринку ЄС.

Значним  кроком  уперед  стало  вдосконалення  меха-
нізму  адміністрування  ПДВ  –  його  відшкодування,  що 
сприятиме виконанню Україною зобов’язань щодо змен-
шення обсягу заборгованості з відшкодування ПДВ порів-
няно з попередніми періодами та покращення належного 
управління у сфері оподаткування, забезпечення ефектив-
ного  збору  податків  і  посилення  боротьби  з  податковим  
шахрайством, а також ухиленням від сплати податків.
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Зокрема, новацією 2017 р. стало положення п. 2. ч. 7 
ст. 200 ПК України про те, що повернення узгоджених сум 
бюджетного відшкодування здійснюється в хронологічно-
му порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру 
заяв  про  повернення  суми  бюджетного  відшкодування 
(далі – Реєстр), адже раніше цей строк відшкодування за-
лежав від так званого «внутрішнього переконання» адмі-
ністраторів ПДВ. 

Порядок  відшкодування ПДВ  в Україні  регламенту-
ється Постановою Кабінету Міністрів України № 26 від 
25  січня  2017  р.  [11]  і  покликаний  зробити  процедуру 
відшкодування ПДВ платника податків більш прозорою 
та швидкою. Цей Порядок визначає механізм ведення Ре-
єстру Міністерством  фінансів  України,  яке  адмініструє 
Реєстр як окремий  інформаційний ресурс та забезпечує 
захист інформації. Формування Реєстру здійснюється ав-
томатично  на  підставі  баз  даних  Державної  фіскальної 
служби (далі – ДФС України) і Державної казначейської 
служби  України.  До  січня  2017  р.  ДФС  України  вела 
два реєстри відшкодування ПДВ,  і  відшкодування ПДВ 
здійснювалося  на  підставі  висновків,  які  ДФС України 
передавала Державній казначейській службі України. За-
тримання або ненадсилання ДФС України висновків до 
Державної  казначейської  служби  щодо  правомірності 
відшкодування ПДВ, без якого відшкодування є немож-
ливим,  надавало  можливість  посадовим  особам  відпо-
відних  органів  маніпулювати  сумами,  заявленими  до 
відшкодування,  що  сприяло  вибірковому  непрозорому 
процесу  відшкодування  ПДВ  і  створювало  корупційні 
ризики  в  цій  сфері.  Відтепер  надсилання  ДФС  Украї-
ни  висновків  Державній  казначейській  службі  України 
щодо  правомірності  відшкодування  не  потрібне,  адже 
узгодження  суми  відшкодування  ПДВ  відбувається  в 
автоматичному режимі в Реєстрі, а відшкодування ПДВ 

Державною казначейською службою України на рахунок 
платника  податків  здійснюється  на  підставі  інформації 
про узгодження суми [11].

Головними перевагами законодавчих змін 2017 р. щодо 
відшкодування ПДВ є такі: 1) створення єдиного Реєстру 
відшкодування ПДВ, що  стало  одним  із  головних  пунк-
тів  антикорупційного пакета податкових  змін,  який було 
розроблено  Міністерством  фінансів  України  спільно  з 
представниками бізнесових структур і незалежними гро-
мадськими експертами і який отримав публічну підтрим-
ку  провідних  бізнес-структур  і  громадських  об’єднань;  
2)  здійснення  відшкодування  автоматично  аналітичною 
системою  протягом  операційного  часу  в  порядку  черго-
вості надходження заяв; 3) підставою для відшкодування 
ПДВ є дані Реєстру, а не висновки контролюючого органу; 
4)  відсутність  обов’язку  суб’єкта  господарювання  про-
йти протягом 25 робочих днів документальну перевірку, а 
отже, виключення можливості недобросовісної взаємодії 
фіскальних органів і органів казначейства, адже як перші, 
так і другі наразі є лише сервісними адміністраторами.

Чинний ПК України в цілому відповідає положенням 
Директиви 2006/112/ЄС та іншим податковим актам acquis 
communataire.  У  той  же  час  вітчизняне  законодавство  у 
сфері оподаткування досі має низку суттєвих відміннос-
тей,  що,  однак,  не  завжди  є  негативними  для  платників 
ПДВ. Головною прогалиною ПК України в контексті його 
гармонізації з Директивою 2006/112/ЄС залишається від-
сутність  інформації  стосовно  випадків,  коли  держава  в 
особі уповноважених органів проводить операції, які об-
кладаються ПДВ. Суттєві відмінності досі мають місце у 
визначеннях таких понять, як «місце постачання послуг», 
«дата виникнення податкових зобов’язань», «операції, що 
звільняються від оподаткування ПДВ», «операції, що об-
ліковуються за зниженою ставкою» та ін.
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СУЧаСНий СТаН ПРаВОВОгО РЕгУлЮВаННя фУНкціОНУВаННя СиСТЕМи 
МОНіТОРиНгУ ВідПОВідНОСТі ПОдаТкОВих НакладНих/РОЗРахУНкіВ 

кОРигУВаННя кРиТЕРіяМ ОціНки СТУПЕНя РиЗикіВ

CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM 
FOR MONITORING OF COMPLIANCE OF TAX INVOICES/ADJUSTMENT 

CALCULATIONS WITH CRITERIA OF RISK DEGREE ASSESSMENT

логвин а.В.,
аспірант кафедри адміністративного та митного права

Університет митної справи та фінансів 

Податок на додану вартість є основним джерелом наповнення Державного бюджету України. Отже, стан державних фінансів зна-
чною мірою залежить від його економічної фіскальної ефективності. Її підвищення вимагає покращання правових норм, якими регулю-
ється справляння податку. У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання функціонування Системи моніторингу від-
повідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, що дозволило визначити вади механізму 
правового регулювання, окреслити шляхи їх подолання та сформулювати науково обґрунтовані висновки з окресленої проблематики.

Ключові слова: Податковий кодекс України, податок на додану вартість (ПДВ), система електронного адміністрування ПДВ, Систе-
ма моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків (СМ КОР), податковий кредит.

Налог на добавленную стоимость является основным источником наполнения Государственного бюджета Украины. Поэтому состоя-
ние государственных финансов в значительной степени зависит от его экономической фискальной эффективности. Ее повышение тре-
бует улучшения правовых норм, регулирующих взимание налога. В статье проанализировано текущее состояние правового регулиро-
вания функционирования Системы мониторинга соответствия налоговых накладных/расчётов корректировки критериям оценки степени 
рисков, что позволило определить недостатки механизма правового регулирования, обозначить пути их преодоления и сформулировать 
научно обоснованные выводы по данной проблематике.

Ключевые слова: Налоговый кодекс Украины, налог на добавленную стоимость (НДС), система электронного администрирования 
НДС, система мониторинга критериев оценки степени рисков (СМ КОР), налоговый кредит.

One of the essential structural signs of the state is the taxation system, because one of the goals of state regulation is such a system of ad-
ministration of taxes and fees, for which, on the one hand, collected taxes should be sufficient to provide implementation of tasks and performing 
functions, facing the State, and on the other hand, the burden of the tax withholding procedure must not be excessive for a payer.

Value added tax is the main source of filling of the State budget of Ukraine. Therefore, the state of public finances depends largely on its 
economic fiscal efficiency. Its enhancement requires improvement of the legal regulations, which govern tax charging. In this case, normative and 
legal regulation of administration of value added tax in Ukraine is in motion due to carrying out permanent reforms. Thus, the system of monitor-
ing of compliance of tax invoices/adjustment calculations with the criteria of risk degree assessment, which are sufficient to stop registration of a 
tax invoice/adjustment calculation in the Unified register of tax invoices, was implemented for value added tax payers in Ukraine in 01.07.2017.

Taking into account a certain period of time, within which the System works, and quite a lot of attention to it of the Cabinet of Ministers, the 
Ministry of finance of Ukraine, the State fiscal service of Ukraine and of taxpayers, as well as existence of challenges, including those regarding 
the suspension of action of the System, there arises the need for further research on the issue of legal regulation of the system for monitoring 
of compliance of tax invoices/adjustment calculations with the criteria of risk degree assessment. The article analyzes the current state of the 
legal regulation of functioning of the system for monitoring of compliance of tax invoices/adjustment calculations with the criteria of risk degree 
assessment, which made it possible to identify the shortcomings of the mechanism of legal regulation and to outline the ways of overcoming them 
and to formulate scientifically substantiated conclusions on the outlined issues.

A special feature of existence of the regulatory-legal support of administration of value added tax in Ukraine was and still is legal collisions 
of particular provisions of legislative documents, leading to disputes between regulatory authorities and tax payers. The legislator must find a 
common denominator between the frequency of changes in the law and certainty of tax regulations for taxpayers. Otherwise, it would do harm 
to the national economy and undermines inner morality of law, breaking two of its conditions at the same time: sustainability of law in time and 
banning the laws that have a retroactive effect.

Key words: Tax code of Ukraine, value added tax (VAT), electronic system of VAT administration, system of monitoring criteria for risk degree 
assessment (SM CRD), tax credit.

Однією з обов’язкових структурних ознак держави є сис-
тема оподаткування, адже однією з цілей державного регу-
лювання є така система адміністрування податків і зборів, за 
якої, з одного боку, зібраних податків має бути достатньо для 
забезпечення виконання завдань та здійснення функцій, що 
стоять перед державою, а з іншого – тягар процедури справ-
ляння податків не повинен бути надмірним для платника.

Нормативно-правове  регулювання  адміністрування 
податків  в  Україні  постійно  змінюється  із  проведенням 
реформ. Так, з 01 липня 2017 р. в Україні для платників 
податку  на  додану  вартість  (далі  –  ПДВ)  запроваджено 
Систему  моніторингу  відповідності  податкових  наклад-
них/розрахунків  коригування  критеріям  оцінки  ступеня 
ризиків,  достатніх  для  зупинення  реєстрації  податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі по-
даткових накладних (далі – СМ КОР, Система).

Враховуючи  певний  проміжок  часу,  протягом  якого 
Система працює, та досить велику увагу до неї з боку Кабі-

нету Міністрів України (далі – КМУ), Міністерства фінан-
сів України (далі – Мінфін України), Державної фіскальної 
служби (далі – ДФС) України та платників податків, наяв-
ність проблемних питань, в т. ч. з огляду на призупинення 
дії Системи, постає необхідність подальших наукових до-
сліджень питання її нормативно-правового регулювання.

На  даний  час  дослідження  з  даного  питання  не  про-
водилися.  Аналіз  правового  аспекту  Системи,  зокрема, 
її  нормативно-правове  забезпечення  на  початку  запрова-
дження  (дієвість  або  її  недосконалість)  з погляду право-
вого  регулювання  ПДВ,  здатність  забезпечити  дійсний 
правовий механізм контролю за справлянням ПДВ прове-
дений у попередніх публікаціях [1, с. 95–101].

ПДВ  є  основним  джерелом  наповнення  Державного 
бюджету  України.  Отже,  стан  державних  фінансів  зна-
чною  мірою  залежить  від  його  економічної  фіскальної 
ефективності.  Її підвищення вимагає покращення право-
вих норм, якими регулюється справляння податку.
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Метою статті є аналіз сучасного стану правового регу-
лювання функціонування Системи, що  дозволить  визна-
чити  вади  механізму  правового  регулювання,  окреслити 
шляхи  їх подолання та сформулювати науково обґрунто-
вані висновки з окресленої проблематики.

Податковий  кодекс  України  (далі  –  ПК  України,  Ко-
декс)  [2]  визначає  основні  засади  адміністрування  ПДВ 
та його елементи (платники податку (реєстрація та її ану-
лювання),  об’єкт  та  база  оподаткування,  ставки податку, 
порядок обчислення, податковий період, строк та порядок 
його сплати, строк та порядок подання звітності).

Законом  України №  1797-VIII  від  21  грудня  2016  р. 
«Про внесення змін до ПК України щодо покращення ін-
вестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797-VIII) 
[3] внесені зміни до ст. 74 та ст. 201 ПК України [2]:

–  в  Єдиному  реєстрі  податкових  накладних  (далі  – 
ЄРПН) забезпечується проведення постійного автоматизо-
ваного моніторингу відповідності податкових накладних/
розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризи-
ків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових 
накладних/розрахунків  коригування  в  ЄРПН.  Критерії 
оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстра-
ції податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, 
визначаються центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  фінансову 
політику (п. 74.2);

– реєстрація податкової накладної/розрахунку коригу-
вання в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному 
КМУ, у разі відповідності такої податкової накладної/роз-
рахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня 
ризиків,  достатніх  для  зупинення  реєстрації  податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, встановлених 
відповідно до п. 74.2 ст. 74 цього Кодексу (п. 201.16).

Крім того, п. 201.16 (п. 201.16.1 – 201.16.4) ст. 201 ПК 
України  [2]  передбачено,  яким  чином  відбувається  пові-
домлення  платника  про  зупинення  реєстрації  податкової 
накладної  (із  зазначенням  причин),  наявність  права  у 
платника надати пояснення та/або копії документів, які є 
достатніми для прийняття контролюючим органом рішен-
ня про подальшу реєстрацію або відмову у реєстрації такої 
податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Ця  процедура/механізм,  як  заявлялося  представника-
ми влади, є важливою складовою частиною автоматично-
го відшкодування ПДВ, запровадженого з початку 2017 р. 
Згідно з новими положеннями податкового законодавства, 
«ризикові» операції мають виявлятися  та призупинятися 
саме на етапі реєстрації податкових накладних, тоді як ре-
альні операції мають проходити реєстрацію без яких-не-
будь ускладнень.

Мінфіном України затверджено Критерії оцінки ступе-
ня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку  коригування  в  ЄРПН,  Вичерпний 
перелік  документів,  достатніх  для  прийняття  рішення 
про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригу-
вання в ЄРПН [4], Порядок роботи комісії ДФС України, 
яка приймає рішення про реєстрацію податкової наклад-
ної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій 
реєстрації  (далі  –  комісія,  комісія ДФС),  а  також форму 
рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації подат-
кової накладної/розрахунку коригування [5].

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для  зупинення ре-
єстрації  податкової  накладної/розрахунку  коригування  в 
ЄРПН, здійснюється ДФС шляхом проведення постійного 
автоматизованого  моніторингу  відповідності  податкових 
накладних/розрахунків коригування цим Критеріям.

У  свою  чергу,  ДФС  України  затверджено  Регламент 
комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію подат-
кової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або від-
мову в такій реєстрації [6].

Постановами  КМУ  встановлено  підстави  для  при-
йняття рішення комісією ДФС про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку  коригування  в  ЄРПН  або  про  від-
мову в такій реєстрації [7] та Порядок розгляду скарг на 
рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН [8].

Більш  детальний  аналіз  нормативно-правових  актів, 
якими  регламентовано  роботу  СМ  КОР,  зокрема  недо-
сконалість  критеріїв  оцінки  ступеня  ризиків,  проблеми 
та  недоліки  правового  регулювання  даної  системи  адмі-
ністрування ПДВ, можливість переведення роботи Систе-
ми в тестовий режим проведено у попередніх публікаціях  
[1, с. 95–101].

Враховуючи численні нарікання на роботу Системи, за 
результатами спільної зустрічі Мінфіну України, Комітету 
з  питань  податкової  та  митної  політики  Верховної  Ради 
України, ДФС України, представників бізнесу та експер-
тів щодо змін у роботі системи ризиків з ПДВ, прийнято 
спільне рішення про призупинення роботи СМ КОР. Та-
кож вирішено надалі разом з експертами, бізнесом і народ-
ними депутатами напрацювати узгоджене рішення, яке не 
нестиме значних ризиків для всіх сегментів бізнесу й вод-
ночас буде ефективним  інструментом боротьби зі схема-
ми з розкрадання ПДВ, а внесені зміни будуть спрямовані 
на вирішення викликів, що постали перед бізнесом через 
прогалини  в  імплементації  системи  та  її  дизайні.  Крім 
того, підготовлено та передано до Верховної Ради України 
(далі – ВРУ)  законопроект,  яким передбачено зупинення 
роботи Системи на два місяці [9; 10].

Законом України «Про внесення  змін до ПК України 
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості  бюджетних  надходжень  у  2018  р.»  [11] 
(далі – Закон № 2245) внесено зміни, відповідно до яких:

1) виключено п. 74.2 ст. 74 Кодексу [2], 
2) п. 201.16 ст. 201 Кодексу [2] викладено у новій ре-

дакції, зокрема реєстрація податкової накладної/розрахун-
ку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та 
на підставах, визначених КМУ.

3)  підрозділ  2  розділу  ХХ  Перехідні  положення  ПК 
України [2] доповнено п. 571, яким передбачено, що по-
даткові  накладні/розрахунки  коригування,  реєстрацію 
яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 цьо-
го Кодексу, реєструються  з урахуванням вимог п. 2001.3 
та  2001.9  ст.  2001  та  п.  201.10  ст.  201  цього Кодексу  не 
пізніше 02 січня 2018 р., крім:

а)  податкових  накладних/розрахунків  коригування, 
щодо яких станом на 01 грудня 2017 р. не подані пояснен-
ня і копії документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 
ст. 201 цього Кодексу;

б)  податкових  накладних/розрахунків  коригування, 
щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації по-
даткової  накладної/розрахунку  коригування  у  ЄРПН,  за 
якими станом на 01 грудня 2017 р. не розпочинали про-
цедуру оскарження в адміністративному або судовому по-
рядку.

Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстра-
цію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 
цього Кодексу з 01 грудня 2017 р. до дня набрання чиннос-
ті Законом України «Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  у 
2018 р.» та щодо яких платником податку після 01 грудня 
2017 р. подані пояснення і копії документів відповідно до 
пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу, реєструються 
у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності Законом 
№ 2245 щодо зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування у ЄРПН. У разі,  якщо протягом 
п’яти робочих днів із дня подання пояснень і копій доку-
ментів не прийнято та/або не надіслано платнику подат-
ку, рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація 
таких  податкових  накладних/розрахунків  коригування 
здійснюється  на  наступний  робочий  день  за  днем  закін-
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чення строку розгляду пояснень і копій документів плат-
ника податку. Дія абзацу третього п. 201.10 ст. 201 цього 
Кодексу зупиняється до дня набрання чинності порядком, 
затвердженим відповідно до п. 201.16 цього Кодексу.

Також  Законом  №  2245  [11]  передбачено,  що  КМУ 
необхідно до 01 березня 2018 р. визначити порядок зупи-
нення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригу-
вання в ЄРПН відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПК України 
та забезпечити перегляд та приведення центральними ор-
ганами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом.

Тобто,  як  видно  з  наведених  норм,  роботу  Системи 
призупинено до прийняття КМУ нормативного акту, яким 
буде визначено порядок та підстави, за яких реєстрація по-
даткової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може 
бути  зупинена.  Сподіваємося,  такий  нормативний  доку-
мент буде розроблений та прийнятий КМУ з урахуванням 
наявних проблемних питань та недоліків попередніх нор-
мативних актів, якими було регламентовано роботу Сис-
теми  щодо  зупинення  реєстрації  податкових  накладних/
розрахунків коригування, а також прийняття рішення про 
реєстрацію або відмову у реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування у разі їх зупинення.

Призупинення  роботи  СМ КОР  (з  огляду  на  внесені 
зміни до чинного законодавства) призвело до виникнення 
нових  проблемних  питань,  що  свідчить  про  недоскона-
лість чинного законодавства.

Аналізуючи  норми  п.  571  підрозділу  2  розділу  ХХ 
«Перехідні  положення»  ПК  України  [2]  стосовно  умов 
реєстрації  податкових  накладних/розрахунків  коригуван-
ня після набрання чинності Законом № 2245 [11], можна 
сказати, що не пізніше 02  січня 2018 р.  (власне кажучи, 
саме 02 січня 2018 р.) повинна була відбутися автоматич-
на реєстрація всіх податкових накладних/розрахунків ко-
ригування, які виписані та реєструвалися після 01 грудня 
2017 р., в т. ч. зупинені, та щодо яких не подані пояснення 
та документи, а також податкових накладних/розрахунків 
коригування,  за  якими  прийнято  рішення  про  відмову  у 
реєстрації та триває процедура адміністративного та судо-
вого оскарження (що не є логічним).

Щодо  податкових  накладних/розрахунків  коригуван-
ня, реєстрація яких зупинена з 01 грудня 2017 р. до дня на-
брання чинності Законом № 2245 [11] та щодо яких плат-
ником податку після 01 грудня 2017 р. подані пояснення 
і копії документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 
201  цього Кодексу,  то  вони  реєструються  в ЄРПН  у  по-
рядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 [11], 
тобто  в  загальному  (звичайному)  порядку  відбувається 
розгляд пояснень та документів і приймається відповідне 
рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації з надан-
ням можливості подальшого оскарження  (адміністратив-
ного  та  судового). Єдиним нюансом  стало  запроваджен-
ня механізму «мовчазної згоди», якщо з 02 січня 2018 р. 
протягом п’яти робочих днів контролюючим органом не 
приймається відповідне рішення про реєстрацію або від-
мову у реєстрації, то податкова накладна/розрахунок кори-
гування реєструються на наступний робочий день за днем 
закінчення  строку  розгляду  пояснень  і  копій  документів 
платника податку.

Винятком  із  цього  (реєстрації  не  пізніше  02  січня 
2018 р.) були податкові накладні/розрахунки коригування:

– реєстрація яких зупинена до 01 грудня 2017 р. та за 
якими на вказану дату не подано пояснення та документи 
з урахуванням пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу [2];

– за якими прийнято рішення про відмову у реєстрації 
та  станом  на  01  грудня  2017  р.  не  розпочато  процедуру 
адміністративного або судового оскарження.

Тобто, можна зробити висновок, що податкові наклад-
ні/розрахунки коригування:

– за якими до 01 грудня 2017 р. прийнято рішення про 
відмову у реєстрації, можуть бути розблоковані тільки за 

результатами адміністративного або судового оскарження 
(з урахуванням строків для такого оскарження), у разі при-
йняття відповідного рішення;

–  реєстрацію  яких  зупинено  до  01  грудня  2017  р.  та 
на відповідну дату платником не подано пояснень та до-
кументів, можуть бути розблоковані шляхом подання та-
ких документів та пояснень із урахуванням встановлених 
строків.

У Законі № 2245 [11] взагалі не йдеться про порядок 
розблокування податкових накладних/розрахунків коригу-
вання, реєстрацію яких зупинено до 01 грудня 2017 р. та 
за  якими  не  подано  пояснення  і  копії  документів. Лише 
зазначалося, що вони є винятком для реєстрації не пізніше 
02 січня 2018 р.

Натомість,  з  02  січня  2018  р.  маємо  таку  ситуацію: 
фактично автоматичної реєстрації податкових накладних 
не  відбулося  (з  02  січня  2018  р.  платники ПДВ  отрима-
ли  можливість  реєстрації  податкових  накладних/розра-
хунків коригування в ЄРПН без  її зупинення). Податкові 
накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких зупи-
нено  після  01  грудня  2017  р.  (незалежно  від  того,  пода-
ні за ними пояснення та копії документів або не подані), 
реєструються  у  порядку  (пп.  201.16.2  п.  201.16.  ст.  201 
ПК України [2]), який діяв до набрання чинності Законом  
№ 2245 [11], тобто передбачається подання та розгляд по-
яснень і копій документів, прийняття відповідного рішен-
ня про реєстрацію або відмову у реєстрації, з можливістю 
подальшого  адміністративного  або  судового  оскарження 
рішення про відмову.

Якщо на дату набрання чинності Законом № 2245 [11] 
(станом на 30 грудня 2017 р.) не подано пояснення і копії 
документів  до  податкових  накладних/розрахунків  кори-
гування, реєстрацію яких зупинено до 01 грудня 2017 р., 
платник податків після 02 січня 2018 р. позбавлений пра-
ва подавати пояснення  і  копії документів  та,  відповідно, 
можливості  розблокувати  зупинені  податкові  накладні/
розрахунки коригування.

У разі спроби після 02 січня 2018 р. (станом на 30 січ-
ня  2018  р.)  подати пояснення  та  копії  документів  до  зу-
пинених податкових накладних/розрахунків коригування, 
реєстрація яких зупинена до 01 грудня 2017 р., платники 
податків  отримують  квитанцію про  відмову  у  прийнятті 
вказаних документів з посиланням на набрання чинності 
Закону № 2245  [11]. Наказом Мінфіну України «Про  за-
твердження Порядку обміну електронними документами 
з контролюючими органами» (далі – Наказ № 577) [12] не 
передбачено таку причину відмови, як посилання на на-
брання чинності Законом № 2245 [11].

Слід  зазначити,  що  Законом  №  2245  [11]  п.  201.16  
ст. 201 ПК України [2] викладено в новій редакції, зокрема 
з 01 січня 2018 р. реєстрація податкової накладної/розра-
хунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку 
та на підставах, визначених КМУ. Згадаємо, що п. 201.16 
ст.  201 Кодексу  [2]  (в редакції  до 31  грудня 2017 р.) пе-
редбачалося право платника, у разі зупинення реєстрації 
податкової  накладної/розрахунку  коригування  в  ЄРПН, 
протягом 365 днів подати пояснення та копії документів.

Така зміна законодавства і порядку (станом на 30 січ-
ня 2018 р. не розроблений) зупинки реєстрації податкових 
накладних/розрахунків  коригування  з  01  січня  2018  р. 
ніяким  чином  не  регулює,  не  впливає  та  не  змінює  ста-
тус  накладних  і  права  платників  податків,  що  виникли 
за попередньою редакцією п.  201.16  ст.  201 ПК України 
[2]. Відповідно  до  Закону № 2245  [11],  на  податкові  на-
кладні/розрахунки коригування (реєстрація яких в ЄРПН 
зупинена до 01 грудня 2017 р. та щодо яких на таку дату 
не  подано  пояснень  і  копії  документів)  не  поширюється 
норма про обов’язкову реєстрацію 02 січня 2018 р. Вод-
ночас, цим Законом [11] не встановлено жодних обмежень 
та  інших норм,  які  змінюють  статус  податкових наклад-
них/розрахунків коригування  (реєстрацію яких  зупинено 
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до 01 грудня 2017 р.) або права платників податків щодо 
подання  пояснень  і  копій  документів  на  розгляд  Комісії 
ДФС. Ні ПК України [2], ні будь-які інші нормативні акти 
в Україні не передбачають, що у разі внесення змін до за-
кону права, які виникли до таких змін, припиняються.

Крім  того,  ні Проект Закону № 6776  від  14 листопа-
да  2017  р.  (далі  –  Законопроект №  6776)  [13],  ні  Закон  
№ 2245-VIII [11] не передбачають позбавлення платників 
податків права подання пояснень та копій документів до 
зупинених  (станом на 01  грудня 2017 р.) податкових на-
кладних/розрахунків  коригування.  Відсутнє  чітке  визна-
чення такого положення.

Також слід зазначити, що останнім часом (2017 р. не є 
винятком) внесення змін до ПК України [2] (підписання, 
оприлюднення) відбувається за 1 або 2 дні до нового бю-
джетного року, що  стає несподіванкою як для платників 
податків,  так  і  для  контролюючих  органів. Вказане  при-
зводить до неможливості своєчасно реагувати на зміни в 
чинному законодавстві і платниками податків (встигнути 
подати  необхідні  документи  до  певного  строку,  значна 
кількість  заблокованих  податкових  накладних/розра-
хунків  коригування),  і  контролюючих  органів  (видавати 
роз’яснення щодо застосування або дії тих чи інших норм 
права).

Тобто  на  даний  час  (станом на  30  січня  2018  р.) ма-
ємо проблему щодо неможливості реалізації платниками 
права на подання пояснень та копій документів для при-
йняття Комісією ДФС рішення щодо реєстрації податко-
вої  накладної/  розрахунку коригування,  реєстрацію яких 
зупинено до 01 грудня 2017 р.

Вказана обставина призводить до неможливості покуп-
цем (отримувачем товарів, робіт або послуг) скористатися 
правом на податковий кредит. Знов ж таки, основний тя-
гар запровадження вказаної Системи і внесених змін щодо 
призупинення її роботи покладається на покупця, тому що 
в реєстрації податкової накладної головну зацікавленість 
має саме він (можливість віднесення сум податку до скла-
ду  податкового  кредиту  та,  відповідно,  визначення  суми 
податку, яка підлягає сплаті до бюджету, у бік зменшення), 
однак із наведеного він є менш захищеним, оскільки не за-
лучений у процес розблокування та оскарження. У даному 
разі порушується принцип персональної відповідальності.

У платника податків, за наявності податкових наклад-
них/розрахунків  коригування,  реєстрацію  яких  зупинено 
до 01 грудня 2017 р. та на відповідну дату не подано пояс-
нень і копій документів, існує декілька варіантів розвитку 
події:

– сподіватися, що з урахуванням норм та строків, ви-
значених  Законом  №  2245  [11],  у  розробленому  КМУ 
порядку  зупинення  реєстрації  податкової  накладної/роз-
рахунку  коригування  в  ЄРПН  буде  передбачено  умови 
подання пояснень та копій документів до податкових на-
кладних/розрахунків коригування, зупинених до 01 груд-
ня 2017 р. (тобто буде визначено порядок реалізації прав 
платників податків для можливості врегулювання процесу 
реєстрації таких податкових накладних/розрахунків кори-
гування);

– після 02 січня 2018 р.  скористатися правом, перед-
баченим п. 201.10 ст. 201 Кодексу [2] (передбачено мож-
ливість  реєстрації  податкових  накладних/розрахунків 
коригування  без  зупинення)  та  повторно  зареєструвати 
податкові  накладні/розрахунки  коригування,  складені  до 
01 грудня 2017 р., однак уже з порушенням встановлених 
строків,  та  очікувати  застосування  штрафних  санкцій, 
передбачених  п.  1201.1  ст.  1201  ПК  України  [2].  Також 
можна змиритися з неможливістю скористатися правом на 
відновлення реєстрації такої податкової накладної/розра-
хунку коригування (зазначене не вплине на визначення по-
даткових зобов’язань у звітності з ПДВ), що знову ж таки 
призведе  до  негативних  наслідків  у  вигляді  можливості 
застосування штрафних санкцій, передбачених п. 1201.1, 

п. 1201.2 ст. 1201 та 201 Кодексу [2], у разі звернення по-
купця до контролюючого органу із заявою про порушення 
продавцем строків реєстрації податкових накладних;

– звернутися до судових органів по захист своїх прав. 
Крім  того,  покупець  може  бути  залучений  третьою  сто-
роною під час судового оскарження бездіяльності контр-
олюючого органу, зокрема зобов’язання вчинити певні дії 
щодо надання можливості подання пояснень та копій до-
кументів для прийняття контролюючим органом рішення 
про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригу-
вання.

Таким  чином,  наведене  спричиняє  негативні  наслід-
ки  для  платника  податків,  як  покупця  (отримання  мож-
ливості  скористатись правом на податковий кредит),  так 
і  продавця,  яким  складено  таку податкову накладну/роз-
рахунок коригування (неможливість подати пояснення та 
копії документів), що призводить до притягнення його до 
відповідальності (з урахуванням норм п. 1201.1, п. 1201.2 
ст. 1201 та ст. 201 Кодексу [2].

Також не слід залишати поза увагою ту обставину, що, 
якщо платником податків буде прийнято рішення зверну-
тися до судових органів по захист своїх прав щодо надан-
ня можливості  подати  пояснення  та  копії  документів  до 
податкових накладних/розрахунків коригування, реєстра-
цію яких зупинено до 01 грудня 2017 р., це призводить до 
витрачання часу, матеріальних (сплата судового збору) та 
трудових ресурсів як платника податків, так і контролюю-
чого органу.

Крім того, варто відзначити наявність правової колізії 
у нормах ПК України. Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Ко-
дексу [2] (в редакції до 01 січня 2018 р.), рішення про від-
мову у реєстрації податкової накладної/ розрахунку кори-
гування в ЄРПН приймає Комісія ДФС України. П. 56.23 
ст. 56 Кодексу [2] передбачено, що скарга на рішення про 
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку ко-
ригування в ЄРПН подається до центрального органу ви-
конавчої влади, що реалізує державну податкову і митну 
політику (ДФС України).

Однак, відповідно до ст. 55 та ст. 56 ПК України [2]:
–  податкове  повідомлення-рішення  про  визначення 

суми грошового зобов’язання платника податків або будь-
яке інше рішення контролюючого органу може бути ска-
соване контролюючим органом вищого рівня під час про-
ведення  процедури  його  адміністративного  оскарження 
та в інших випадках, у разі встановлення невідповідності 
таких рішень актам законодавства (п. 55.1);

–  у  разі,  коли  платник  податків  вважає,  що  контр-
олюючий  орган  неправильно  визначив  суму  грошового 
зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що су-
перечить  законодавству  або  виходить  за  межі  повнова-
жень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом 
або  іншими законами України, він має право звернутися 
до контролюючого органу вищого рівня зі скаргою про пе-
регляд цього рішення (п. 56.2).

Тобто, на даний час виникла ситуація, що рішення про 
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку ко-
ригування приймається ДФС України та скарга в адміні-
стративному порядку розглядається також ДФС України, 
що не відповідає приписам чинного законодавства. Поло-
ження ст. 55 та 56 (п. 56.2 та 56.23) Кодексу [2] суперечать 
одне одному.

Вирішення ситуації можливе шляхом внесення змін до 
ст. 56 та 201 ПК України [2]. Не слід виключати можли-
вості, що за таких умов рішення про відмову у реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування може бути 
оскаржено виключно у судовому порядку.

Також є імовірність, що у розробленому КМУ порядку 
зупинення  реєстрації  податкових  накладних/розрахунків 
коригування в ЄРПН буде передбачено розгляд пояснень 
і копій документів та, відповідно, прийняття рішення про 
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування 
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або про відмову у такій реєстрації буде здійснюватися на 
рівні Головних управлінь ДФС в областях. У цьому разі 
необхідність внесення змін до ст. 56 Кодексу відсутня.

Отже, підсумовуючи викладене вище:
1.  Недосконалість  чинного  законодавства  (зокрема, 

призупинення роботи СМ КОР) призводить до обмеження 
платників податків (продавців) щодо можливості подання 
пояснень  та  копій  документів  до  податкових  накладних/
розрахунків  коригування,  реєстрацію  яких  зупинено  до 
01 грудня 2017 р., а також настання негативних наслідків 
у  вигляді  застосування штрафних  санкцій  за  порушення 
строків реєстрації податкових накладних.

2. Основний тягар запровадження Системи і внесених 
змін  щодо  призупинення  її  роботи  покладається  на  по-
купця, тому що в реєстрації податкової накладної головну 
зацікавленість  має  саме  він  (можливість  віднесення  сум 
податку до складу податкового кредиту та, відповідно, ви-
значення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету, у 
бік зменшення), однак  із наведеного він є менш захище-
ним,  оскільки  не  залучений  у  процес  розблокування  та 
оскарження. У даному разі порушується принцип персо-
нальної відповідальності.

3.  Під  час  розроблення  та  прийняття  КМУ  порядку 
зупинення  реєстрації  податкової  накладної/розрахунку 
коригування  в ЄРПН потрібно  врахувати  та  усунути  всі 
наявні проблемні питання та недоліки попередніх норма-

тивних актів, якими було регламентовано роботу Системи 
щодо  зупинення реєстрації  податкових накладних/розра-
хунків  коригування,  а  також  прийняття  рішення  про  ре-
єстрацію  або  відмову  у  реєстрації  податкової  накладної/
розрахунку коригування у разі їх зупинення. Крім того, за 
можливості слід передбачити умови подання пояснень та 
копій  документів  до  податкових  накладних/розрахунків 
коригування, зупинених до 01 грудня 2017 р.  (тобто, ви-
значити  порядок  реалізації  прав  платників  податків  для 
можливості  врегулювання  процесу  реєстрації  таких  по-
даткових  накладних/розрахунків  коригування).  Також  у 
розробленому Порядку  слід  передбачити можливість  за-
провадження тестового режиму (для усунення можливих 
технічних недоліків) Системи перед офіційним поновлен-
ням її роботи.

4.  Особливістю  існування  нормативно-правового  за-
безпечення адміністрування ПДВ в Україні були  і досі  є 
правові колізії окремих положень законодавчих докумен-
тів,  що  призводять  до  суперечок  між  контролюючими 
органами та платниками податків. Законодавець повинен 
знайти  спільний  знаменник  (компроміс)  між  частотою 
змін закону і визначеністю податкових норм для платни-
ків  податків.  Інакше  це шкодить  національній  економіці 
та підриває основи внутрішньої моралі права, порушуючи 
одразу дві його умови: сталість закону в часі та заборону 
на закони, що мають зворотну силу.
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СУЧаСНий Підхід дО НаВЧаННя ПОліцЕйСьких діяМ 
В ЕкСТРЕМальНих УМОВах

THE MODERN APPROACH TO TRAINING POLICE ACTION 
AT EXTREMELY CONDITIONS

лопаєва О.М.,
старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

У статті розглянута проблема психологічної підготовки та психологічного контролю під час вивчення техніки стрільби, що може до-
помогти підвищити надійність і успішність формування технічних навичок і оволодіння ними в максимально короткий строк. Описані 
методичні рекомендації щодо особливості підготовки до виконання службових обов’язків в органах внутрішніх справ, питання, які охо-
плюють поведінку працівників поліції в екстремальних і кризових ситуаціях, і фактори, що її характеризують, а також визначені шляхи до 
ефективної сучасної системи організації підготовки поліцейських для виконання службових завдань в умовах, які пов’язані з ризиком для 
життя та викликають фізіологічний і психологічний стрес.

Ключові слова: психологічна підготовка, вогнева підготовка, вогнепальна зброя, якість стрільби, аутогенне тренування, ідеомотор-
не тренування, емоційна стійкість.

В статье рассмотрена проблема психологической подготовки и психологического контроля во время изучения техники стрельбы, 
которая может помочь повысить надежность и успешность в овладении и формировании технических привычек в максимально короткий 
срок. Описаны методические рекомендации относительно особенности подготовки к выполнению служебных обязанностей в органах 
внутренних дел, вопросы, которые охватывают поведение работников полиции в экстремальных и кризисных ситуациях, и факторы, ко-
торые его характеризуют; определены пути к эффективной современной системе организации подготовки полицейских для выполнения 
служебных задач в условиях, которые связаны с риском для жизни и вызывают физиологический и психологический стресс.

Ключевые слова: психологическая подготовка, огневая подготовка, огнестрельное оружие, качество стрельбы, аутогенная трени-
ровка, идеомоторная тренировка, эмоциональная стойкость.

In the article the considered problem of psychological preparation and psychological control during the study of technique of firing that can let 
to promote reliability and success with a capture and forming of technical habits maximally short space. Described methodical recommendations 
in relation to the feature of preparation to implementation of official duties in the organs of internal affairs, question, that embrace behavior of 
workers of police in extreme and crisis situations and factors that characterize her, and also ways are certain to the effective modern system of 
organization of preparation of policemen for implementation of official tasks in terms that is constrained with a risk for life and cause physiological 
and psychological stress. 

Key words: psychological preparation, fire preparation, shooting-iron, quality of firing, autogenic training, ideomotor training, emotional 
firmness.

Актуальність  дослідження  теми  полягає  у  вивченні 
психологічного  ставлення  особи  до  застосування  вогне-
пальної зброї та подолання курсантами страху виконувати 
постріли.

Вогнева підготовка – це комплекс заходів, спрямований 
на  вивчення  поліцейським  основ  стрільби  з  вогнепаль-
ної  зброї,  правомірності  її  застосування  (використання) 
і  вдосконалення  навичок  безпечного  поводження  з  нею, 
швидкісної  та  влучної  стрільби по нерухомих  і  рухомих 
цілях,  із різних положень, в обмежений час, у русі тощо 
[1]. У реальних умовах є небезпека ураження вогнепаль-
ною зброєю, результат поєдинку вирішують долі секунди. 
Тому морально-психологічній підготовці працівників На-
ціональної поліції України необхідно приділяти постійну 
увагу.

Через недосконалу програму навчання вогневій підго-
товці, в якій задіяний лише аспект вивчення правильнос-
ті  тримання  зброї,  прицілювання,  натиску  на  спусковий 
гачок,  зовсім відсутній психологічний  аспект підготовки 
курсанта  (майбутнього  поліцейського)  до можливого  ве-
дення  вогню  по  живій  мішені  (людині),  дії  в  критичній 
ситуації, пов’язаній  із ризиком для життя та  здоров’я як 
самого  поліцейського,  так  і  інших  осіб  [2].  Загострення 
криміногенної  ситуації  в Україні, посилення боротьби  зі 
злочинністю  призвели  до  більш  активної  протидії  зло-
чинців заходам правоохоронних органів. У той самий час 
працівники поліції далеко не завжди в екстремальних си-
туаціях діють професійно. Навіть досвідчені працівники 
поліції  недостатньо  орієнтуються  в  непередбачуваних 
обставинах, приймають помилкові рішення, недосконало 
або невпевнено застосовують вогнепальну зброю та спе-
ціальні засоби. Одним із провідних розділів у підготовці 

є  вогнева  підготовка  працівників  Національної  поліції 
України [1].

Проблематика  психологічної  підготовки  працівників 
правоохоронних органів у стрільбі, ефективності аутоген-
ного  й  ідеомоторного  тренування  з  погляду формування 
технічних і тактичних дій в умовах короткого строку на-
вчань або невеликої кількості практичних стрільб із метою 
забезпечення особистої безпеки розглядалась у наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних учених (Л.М. Ванштейн, 
С.А. Московкін, М.В. Тамішев, М.Я. Жиліна,  І.П. Ратов, 
В.С. Форфель, А.В. Алексієв, Р.М. Найдифер, R. Skanaker 
та ін.). Водночас, як правило, питання фізичної, вогневої й 
тактико-спеціальної підготовки вивчалися відокремлено, а 
не як єдина комплексна педагогічна система, яка включає 
форми, методи інноваційного навчання поліцейських для 
забезпечення  повноцінного  виконання  їхніх  службових 
обов’язків, особливо в екстремальній (кризовій) ситуації.

Метою роботи є надання пропозицій вирішення про-
блеми,  яка  полягає  у  визначенні  особливостей  процесу 
підготовки  (навчання)  поліцейських  до  екстремальних 
(кризових) умов, пов’язаних з їхньою професійною діяль-
ністю, із метою його оптимізації, оскільки нині майбутніх 
поліцейських  не  готують  психологічно  до  застосування 
вогнепальної зброї, що необхідно робити, враховуючи си-
туацію, що склалася в нашій країні  (проведення АТО),  і 
наявність великої кількості незареєстрованної вогнепаль-
ної зброї в громадян. 

Відповідно до затверджених навчальних планів прово-
дяться заняття з дисципліни «Вогнева підготовка». Метою 
дисципліни «Вогнева підготовка» є створення в курсантів 
комплексу прикладних знань, умінь і навичок, необхідних 
для успішного виконання функціональних обов’язків пра-
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цівників поліції в умовах активного зіткнення зі злочин-
цями  й  правопорушниками,  правильного  й  ефективного 
застосування проти них фізичної сили, а в необхідних ви-
падках – спеціальних засобів і вогнепальної зброї [2].

Складовою  частиною  службової  підготовки  є  вогне-
ва підготовка. Основним завданням вогневої підготовки є 
вивчення курсантами заходів безпеки під час поводження 
зі зброєю, правових підстав застосування та використан-
ня вогнепальної зброї, вивчення матеріальної частини та 
правил  експлуатації  зброї,  основ  умілого  володіння  вог-
непальною зброєю й спеціальними засобами тих зразків, 
які надаються для використання працівниками поліції, для 
ведення влучної  стрільби  з них  за  умовами стандартних 
базових вправ [1].

Розглянувши  основні  завдання  вогневої  підготовки 
(навчання  стрільбі  з  бойової  зброї),  варто  акцентувати 
увагу на такому важливому моменті навчання, як психоло-
гічна підготовка курсанта.

У процесі учбово-тренувальних занять часто доводить-
ся спостерігати, наскільки впевнено ті, кого навчають, по-
водяться з навчальною зброєю в класі. На вогневому рубе-
жі – зовсім інша ситуація. Деякі, судомно стискаючи в руці 
пістолет,  заряджений  бойовими  патронами,  мають  розгу-
блений і скутий вигляд. Вони відразу забувають не тільки 
те,  чому  їх навчив викладач,  але й навіть  свою домашню 
адресу  й  телефон.  Це  природна  реакція  людини  на  дії, 
пов’язані з незвичними відчуттями, такими, як звук пострі-
лу й віддача зброї. Крім того, стрільба з вогнепальної зброї 
зовсім не є повсякденним явищем. Постріл асоціюється в 
курсантів  із  почуттями  тривоги  й  страху,  які  часом  домі-
нують у роботі центральної нервової системи. Ці почуття 
загальмовують всю функціональну діяльність і викликають 
стан зайвої напруженості психіки й усіх систем організму 
стрілка. Характерними ознаками цього стану є такі:

– пітливість долонь, підвищення частоти пульсу й ди-
хання;

– порушення координації рухів, а як наслідок – утрата 
стійкості й рівноваги під час приготування до стрільби;

– збільшення тремору рук і коливання зброї;
– погіршення зорового сприйняття.
Усі ці фізичні й психологічні зміни в сукупності вкрай 

негативно впливають на результат стрільби [3]. У курсан-
та загальмовуються ще недостатньо сформовані рухові на-
вички, що призводить до таких негативних змін в елемен-
тах здійснення пострілу:

– значно збільшується час прицілювання;
– змінюється характер тиску на спусковий гачок;
– порушуються часові характеристики стрільби.
Взаємозв’язок між змінами в техніці стрільби курсан-

та і його психологічним станом залежить від індивідуаль-
них особливостей і від рівня підготовленості. Досить до-
свідчені курсанти можуть керувати своїм психологічним 
і  психофізичним  станом  і  показувати  стабільні  й  високі 
результати стрільби. Ця здатність виробляється в процесі 
практичних навчальних занять [3].

Отже, психологічні особливості навчання стрільбі по-
лягають у такому:

– у формуванні й удосконалюванні в курсантів спону-
кальної вольової функції – вибору цілі і її враження за ви-
значений (умовами виконання вправи [1]) проміжок часу;

– у вихованні в курсантів спроможності переборювати 
природне хвилювання як на вогневому рубежі в тирі, так і 
під час можливого застосування зброї в реальних умовах;

– у виробленні адаптації до звуку пострілу й віддачі.
Психологічна підготовка майбутнього озброєного пра-

цівника  поліції  –  це  процес,  спрямований  на  формуван-
ня його оптимального психологічного стану, упевненості 
у своїх навичках  і постійної внутрішньої  готовності, що 
сприяє виконанню найбільш грамотних дій, пов’язаних із 
застосуванням або використанням зброї в умовах стресо-
вих ситуацій [3].

У  процесі  психологічної  підготовки  курсантів  у  них 
повинні закріпитися такі якості:

–  уміння  керувати  собою,  відключатися  від  різних 
сторонніх факторів, що  заважають  здійсненню  влучного 
пострілу; здатність концентрувати свою увагу, зосереджу-
ючись на головному в стрільбі – максимально точному ви-
конанні основних елементів здійснення пострілу;

– упевненість у своїх силах, сміливість і рішучість;
– стійкість до впливу несприятливих факторів;
– здатність використання аутогенного й ідеомоторного 

тренування.
Необхідно  особливо  виділити  таку  важливу  якість,  як 

наполегливість, що відіграє вирішальну роль у досягненні 
бажаного результату. Наполегливість заснована на самови-
хованні, що дозволяє керувати власною поведінкою й пси-
хічним станом, пізнати самого себе, визначивши сильні й 
слабкі  сторони  свого  характеру. Наявність  такої  важливої 
якості  дозволяє  курсантові  об’єктивно  оцінити  свої  до-
сягнення,  виявити недоліки  (помилки)  у  стрільбі,  а  отже, 
швидше усунути їх у процесі занять. Необхідно пам’ятати, 
що  якщо в  курсанта немає  чітко  вираженого бажання  за-
йматися стрілецькою підготовкою, то ніякі фахівці в цій га-
лузі не зможуть навчити його влучній стрільбі. Основною 
перешкодою буде та обставина, що той, кого навчають, пси-
хологічно не готовий до процесу навчання [3].

Важливими складовими частинами психологічної під-
готовки  є  ідеомоторне  й  аутогенне  тренування.  Ідеомо-
торне тренування являє собою уявне відтворення раніше 
вивчених  і  освоєних прийомів  (дій,  елементів)  [6]. Воно 
спрямоване на закріплення рухових навичок  і підтримку 
в того, кого навчають,  стану постійної  готовності до ви-
конання певного набору дій. Застосування в ході навчання 
ідеомоторного  тренування  дозволяє  курсантам  виробити 
у своїй свідомості здатність до чіткого уявлення окремих 
елементів здійснення пострілу, тонко аналізувати м’язово-
рухові, зорові й інші відчуття, що виникають при цьому, 
виробити уважність і швидкість реакції.

Ідеомоторне  налаштування  сприяє  приведенню  в  го-
товність усього психофізичного апарата (спеціальних від-
чуттів, сприйняття й необхідного м’язового тонусу) і ство-
рює оптимальний стан нервових структур, відповідальних 
за  реалізацію  цілеспрямованих  рухових  навичок.  Інша 
особливість ідеомоторного тренування полягає в тому, що 
воно зосереджує увагу курсанта на правильності виконан-
ня окремих елементів пострілу й деякою мірою відвертає 
увагу від результативного моменту в стрільбі [3].

Хоча  ідеомоторне тренування й не заміняє реального 
виконання набору дій під час стрільби, його застосуван-
ня в процесі навчання дає певні переваги. Справа в тому, 
що  мислене  виконання  окремих  елементів  пострілу  має 
на увазі уявлення про їхнє ідеальне виконання, якщо, зви-
чайно, ці навички освоєні правильно й вільні від грубих 
технічних недоліків.

Сам процес ідеомоторного тренування полягає в тому, 
що  той,  кого  навчають,  залишаючись  у  пасивно-розсла-
бленій позі,  зосереджує  свою увагу  тільки на моментах, 
безпосередньо  пов’язаних  із  виконанням  пострілу,  при-
чому послідовність виконання елементів пострілу в його 
діях  повністю  зберігається. Можна  порекомендувати  та-
кий порядок дій під час здійснення прицільного пострілу, 
який  стрілець  повинен  подумки  повторювати  в  процесі 
ідеомоторного тренування:

1) за командою «Заряджай!» витягти пістолет із кобури 
й перевірити правильність  хвату  рукоятки,  вимкнути  за-
побіжник, дослати патрон до патронника, прийняти пра-
вильне положення для стрільби;

2)  доповісти  про  готовність  до  стрільби;  при  цьому 
пістолет утримується в руці під кутом приблизно 45–60° 
до горизонту;

3) за командою «Вогонь!» розігнути праву руку, поклас-
ти  першу фалангу  вказівного  пальця  на  спусковий  гачок, 
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зберігаючи  деякий  зазор  між  пальцем  і  рукояткою  зброї. 
Проконтролювати тонус м’язів, що втримують пістолет;

4) навівши пістолет на ціль, сполучити рівну мушку з 
районом прицілювання і, не чекаючи їхнього стійкого по-
ложення, затримати подих і почати обробку спуска;

5)  усю увагу  зосередити на втриманні рівної мушки. 
Контролюючи цей параметр, сміливо, але плавно натиска-
ти на спусковий гачок доти, доки не відбудеться постріл;

6) після пострілу дочекатися повернення зброї в район 
прицілювання  і,  утримуючи  рівну  мушку  2–3  секунди, 
провести аналіз результату пострілу;

7) продовжити виконання вправи, послідовно викону-
ючи пункти 4–6. Курсант, що володіє прийомами ідеомо-
торного тренування й щодня присвячує йому кілька хви-
лин, має можливість у будь-якій обстановці підтримувати 
на належному рівні й постійно вдосконалювати свої нави-
чки стрільби.

Ідеомоторне тренування можна з успіхом використову-
вати як відмінний психопрофілактичний засіб. Відомо, на-
скільки важко буває зібратися й відволіктися від тривож-
них думок перед виконанням залікової стрілецької вправи. 
Досвід свідчить про те, що в таких випадках спроба зму-
сити  себе  думати  не  про  майбутнє  виконання  вправи,  а 
про що-небудь приємне призводить до більшої втрати во-
льової  енергії,  ніж  навмисне  зосередження  на  моментах 
правильного ведення стрільби. Це не тільки відволікає від 
тривожних думок про можливість майбутньої невдачі, але 
і  є  добрим  тактичним  настроєм. Крім  того,  ідеомоторне 
тренування  є  гарною  базою  для  швидкого  освоєння  ще 
сильнішого  психопрофілактичного  засобу  –  аутогенного 
тренування [3].

Аутогенне тренування – це багаторазове повторення 
спеціальних  словесних  вправ,  спрямованих  на  оволо-

діння  методикою  самонавіювання  з  метою  запобігання 
зайвій  нервово-психологічній  напрузі  й  підтримки  від-
мінної  форми  [6].  Аутогенне  тренування  є  наступним 
елементом  психологічної  підготовки  після  достатньо 
якісного  оволодіння  основними  прийомами  ідеомотор-
ного тренування [3].

Під час написання статті ми намагалися звернути ува-
гу  на  проблему  психологічного  стану  курсантів  під  час 
виконання  вправ  зі  стрільби  з  вогнепальної  зброї. У цій 
статті були висвітлені основні ознаки напруженості пси-
хіки, усіх систем організму стрілка та психологічні зміни, 
які негативно впливають на позитивний результат стріль-
би. Надані  рекомендації  зі  зменшення  такого негативно-
го впливу й основні методи аутогенного й ідеомоторного 
тренування  як  засобу  саморегулювання  психологічного 
стану.  Був  запропонований  необхідний  мінімум  умінь, 
необхідний для створення базової техніки виконання по-
стрілу. Підготовка майбутніх  поліцейських  до  дій  в  екс-
тремальних умовах має бути реалізована у ВНЗ зі специ-
фічними  умовами  навчання,  що  здійснюють  підготовку 
поліцейських, у вигляді інтерактивної підготовки із засто-
суванням безкульових тренажерів. Під час ідеомоторного 
тренування  немає  необхідності  в  сучасному  обладнанні, 
потрібне тільки бажання того, хто хоче навчитися стріля-
ти; для цього необхідно присвятити цьому процесу всього 
15–20 хвилин на день. 

Подібні  заняття мають проводитися в рамках  іннова-
ційних методів навчання – моделювання й відпрацювання 
ситуативних завдань, на яких курсант набуває, закріплює 
й поглиблює теоретичні знання й практичні навички щодо 
оцінки обстановки, прийняття рішення з організації дій у 
надзвичайних умовах і забезпечення поліцією публічного 
порядку [5].
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ПОСадОВі ОСОби як СУб’ЄкТи 
адМіНіСТРаТиВНОЇ ВідПОВідальНОСТі За ПОРУШЕННя ЗакОНОдаВСТВа 

У СфЕРі ВикОРиСТаННя Та ОхОРОНи ПРиРОдНих РЕСУРСіВ

HOUSEHOLDS AS ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR LOSS OF LEGISLATION 
IN THE USE AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

Майданевич г.а.,
здобувач

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена розкриттю проблематики адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення законодавства у сфері 
використання та охорони природних ресурсів.

Ключові слова: посадові особи, адміністративна відповідальність, використання та охорона природних ресурсів, удосконалення. 

Статья посвящена раскрытию проблематики административной ответственности должностных лиц за нарушение законодательства 
в сфере использования и охраны природных ресурсов.

Ключевые слова: должностные лица, административная ответственность, использование и охрана природных ресурсов, совер-
шенствование.

The article is devoted to the coverage of one of the categories of administrative law, which requires additional scientific research and ap-
propriate re-thinking – this is the administrative responsibility of officials for violating the legislation in the field of use and protection of natural 
resources.

Article 2 of the Law of Ukraine «On Civil Service» of December 10, 2015 contains definitions of the concepts of «civil service position», 
«equivalent position» and «professional competence». However, the rules of this law apply only to civil service, and secondly, the circle of civil 
servants is limited. Unlike the norms of the previous law, the Law of Ukraine «On Service in Local Self-Government Bodies» defines an official of 
local self-government as a person who works in local self-government bodies, has the appropriate official authority to perform organizational and 
administrative and advisory and advisory functions, and receives wages payment from the local budget.

Key words: officials, administrative responsibility, use and protection of natural resources, improvement.

Тематика адміністративної відповідальності традицій-
но вивчається вченими у галузі адміністративного права. 
Зокрема, в межах нашого дослідження до неї зверталися 
такі  дослідники,  як  Н.  Берлач,  В.  Галунько,  О.  Дуліна, 
Т. Коломоєць, В. Колпаков, В. Курило, Н. Марфіна, Л. Мі-
лімко,  О.  Миколенко,  О.  Світличний,  Є.  Шульга  та  ін., 
проте актуальність цієї тематики у зв’язку зі збільшенням 
складів  адміністративних  проступків  за  порушення  за-
конодавства у сфері використання та охорони природних 
ресурсів активізує дослідження цього питання.

Метою статті є аналіз норм статей КУпАП, які перед-
бачають відповідальність та притягнення посадових осіб 
до адміністративної відповідальності.

Чинний КУпАП не  розкриває  поняття  «посадова  осо-
ба», що обумовлює необхідність звернення до інших нор-
мативно-правових актів та наукових думок. Стаття 2 Зако-
ну України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 
містить  визначення  понять  «посада  державної  служби», 
«рівнозначна посада» та «професійна компетентність» [1]. 
Однак  норми  вказаного  Закону  поширюються  тільки  на 
державну службу, а коло державних службовців є обмеже-
ним. На відміну від норм попереднього закону, Закон Укра-
їни «Про службу в органах місцевого самоврядування» ви-
значає посадову особу місцевого самоврядування як особу, 
яка працює в органах місцевого самоврядування, має від-
повідні посадові повноваження щодо здійснення організа-
ційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій  і 
отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету [2].

Слід звернути увагу, що норми статей КУпАП перед-
бачають  відповідальність  службових  осіб.  Така  відпові-
дальність передбачена ст. 91-4 КУпАП [3]. Незважаючи на 
те, що законодавець до вказаних осіб у ст. 91-4  застосо-
вує один і той же вид штрафних санкцій, він посилається 
саме на службову та посадову особу. Отже, між вказаними 
суб’єктами  існують певні відмінності. На це звертається 
увага у примітці до ст. 364 Кримінального кодексу Украї-
ни та Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову практику у справах про хабарництво».

Крім існуючих визначень понять «посадова особа» та 
«службова особа» у нормативно-правових актах, у науці 
адміністративного права  існують  інші  визначення  вказа-
них понять. Зокрема, О. Світличний розмежовує поняття 
«посадова  особа»  та  «службова  особа»  і  наголошує  на 
необхідності  чіткого  розрізнення  службових  та  посадо-
вих  осіб  як  суб’єктів  адміністративних  правопорушень. 
Вчений визначає посадову особу як фізичну особу, яка по-
стійно або тимчасово виконує обов’язки в установленому 
законом порядку, що пов’язані з виконанням обов’язків ке-
рівника, заступника керівника в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій незалежно від форм власності, а також інші 
особи, які з огляду на свої посадові (службові) обов’язки 
відповідають за виконання вимог, встановлених законами 
та іншими нормативно-правовими актами, і які входять до 
виконуваних  ними  трудових  (службових)  обов’язків  або 
на підставі спеціально їм наданих повноважень [4, с. 208].  
Під  службовою  особою  він  розуміє  фізичну  особу,  яка 
постійно  або  тимчасово  виконує  функцію  представника 
влади, органу місцевого самоврядування, пов’язану з ви-
конанням  організаційно-розпорядчих  або  адміністратив-
но-господарських  функцій  чи  обов’язків,  покладену  на 
нею в установленому законом порядку правомочним ор-
ганом та/або правомочною службовою особою [4, с. 209].

На думку О. Миколенка та О. Дуліна, внесення змін до 
КУпАП у зв’язку із розв’язанням питання про розрізнення 
понять «посадова особа» та «службова особа» не викли-
кає сумнівів [5, с. 104].

Аналіз норм КУпАП дає підстави визнати, що спеці-
альними суб’єктами правопорушень у сфері використання 
та охорони природних ресурсів можуть бути посадові осо-
би (ст. ст. 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53-1, 53-2, 53-4, 53-5, 53-6, 
54, 55, 57, 58, 59, 59-1, 60, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77-1, 78, 79, 80, 83-1, 85, 85-1, 
86-1, 87, 88, 90, 91, 91-2 КУпАП) [3]. 

Характерною особливістю спеціальних суб’єктів адміні-
стративної відповідальності за правопорушення у досліджу-



114

№ 1/2018
♦

ваній сфері є те, що законодавець у різних статтях Кодексу 
під посадовою особою розуміє і державних кадастрових реє-
страторів. Проте, якщо у ст. 53-6 «Порушення законодавства 
про Державний земельний кадастр» закон визнає суб’єктом 
адмінітративного делікту державних кадастрових реєстрато-
рів, то у ст. 53-2 «Приховування або перекручування даних 
земельного кадастру» – посадових осіб.

Норми  статей  Особливої  частини  КУпАП  дають  під-
стави  звернути  увагу  на  те,  що  суб’єкт  правопорушення 
може характеризуватися ще й додатковими специфічними 
властивостями, тобто спеціальними. За Т. Коломоєць, такий 
суб’єкт, крім загальних конкретних складів правопорушень, 
може характеризуватися ще й дещо специфічними особли-
востями [6, с. 148]. Спеціальні ознаки, на думку В. Колпа-
кова,  мають  такі  особливості:  притаманні  лише  окремим 
групам громадян; відбивають специфіку їх правового ста-
тусу; виникають на основі індивідуальних актів управління 
або інших юридично значущих дій повноважних суб’єктів; 
є більш динамічними, ніж загальні ознаки; закріплюються 
законодавцем з метою диференціації відповідальності різ-
них  категорій  осіб,  забезпечення  справедливості  правової 
оцінки їх неправомірних дій [7, с. 268].

Норми статей КУпАП свідчать, що спеціальними озна-
ками  суб’єкта проступку  характеризуються  державні  ка-
дастрові реєстратори. 

Варто звернути увагу, що, на відміну від ст. 53-2 «При-
ховування або перекручення даних земельного кадастру», 
норми  цієї  статті  визнають  суб’єктом  адміністративного 
проступку – посадову особу. Об’єктом адміністративного 
правопорушення за ст. 53-2 та ст. 53-6 є суспільні відноси-
ни у сфері державного земельного кадастру, землеустрою 
та державного управління земельними ресурсами, однак, 
справи  щодо  правопорушень,  передбачених  нормами  
ст.  53-2  та  ст.  53-6,  розглядають  різні  уповноважені  ор-
гани (посадові особи) виконавчої влади. Згідно ст. 242-1 
КУпАП таким органом  є Державна  екологічна  інспекція 
України (ст. 53-6), щодо ст. 53-2, згідно ст. 244 КУпАП – 
Державна  служба України  з  питань  геодезії,  картографії 
та кадастру. 

У зв’язку з тим, що об’єктом адміністративного право-
порушення, передбаченого нормами ст. 53-2 та ст. 53-6 є 
суспільні відносини у сфері державного земельного када-
стру, землеустрою та державного управління земельними 
ресурсами,  справи  щодо  правопорушень,  передбачених 
нормами указаних статей, повинен розглядати один і той 
же орган виконавчої влади. Вважаємо, що таким органом 
повинна бути Державна  служба України  з питань  геоде-
зії, картографії та кадастру, що забезпечить оперативність 
і кваліфікованість здійснення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. З цією метою пропону-
ємо, внести зміни до ч. 1 ст. 242-1 та ст. 244 КУпАП.

Слід звернути увагу, що, відповідно до Положення про 
Державну службу України з питань геодезії, картографії та 
кадастру,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України  від  14  січня 2015 р. № 15,  його посадові  особи 
складають протоколи про адміністративні правопорушен-
ня  та  розглядають  справи  про  адміністративні  правопо-
рушення,  накладають  адміністративні  стягнення;  дають 
обов’язкові  для  виконання  вказівки  (приписи)  з  питань 
використання та охорони земель  і дотримання вимог  за-
конодавства про охорону земель відповідно до  їх повно-
важень,  а  також  про  зобов’язання  приведення  земельної 
ділянки у попередній  стан у  випадках,  установлених  за-
коном, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопо-
рушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної 
ділянки збитків; складають акти перевірок чи протоколи 
про адміністративні правопорушення у сфері використан-
ня  та охорони  земель  і  дотримання вимог  законодавства 
про охорону земель та розглядають відповідно до законо-
давства справи про адміністративні правопорушення, а та-
кож подають в установленому законодавством порядку до 

відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнен-
ня винних осіб до відповідальності; у разі неможливості 
встановлення особи порушника земельного законодавства 
на місці вчинення правопорушення доставляють його до 
органів Національної поліції чи до приміщення виконав-
чого  органу  сільської,  селищної,  міської  ради  для  вста-
новлення  особи  порушника  та  складення  протоколу  про 
адміністративне правопорушення [8].

Проте,  вказане  в  Положенні  входить  у  протиріччя  із 
нормами  ст.  244  КУпАП,  згідно  якої  від  імені  вказаного 
органу розглядати справи про адміністративні правопору-
шення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор сільського господар-
ства України – штраф на громадян до вісімдесяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2)  головні  державні  інспектори  сільського  господар-
ства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Киє-
ві та Севастополі, районах, їх заступники – штраф на гро-
мадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб – до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян;

3)  старші  державні  інспектори  сільського  господар-
ства,  державні  інспектори  сільського  господарства  – 
штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів  громадян  і на посадових осіб – до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [3].

Будь-яка правозастосовча діяльність  є  складним про-
цесом, проте, на нашу думку, законодавець з метою усу-
нення протиріч під час розгляду справ про адміністративні 
правопорушення і накладання адміністративних стягнень 
повинен усунути вказані нами недоліки шляхом внесення 
відповідних змін до КУпАП.

Згідно ст. 6 Закону України «Про Державний земель-
ний кадастр», ведення та адміністрування Державного зе-
мельного кадастру забезпечуються центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин [9], діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України  через Міні-
стра  аграрної політики  та продовольства  і  який реалізує 
державну політику у сфері топографо-геодезичної і карто-
графічної  діяльності,  земельних  відносин,  землеустрою, 
у сфері Державного земельного кадастру, державного на-
гляду (контролю) в агропромисловому комплексі в части-
ні дотримання земельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості 
ґрунті [8]. 

Адміністратором  Державного  земельного  кадастру 
є державне підприємство, що належить до сфери управ-
ління центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин, і здійснює 
заходи із створення та супроводження програмного забез-
печення  Державного  земельного  кадастру,  відповідає  за 
технічне  і  технологічне  забезпечення,  збереження  та  за-
хист відомостей, що містяться у Державному земельному 
кадастрі [9].

Стаття 9 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»  визначає,  що  Державний  кадастровий  реєстра-
тор є державним службовцем. Ним може бути громадянин 
України,  який  має  вищу  землевпорядну  або  юридичну 
освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не 
менш  як  два  роки.  Державний  кадастровий  реєстратор 
має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та 
власну печатку, має доступ до всіх відомостей Державно-
го земельного кадастру, самостійно приймає рішення про 
внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, 
про відмову у здійсненні таких дій [9].

Аналіз норм статей Закону України «Про Державний 
земельний  кадастр»  свідчить,  що  визначений  у  ст.  53-6 
КУпАП  державний  кадастровий  реєстратор  як  суб’єкт 
адміністративного  правопорушення  є  державним  служ-
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бовцем. Тобто, державний кадастровий реєстратор є спе-
ціальним  суб’єктом  адміністративного  проступку,  який 
характеризується певними додатковими ознаками.

Таким чином, спеціальним суб’єктом є особа, яка по-
ряд  із  загальними ознаками суб’єкта  (досягнення необ-
хідного  віку,  осудність)  характеризується  також  додат-
ковими, що є обов’язковими для даного складу делікту. 
Прямо  вказуючи  на  такі  ознаки  у  адміністративно-пра-
вовій  нормі,  законодавець  тим  самим  підкреслює  спе-
цифіку окремих деліктів, правового  статусу порушника  
[10,  с.  117].  Тому  точне  встановлення  суб’єкта  адміні-
стративного  делікту  пов’язано  з  принципом  персоні-
фікації  та  особистої  відповідальності  за  вчинене  нею 
правопорушення [11, с. 29], що має важливе значення у 
правозастовчій діяльності. 

З огляду на те, що між визначеннями понять «посадо-
ва  особа»  та  «державний кадастровий реєстратор»  існує 
принципова відмінність, зокрема, державний кадастровий 

реєстратор є службовою особою органу державної публіч-
ної адміністрації, з метою єдиної термінологічної єдності 
визначення суб’єктів адміністративного правопорушення, 
вважаємо  за  необхідне  внести  зміни  до  ст.  53-6  «Пору-
шення законодавства про Державний земельний кадастр» 
щодо  визнання  суб’єктом  адміністративної  відповідаль-
ності посадової особи. 

Дослідження  інституту  адміністративної  відпові-
дальності  посадових  осіб  за  порушення  законодавства  у 
сфері використання та охорони природних ресурсів дало 
підставі  виявити  правові  неузгодженості  як  у  визначен-
ні  уповноважених  органів,  які  мають  розглядати  справи 
про  адміністративні правопорушення  та накладати  адмі-
ністративні стягнення, так і у визнанні суб’єктом адміні-
стративної відповідальності посадових осіб за порушення 
норм ст. 53-6 КУпАП. На цій підставі вносяться пропози-
ції щодо удосконалення адміністративного законодавства 
у досліджуваній сфері. 
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Стаття присвячена аналізу адміністративно-правової взаємодії Національного антикорупційного бюро України з Радою громадського 
контролю, що створена при ньому; дослідженню її основних завдань, обов’язків; вивченню порядку формування складу Ради громад-
ського контролю; дослідженню питання обрання її голови та секретаря; аналізу причин дострокового складання своїх повноважень 
членами Ради та характеристиці методів співпраці Бюро та Ради в цілому.
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антикорупційна інституція, громадські організації.

Статья посвящена анализу административно-правового взаимодействия Национального антикоррупционного бюро Украины с Сове-
том общественного контроля, созданным при нем; исследованию его основных задач, обязанностей; изучению порядка формирования 
Совета общественного контроля; исследованию вопроса избрания его председателя и секретаря; анализа причин досрочного сложения 
своих полномочий членами Совета и характеристике методов сотрудничества Бюро и Совета в целом.
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The article is devoted to analysis of administrative and legal interaction between the National anti-corruption Bureau with the Council of public 
control that was created with it; the research of its main tasks, duties; the study of the manner of formation of Board of public control; study of the 
question of the election of its Chairman and Secretary; analysis of reasons of early folding their powers of the members of the Council and the 
methods of cooperation between the Bureau and the Council as a whole.

During the research, the author draws attention to the lack of requirements for candidates for Board members of public control and offers its list.
Also the author specifies the priority of the work of the Council, namely establishing partnerships in the regions between the public and the 

newly established territorial divisions of the Bureau; advanced control over the legality of the conduct of investigative actions, transparency, pro-
curement procedures and the assessment of corruption risks; the attraction for conducting anti-corruption expertise of projects of normative legal 
acts, made by the Bureau for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine or the Cabinet of Ministers of Ukraine.

In the article, the author draws attention to the fact that the Council of public control when the Bureau was established to reinforce the com-
munication component in the work of the national anti-corruption Bureau, as well as take an active position in defending the interests of the Office 
in the courts and relationships the oversight bodies.
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Враховуючи  новизну  напрямків  діяльності  Націо-
нального антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), 
особливості його правового статусу, завдання, функції та 
автономність, воно може взаємодіяти не лише з державни-
ми органами, а й із органами місцевого самоврядування, 
організаціями,  підприємствами  та  установами,  громад-
ськими організаціями,  тощо. Розкриваючи суть питання, 
варто  наголосити, що  Законом України  «Про  громадські 
об’єднання» громадські організації визначаються як «гро-
мадські об’єднання, засновниками та членами (учасника-
ми)  яких  є фізичні особи»  [1],  тобто це одна  з  організа-
ційно-правових форм громадських об’єднань в Україні. Їх 
можна класифікувати за такими критеріями: цілі, методи 
та засоби діяльності, сфери діяльності, соціальна основа 
тощо.

Під час аналізу зазначеного поняття виникає необхід-
ність звернути увагу на те, що громадські організації ста-
тутними положеннями закріплюють свої права на:

1.  можливість  взяти  участь  у  процесах  формування 
державної влади й управління;

2. довершувати законодавчу ініціативу;
3. здійснювати захист своїх членів, а також представ-

ляти їх у громадських та державних органах;
4. брати участь у виробленні рішень органів державної 

влади та управління.
Таким чином, вони виконують політичні, захисні, опо-

зиційні, виховні та кадрові функції. Політична полягає у 
можливості  здійснювати  тиск  на  владу, щоб  мати  змогу 
реалізувати  інтереси своїх учасників  з  її допомогою. За-
хисна здійснюється задля захисту інтересів членів органі-

зації через заяви, направлені до державних органів, уряду, 
а також через законодавчу  ініціативу. У разі  ігнорування 
вимог організації її члени можуть перейти до радикальних 
методів  тиску,  таких  як  страйки,  маніфестації,  мітинги, 
ультиматуми, пікетування. Суть опозиційної функції поля-
гає у можливості запобігання існування надмірної центра-
лізації влади, а також у сприянні прогресивному розвитку 
громадянського  суспільства  шляхом  пропонування  аль-
тернативних програм, апелювання до громадської думки, 
контролю тощо. Виховна функція здійснюється для фор-
мування в громадян моральної, політичної, управлінської, 
правової культури, творчого підходу та професіоналізму. 
Щодо суті кадрової функції, то вона спрямована на підго-
товку кваліфікованих кадрів для державних і громадських 
органів, установ, організацій.

Враховуючи досвід багатьох країн, який свідчить про 
те, що активність громадян, зацікавлених у подоланні ко-
рупції, є головною передумовою її подолання, вважаємо, 
що співпраця з інститутами громадянського суспільства у 
сфері формування та реалізації антикорупційної політики 
є необхідною умовою ефективної і прозорої діяльності ан-
тикорупційних інституцій. Для запобігання корупції мож-
на використовувати різні заходи, але жоден із них не буде 
успішним без підтримки суспільства.

Саме тому участь громадськості в заходах запобігання 
і протидії корупції визначається численними міжнародни-
ми договорами як ключовий аспект у взаємодії з держав-
ними органами.

Положеннями ст. 13 Конвенції ООН проти корупції [2] 
передбачено, що кожна держава вживає належних заходів 
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у межах своїх можливостей  і  згідно з основоположними 
принципами свого внутрішнього права для сприяння ак-
тивній участі окремих осіб і груп за межами державного 
сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові ор-
ганізації та організації, що функціонують на базі громад, 
у запобіганні корупції й боротьбі з нею та для поглиблен-
ня розуміння суспільством факту існування, причин і не-
безпечного характеру корупції, а також загроз, створених 
нею. Таку участь варто зміцнювати за допомогою:

1. посилення прозорості та сприяння залученню насе-
лення до процесів прийняття рішень;

2. забезпечення для населення ефективного доступу до 
інформації;

3. проведення заходів щодо інформування населення, 
які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції, 
а  також  реалізація  програм  державної  освіти,  у  т.  ч.  на-
вчальних програм у школах й університетах;

4.  поваги,  заохочення  та  захисту  свободи  пошуку, 
отримання,  опублікування  та  поширення  інформації  про 
корупцію.

Кожна держава зобов’язана вживати належних заходів 
для того, щоб відповідні органи з протидії корупції були 
відомі населенню, і забезпечити доступ до таких органів 
для надання їм повідомлень, у т. ч. анонімно, про будь-які 
випадки, які можна розглядати як злочин.

Положеннями Стамбульського  плану  дій  по  боротьбі 
з  корупцією  [3]  передбачено  підтримку  активної  участі 
громадськості в реформах сприянням суспільному обгово-
ренню проблеми корупції й участі громадян у запобіганні 
її проявів шляхом:

1) ініціювання на різних рівнях кампаній підвищення 
обізнаності  та  просвіти  громадськості  щодо  негативних 
наслідків  корупції  і  спільних  зусиль для  запобігання ко-
рупції разом із організаціями громадянського суспільства, 
такими як об’єднання  громадян, професійні  спілки,  ЗМІ 
тощо, а також приватним сектором, представленим торго-
вими палатами, професійними об’єднаннями, приватними 
компаніями, фінансовими інституціями тощо;

2) залучення громадських організацій до моніторингу 
програм і діяльності в публічному секторі, а також забез-
печення таких організацій необхідними методикою та на-
виками допомоги в попередженні корупції;

3) розширення співпраці в антикорупційній роботі між 
державними  структурами,  громадськими  організаціями, 
приватним  сектором,  професійними  органами,  науково-
дослідницькими незалежними центрами;

4) прийняття законів і підзаконних актів, що гаранту-
ють громадським організаціям необхідні права для забез-
печення активної участі їх в антикорупційній роботі;

5) забезпечення доступу громадськості до інформації, 
зокрема інформації з питань антикорупції.

Україна  притримується  міжнародних  стандартів  та 
імплементує їх у національне законодавство. Саме тому, 
відповідно до положень ст. 21 Закону України «Про за-
побігання  корупції»  [5],  громадські  об’єднання,  їхні 
члени або уповноважені представники, а також окремі 
громадяни в діяльності щодо  запобігання корупції ма-
ють право:

1)  повідомляти  про  виявлені  факти  вчинення  коруп-
ційних  або  пов’язаних  із  корупцією  правопорушень, 
реальний,  потенційний  конфлікт  інтересів  спеціально 
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, На-
ціональному агентству, керівництву чи іншим представни-
кам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 
були вчинені ці правопорушення або у працівників яких 
наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2)  запитувати  та  отримувати  від  державних  органів, 
органів місцевого самоврядування в порядку, передбаче-
ному Законом України «Про доступ до публічної  інфор-
мації»  [6],  інформацію  про  діяльність щодо  запобігання 
корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської анти-
корупційної  експертизи нормативно-правових актів та  їх 
проектів, подавати за результатами експертизи пропозиції 
до відповідних органів, отримувати від відповідних орга-
нів інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших 
заходах із питань запобігання корупції;

5)  вносити  пропозиції  суб’єктам  права  законодавчої 
ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулюван-
ня відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

6)  проводити,  замовляти  проведення  досліджень,  
у т.ч. наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання 
корупції;

7) проводити заходи щодо  інформування населення з 
питань запобігання корупції;

8)  здійснювати  громадський  контроль  за  виконанням 
законів у сфері запобігання корупції з використанням та-
ких форм контролю, які не суперечать законодавству;

9)  здійснювати  інші  не  заборонені  законом  заходи 
щодо запобігання корупції.

Отже, одним  із механізмів участі  громадськості у  за-
побігання  корупції  є  здійснення  контролю  за  діяльністю 
НАБУ  Радою  громадського  контролю  (далі  –  РГК),  яка 
утворюється  відповідно  до  Закону України  «Про Націо-
нальне  антикорупційне бюро України» для  забезпечення 
прозорості та цивільного контролю за його діяльністю.

РГК при НАБУ – це громадська організація, засновни-
ками  та  членами  (учасниками)  якої  є  фізичні  особи, що 
мають на меті здійснення контролю за діяльністю Бюро, 
керуються засадами верховенства права, законності і глас-
ності,  позапартійності,  неупередженості,  вільного  воле-
виявлення та рівноправності усіх членів, відкритості для 
суспільства та відсутністю втручання в діяльність НАБУ 
чи його працівників.

РГК виконує такі основні завдання, як здійснення цивіль-
ного контролю  за діяльністю НАБУ та  сприяння  взаємодії 
НАБУ з  громадськими об’єднаннями,  іншими  інститутами 
громадянського суспільства у сфері протидії корупції.

Проведений аналіз обов’язків РГК дає  змогу виокре-
мити такі:

1)  проведення  заслуховувань  наданої  інформації  про 
діяльність, виконання планів і завдань НАБУ;

2) вивчення звітів НАБУ та затвердження свого висно-
вку щодо них;

3) проведення засідань з приводу обирання з її членів 
двох представників, які входитимуть до складу Дисциплі-
нарної комісії НАБУ;

4) визначення представників, які входитимуть до скла-
ду  конкурсних  комісій,  що  проводитимуть  конкурси  на 
зайняття вакантних посад у НАБУ, у кількості не більше 
трьох осіб до складу однієї із конкурсних комісій (9 із /15 
членів входять до конкурсних комісій НАБУ);

5) здійснення діяльності щодо сприяння громадському 
обговоренню проектів  законодавчих та підзаконних нор-
мативно-правових актів з приводу діяльності НАБУ;

6) здійснення обговорювань із залученням представни-
ків громадських об’єднань, ЗМІ, громадян України тощо з 
питань запобігання спробам дискредитації НАБУ та його 
працівників, забезпечення відкритості та прозорості його 
діяльності, а також виробленні відповідних рекомендацій 
із цих питань;

7) згідно з установленим порядком визначати свою по-
зицію з приводу фактів порушень  законів, прав  і  свобод 
людини і громадянина працівниками Бюро;

8) відстеження процесів, які відбуваються в НАБУ, та 
ініціювання проведення зустрічей з керівництвом Бюро чи 
іншими працівниками [7].

Виконуючи покладені на неї завдання, РГК взаємодіє 
з громадськими об’єднаннями, в т. ч. міжнародними, не-
державними ЗМІ, а також іншими інститутами громадян-
ського суспільства.
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Процес  формування  РГК  відбувається  в  умовах  від-
критого та прозорого конкурсного відбору, шляхом інтер-
нет-голосування. Кількісний склад РГК становить 15 осіб. 
Взяти  участь  в  обранні  членів  громадських  організацій, 
які здійснюють суспільний контроль за діяльністю НАБУ, 
можуть усі охочі громадяни України. Проте ми вбачаємо 
негатив у порядку формування положень РГК та  затвер-
дження їх Президентом України, адже він обмежує доступ 
громадянського суспільства до діяльності НАБУ.

На першому засіданні РГК її члени обирають зі свого 
складу голову Ради та за пропозицією голови – його секре-
таря. Голова, секретар та інші члени РГК беруть участь у 
її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Обирається  РГК  строком  на  один  рік,  а  її  члени мо-
жуть достроково складати свої повноваження за таких об-
ставин:

1) за власним бажанням;
2) у разі набрання законної сили рішенням суду про ви-

знання їх недієздатними або обмеження їх цивільної дієз-
датності, визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення 
їх померлими;

3)  у  разі  набрання  законної  сили  обвинувальним  ви-
роком суду стосовно них;

4)  встановлення факту  подання  недостовірної  інфор-
мації для участі у конкурсі з формування складу РГК;

5) виникнення обставин, що виключають можливість 
входження особи до складу РГК;

6) відсутності на двох засіданнях РГК поспіль.
Якщо повноваження члена РГК припиняються достро-

ково,  тоді  проводиться  додатковий  конкурс  для  обрання 
нового члена РГК. Обирають його на строк, що залиша-
ється до закінчення річного строку повноважень РГК.

Нормами Закону, а саме абз. 2 ч. 1 ст. 31, зазначено, хто 
не може входити до складу РГК, проте вимог до охочих ста-
ти членами Ради взагалі не висунуто, що надалі призведе до 
політичних дискусій та негативно вплине на її роботу. Саме 
тому до членів РГК необхідно висунути такі вимоги:

1)  володіти  знаннями  Конституції  України,  Законів 
України  «Про  Національне  антикорупційне  бюро  Украї-
ни», «Про очищення влади», «Про запобігання корупції», 

а  також  антикорупційного  законодавства  з  урахуванням 
специфіки  функціональних  повноважень  відповідного 
державного органу та його структурних підрозділів;

2) вміти вільно орієнтуватися в соціально-політичному 
просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інфор-
мацію;

3)  володіти  аналітичним мисленням,  технологією ад-
міністративної  роботи,  здатністю  продукувати  нові  ідеї, 
управлінські  рішення,  соціальні  технології,  генерувати 
ідеї щодо вдосконалення існуючих засобів та способів бо-
ротьби з корупційними деліктами;

4) досконало володіти державною мовою, а також од-
нією  іноземною мовою  (на  рівні  побутового  і  професій-
ного  спілкування),  у  разі  прийняття  участі  у  вирішенні 
питань, пов’язаних  із формуванням та  здійсненням між-
державних зв’язків;

5)  вміти  реалізовувати  плани  діяльності  із  функціо-
нального  напряму  Бюро,  систематизувати,  обробляти, 
аналізувати  та  узагальнювати  інформацію щодо його  ді-
яльності з метою визначення досягнень та заходів, спря-
мованих на усунення недоліків.

Підсумовуючи  аналіз  діяльності  РГК,  хочемо  зазна-
чити, що, хоча завданням Ради є контроль за діяльністю 
НАБУ, вона також дбає про репутацію, авторитетність та 
відсутність корупційних ризиків у осіб, що входять до  її 
складу. РГК також розробляє пропозиції щодо вдоскона-
лення процесів обробки великих масивів  інформації про 
кандидатів на посади НАБУ та  ініціювала створення ро-
бочої групи, яка має поліпшити процедуру обробки звер-
нень, що надходять до Бюро від громадян та громадських 
організацій.

Пріоритетним напрямком роботи РГК є налагодження 
партнерських  відносин у  регіонах між  громадськістю та 
новоствореними  територіальними  управліннями  НАБУ, 
а також поглиблений контроль за законністю проведення 
слідчих дій, прозорістю процедур закупівель й оцінка ко-
рупційних ризиків. Її також залучають для проведення ан-
тикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 
актів, внесених НАБУ на розгляд Верховної Ради України 
або Кабінету Міністрів України.
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УдОСкОНалЕННя адМіНіСТРаТиВНих ПРОцЕдУР дЕРжаВНОЇ РЕЄСТРаціЇ 
ШлЮбіВ Та ВСТаНОВлЕННя баТькіВСТВа як НаПРяМ ЗаПОбігаННя 

фікТиВНиМ ШлЮбаМ З МЕТОЮ лЕгаліЗаціЇ В УкРаЇНи

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR PUBLIC REGISTRATION 
OF MARRIAGE STATE AND ESTABLISHMENT OF PATERNITY AS A PREVENTIVE 

DIRECTIVE OF SHAM MARRIAGE IN ORDER TO LEGALIZE IN UKRAINE

Погребняк О.г.,
аспірант

Одеський державний університет внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню шляхів запобігання фіктивним шлюбам з метою легалізації в Україні. Запропоновано шляхи вирішення 
окресленої проблеми, зокрема: консолідація нормативно-правових актів суб’єктів публічної адміністрації для удосконалення їх взаємодії з 
виявлення фіктивних шлюбів; нормативне передбачення укладання шлюбних відносин виключно на території місця реєстрації, місця про-
живання або перебування; введення адміністративної процедури визнання шлюбу фіктивним за ініціативою контролюючих органів держа-
ви; розширення кола суб’єктів юридичної відповідальності за укладання фіктивного шлюбу та фіктивного встановлення батьківства.

Ключові слова: адміністративна процедура, державна реєстрація шлюбу, встановлення батьківства, фіктивний шлюб.

Статья посвящена исследованию предотвращения фиктивных браков в Украине. Предложены пути решения обозначенной пробле-
мы, в частности: консолидация нормативно-правовых актов субъектов публичной администрации для усовершенствования их взаимо-
действия по выявлению фиктивных браков; предусмотрение нормы относительно заключения брачных отношений исключительно на 
территории места регистрации, места жительства или пребывания; введение административной процедуры признания брака фиктив-
ным по инициативе контролирующих органов государства; расширение круга субъектов юридической ответственности за заключение 
фиктивного брака и фиктивного установления отцовства.

Ключевые слова: административная процедура, государственная регистрация брака, установление отцовства, фиктивный брак.

The article is devoted to the study of prevention of sham marriages in order to legalize in Ukraine. It is noted that the uncertainty of administra-
tive procedures for state registration of marriages and the establishment of paternity, as well as the lack of legal responsibility for the fictitiousness 
of these administrative procedures creates a threat to the interests of Ukrainian citizens in the context of determining the status of children born, 
property disputes (seizure of property, its dissolution after a severance of marital relations) etc. It is noted that the purpose of sham marriages 
conclusion is different circumstances, in particular, obtaining a prestigious job, resolving a housing problem, etc. However, the most common 
purpose of sham marriages conclusion is to obtain a residence permit in a foreign country and the acquisition of citizenship over time.

As a result of the analysis of the experience of foreign countries, it was concluded that only a clear definition at the regulatory level of admin-
istrative procedures for state registration of marriages and the establishment of paternity, the steady control of the state bodies of the civil status 
acts registration and migration services, the establishment of effective cooperation to detect sham marriages of all public administration entities 
will contribute to a comprehensive solution of the proliferation problem of sham marriages as a tool for legalization, which is actual for Ukraine.

The ways of solving the above-mentioned problem are proposed, in particular: consolidation of normative legal acts of public administration 
entities for the improvement of their interaction with the detection of sham marriages; normative foresight of the establishment of marriage re-
lations exclusively at the registration place, residence place or stay; the introduction of an administrative procedure for the recognition of sham 
marriage according to the initiative of the controlling state bodies; extension of the subjects of legal responsibility for conclusion of sham marriag-
es and fictitious establishment of paternity.

Key words: administrative procedure, state registration of marriage, establishing paternity, sham marriage.

В умовах відкриття для громадян України безвізового 
режиму з країнами Європи Україна стала ще більш при-
вабливою  країною  для  мігрантів  з  країн  Сходу,  Африки 
та  СНД.  На  сучасному  етапі  стало  зрозуміло,  що  неви-
значеність  адміністративних  процедур  державної  реє-
страції шлюбів  та  встановлення  батьківства,  відсутність 
юридичної відповідальності  за  завідому фіктивність цих 
адміністративних процедур створюють загрозу інтересам 
українців, національній безпеці та українській державнос-
ті взагалі.

Дослідженням проблематики фіктивних шлюбів в Укра-
їні займалися переважно вчені-цивілісти (Ромовська З. В.,  
Бірюков І. А., Бикова О. Ю., Гопанчук В. С., Маслов В. Ф., 
Борисова В. І., Жилінкова І. В., Пчелінцева Л. М., Залесь-
кий В. В. та ін.), деякі аспекти були розглянуті вченими-
адміністративістами.  Так,  Алешина  О.  В.  досліджувала 
питання  протидії  фіктивним шлюбам шляхом  удоскона-
лення  адміністративного  законодавства,  в  низці  публіка-
цій Коголовський І. Р. проводив аналіз фіктивності шлюбу 
взагалі  як  явища  та  юридичного  регулювання  настання 
адміністративної  відповідальності  за  реєстрацію  такого 
шлюбу.

На  сьогоднішній  день  українське  законодавство  не 
містить спеціальної адміністративної процедури виявлен-
ня фіктивності шлюбів  та  встановлення  батьківства  при 

проведенні державної реєстрації. Ця прогалина може при-
зводити  до  порушення  прав  і  свобод  громадян  України, 
зокрема дітей. 

Так, на підставі укладеного фіктивного шлюбу інозем-
ці можуть встановити батьківство щодо дитини,  яка має 
громадянство  України.  У  подальшому  іноземець,  який 
не  є  біологічним батьком цієї  дитини  та,  як правило,  не 
має  на  меті  виконання  батьківських  обов’язків,  отримує 
батьківські  права щодо  цієї  дитини.  У  випадках,  напри-
клад,  зникнення  без  вісті  або  смерті  матері,  фіктивний 
по  суті  батько  має  усі  юридичні  права  вивезти  дитину 
за межі України. Ця обставина може бути використана  і 
з нелегальною метою, зокрема з метою продажу дитини. 
На  жаль,  чинне  українське  законодавство  під  час  про-
цедури  встановлення  батьківства  взагалі  не  передбачає 
постановку питань до матері щодо підтвердження факту 
батьківства  її  чоловіком.  Зокрема,  відсутні  як  генетичні 
експертизи в якості обов’язку доказування, так і аналіз си-
туації, чи взагалі мати й вірогідний батько зустрічалися до 
народження дитини. У таких ситуаціях, як правило, мати 
ніколи не виїжджала за межі України, а фіктивний батько 
ніколи до порушення процедури встановлення батьківства 
не перебував на території України. 

Слід  зазначити,  що  фіктивні  шлюби  шкодять  інтер-
есам  громадян  України  у  контексті  визначення  статусу 
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народжених  дітей,  майнових  спорів  після  розірвання 
шлюбних відносин тощо. Взагалі через прогалини законо-
давства найбільш незахищеними в даній ситуації стають 
саме діти. 

Отже, очевидно, що вкрай актуальним питанням є удо-
сконалення українського законодавства щодо регулюван-
ня адміністративних процедур державної реєстрації шлю-
бів та встановлення батьківства.

Метою статті є на основі аналізу законодавства Укра-
їни  та  закордонних  країн  дослідити  особливості  адмі-
ністративних  процедур  державної  реєстрації  шлюбу  та 
встановлення  батьківства,  а  також  передбачену  відпові-
дальність за  їх порушення, в процесі чого виявлення на-
явних проблем, визначення шляхів їх вирішення, а також 
розроблення певних пропозицій щодо вдосконалення чин-
ного  законодавства України  у  сфері  запобігання  фіктив-
ним шлюбам з метою легалізації.

Відповідно  до  академічного  тлумачного  словника 
української  мови  слово  «фіктивний»  розривається  як 
«який є фікцією; несправжній, вигаданий» [1]. На сьогодні 
ч. 2 ст. 40 Сімейного кодексу України визначає, що шлюб є 
фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або 
одним із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та 
обов’язків подружжя [2]. При укладанні фіктивного шлю-
бу  сторони  вчиняють  юридичні  дії  без  наміру  настання 
тих правових наслідків, які передбачені законом. Зовніш-
ня згода таких осіб на укладання шлюбу не відповідає їх 
внутрішній волі. Метою укладення фіктивних шлюбів мо-
жуть бути різні обставини,  зокрема отримання престиж-
ної  роботи,  вирішення  житлового  питання,  уникнення 
призову до армії тощо. Однак, найбільш розповсюдженою 
метою укладення фіктивного шлюбу є отримання посвід-
ки на проживання в іноземній країні та набуття з часом її 
громадянства.

Визнати шлюб фіктивним можна виключно в судовому 
порядку, але вірогідність цього мінімальна, адже на сьо-
годні не передбачено процедуру перевірки на щирість на-
мірів подружжя. Так, за рішенням суду шлюб обов’язково 
визнається недійсним у разі його фіктивності, однак шлюб 
не може бути визнано недійсним, якщо на момент розгля-
ду справи відпали обставини, які засвідчують відсутність 
небажання особи створити сім’ю [3]. Найчастіше підста-
вами для визнання шлюбу недійсним у зв’язку з відсутніс-
тю у сторін наміру створювати сім’ю та набувати для себе 
прав та обов’язків подружжя, вказуються наступні: окре-
ме проживання, відсутність спільно набутого майна, від-
сутність турботи один про одного та взаємної матеріаль-
ної  підтримки,  приховування  подружніх  відносин  перед 
третіми особами, небажання народжувати спільних дітей, 
підтримання  статевих  стосунків  з  третіми  особами,  від-
крите демонстрування перед третіми особами відсутності 
фактичних шлюбних відносин та наголошення на фіктив-
ності реєстрації шлюбу [4]. Однак, дані обставини оціню-
ються судом в сукупності  і не завжди можуть бути взяті 
до  уваги  судом  як  самостійна  підстава  визнання шлюбу 
недійсним  внаслідок  його  фіктивності.  Так,  наприклад, 
згідно з чинним законодавством подружжя не зобов’язане 
проживати  разом,  тому  їх  роздільне  місце  проживання 
ще  не  свідчить  про  відсутність  наміру  створити  сім’ю  і 
не може  автоматично  розглядатися  як  доказ фіктивності 
шлюбу [5].

Крім того, слід звернути увагу, що в Україні за укла-
дення фіктивного шлюбу не передбачено  ані  криміналь-
ної,  ані  адміністративної  відповідальності,  що  сприяє 
розповсюдженості  використання  такого  протиправного 
діяння, як фіктивний шлюб з метою легалізації іноземців 
в Україні.

Слід  підкреслити,  що  багато  розвинених  країн  світу 
проходили  етап  зловживання  фіктивними  шлюбами  та 
встановленням  батьківства  з  метою  отримання  права  на 
імміграцію. Як показує досвід цих країн, лише чітке ви-

значення  адміністративних  процедур  на  законодавчому 
рівні, принципове та жорстке регулювання з боку держав-
них органів реєстрації актів цивільного стану та міграцій-
них  служб сприятиме комплексному вирішенню пробле-
ми, яка стоїть сьогодні перед Україною.

Вважаємо за доцільне звернути увагу на закордонний 
досвід  вирішення  даної  проблеми.  Питання  запобігання 
фіктивним  шлюбам  та  відповідальності  за  їх  укладен-
ня неодноразово розглядалось під час робочих зустрічей 
за  участю  представників  міграційних  та  прикордонних 
служб України і закордонних країн. Так, у Франції посвід-
ка на проживання дається лише після двох років спільно-
го проживання, а спроба вступити у шлюб заради вигоди 
або  знаходження у  такому шлюбі карається ув’язненням 
строком на 5 років та штрафом у розмірі 15000 євро. Таке 
покарання застосовується і у випадку, якщо іноземець або 
особа  без  громадянства  приховали  свої  наміри  від  гро-
мадянина Франції, з яким укладається шлюб. Покарання 
може бути посиленим до 10 років ув’язнення  і штрафом 
у розмірі до 750 тисяч євро, якщо такий злочин вчинено 
організованою групою осіб. До злочинців також застосо-
вуються додаткові покарання у вигляді конфіскації майна 
та заборони на в’їзд у Францію строком від 5 до 10 років.

У  Білорусі  співробітники  регіональних  підрозділів 
МВС відпрацьовують фіктивні шлюби шляхом проведен-
ня  ретельних  перевірок.  За  виявлений  обман  державні 
структури анулюють шлюби та дозволи на постійне про-
живання. 

У Нідерландах перевірки з боку міграційних структур 
відсутні, але громадянство можливо отримати тільки піс-
ля 10-річного спільного проживання.

У Бельгії якщо встановлюється, що фіктивний шлюб 
укладався  для  отримання  бельгійського  громадянства, 
особа яка порушила закон, може бути притягнута до кри-
мінальної відповідальності та ув’язнена строком до 2 ро-
ків.  Зазначене  покарання  також  передбачено  у  разі  при-
мушування  насильницьким  шляхом  однієї  зі  сторін  до 
укладання  такого шлюбу.  Також  діючим  законодавством 
Бельгії  встановлені  спеціальні  повноваження  співробіт-
ників муніципального управління, які мають право відмо-
вити у реєстрації шлюбу, якщо виникають сумніви щодо 
щирості намірів осіб, які укладають шлюб.

У Німеччині за фіктивний шлюб, який укладається для 
отримання посвідки на проживання чи соціальних пільг, 
передбачено  кримінальну  відповідальність  –  до  3  років 
позбавлення  волі  та штраф. Щоб довести, що  вже укла-
дений  шлюб  не  фіктивний,  треба  протягом  трьох  років 
перебувати під контролем спеціальних службовців муні-
ципальних управлінь.

У  США  фіктивний  шлюб  карається  покаранням  у 
вигляді  позбавлення  волі  до  5  років  і штрафом  у  розмі-
рі 250 тисяч дол. [6], а доказом фіктивності шлюбу може 
бути  нетривале  спільне  проживання,  приховання  наміру 
виїхати за кордон, ухилення від інтимних стосунків, під-
тримання інтимних відносин з іншою особою тощо. При 
цьому у США до місця проживання можуть завітати на-
віть  уночі.  Співробітники  міграційної  служби  відстежу-
ють  буквально  все:  чи  спить  подружжя  в  одному  ліжку, 
чи веде спільний побут, чи разом відпочиває, цікавляться 
спільними фотографіями тощо. Після ретельної перевірки 
особистих даних співробітники міграційної служби США 
призначають та проводять співбесіди з кожним із подруж-
жя. Зазвичай ставлять найбільш неочікувані питання, що 
стосуються побуту та повсякденного життя. Докази пови-
нні бути ґрунтовними та переконливими.

Незважаючи на досить сувору відповідальність за фік-
тивні шлюби, у багатьох розвинутих країнах світу зазна-
чене діяння набуло ознак «бізнесу». Так, у США за укла-
дання  фіктивних  шлюбів  мігранти  сплачують  від  10  до 
60 тисяч дол., в середньому громадяни США від мігрантів 
отримують близько 30 тисяч дол. В Україні зазначена про-
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блематика  також  набирає  обертів,  чому  зокрема  сприяє 
соціально-економічна ситуація в країні. Як правило, мова 
йде  про  укладення шлюбу  строком  на  2  роки, що  в  по-
дальшому надає право на отримання посвідки на постійне 
проживання. При цьому в деяких соціальних мережах Ін-
тернету можна  побачити  «рекламу»  послуг щодо  такого 
способу набуття громадянства [7].

Слід зазначити, що 12 липня 2017 р. Уряд схвалив Стра-
тегію  державної  міграційної  політики  України.  Прийня-
тий акт визначає державну міграційну політику та напря-
ми і шляхи її реалізації на період до 2025 р. До основних 
цілей Стратегії віднесено зокрема посилення контролю за 
дотриманням міграційного  законодавства  всередині  дер-
жави. Підкреслено, що для реалізації зазначеної цілі слід 
у  т.  ч.  прийняти  відповідні  правові  акти  для  здійснення 
ефективного  контролю  за  дотриманням  імміграційного 
законодавства  з  метою  запобігання  зловживанням  права 
на возз’єднання сім’ї (у т. ч. запровадження відповідаль-
ності за укладення фіктивного шлюбу чи фіктивного уси-
новлення) та іншими законними способами імміграції [8].

На  нашу  думку,  українська  міграційна  політика  має 
бути  спрямована  і  на  встановлення  юридичної  відпові-
дальності  за  укладання  фіктивних  шлюбів.  При  розра-
хунку розміру санкцій за дане правопорушення доцільно 
за аналогією з досвідом інших країн Європи виходити із 
розміру середньої заробітної плати, передбаченої в країні. 
Враховуючи це,  вважаємо, що  для  категорії  осіб,  які  за-
ключають фіктивний шлюб  з метою легалізації  на  тери-
торії України  (отримання посвідок на тимчасове або по-
стійне проживання, дозволів на імміграцію, громадянства 
України)  доцільно передбачити  адміністративну  відпові-
дальність у вигляді штрафу до 100 тисяч грн., з наступною 
забороною в’їзду в країну строком до 1 року. Для осіб, які 
виступають в ролі посередників або організаторів  зазна-
ченої протиправної діяльності – кримінальну відповідаль-
ність строком до 3 років позбавлення волі та штрафу на 
суму до 250 тисяч грн.

До  виявлення фіктивних шлюбів  повинні  залучатися 
такі  органи  публічної  адміністрації:  Міністерство  вну-
трішніх справ України, Державна міграційна служба Укра-
їни, Служба безпеки України, Міністерство  закордонних 
справ України, Міністерство юстиції України, участь яких 
є важливою з позиції виконання власних повноважень. 

Так,  наприклад,  Міністерство  закордонних  справ 
України оформлює візи через дипломатичні установи на-
шої країни  за кордоном. Перевірка  іноземців та осіб без 
громадянства, які звертаються до дипломатичних установ, 
здійснюється лише через Службу безпеки України. У свою 
чергу ця структура не перевіряє осіб через наявні бази да-
них Міністерства внутрішніх справ України та Державної 
міграційної  служби України, що  додатково  може  надати 
можливість для виявлення осіб, які зловживають діючим 
законодавством  шляхом  надання  фіктивних  документів 
або недостовірних відомостей. 

Прикладом  такого  можуть  слугувати  випадки,  коли 
особи, перебуваючи на території України звертаються до 
територіальних підрозділів Державної міграційної служби 
України з клопотаннями про набуття міжнародного захис-
ту. Під  час  перебування  у  процедурі  визнання  біженцем 
або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, 
виявляються випадки, коли особи звертаються до дипло-
матичних установ країн громадянської належності, отри-
мують паспортні документи, які приховують від Держав-
ної міграційної служби України та шляхом використання 
довідок  про  звернення  за  захистом  в Україні  укладають 

шлюби  із  громадянами України. Після  проведення  такої 
процедури  іноземці  повертаються  до  країн  громадян-
ської  належності,  де  начебто  їх  життю  раніше  загрожу-
вала  небезпека.  Далі,  використовуючи  наявні  свідоцтва 
про шлюб, особи звертаються до дипломатичних установ 
України,  де  отримують  візи  типу  «Д»,  що  дозволяє  по-
вернутися  до  нашої  країни  для  наступного  оформлення 
дозволу  на  імміграцію  та  документування  посвідки  на 
тимчасове або постійне проживання. У даному випадку за 
міжнародними  стандартами  передбачено,  що  попередня 
інформація про  звернення  за  захистом в Україні  (історія 
про ймовірні переслідування в країнах громадянської на-
лежності) та факт приховання паспортних документів мо-
жуть стати підставою для надання відмови в оформленні 
в’їзних віз до України на певний період. 

Отже,  на  нашу  думку,  в  контексті  вищевказаного, 
вкрай  необхідною  є  консолідація  нормативно-правових 
актів  окреслених  суб’єктів  публічної  адміністрації  для 
удосконалення їх взаємодії з метою виявлення фіктивних 
шлюбів.

Слід звернути увагу, що на сьогодні навіть у випадках 
виявлення обставин, що вказують на фіктивність вже за-
реєстрованого шлюбу,  органи публічної  адміністрації  не 
мають повноважень ініціювати процедуру визнання шлю-
бу фіктивним, що також свідчить про необхідність вдоско-
налення чинного законодавства.

Крім цього, доцільним може бути запровадження вне-
сення відповідних змін до Закону України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», в якому доцільно за-
значити, що укладання шлюбних відносин має здійснюва-
тися виключно на території місця реєстрації, місця прожи-
вання або перебування. Зазначене дозволить запровадити 
і  систему  уникнення  корупційних  ризиків,  оскільки  іно-
земці у непоодиноких випадках використовують різні ре-
гіони країни для укладення шлюбів. Такими прикладами 
можуть бути випадки, коли особи, що шукають захист на 
території  України,  під  час  державної  реєстрації  шлюбу 
або  встановленні  батьківства  використовують  паспортні 
документи, які приховують  їх від Державної міграційної 
служби України, а після отримання довідок про звернен-
ня за захистом в Україні намагаються з їх використанням 
укласти шлюби,  звертаючись  до  органів Державної  реє-
страції актів цивільного стану по всій території України. 
При цьому територіальні підрозділи Державної міграцій-
ної служби України не мають повноважень здійснити ви-
їмку таких документів для наступного надіслання в ті під-
розділи Державної міграційної служби України, на обліку 
яких вони перебувають.

Враховуючи  вищевказане,  очевидною  є  необхідність 
удосконалення  адміністративних  процедур  реєстрації 
шлюбів  та  встановлення  батьківства  в  Україні,  зокре-
ма  шляхом:  1)  консолідації  нормативно-правових  актів 
суб’єктів  публічної  адміністрації  для  удосконалення  їх 
взаємодії  з  метою  виявлення  фіктивних  шлюбів;  2)  пе-
редбачення адміністративної процедури визнання шлюбу 
фіктивним за ініціативою не тільки одного з подружжя, а 
й контролюючих органів держави; 3) нормативного перед-
бачення укладання шлюбних відносин виключно на тери-
торії місця реєстрації, місця проживання або перебування; 
4) встановлення юридичної відповідальності за укладання 
фіктивного  шлюбу  та  фіктивного  встановлення  батьків-
ства  не  тільки  для  працівників  органів  реєстрації  актів 
цивільного стану як за порушення процедури реєстрації, 
а й для осіб, які  ініціюють такі фіктивні адміністративні 
процедури.

ЛІТЕРАТУРА
1. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/fiktyvnyj
2. Сімейний кодекс України : Закон України від 10 січня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/

laws/show/2947-14.



122

№ 1/2018
♦

3. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його не-
дійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07.

4. Войтенко Т. В. Фіктивність шлюбу як підстава його недійсності / Т. В. Войтенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=282%3A160512-14&catid=43%3A3-0512&Itemid=47&lang=ru.

5. Гопанчук В. С. Сімейне право України : підручник / В. С. Гопанчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/
Book/SPravo/06-10/80601.htm.

6. Повідомлення про оприлюднення проектів статей Кримінального кодексу України щодо посилення боротьби з нелегальною мігра-
цією та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.npu.
gov.ua/uk/publish/article/1934938./

7. Погребняк О. Г. Фіктивний шлюб чи легальні документи? / О. Г. Погребняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://migraciya.
com.ua/news/GeneralDirectorateofVMIintheOdessaregion/ua-marriage-or-legal-documents/

8. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 12 липня 2017 року № 482-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250149647

УДК 342.951

ВПРОВаджЕННя ЗакОНОдаВСТВа ПРО ЗаПОбігаННя 
Та ПРОТидіЮ дОМаШНьОМУ НаСильСТВУ: Огляд Та ПЕРСПЕкТиВи

IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON PREVENTION 
AND COMBATING OF DOMESTIC VIOLENCE: AN OVERVIEW AND PERSPECTIVES
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ад’юнкт кафедри адміністративного права та процесу

Одеський державний університет внутрішніх справ

Стаття присвячена аналізу нового Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». У статті проведено аналіз 
змін до визначення форм домашнього насильства; надана характеристика суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та про-
тидії домашньому насильству; висвітлено заходи попередження домашнього насильства та відповідальність за вчинення домашнього 
насильства; окрему увагу приділено перевагам нового закону.

Ключові слова: домашнє насильство, форми домашнього насильства, оцінка ризиків, терміновий заборонний припис, обмежуваль-
ний припис, суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильства в сім’ї.

Статья посвящена анализу нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». В статье прове-
ден анализ изменений к определению форм домашнего насилия; представлена характеристика субъектов, которые осуществляют ме-
роприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию; отображены меры предупреждения домашнего насилия и 
ответственность за совершение домашнего насилия; отдельное внимание отведено преимуществам нового закона.

Ключевые слова: домашнее насилие, формы домашнего насилия, оценка рисков, срочное запретное предписание, ограничитель-
ное предписание, субъекты, осуществляющие мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.

The article is devoted to the analysis of the new Law of Ukraine “On Prevention and Combating Domestic Violence”. The article analyzes 
changes in the definition of domestic violence types; characteristics are given to actors involved into domestic violence prevention and counter-
action; the domestic violence preventive measures and responsibility for such violence are highlighted; particular attention is paid to the benefits 
of the new law.

As a result of the research, it was concluded that the necessity and expediency of introducing amendments to the legislation of Ukraine on 
prevention and counter action to domestic violence would be done.

Thus, the Law of Ukraine “On Prevention and Combating Domestic Violence” provides for a certain mechanism of interaction of subjects of 
counter action to domestic violence, but functioning quality and practical realization of it is still doubtful. It is extremely necessary to develop and 
implement appropriate mechanisms for ensuring effective interaction between the subjects of prevention and counteraction to domestic violence, 
in particular, it is necessary to adopt a number of by-law normative legal acts, in which the interaction details between actors, the algorithm of 
authorized actors actions; a form of documentation that is compiled in response to domestic violence cases.

In addition, it is important that the specialists who take measures in the field of prevention and counteraction to domestic violence systemat-
ically receive appropriate professional training taking into account the gender aspects of the prevention and detection of such violence, aimed in 
particular at the destruction of gender stereotypes and the formation of zero tolerance to any manifestations of domestic violence.

Key words: domestic violence, types of domestic violence, risk assessment, urgent prohibition, restrictive prescription, actors involved in the 
prevention and counteraction of domestic violence.

Домашнє насильство залишається однією з надзвичай-
но  поширених форм  порушення  прав  людини,  від  якого 
страждають  найбільш  уразливі  групи  населення  (діти, 
жінки, які перебувають у стані економічної, психологічної 
чи іншої залежності від чоловіків, інтимних партнерів або 
батьків, особи з інвалідністю, похилого віку та інші).

Про  розповсюдженість  домашнього  насильства  свід-
чать  результати  дослідження  «Економічні  наслідки  на-

сильства  щодо  жінок  в  Україні»  UNFPA  Представни-
цтва  Фонду  ООН  у  галузі  народонаселення  в  Україні, 
згідно  з  якими 1,1 млн жінок на рік  зазнають фізичного 
і  сексуального  насильства;  щороку  від  гендерно-зумов-
леного,  зокрема  й  домашнього,  насильства  гине  близько  
600  українських жінок  (для  прикладу,  від  воєнних  дій  – 
174  особи). Слід  підкреслити, що  лише  15,9% постраж-
далих від гендерно-зумовленого насильства жінок зверта-
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ються по допомогу до правоохоронних органів, а вартість 
послуг, пов’язаних із реагуванням на насильство в Україні, 
становить близько 14 млн грн на рік. Сукупні економічні 
втрати суспільства через насильство щодо жінок склада-
ють 208 млн грн на рік [1].

Згідно зі статистичною інформацією за 2017 р., по до-
помогу  до  поліції  звернулися  близько  111  тис.  осіб,  які 
постраждали від насильства в сім’ї. Майже 70% жінок за-
знають різних форм знущань  і принижень. Крім того,  за 
даними Міністерства  внутрішніх  справ,  23% тяжких на-
сильницьких злочинів відбуваються в родинах. Однак точ-
ну кількість жертв насильства важко визначити, бо далеко 
не всі постраждалі звертаються по допомогу [2].

Наша держава не один рік відкладала прийняття ново-
го закону «Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству»,  та 07  грудня 2017 р. його було прийнято, що 
можна  вважати  одним  із  перших  кроків  до  ратифікації 
Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами. Так, прийняття вказаного закону в рам-
ках Конвенції та ратифікація самої Конвенції може дійсно 
вивести  гарантування  прав  людини  в  Україні  на  вищий 
рівень. Однак після прийняття нового нормативно-право-
вого акту завжди постає питання щодо реалій його впрова-
дження та неухильності виконання його положень.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб на підставі аналі-
зу положень Закону України «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» виокремити нові тенденції 
протидії  домашньому  насильству  та  вірогідні  проблемні 
аспекти впровадження нового законодавства.

Новоприйнятий  Закон  України  «Про  запобігання  та 
протидію домашньому насильству» визначає домашнє на-
сильство як діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сек-
суального,  психологічного  або  економічного  насильства, 
що вчиняється в сім’ї чи в межах місця проживання або 
між родичами, або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям,  або  між  іншими  особами,  які  спільно  проживають 
(проживали) однією сім’єю, незалежно від того, чи прожи-
ває (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство у 
тому самому місці, що й постраждала особа, а також по-
грози вчинення таких діянь [3].

Новий  Закон,  як  і  попередній,  виокремлює  чотири 
форми  домашнього  насильства  –  фізичне,  психологічне, 
сексуальне, економічне, розкриваючи сутність яких, зако-
нодавець надає більш детальний перелік діянь, які підпа-
дають під той чи інший вид насильства.

Наприклад,  якщо  раніше  поняття  фізичного  насиль-
ства розкривалося через умисне нанесення одним членом 
сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що 
може  призвести  або  призвело  до  смерті  постраждалого, 
порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення 
шкоди його честі і гідності, то в новому законі до даного 
переліку  додано:  ляпаси,  стусани,  штовхання,  щипання, 
шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, 
нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушко-
джень  різного  ступеня  тяжкості,  залишення  в  небезпеці, 
ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших пору-
шень насильницького характеру.

До  поняття  ж  психологічного  насильства,  крім  сло-
весних  образ,  погроз,  приниження,  переслідування,  за-
лякування та інших діянь, які викликали у постраждалої 
особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, 
спричинили емоційну невпевненість, нездатність захисти-
ти себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи, за-
конодавець додав контроль у репродуктивній сфері.

Розширено  також  поняття  сексуального  насильства, 
до якого наразі включено діяння сексуального характеру, 
вчиненого  стосовно  повнолітньої  особи  без  її  згоди  або 
стосовно дитини незалежно від її згоди, примушування до 
акту  сексуального  характеру  з  третьою  особою,  а  також 

інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої 
недоторканості особи, у т. ч. вчинені стосовно дитини або 
в її присутності.

Щодо  економічного  насильства,  слід  зазначити,  що 
до  його  проявів  законодавець  додав:  умисне  залишення 
без  догляду  чи  піклування,  перешкоджання  в  отриманні 
необхідних послуг  із лікування чи реабілітації, заборону 
працювати,  заборону  навчатися  або  примушування  пра-
цювати.

Також важливо звернути увагу на переваги прийняття 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству»:

1.  Розширення  кола  осіб,  які  підпадають  під  дію  за-
конодавства  про  запобігання  та  протидію  домашньому 
насильству  незалежно  від  факту  спільного  проживання 
(зокрема,  подружжя;  колишнє  подружжя;  наречені; мати 
(батько) або діти одного з подружжя (колишнього подруж-
жя) та інший з подружжя (колишнього подружжя); особи, 
які  спільно проживають  (проживали) однією сім’єю,  але 
не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні 
батьки та діти; особи, які мають спільну дитину  (дітей); 
батьки  (мати,  батько)  і  дитина  (діти);  дід  (баба)  та  онук 
(онука); прадід (прабаба) та правнук (правнучка); вітчим 
(мачуха) та пасинок (падчерка); рідні брати і сестри; інші 
родичі:  дядько  (тітка)  та  племінник  (племінниця),  дво-
юрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрід-
ний онук (онука); діти подружжя, колишнього подружжя, 
наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не 
є  спільними  або  всиновленими;  опікуни,  піклувальники, 
їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під опі-
кою,  піклуванням;  прийомні  батьки,  батьки-вихователі, 
патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-ви-
хованці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї патро-
натного вихователя).

2. Дитина, яка є свідком домашнього насильства, має 
визнаватися постраждалою від такого насильства і, відпо-
відно, будь-які дії, що вчиняються щодо дитини, базують-
ся на принципах, визначених Конвенцією ООН про права 
дитини,  Конвенцією  Ради  Європи  про  захист  дітей  від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Єв-
ропейською конвенцією про здійснення прав дітей та за-
конодавчими актами України у сфері захисту прав дитини.

3.  Поліцейські  можуть  анулювати  дозволи  на  право 
придбання,  зберігання,  носіння  зброї  та  боєприпасів  їх 
власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, 
а також вилучати у них зброю та боєприпаси у порядку, 
визначеному законодавством.

4.  Удосконалення  системи  спеціальних  заходів  щодо 
протидії домашньому насильству.

4.1. Поліція має  право  виносити  термінові  заборонні 
приписи стосовно кривдників (терміном до 10 днів), які, 
окрім  іншого,  передбачатимуть  зобов’язання  кривдника 
залишити місце проживання постраждалої  особи,  навіть 
якщо житло, у якому вона проживає, є власністю кривдни-
ка. Відтепер шукати притулок має не особа, яка постраж-
дала від домашнього насильства, а кривдник.

4.2.  Постраждала  особа  має  право  звернутися  у  ци-
вільному  порядку  до  суду  із  заявою  про  винесення  об-
межувального припису терміном до 6 місяців. За наслід-
ками розгляду даної заяви суд може не лише заборонити 
кривднику  спілкуватися  із  постраждалою  особою,  але  й 
наближатися до неї та змусити покинути місце її прожи-
вання. Тобто, обмежувальний припис – це встановлений 
у  судовому  порядку  захід  тимчасового  обмеження  прав 
чи  покладення  обов’язків  на  особу,  яка  вчинила  домаш-
нє насильство, спрямований на забезпечення безпеки по-
страждалої  особи  (зокрема,  заборона перебувати  в місці 
спільного  проживання  з  постраждалою  особою;  усунен-
ня перешкод у користуванні майном, що є об’єктом пра-
ва спільної сумісної власності або особистою приватною 
власністю  постраждалої  особи;  обмеження  спілкування 
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з  постраждалою  дитиною;  заборона  наближатися  на  ви-
значену відстань до місця проживання (перебування), на-
вчання,  роботи,  інших місць, що часто  відвідуються по-
страждалою  особою;  заборона  як  особисто,  так  і  через 
третіх  осіб  розшукувати  постраждалу  особу,  якщо  вона 
за власним бажанням перебуває у місці, невідомому крив-
днику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися 
з нею; заборона вести листування, телефонні переговори з 
постраждалою особою або контактувати з нею через інші 
засоби зв’язку як особисто, так і через третіх осіб).

Варто зазначити, що терміновий заборонний припис та 
обмежувальний припис  є дуже важливими  заходами,  які 
надають більш дієвих повноважень співробітникам полі-
ції та соціальним службам, діяльність яких спрямована на 
захист прав постраждалої особи.

Тож наразі важливим є налагодження реальних меха-
нізмів впровадження спеціальних заходів реагування та їх 
виконання.

4.3. Важливо відзначити, що, відповідно до внесених 
змін, ст. 39-1 Кодексу України про адміністративні право-
порушення  (далі  –  КУпАП)  передбачає  направлення  на 
проходження  програми  особи,  яка  вчинила  домашнє  на-
сильство чи насильство за ознакою статі [3]. У разі вчинен-
ня домашнього насильства чи насильства за ознакою статі 
суд під час вирішення питання про накладання стягнення 
за адміністративне правопорушення має право одночасно 
вирішити  питання  про  направлення  особи,  яка  вчинила 
домашнє  насильство  чи  насильство  за  ознакою  статі,  на 
проходження програми для таких осіб, передбаченої Зако-
ном України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» чи Законом України «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків».

Кривдника  може  бути  направлено  на  проходження 
програми для особи, яка вчинила домашнє насильство, су-
дом на строк від 3 місяців до 1 року. Раніше повноваження 
щодо направлення на корекційні програми належало спів-
робітникам Національної поліції.

Також слід підкреслити, що, відповідно до змін в за-
конодавстві,  за непроходження програми для кривдників 
передбачається кримінальна відповідальність [4].

5. Розширення кола суб’єктів, що  здійснюють  заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
серед яких:

5.1. Спеціально уповноважені  органи у  сфері  запобі-
гання та протидії домашньому насильству, до яких нале-
жать:  центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпе-
чує формування державної політики у сфері запобігання 
та  протидії  домашньому  насильству;  центральний  орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі запобігання та протидії домашньому насильству; Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 
адміністрації, у т. ч. їх структурні підрозділи, до повнова-
жень яких належить здійснення заходів у сфері запобіган-
ня та протидії домашньому насильству; сільські, селищні, 
міські, районні у містах (у разі їх створення) ради, їх ви-
конавчі органи, до повноважень яких належить здійснення 
заходів  у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому на-
сильству.

5.2.  Інші органи  та установи, на  які покладені функ-
ції  зі  здійснення  заходів  у  сфері  запобігання  та протидії 
домашньому насильству: служби у справах дітей; уповно-
важені  підрозділи  Національної  поліції  України;  органи 
управління освітою, навчальні заклади, установи та орга-
нізації системи освіти; органи охорони здоров’я, установи 
та заклади охорони здоров’я; центр із надання вторинної 
правової допомоги; суди; прокуратура; уповноважені ор-
гани з питань пробації.

Органи управління освіти, які раніше не належали до 
суб’єктів реагування на домашнє насильство, наразі пови-
нні: 1) включати до навчальних програм питання запобі-
гання та протидії домашньому насильству; 2) здійснювати 

підготовку фахівців  у  даній  сфері.  Крім  того,  у  разі  ви-
явлення педагогами факту  домашнього насильства щодо 
дитини чи отриманні повідомлення про такий факт, вони 
зобов’язані повідомити про це службу у справах дітей та 
Національну поліцію не пізніше 1 доби,  а  також органі-
зувати роботу практичного психолога та/або соціального 
педагога з постраждалою дитиною.

Так само до суб’єктів реагування на домашнє насиль-
ство не належали і працівники закладів охорони здоров’я, 
які,  відповідно  до  нового  закону,  повинні  повідомляти 
місцевій  владі  та Національній  поліції  про факти  ушко-
дження, які постраждала особа могла отримати внаслідок 
домашнього  насильства.  Якщо  постраждалою  особою  є 
дитина,  медичні  працівники  також  повинні  повідомити 
службу у справах дітей. У разі виявлення медичним пра-
цівником  ушкодження  «кримінального  характеру»,  він 
повинен  скерувати  постраждалого  пройти  медичне  об-
стеження,  результати  якого  мають  бути  задокументовані 
у затвердженому порядку, а у разі виявлення ушкоджень 
статевих органів – на ВІЛ-тестування.

5.3.  Загальні  та  спеціалізовані  служби підтримки по-
страждалих осіб. До загальних служб підтримки постраж-
далих  осіб  належать  заклади,  які  надають  допомогу  по-
страждалим особам: центри  соціальних  служб для  сім’ї, 
дітей  та  молоді;  притулки  для  дітей;  центри  соціально-
психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні 
центри (дитячі містечка); центри соціально-психологічної 
допомоги;  територіальні  центри  соціального  обслугову-
вання (надання соціальних послуг); інші заклади, устано-
ви та організації, які надають соціальні послуги постраж-
далим особам.

До  спеціалізованих  служб  підтримки  постраждалих 
осіб належать: притулки для постраждалих осіб; центри 
медико-соціальної  реабілітації  постраждалих  осіб;  кол-
центр  із питань запобігання та протидії домашньому на-
сильству, насильству за ознакою статі та насильству сто-
совно  дітей;  мобільні  бригади  соціально-психологічної 
допомоги постраждалим особам та особам, які постраж-
дали від насильства за ознакою статі; а також заклади та 
установи, призначені виключно для постраждалих осіб та 
осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраж-
далих  осіб  повинні  приймати  і  розглядати  заяви  від  по-
страждалих або їх представників про отримання допомо-
ги, зокрема соціальних послуг, для осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. Дані служби також пови-
нні повідомляти органи місцевої влади і поліцію про факт 
домашнього насильства у разі, якщо постраждалий дав на 
це добровільну згоду, крім випадків вчинення насильства 
щодо дітей та недієздатних осіб або виявлення актів на-
сильства, яке має кримінальний характер. Якщо домашнє 
насильство сталося щодо дітей, мають повідомити службу 
у справах дітей  і поліцію не пізніше 1 доби. За потреби 
такі  служби  повинні  надавати  притулок  постраждалим 
особам.

Також  Законом  передбачено  створення  кол-центру  з 
питань  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству, 
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. 
Даний кол-центр утворюється центральним органом вико-
навчої влади та забезпечує формування державної політи-
ки  у  сфері  запобігання  та  протидії  домашньому  насиль-
ству, належить до сфери його управління та діє на основі 
положення,  затвердженого цим органом. Кол-центри ма-
ють бути державною установою, що матиме територіальні 
відділення в усіх регіонах України.

5.4. Крім того,  аналізуючи Закон України «Про  запо-
бігання та протидію домашньому насильству», слід звер-
нути увагу на створення Єдиного державного реєстру ви-
падків домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі.  Це  автоматизована  інформаційно-телекомунікацій-
на  система,  призначена  для  збирання,  реєстрації,  нако-
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пичення,  знеособлення  і  знищення  визначених  Законом 
даних про випадки домашнього насильства та насильства 
за  ознакою статі. До реєстру потрапляють дані  про осо-
бу,  яка повідомила про випадок домашнього насильства, 
кривдника, постраждалу від насильства особу та про об-
ставини випадку такого насильства.

Важливо, що персональні дані про особу, яка повідо-
мила про випадок домашнього насильства, та постражда-
лу особу зберігаються у Реєстрі за їх згодою, а персональ-
ні дані кривдника зберігаються обов’язково. Однак, якщо 
особу, обвинувачену в домашньому насильстві, виправда-
ють, інформація про неї буде стерта з реєстру [3].

Також важливо зазначити, що Закон України «Про за-
побігання  та  протидію  домашньому  насильству»  перед-
бачає  взаємодію  служб,  які  запобігають  та  протидіють 
домашньому  насильству,  зокрема  вони  повинні:  взаємно 
обмінюватися  інформацією  у  разі  виявлення  фактів  до-
машнього  насильства  не  пізніше  1  доби  (раніше  було  
3 доби) з дотриманням вимог конфіденційності та захисту 
персональних даних; разом реагувати на домашнє насиль-
ство,  розробляти  і  виконувати  програми  для  кривдників  
та  програми  з  запобігання  та  протидії  домашньому  на-
сильству.

6. Розширення підстав реагування на випадки домаш-
нього насильства. Відтепер поліцейський уповноважений 
реагувати  на  випадок  домашнього  насильства  не  лише 
за заявою постраждалої особи, а й з урахуванням оцінки 
ризиків,  тобто  самостійно  визначати  вірогідність  продо-
вження чи повторного вчинення домашнього насильства, 
настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчи-
нення, а також смерті постраждалої особи [3].

7. Посилення відповідальності за вчинення домашньо-
го насильства.

Окрім  Закону  «Про  запобігання  та  протидію  домаш-
ньому насильству», Верховною Радою України було ухва-
лено і Закон «Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому на-
сильству та боротьбу з цими явищами». Нові  закони пе-
редбачають більш жорсткі покарання для кривдників, зо-
крема Кримінальний кодекс України доповнено ст. 126-1, 
яка визначатиме домашнє насильство як умисне система-
тичне вчинення фізичного, психологічного або економіч-
ного  насильства  щодо  теперішнього  чи  колишнього  по-
дружжя або особи, з якою винний перебуває (перебував) у 
сімейних або близьких до них відносинах, що призводить 
до фізичних або психічних страждань, розладів здоров’я, 
втрати  працездатності,  емоційної  залежності  або  погір-
шення якості життя потерпілої особи, що передбачає по-
карання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або 
позбавлення волі на той самий строк [4].

Також  змін  зазнала  і  ст.  173-2 КУпАП,  яка  тепер пе-
редбачає  відповідальність  за  вчинення  домашнього  на-
сильства,  насильства  за  ознакою статі,  невиконання  тер-
мінового  заборонного  припису  або  неповідомлення  про 
місце свого тимчасового перебування у вигляді накладен-
ня штрафу, громадських робіт або адміністративного аре-
шту [3].

На  жаль,  до  санкції  даної  статті  знову  повернулися 
штрафи як вид стягнення за вчинення домашнього насиль-
ства. Слід погодитися з думкою науковців, які справедливо 
зазначають, що застосування штрафів до правопорушни-
ків, котрі вчинили домашнє насильство, нe є ефективним, 
оскільки  дана  санкція  впливає  не  на  правопорушника,  а 
на його сім’ю в цілому або ж на жертву, оскільки штраф 
сплачується або із сімейного бюджету, або з кишені самої 
жертви,  якщо  правопорушник  ніде  не  працює  [5,  с.  51]. 
Тому застосування такого заходу адміністративного при-
мусу,  як штраф, не  є  ефективним щодо кривдника  та не 
сприятиме його перевихованню та попередженню повтор-
ного вчинення правопорушення.

Із вищевикладеного вбачається, що ряд заходів, спря-
мованих на  захист жертв домашнього насильства,  зазна-
чених у Законі України «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству», вдосконалюють попередні. Однак 
відкритим залишається питання щодо того, як вони реалі-
зовуватимуться на практиці.

Підсумовуючи,  варто  зазначити,  що  необхідність  та 
доцільність внесення змін до законодавства України з пи-
тань  запобігання  та протидії  домашньому насильству не 
викликає  сумнівів,  проте  їх  зміст  та  форма  потребують 
певного доопрацювання.

Так,  Закон України «Про  запобігання  та протидію до-
машньому  насильству»  передбачає  певний  механізм  вза-
ємодії  суб’єктів  протидії  домашньому  насильству,  однак 
якість його функціонування та практична реалізація поки 
що  є  сумнівною. Вкрай необхідними  є  розробка  та  впро-
вадження  належних  механізмів  забезпечення  ефективної 
взаємодії  між  суб’єктами  запобігання  та  протидії  домаш-
ньому насильству, зокрема слід прийняти ряд підзаконних 
нормативно-правових актів, у яких більш детально розкри-
ти сутність взаємодії між суб’єктами, алгоритм дій уповно-
важених суб’єктів, форми документів, які складаються під 
час реагування на випадки домашнього насильства.

Крім того, важливо щоб фахівці, які здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
систематично проходили належну професійну підготовку 
з  урахуванням  гендерних  аспектів  із  питань  запобігання 
та виявлення такого насильства, спрямовану, зокрема, на 
руйнування гендерних стереотипів та формування нульо-
вої  толерантності  до  будь-яких  проявів  домашнього  на-
сильства.
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ПОВ’яЗаНих Зі ЗдійСНЕННяМ ОПЕРаціЇ МдП (CARNET TIR)
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TO REALIZATION OF OPERATION OF CARNET TIR
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Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена характеристиці митних формальностей із виокремленням дій, пов’язаних із використанням у міжнародних авто-
мобільних перевезеннях книжки МДП (Carnet TIR). Встановлено, що, залежно від напрямку переміщення, українська митниця може бути 
митницею місця відправлення, місця призначення або проміжною митницею, і митні формальності, пов’язані із міжнародним переве-
зенням вантажів із застосуванням книжки МДП, значно різняться. Запропоновано внесення змін у Порядок реалізації положень Митної 
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП щодо однакового застосування понятійно-категоріального 
апарату.

Ключові слова: дія, книжка МДП, митна формальність, митниця відправлення, митниця призначення, операція МДП, проміжна 
митниця.

Статья посвящена характеристике таможенных формальностей с выделением действий, связанных с использованием в междуна-
родных автомобильных перевозках книжки МДП (Carnet TIR). Установлено, что, в зависимости от направления перемещения, украин-
ская таможня может быть таможней места отправления, места назначения или промежуточной таможней, и таможенные формальности, 
связанные с международной перевозкой грузов с применением книжки МДП, значительно отличаются. Предложено внесение изменений 
в Порядок реализации положений Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП относительно 
одинакового применения понятийно-категориального аппарата.

Ключевые слова: действие, книжка МДП, таможенная формальность, таможня отправления, таможня назначения, операция МДП, 
промежуточная таможня.

The article is sanctified to description of custom formalities with the selection of actions that is related to the use in international motor-car 
transportations of Carnet TIR. It is set that depending on direction of moving the Ukrainian custom can be the custom of place of sending, or 
custom of destination, or intermediate custom and the custom formalities related to international transportation of loads with application of Carnet 
TIR differ considerably. It is found out, that for realization of international travelling transportations a ferryman must be admitted to the system 
Carnet TIR, that is custom formalities in relation to the receipt of membership in Association of international motor-car ferrymen of Ukraine, re-
ceipt of admitting to procedure of Carnet TIR and assumption of transport vehicle to transportations must be executed. Certainly, that in the case 
when the Ukrainian custom is the custom of place of sending, in that international transportation begins with applicationof Carnet TIR, two custom 
formalities are executed: registrationof Carnet TIR in the custom of sending; control is on a border. In the case when the Ukrainian custom is the 
custom of destination, in that international transportation closes with application of Carnet TIR, two custom formalities are executed also: control 
on a border; completion of operation of Carnet TIR is in the custom of setting. During communicating transit through custom territory of Ukraine 
of operation of Carnet TIR two custom formalities-control are executed only on a border (both at an entrance on custom territory of Ukraine and 
at departure outside custom territory of Ukraine). Making alteration is offered in Order of realization of positions of Custom convention about 
international transportation ofloads with application of Carnet TIR in relation to identical application of concept-category vehicle.

Key words: action, Carnet TIR, custom formality, custom of sending, custom of setting, operation of Carnet TIR, intermediate custom.

Конвенція  МДП  спрямована  на  полегшення  між-
народних  перевезень  вантажів шляхом  спрощення  про-
цедур  митного  транзиту  та  застосування  системи  між-
народних  гарантій.  Під  час  міжнародного  перевезення 
вантажів у рамках системи МДП не потрібні національні 
митні документи і національна гарантія. Оскільки товари 
перевозяться  в  опломбованих  контейнерах,  вони  прак-
тично не підлягають митному огляду (хоча у виняткових 
випадках  такий  огляд  може  бути  проведений).  Перева-
гами  такої  системи  є менша кількість  затримок під  час 
перетину кордону  і  скорочення загального часу переве-
зення вантажу. На жаль, компаративний аналіз норм на-
ціонального  законодавства  та  Конвенції МДП  до  цього 
часу не проводився.

Дослідження  порядку  здійснення  митного  контр-
олю та митного оформлення на різних видах транспорту 
в  юридичній  літературі  вже  проводилися  неодноразо-
во – це публікації А.А. Германа, Є.В. Додіна, О.О. Зотенко, 
С.А. Трофімова, О.П. Хамходери. Однак переміщення то-
вару через митний кордон України міжнародними автомо-
більними перевезеннями із застосуванням книжки МДП, 
виокремлення  митних  формальностей  у  такому  перемі-
щенні до цього часу не вивчалися. Саме тому метою статті 
є  характеристика митних формальностей  із  виокремлен-
ням дій, пов’язаних із використанням у міжнародних авто-
мобільних перевезеннях книжки МДП.

Нормативною базою для міжнародного автомобільно-
го перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП є 
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП 1975 р. [1], Закон України від 
15 липня 1994 р. «Про участь України у Митній конвенції 
про  міжнародне  перевезення  вантажів  із  застосуванням 
книжки МДП (Конвенції МДП 1975 р.)» [2], Митний ко-
декс  України  [3],  накази  Міністерства  фінансів  України 
від 09 жовтня 2012 р. № 1064 «Про затвердження Порядку 
видачі  свідоцтва  про  допущення  дорожнього  транспорт-
ного засобу до перевезення товарів під митними печатка-
ми та пломбами» [4], від 09 жовтня 2012 р. № 1066 «Про 
затвердження Порядку виконання митних формальностей 
при здійсненні транзитних переміщень» [5], від 20 листо-
пада 2017 р. № 953 «Про затвердження Порядку реалізації 
положень Митної конвенції про міжнародне перевезення 
вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 
1975 р. та Інструкції про заповнення книжки МДП» [6].

Механізм  реалізації  положень  Конвенції  МДП  за-
тверджений  наказом  Міністерства  фінансів  України  від 
20 листопада 2017 р. № 953. Є сенс зупинитися на деяких 
положеннях цього наказу,  а  саме на  застосуванні деяких 
ключових термінів. Операцією МДП є перевезення това-
рів на умовах Конвенції МДП територією України (звер-
таємо  увагу, що  йдеться  виключно  про  територію Укра-
їни).  У  Конвенції  МДП  під  терміном  «операція  МДП» 
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розуміється  перевезення  вантажу  від митниці місця  від-
правлення до митниці місця призначення з дотриманням 
процедури МДП.  Аналіз  ст.  2  Конвенції  МДП  дозволяє 
констатувати обов’язковість перетинання митного/митних 
кордону/кордонів. Наприклад, товар переміщується авто-
мобільним транспортом із використанням книжки МДП із 
м. Кагул Республіки Молдова до м. Вітебськ Республіки 
Білорусь територією України. Звісно, митниця в м. Кагул є 
митницею відправлення, де і починається операція МДП. 
Митниця  в  м.  Вітебськ  є  митницею  призначення,  де  за-
кінчиться операція МДП, а митниці на кордоні Молдови 
і  України,  України  і  Білорусі  є  проміжними  митницями 
(проміжна митниця  –  будь-яка  митниця ДФС,  через  яку 
автотранспортний засіб,  зчеп дорожніх транспортних за-
собів в’їжджає на територію України або виїжджає з неї 
під  час  перевезення  товарів  на  умовах Конвенції МДП), 
причому таких митниць чотири (молдовська митниця на 
виїзд за кордон, українська митниця в’їзду на територію 
України,  українська  митниця  виїзду  за  межі  території 
України, білоруська митниця в’їзду на територію Білору-
сі). Однак аналіз розділу VI Порядку реалізації положень 
Митної  конвенції  про  міжнародне  перевезення  вантажів 
із  застосуванням  книжки  МДП,  затвердженого  наказом 
Міністерства  фінансів України  від  20  листопада  2017  р. 
№ 953, присвяченого оформленню книжки МДП під час 
прохідного транзиту товарів через митну територію Укра-
їни,  свідчить  про  використання  нормотворцем  термінів 
«митниця  відправлення»  для  в’їзду  на  митну  територію 
України  дорожнього  транспортного  засобу  та  «митниця 
призначення» для виїзду за межі митної території України 
дорожнього  транспортного  засобу,  хоча  українські  мит-
ниці  є проміжними митницями. Якщо враховувати  зміст 
терміну  «операція  МДП»  національного  законодавства, 
стає зрозумілим, чому використані терміни «митниця від-
правлення»  та  «митниця  призначення»  замість  терміну 
«проміжна митниця».

Розділ V вказаного Порядку присвячений оформленню 
книжки МДП під час вивезення товарів за межі митної те-
риторії України, в якому митниця на кордоні є не проміж-
ною митницею, а митницею призначення.

Якщо виходити із того, що операція МДП у разі вве-
зення  товару  на  митну  територію  України  починається 
у пункті  в’їзду на митну територію України,  тоді  вже  за 
аналогією нормотворцю необхідно було в розділі IV вка-
заного Порядку, присвяченому оформленню книжки МДП 
під час ввезення товарів на митну територію України, ви-
користовувати  термін  «митниця  відправлення»  замість 
терміну «проміжна митниця».

Відсутність  однакового  застосування  понятійно-кате-
горіального апарату в наказі Міністерства фінансів Укра-
їни  від  20  листопада  2017  р.  №  953  значно  ускладнює 
сприйняття  закріплених у ньому положень,  а  тому реко-
мендуємо Міністерству  фінансів  України  у  найближчий 
термін внести відповідні зміни до аналізованого Порядку.

Відповідно до Конвенції МДП і національного законо-
давства,  залежно  від  напрямку  переміщення,  українська 
митниця може бути митницею місця відправлення, місця 
призначення  або  проміжною  митницею  і,  звісно,  митні 
формальності,  пов’язані  із  міжнародним  перевезенням 
вантажів із застосуванням книжки МДП, значно різнять-
ся. Охарактеризуємо митні формальності, коли українська 
митниця  є  митницею  місця  відправлення,  в  якій  розпо-
чинається  міжнародне  перевезення  з  дотриманням  про-
цедури МДП, за умови, що перевізник вже допущений до 
системи МДП, тобто митні формальності щодо отримання 
членства в Асоціації міжнародних автомобільних переві-
зників України  (далі  – АсМАП України),  отримання  до-
пуску  до  процедури МДП  та  допущення  транспортного 
засобу до перевезень виконані.

Першою митною формальністю є оформлення книж-
ки МДП, яка починається з дії – отримання книжки МДП. 

Відповідно  до  Конвенції  МДП,  книжка МДП  видається 
гарантійним об’єднанням у країні відправлення або в тій 
країні, де власник знаходиться або має постійне місцепе-
ребування.  Відповідно  до  національного  законодавства, 
книжки МДП видаються тільки учасникам АсМАП Укра-
їни, які мають допуск до системи МДП. Якщо держатель 
книжки МДП отримує її вперше, обов’язковим є надання 
фінансової  гарантії  АсМАП  України,  яка  отримала  на-
зву «гарантія допуску» (вноситься в національній валюті 
України  –  у  гривнях  на  рахунок АсМАП України  в  без-
готівковій формі за курсом Національного банку України 
на день перерахування в розмірі, еквівалентному 4 000 до-
ларів США). Також для отримання книжок МДП учасник 
АсМАП України  попередньо  сплачує  вартість  послуг  за 
користування  книжками  МДП  і  зобов’язаний  надати  в 
АсМАП України штамп, у якому вказані його повна назва 
та юридична адреса англійською мовою, номер телефону/
факсу, код ЗКПО та код МСАТ – UKR/066/+ реєстраційний 
номер  в  АсМАП  України.  Аналогічний  штамп  повинен 
знаходитися у перевізника.

АсМАП України встановлює строк дії книжки МДП, 
який не може бути продовжений. Книжка МДП може бути 
прийнята до оформлення першою митницею відправлен-
ня не пізніше кінцевої дати строку її дії. Книжка МДП, за 
якою здійснюється перевезення, є дійсною до завершення 
перевезення на умовах Конвенції МДП [6].

Наступною дією є подання книжки МДП у митницю 
відправлення,  а  також  товаросупровідних  (товаротран-
спортних)  документів  та  відомостей  в  електронному 
вигляді,  джерелом  яких  є  графи  книжки  МДП  та  това-
росупровідні  (товаротранспортні)  документи  на  това-
ри. Відповідна посадова особа митниці перевіряє  статус 
книжки МДП за допомогою автоматизованої системи мит-
ного оформлення «Інспектор», а також:

– перевіряє відповідність електронних відомостей про 
товар  та  транспортний  засіб  комерційного  призначен-
ня  відомостям,  зазначеним  у  представлених  до  митного 
оформлення товаросупровідних (товаротранспортних) до-
кументах, книжці МДП;

– перевіряє цілісність та відповідність даних про митні 
забезпечення митних служб інших держав даним, зазначе-
ним у наданих  товаросупровідних  (товаротранспортних) 
документах;

–  у  разі  потреби  вносить  у  відповідне  поле  електро-
нних відомостей ідентифікаційні ознаки засобів забезпе-
чення ідентифікації, які застосовані митним органом від-
правлення;

– вносить у відповідне поле електронних відомостей 
номер службового посвідчення та номер особистої номер-
ної  печатки  посадової  особи  митниці  відправлення,  яка 
здійснила митний  контроль  цього  товару,  транспортного 
засобу комерційного призначення [5].

Після  закінчення  перевірки  посадова  особа  митниці 
відправлення реєструє книжку МДП в журналі реєстрації, 
що є наступною дією.

Останньою дією є заповнення відповідних граф книж-
ки МДП посадовою особою митниці відправлення, які за-
віряються його відбитком особистої номерної печатки та 
підписом. Обов’язково  відокремлюється  один  відривний 
листок (білий) і заповнюється відповідний корінець.

Перед здійсненням останньої дії обов’язково викону-
ється митна формальність – проведення огляду товару, яка 
закінчується  дією щодо  накладення  митних  забезпечень 
на  дорожній  транспортний  засіб  (зчеп  дорожніх  тран-
спортних засобів).

Наступна митна формальність, яка є останньою у разі 
вивезення  товару  за митний кордон України,  –  контроль 
на кордоні – виконується вже у митниці призначення. Пер-
шою дією є пред’явлення в пункті пропуску через держав-
ний кордон України перевізником дорожнього транспорт-
ного засобу, зчепу транспортних засобів або контейнера з 



128

№ 1/2018
♦

вантажем,  книжки МДП  та  інших  документів  посадовій 
особі митниці. Наступною дією є перевірка статусу книж-
ки  МДП  за  допомогою  автоматизованої  системи  мит-
ного  оформлення  «Інспектор»  та  внесення  посадовою 
особою  митниці  відповідних  відміток  до  книжки  МДП 
з  обов’язковим  відокремленням  другого  листка  книжки 
МДП (зеленого) і заповненням відповідного корінця.

Необхідно зазначити, що за допомогою відривних лис-
тів книжки МДП (їх співставлення) є можливість упевни-
тися в дотриманні операції МДП на території України. Для 
цього митниця відправляє поштою митниці відправлення 
відривний листок, а вже у митниці відправлення звіряють-
ся обидва (зелений та білий) листки (причому така схема 
стосується кожного напрямку переміщення).

Отже,  якщо  українська  митниця  є  митницею  місця 
відправлення, в якій розпочинається міжнародне переве-
зення  з  дотриманням  процедури МДП,  виконуються  дві 
митні формальності: оформлення книжки МДП у митниці 
відправлення та контроль на кордоні.

Кількість митних формальностей може бути більшою. 
Наприклад, у разі оформлення консолідованого вантажу, 
коли здійснюється довантаження в іншій митниці відправ-
лення, другий раз виконується формальність оформлення 
книжки МДП. Деякі  графи  книжки МДП  заповнюються 
не у першій, а в другій митниці відправлення.

Охарактеризуємо  митні  формальності  у  разі,  коли 
українська митниця є митницею місця призначення, в якій 
закінчується операція МДП.

Необхідно  звернути  увагу  на можливість  прийняття 
проміжною митницею рішення про відмову в пропуску 
товарів  на  митну  територію  України.  Книжка МДП  не 
приймається  до  оформлення,  відомості  до  неї  не  вно-
сяться,  книжка МДП  повертається  держателю  разом  із 
карткою відмови у пропуску вантажу на митну  терито-
рію України  [6]. Митна формальність  –  відмова  в  про-
пуску товарів на митну територію України – складається 
з таких дій: подання книжки МДП та документів у про-
міжній митниці; розгляд документів та прийняття рішен-
ня про відмову;  заповнення картки відмови у пропуску 
товарів.

У  пункті  пропуску  через  державний  кордон  України 
у проміжній митниці виконується митна формальність – 
контроль на  кордоні. Під  час  ввезення  товарів  на митну 
територію  України  з  метою  подальшого  їх  поміщення 
у  відповідний  митний  режим  перевізник  подає  книжку 
МДП для оформлення проміжній митниці, що є першою 
дією. Наступною дією є реєстрація посадовою особою цієї 
митниці книжки МДП в журналі реєстрації та перевірка 
її статусу за допомогою автоматизованої системи митного 
оформлення «Інспектор» на відповідність даних, зазначе-
них у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазна-
ченим у  товаротранспортних документах.  За  відсутності 
зауважень посадова особа митниці робить відповідні від-
мітки та записи до книжки МДП та передає перевізнику 
книжку МДП для її подання митниці призначення разом із 
товаротранспортними документами.

Після  прибуття  у митницю призначення  виконується 
митна формальність – закінчення операції МДП. Першою 
дією є пред’явлення перевізником дорожнього транспорт-
ного засобу вантажу, книжки МДП та інших документів. 
Посадова особа митниці призначення реєструє в журналі 
реєстрації  книжку МДП,  невідкладно  вносить  відомості 
про завершення операції МДП до єдиної автоматизованої 
інформаційної системи.

Перед здійсненням останньої дії – поверненням книж-
ки  МДП  –  виконується  митна  формальність  щодо  про-
ведення  митного  огляду,  яка  починається  із  перевірки 
цілісності та відповідності накладених на дорожній тран-
спортний засіб, контейнер, цистерну, інше пристосування 
засобів  забезпечення  ідентифікації.  Після  митного  огля-
ду  книжка МДП  повертається  держателю  книжки МДП 

або уповноваженій ним особі. Відривна частина книжки 
МДП, яка свідчить про завершення операції МДП, збері-
гається у справах митниці призначення.

Під  час  прохідного  транзиту  через  митну  терито-
рію України  виконуються  лише  дві  митні  формальнос-
ті  –  контроль на  кордоні  (причому дії  на  кожній  із  них 
практично  ідентичні), перша  із яких – у митниці в’їзду 
на митну територію України, а друга – в митниці виїзду 
за межі митної території України. У митниці в’їзду здій-
снюються такі дії: подання книжки МДП та документів 
посадовій особі митниці; перевірка статусу книжки МДП 
та  її  реєстрація;  внесення  відміток,  записів  до  книжки 
МДП  (обов’язково  відокремлюється  один  відривний 
листок (білий) і заповнюється відповідний корінець) та її 
передача перевізнику. Такі ж дії виконуються і у митниці 
виїзду, лише з тією різницею, що обов’язково відокрем-
люється  другий  листок  книжки МДП  (зелений)  і  запо-
внюється відповідний корінець. Після пропуску товарів 
за межі митної території України посадова особа митниці 
виїзду вносить до єдиної автоматизованої інформаційної 
системи  інформацію щодо пункту пропуску, через який 
здійснюється вивезення товару за межі митної території 
України,  номер посвідчення  та номер особистої номер-
ної печатки посадової особи, що здійснила пропуск цьо-
го товару, відомості про фактично пропущену кількість 
товару  в  основних  одиницях  виміру  та  відомості  про 
реєстраційний номер транспортного засобу комерційно-
го призначення, який фактично переміщує товари через 
митний кордон України, якщо такі відомості відмінні від 
зазначених в електронних відомостях.

Однак кількість митних формальностей може бути зна-
чно більшою у разі переміщення прохідним транзитом те-
риторією України товару із застосуванням книжки МДП. 
Як правило, митний огляд дорожнього транспортного за-
собу не проводиться. Однак ч. 2 ст. 5 Конвенції МДП пе-
редбачена можливість у виняткових випадках проведення 
огляду  транспортного  засобу,  після  закінчення  якого  на-
кладаються власні печатки та пломби [1] посадової особи 
проміжної  митниці,  що  його  провела  (можливість  вико-
нання формальності, пов’язаною із проведенням митного 
огляду).

Таким  чином,  якщо  українська митниця  є  митницею 
місця  відправлення,  в  якій  розпочинається  міжнародне 
перевезення  із  застосуванням книжки МДП,  виконують-
ся  дві митні формальності:  оформлення  книжки МДП у 
митниці  відправлення  (отримання  книжки  МДП  в  Ас-
МАП  та  заповнення  відповідних  граф;  подання  книжки 
МДП у митницю відправлення; перевірка статусу книжки 
МДП та  її реєстрація;  заповнення книжки МДП посадо-
вою особою митниці відправлення); контроль на кордоні 
(пред’явлення  перевізником  дорожнього  транспортного 
засобу  вантажу,  книжки МДП  та  інших  документів;  пе-
ревірка  статусу  книжки  МДП;  проставлення  відміток  у 
книжці МДП).

Якщо українська митниця є митницею місця призна-
чення, в якій закінчується міжнародне перевезення із за-
стосуванням  книжки МДП,  виконуються  дві  митні  фор-
мальності: контроль на кордоні (ті ж самі дії); закінчення 
операції  МДП  (пред’явлення  перевізником  дорожнього 
транспортного засобу вантажу, книжки МДП та інших до-
кументів; реєстрація книжки МДП та внесення відомос-
тей про її завершення; повернення книжки МДП).

Під  час  прохідного  транзиту  через  митну  територію 
України операції МДП виконуються лише дві митні фор-
мальності – контроль на кордоні (ті ж самі дії, але під час 
виїзду за межі митної території України останньою дією є 
внесення до єдиної автоматизованої інформаційної систе-
ми відповідної інформації).

Запропоновано внесення змін в наказ Міністерства фі-
нансів України від 20 листопада 2017 р. № 953 стосовно 
однакового застосування основних термінів і понять.



129

Юридичний науковий електронний журнал
♦

ЛІТЕРАТУРА
1. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 р. Офіційний вісник 

України. 2007. № 3. Ст. 138.
2. Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 

1975 р.): Закон України від 15 липня 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 33. Ст. 307.
3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552.
4. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними 

печатками та пломбами: наказ Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2012 р. № 1064. Офіційний вісник України. 2012. № 88. Ст. 3581.
5. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень: наказ Міністерства фінансів 

України від 09 жовтня 2012 р. № 1066. Офіційний вісник України. 2012. № 99. Ст. 4027.
6. Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП (Конвенції МДП) 1975 р. та Інструкції про заповнення книжки МДП: наказ Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 р.  
№ 953. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31364.html.

УДК 347.965
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Стаття присвячена аналізу місця адвокатури в правозахисній системі, виявленню її природи як соціального інституту. Досліджено 
взаємозв’язки адвокатури з державою та громадянським суспільством. Автором проаналізовано завдання та функції адвокатури як ін-
ституту громадянського суспільства, взаємодію з державою та громадою.

Ключові слова: адвокатура, правозахисна система, правовий інститут, інститут громадянського суспільства, правова природа.

Статья посвящена анализу места адвокатуры в правозащитной системе, выявлению ее природы как социального института. Иссле-
дованы взаимосвязи адвокатуры с государством и обществом. Автором проанализированы задачи и функции адвокатуры как института 
гражданского общества, взаимодействие с государством и обществом.

Ключевые слова: адвокатура, правозащитная система, правовой институт, институт гражданского общества, правовая природа.

The article is devoted to the analysis of the position of the legal profession in the human rights system, the identification of its nature as a 
social institution. The interrelations of the bar with the state and society are investigated. The author analyzes the tasks and functions of the 
advocacy as an institution of civil society, interaction with the state and society.

Key words: advocacy, human rights system, legal institute, civil society institute, legal nature.

Значна  кількість  праць  у  правовій  науці  присвячена 
дослідженню природи адвокатури, її місця в національній 
правовій  системі,  правовому  регулюванню  адвокатської 
діяльності, що пояснюється особливим призначенням ін-
ституту  адвокатури  та  його  визначальним місцем у  пра-
вовій системі будь-якої демократичної держави. Вченими 
та практиками пропонується і обґрунтовується ціла низка 
пропозицій,  спрямованих  на  удосконалення  організації  і 
діяльності адвокатури як правового інституту, але питан-
ням щодо місця адвокатури саме в правозахисній системі, 
її природи саме як соціального інституту, належності її до 
інститутів  громадянського  суспільства  не  приділяється 
належна увага. Мета даної статті – загострити ці питання 
та спробувати на них відповісти.

Перед  адвокатурою  стоять  три  основні  завдання  пу-
блічного, приватного і громадського характеру, що визна-
чають її функції [1, с. 6–22]. Ці завдання органічно поєдна-
ні між собою, а їх реалізація дає підставу характеризувати 
адвокатуру як інститут громадянського суспільства.

адвокатура як інститут громадянського суспіль-
ства. Говорячи про історичну цінність адвокатури, варто 
зазначити, що вона є системоутворюючим елементом су-
часного громадянського суспільства та правової держави, 
перспективи розвитку яких в Україні пов’язані також  і  з 
перспективами розвитку адвокатури [2, с. 9].

Формування  громадянського  суспільства  нерозривно 
пов’язане з функціонуванням самої держави та її правових 

інститутів. Як зазначає О.В. Синеокий, з моменту форму-
вання держави в сучасному її розумінні право як соціаль-
ний  інститут починає виконувати функцію соціально-ре-
гулюючу  (загальнодержавну)  та функцію реалізації прав 
і свобод людини. Загальнодержавна функція реалізується 
через нормативно-регулюючий механізм держави, в про-
цесі  реалізації  якої функціонально  дещо применшується 
значення функції реалізації прав і свобод людини. Забез-
печення  та  реалізація  прав  і  свобод  людини  є  сутністю 
громадянського  суспільства. Громадянське суспільство  є 
сферою життєдіяльності  індивідів, що не контролюється 
державою. У вітчизняній науковій доктрині велика кіль-
кість праць присвячена дослідженню адвокатури як пра-
вового  інституту,  однак  недостатньо  акцентовано  увагу 
на зв’язку адвокатури з суспільством та вивченні адвока-
тури як основної форми юридичної допомоги населенню  
[3, с. 310–316].

Місце та роль адвокатури в державі, її взаємовідноси-
ни з громадянським суспільством досліджували: Є. Вась-
ковський, А. Козьміних, О. Бойков, С. Гончаренко, Т. Вар-
фоломеєва, О. Святоцький, І. Гловацький, Д. Фіолевський, 
О.В. Синеокий, О. Яновська, С. Сафулько, П. Хотинець, 
В.  Афанасьев,  Н.  Бакаянова,  Т.Б.  Вільчик,  М.  Видря, 
О. Воронов, О. Галоганов, О. Деханов, А. Кучерена, Л. Та-
цій, І. Яртих, Р. Мельніченко та ін.

За радянських часів роль інституту адвокатури в держа-
ві була значно применшена. На сучасному етапі адвокатура  
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розглядається  як  ключовий  інститут  громадянського 
суспільства,  що  вимагає  його  незалежності  та  самовря-
дування.  Сучасні  науковці  ставлять  адвокатуру  в  центр 
системи громадянського суспільства. Так, С.І. Долгошеєв 
особливим  елементом  інституційної  бази  громадянсько-
го  суспільства  визначає  інститут  адвокатури  та  вважає 
його  ядром  правозахисного  механізму,  яке  визначає  со-
ціальне і практичне значення всієї правозахисної системи  
[4, с. 12–48].

Розуміння місця адвокатури в суспільстві можливе за-
вдяки  з’ясуванню  меж  її  взаємодії  з  державою.  Іншими 
словами, зрозуміти юридичну природу адвокатури,  її на-
лежність до того чи іншого інституту можна, дослідивши 
місце  та  взаємозв’язок  її  з  державою  та  громадянським 
суспільством.  Дослідження  правової  природи,  поняття, 
місця  і  ролі  інституту  адвокатури  дозволяє  осмислити 
проблеми правового регулювання адвокатської діяльності, 
правового впливу і соціальної взаємодії держави та грома-
дянського суспільства.

З’ясовуючи  ці  питання,  не  можна  залишити  без  ува-
ги наукову думку Т.Б. Вільчик, яка вважає, що адвокату-
ра  не може  бути  віднесена  до  інституту  громадянського 
суспільства на тій підставі, що діяльність адвокатури ви-
магає незалежності від держави та суспільства, оскільки 
адвокатура може стати на захист інтересів як держави, так 
і громадянського суспільства [5, с. 243–250]. Проаналізує-
мо такий підхід. Для початку зупинимося на організацій-
но-правових особливостях  адвокатури, що визначають  її 
належність до певного інституту.

Поняття  «громадянське  суспільство»  та  розуміння 
його  змісту мінялося  від  античної  Греції  до  сьогодення. 
Громадянське  суспільство  трактувалося  Аристотелем  як 
співтовариство вільних і рівних громадян; у середньовіччі 
і до XVIII ст. розглядалося як синонім поняття «держава»; 
на  сучасному ж  етапі,  коли,  власне,  вже  відбулося  фор-
мування громадянського суспільства, були усвідомлені й 
відмінності між цими поняттями, а також державою і дер-
жавними інститутами. Сьогодні громадянське суспільство 
ототожнюється зі сферою приватних інтересів і потреб, а 
його  існування  та функціонування  нерозривно  пов’язані 
як  із  самою  правовою  державою,  так  і  з  її  інститутами, 
особливо з інститутом адвокатури [6, с. 228–234].

На  думку  В.  Андреєвського,  поняття  «громадянське 
суспільство»  зазвичай  вживається  у  співставленні  з  по-
няттям «держава». Права  і свободи людини є  інструмен-
том  розвитку  цього  суспільства,  його  самоорганізації. 
Формування держави і громадянського суспільства триває 
століттями  і  є  досі  незавершеним.  Від  визнання  держа-
вою основних прав  і свобод людини і громадянина та  їх 
юридичної реалізації залежить розвиток і удосконалення 
важливих  інститутів  громадянського  суспільства.  Через 
інститути демократії і через право, засноване на визнанні 
і гарантіях дотримання прав і свобод людини і громадяни-
на, через створення правозахисної системи громадянське 
суспільство прагне підпорядкувати собі державу, яка стає 
не тільки знаряддям захисту  інтересів будь-якої соціаль-
ної групи, а й засобом досягнення соціального консенсусу 
між класами. Громадянське суспільство є певним соціаль-
ним простором, члени якого пов’язані  і взаємодіють між 
собою та з державою. Це система самостійних і незалеж-
них  від  держави  громадських  інститутів  і  відносин,  які 
покликані  реалізувати приватні  інтереси  і  потреби. Пра-
ва людини  і  громадянське суспільство характеризуються 
спільними закономірностями виникнення і функціонуван-
ня, адже перебувають у нерозривному зв’язку. Такий са-
мий зв’язок існує між державою та людиною і називається 
правом,  а  відносини  між  ними  завжди  мають  правовий 
характер [4, с. 12–48].

Таким  чином,  організаційно-правовою  особливістю 
адвокатури  є  її  дуалістичний  характер,  адже,  з  одного 
боку, вона є невід’ємним елементом державного механіз-

му системи захисту прав людини, оскільки реалізує гаран-
товане державою право особи на правничу допомогу [8], а 
з іншого – здійснює захист прав і свобод людини – члена 
суспільства. Адвокатура надає юридичну допомогу фізич-
ним  та  юридичним  особам,  підприємствам,  установам, 
організаціям, а, отже, суспільству в цілому, що відносить 
її до інститутів громадянського суспільства. Правова при-
рода адвокатури як інституту громадянського суспільства 
розкриває її соціальну і правову цінність, зосереджену на 
вирішенні  найважливіших  завдань  адвокатури  –  захисту 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  юридичних  осіб, 
представлення  їхніх  інтересів,  надання  кваліфікованої 
правової допомоги [9, с. 78–84].

Слушною є думка Т.Б. Вільчик, яка вважає, що виник-
нення  громадянського  суспільства  в  юридичному  розу-
мінні розглядається в міру інституціоналізації сфери при-
ватних інтересів через законодавче визнання суб’єктивних 
прав індивідів. Передумови інституціоналізації громадян-
ського суспільства частково є передумовами, що сприяють 
становленню адвокатури [5, с. 243–244].

Необхідними  умовами  належної  організації  адвока-
тури  є  наявність  в  адвокатури  влади  громадського  кон- 
тролю  –  публічного  фактору  контролю  –  та  формальної 
належності до системи юстиції, яка вимагає дотримання 
принципу адвокатського самоврядування, що є запорукою 
вільної адвокатської діяльності без тиску з боку державної 
влади [7, с. 107–111].

Правова  природа  адвокатури  як  інституту  грома-
дянського  суспільства  змістовно  розкрита  І.Н.  Чорним. 
Дослідником  сформульовано  два  основні  доктринальні 
підходи  до  розуміння  правового  статусу  адвокатури:  як 
окремого  елемента  громадянського  суспільства  та  як мі-
рила  рівня  розвитку  і  демократичності  суспільства.  Ад-
вокатура  як  інститут  громадянського  суспільства,  реалі-
зуючи  свої  основні  функції  (захист  і  представництво),  з 
одного боку,  забезпечує захист прав,  свобод та  законних 
інтересів особистості, а з іншого – має можливість впли-
вати  на  державну  владу  в  публічно  значущих  питаннях, 
використовуючи  професійні  знання,  вміння  та  досвід. 
Значення  адвокатури  як  інституту  громадянського  сус-
пільства в сучасних умовах падіння моральних цінностей 
та  культурного  рівня  суспільства  значно  зростає,  адже 
повністю  відповідає  напрямку  правової  політики  щодо 
вдосконалення правових  засад  державного  і  суспільного 
життя. Рівень розвитку громадянського суспільства зале-
жить від рівня правової  захищеності особистості,  а стан 
законності є фактором, що визначає стабільність правових 
відносин.  У  динаміці  розвитку  сучасного  світу  інститут 
адвокатури  є  фундаментом  громадянського  суспільства. 
Без розуміння сутності та природи адвокатури неможливо 
оцінити всю систему складних економічних, політичних, 
соціальних та міжнародних відносин [10, с. 10–15].

Зацікавлення  науковців  та  практиків  дослідженням 
адвокатури  також  пояснюється  взаємозалежністю  цьо-
го  інституту  з  громадянським  суспільством.  На  думку 
С.А. Авакьяна, громадянське суспільство існує тоді, коли 
забезпечено певний рівень економічного, соціального, ду-
ховно-морального,  міжособистісного  й  інформаційного 
стану [11, с. 13]. Виконання адвокатурою найважливішої 
її функції – захист прав і свобод людини і громадянина – є 
запорукою розвитку громадянського суспільства.

Ще  одним  дослідником,  Д.В.  Ануфрієвим,  на  основі 
аналізу  різних  підходів  до  розуміння  поняття  «інститут 
громадянського  суспільства»  зроблено  висновки, що  під 
інститутом  громадянського  суспільства  варто  розуміти 
його структурний елемент, що володіє певною самостій-
ністю та незалежністю, діє відповідно до властивих йому 
методів,  керуючись  конституційно  визначеними принци-
пами, та переслідує єдині для громадянського суспільства 
цілі. Інститут адвокатури у такому суспільстві сприяє ви-
знанню  членами  громадянського  суспільства  верховен-
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ства закону та побудови моделі поведінки в рамках закону. 
Адвокатура  виступає  невід’ємним  елементом  побудови 
правової  держави,  що  є  однією  з  ознак  громадянського 
суспільства і однією з політичних гарантій виконання ін-
ститутами громадянського суспільства своїх функцій. Ре-
алізація громадянським суспільством своїх публічно-пра-
вових інтересів є можливою через здійснення інститутом 
адвокатури своїх публічно-правових функцій у взаємодії 
з  іншими  інститутами  громадянського  суспільства.  Дер-
жава, зацікавлена у розвитку громадянського суспільства, 
зобов’язана  сприяти  діяльності  інституту  адвокатури  
[11, с. 23–25].

Для  з’ясування  природи  адвокатської  діяльності  слід 
визначити  формальні  та  функціональні  принципи  адво-
катської  діяльності.  С.С.  Колобашкіна  до  системи  ознак 
адвокатської  діяльності  відносить:  особливий  зміст  ад-
вокатської діяльності, який полягає у наданні юридичної 
допомоги  особам;  особливого  суб’єкта  здійснення  адво-
катської  діяльності,  тобто  фахово-підготовлену  особу; 
особливих  адресатів  адвокатської  діяльності  –  суб’єктів 
права, які потребують юридичної допомоги; незалежність 
адвокатури;  професіоналізм;  публічність;  некомерційну 
основу;  оплатність  адвокатської  діяльності. Такі  систем-
ні ознаки адвокатської діяльності, як публічність та неко-
мерційність, відносять її до особливих суб’єктів правової 
системи держави [12, с. 140–144].

Адвокат  є  єдиним  суб’єктом  права,  який  надає юри-
дичну допомогу, адже ні фахівці, ні  інші посадові особи 
ніякої  юридичної  допомоги  не  надають.  Їхня  діяльність 
зводиться виключно до правової допомоги або, як ствер-
джує А.І. Бугаренко, до квазіюридичної допомоги в разі 
судового  або  іншого  представництва,  оскільки  правова 
допомога  найчастіше  пов’язана  з  роз’ясненням  чинного 
законодавства  без  подальшого  аналізу  справи  та форму-
вання правової позиції у справі, окреслення шляхів вирі-
шення правової проблеми [13, с. 18–20]. Таке положення 
адвоката також визначає його особливе місце як у державі, 
так і в суспільстві.

Незважаючи на те, що в розвитку національних адво-
катур  держав  Європи  більше  спільного,  ніж  відмінного, 
законодавство  по-різному  визначає  питання  юридичної 
природи  адвокатури  та  її  належність  до  громадянського 
суспільства.  Зокрема,  у  Російській Федерації  законодав-
цем регламентовано адвокатуру як професійне об’єднання 
та інститут громадянського суспільства, який не належить 
до системи органів державної влади та місцевого самовря-
дування [14].

Соціальна природа адвокатури. Належність адвока-
тури до інститутів громадянського суспільства визначає її 
особливу  соціальну роль  та призначення. Природа  адво-
катури  як  соціального  інституту  визначається  змістом  її 
діяльності,  який полягає  у  наданні юридичної  допомоги 
населенню.  Коли  йдеться  про  «юридичну  допомогу»,  в 
літературі використовуються декілька термінів-синонімів 
цього поняття – «правнича допомога», «юридична допо-
мога»,  «кваліфікована  юридична  допомога»,  «юридичне 
чи  правове  обслуговування»,  «юридичні  чи  правові  по-
слуги». Таке широке термінологічне застосування даного 
поняття  та  різна  їхня  правова  природа  свідчать  про  від-
сутність  єдиного  розуміння  на  термінологічному  рівні 
сутності адвокатської діяльності [12, с. 113–134].

Цінність  адвокатури  як  соціального  інституту  прояв-
ляється також у рамках правовідносин, учасником яких є 
адвокатура, які можуть мати як публічно-правовий, так  і 
приватно-правовий характер [4, с. 98].

Соціальний характер  адвокатури  полягає  в  тому, що 
вона здійснює спеціально-правовий та загально-ідеологіч-
ний вплив на соціум. Адвокатура є визначальним чинни-
ком рівня суспільного розвитку та культури. Соціальним 
завданням адвокатури є забезпечення належного культур-
ного  та  морального  рівня  суспільства.  Виконання  цього 

завдання є можливим за умови високого професіоналізму 
та  компетентності  самих  адвокатів,  що  є  однією  з  умов 
реформування правової системи України в напрямку удо-
сконалення системи захисту прав і свобод людини та за-
безпечення гарантованого Конституцією України права на 
професійну правничу допомогу [8]. На думку Т. Гарасимі-
ва, рівень професіоналізму адвоката визначається рівнем 
зрілості його професійної культури. Професіоналізм – це 
сукупність професійно-особистісних характеристик, зміс-
том яких є професійна культура та адвокатська етика, що 
характеризують  механізм  формування  та  реалізації  про-
фесіоналізму в адвокатурі [15, с. 152–154].

Зазначимо, що професійно-особистісні якості адвоката 
формуються під впливом зовнішніх та внутрішніх факто-
рів. Адвокат як член соціуму знаходиться у нерозривному 
зв’язку  з  громадянським  суспільством,  а,  отже,  останнє 
здійснює  зовнішній  вплив  на  свідомість  адвоката.  Фор-
мування,  розвиток  чи  регрес  суспільства  безпосередньо 
відображається  на  здатності  адвоката  до  формування  та 
вироблення в собі глибокої компетенції та високого про-
фесіоналізму. Щодо внутрішніх факторів, то йдеться про 
діяльність індивіда, де формуючими факторами є психіч-
ний та емоційний стан особи, природні та фізичні здібнос-
ті і навички.

Розвиток  громадянського  суспільства,  реформування 
правової  системи  України  та  національне  утвердження 
держави на арені європейських держав з високим рівнем 
системи захисту прав і свобод людини залежить і від про-
фесійного  рівня  адвокатів  та  їхніх  моральних  і  етичних 
цінностей.  По-перше,  адвокат  як  індивід  та  особистість 
є  членом  громадянського  суспільства;  по-друге,  грома-
дянське  суспільство  є  складовим  елементом  держави; 
по-третє,  держава  наділяє  адвокатуру функцією надання 
професійної правничої допомоги, визначаючи її одним із 
елементів у механізмі системи захисту прав людини. Та-
кий зв’язок усіх зазначених явищ доводить вплив адвока-
тури на громадянське суспільство та саму державу.

Публічно-правова природа адвокатури. Діяльнос-
ті  адвокатури  притаманний  публічно-правовий  характер. 
Така  природа  адвокатури  вимагає  чіткого  врегулюван-
ня  її  взаємовідносин  із  органами  державної  влади.  За 
своєю  юридичною  природою  адвокатура  є  корпорацією 
публічного  права.  У  римському  праві  поняття  корпора-
ції  публічного  права  трактувалося  як  юридична  особа 
і  суб’єкт  права  з  певними  повноваженнями  і  особливим 
статусом. Така категорія юридичної особи, сформульова-
на римським правом, передбачала діяльність виключно у 
публічному праві та єдину волю під час виконання своїх 
функцій. Отже,  властивості  корпорації  публічного права 
як суб’єкта цивільного правообігу прямо стосуються ви-
значення статусу адвокатури та відповідають її юридичній 
природі в теоретичному та практичному аспектах. Органі-
заційна форма адвокатури за своїм змістом розкриває її як 
установу публічного права  [7,  с.  107–111]. Водночас,  ад-
вокатура є унікальним юридичним явищем та єдиною ор-
ганізацією, яка виконує державну, тобто публічно-правову 
функцію, але є незалежною від держави. Дотримання дер-
жавою  принципу  незалежності  адвокатури  є  запорукою 
належного функціонування цього інституту [9, с. 78–84].

Публічний  характер  адвокатської  діяльності,  її  неза-
лежність,  самоврядність,  соціальне  призначення,  належ-
ність  до  інститутів  громадянського  суспільства,  непід-
приємницька основа та її головне призначення – надання 
кваліфікованої юридичної допомоги фізичним  і юридич-
ним  особам  з  метою  захисту  їх  прав,  свобод  і  законних 
інтересів, що забезпечує доступ до правосуддя – є озна-
ками, які формують адвокатуру як інститут та визначають 
її місце в системі інститутів громадянського суспільства.

Місце адвокатури в системі правозахисної діяль-
ності. Правозахисна система складається з багатьох еле-
ментів та визначає способи, методи та напрямки захисту 
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прав людини і громадянина в державі. Правовою приро-
дою захисту прав людини є сукупність нормативно-право-
вих засобів і юридичних властивостей правозахисної сис-
теми, яка відображає найважливіші її особливості.

І.С. Долгошеєва у своєму дослідженні, присвяченому 
адвокатурі, правозахисну систему визначає як структуро-
вану та ієрархічно побудовану сукупність правових явищ, 
які характеризують напрямки, засоби, способи і ефектив-
ність захисту прав людини в національній правовій систе-
мі та в Європі [4, с. 22–23]. Адвокатура, власне, і є складо-
вим елементом такої системи.

Юридичну  природу  правозахисної  діяльності  визна-
чають  правові  та  інші  важливі  особливості  даного  яви-
ща.  Водночас,  юридичну  природу  захисту  прав  людини 
розглядають  як  сукупність  нормативно-правових  засобів 
і  юридичних  властивостей  правозахисної  системи,  яка 
відображає найважливіші  її особливості. Такі властивос-
ті характеризують захист прав людини як цілісне, норма-
тивно  регламентоване  та  врегульоване  явище  та  визна-
чають  зв’язок між  правом  особи  на  захист  та  здатністю 
правозахисної  системи  впливати на  діяльність  суб’єктів, 
які, відповідно до  їхніх повноважень, є елементами пра-
возахисної  системи  та  виконують функцію  захисту.  Тож 
дослідження  юридичної  природи  та  з’ясування  сутності 
захисту прав людини є можливим в аспекті нормативно-
правових підстав засобів реалізації права людини на пра-
вовий захист, які в сукупності і утворюють правозахисну 
систему.  Правовими  підставами  засобів  реалізації  права 
людини на юридичний захист є конституції, міжнародні і 
національні засоби захисту прав людини [4, с. 23–28].

Право на правову допомогу є самостійним видом прав 
людини,  який  у  правозахисній  системі  відіграє  важливу 
роль,  адже  містить  в  собі  основний  інструмент  захисту 
кожної держави та міжнародної спільноти – право людини 
на правовий захист. Реалізація конституційно-передбаче-
ного права на  захист покладена на  адвокатуру, що пояс-
нює  її  центральне місце  в  правозахисній  системі,  діяль-
ність якої зумовлює розвиток правозахисного механізму в 
державі. Держава повинна забезпечити законодавчу регла-
ментацію відповідних прав людини на захист та організу-
вати засоби їх реалізації.

Базовими  системоутворюючими  цінностями  Україн-
ської держави є побудова досконалої правозахисної систе-
ми, яка б забезпечувала та захищала права і свободи людини, 
що є неможливим без удосконалення законодавчої основи 
забезпечення захисту прав  і  свобод людини та окремих  її 
елементів. Система забезпечення та захисту прав і свобод 
людини є цілісним механізмом, який є конституційно вре-
гульованим та вміщує сукупність взаємодіючих елементів 
правового  механізму,  до  яких  належать:  правозахисна  ді-
яльність та політика; правозахисні відносини; суб’єкти, які 
здійснюють правозахисну діяльність; правозахисні норми, 
що регулюють цю діяльність; принципи захисту основних 
прав і свобод людини і громадянина [16, с. 1–2]. Адвокатура 
є одним  із основних  інституційних елементів системи за-
безпечення та захисту прав і свобод людини.

Необхідно наголосити на тому, що правозахисна систе-
ма України є сукупністю як державних, так і недержавних 
інститутів, які сформувалися внаслідок взаємодії держави 
та громадянського суспільства, основною метою яких є за-
хист прав  і свобод людини  і громадянина. Правозахисна 
система  є  одним  із  основних  елементів  громадянського 
суспільства.  Головним  її  завданням  є  професійна  діяль-
ність, пов’язана з виникненням, припиненням, відновлен-
ням та захистом прав і свобод людини, а найважливішими 
елементами – правоохоронні та правозахисні органи та ін-

ститути, які забезпечують дотримання та захист цих прав 
і  свобод. Правозахисна функція  держави  є  центральною 
функцією, яка здійснюється у правоохоронній формі та є 
сукупністю заходів правового характеру, спрямованих на 
захист прав і свобод людини і громадянина [16, с. 9–10].

Ще однією організаційно-правовою особливістю адво-
катури  є  її  належність до правоохоронних органів Укра-
їни,  адже  правова  природа  адвокатури  відносить  її  до 
суб’єктів, що здійснюють правоохоронну діяльність дер-
жави та володіють статусом правоохоронного інституту 
недержавної природи. Отже, адвокатура наділена функці-
ями  правоохоронної  діяльності  [17,  с.  7–16]. Щоправда, 
в Україні  відсутня  конституційна  регламентація  поняття 
правоохоронного органу та її системи, що не дозволяє на 
законодавчому рівні віднести інститут адвокатури до пра-
воохоронних органів України.

Також  розуміння  місця  адвокатури  в  системі  право-
захисної діяльності є неможливим без з’ясування її місця 
у  судовій  системі.  У  національній  правовій  доктрині  це 
питання  є  дещо  дискусійним.  Так,  О.З.  Хотинська-Нор, 
підтримуючи позицію С.В. Прилуцького, вважає, що ад-
вокатура,  так  само  як  суд  і  прокуратура,  є  самостійним 
інститутом правосуддя з особливим гармонізованим ста-
тусом,  володіє  самостійними  процесуальними  функція-
ми, які є уніфікованими, та забезпечує реалізацію судової 
влади.  Будучи  елементом  правосуддя,  адвокатура  дозво-
ляє судовій системі функціонувати на засаді змагального 
судочинства,  яке діє в Україні, без чого судді не можуть 
самостійно  здійснювати  судову  владу.  Демократичний 
розвиток  судової  влади  є  можливим  за  умови  поєднан-
ня усіх  інституцій, що належать до системи судових ор-
ганів,  органів  публічного  обвинувачення  та  адвокатури  
[18,  с.  24–27].  Отже,  інститут  адвокатури  належить  до 
системи правових  інституцій,  які  є  складовою частиною 
судової системи України, взаємодіють між собою та забез-
печують реалізацію судової влади, функціонування судо-
вої системи в Україні.

З нашого дослідження можна зробити такі висновки:
1. Інститут адвокатури знаходиться в центрі взаємовідно-

син між державою і громадянським суспільством та є неза-
лежним суб’єктом і одним із головних елементів правозахис-
ної  системи, яка діє в державі  та  є  способом захисту прав 
членів соціуму. Члени адвокатської спільноти є представни-
ками громадянського суспільства, які в силу своїх професій-
них навичок здійснюють захист, представництво та надають 
інші види правової допомоги членам суспільства.

2. Розвиток громадянського суспільства залежить від на-
лежного  рівня  державного  регулювання  суспільних  відно-
син, а розвиток держави та її інституцій залежить від рівня 
розвитку громадянського суспільства, яке розвивається тіль-
ки  за умови високого рівня культури та  відповідних,  ство-
рених  державою,  умов  для  «демократичного»  соціального 
мислення. Адвокатура  не  може  існувати  без  таких  умов  у 
суспільстві, але й розвиток громадянського суспільства не-
можливий без розвитку адвокатури як його інституту.

3. Адвокатура є самостійним та особливим елементом 
правозахисної  системи.  Вона  є  центральним  елементом 
правозахисної  системи  та  публічно-правовим  інститутом 
громадянського суспільства.

4. Основним завданням адвокатури є захист прав і сво-
бод  людини  як  індивіда  та  громадянського  суспільства  в 
цілому. Її завданням також є забезпечення належного куль-
турного та морального рівня суспільства.

5.  Адвокатура  є  особливим  елементом  інституційної 
бази громадянського суспільства [19], інструментом дійсної 
демократії [20].
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STATE TAX POLICY AS A THEORETICAL AND LEGAL CATEGORY
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У статті проводиться аналіз теоретичних засад податкової політики через наукові концепції та теоретичні погляди щодо здійснення 
державою податкової політики; визначення місця податкової політики в загальнодержавній політиці; визначення цілей, завдань та прин-
ципів податкової політики як окремого виду державної політики.

Ключові слова: податкова політика, державна податкова політика, загальнодержавна політика, цілі податкової політики, завдання 
податкової політики, принципи податкової політики.

В статье проводится анализ теоретических аспектов налоговой политики через научные концепции и теоретические взгляды от-
носительно осуществления государством налоговой политики; разграничение понятий «налоговая система» и «налоговая политика»; 
определение места налоговой политики в общегосударственной политике.

Ключевые слова: налоговая политика, государственная налоговая политика, общегосударственная политика, цели налоговой по-
литики, задачи налоговой политики, принципы налоговой политики.

The article analyzes the theoretical basis of tax policy through the examination of scientific concepts and theoretical views on the implemen-
tation of the state tax policy; definition of the place of tax policy in the national policy, as well as the determination of goals, tasks and principles 
of tax policy as a separate form of state policy.

Key words: tax policy, state tax policy, national policy, goals of tax policy, tasks of tax policy, principles of tax policy.

На сьогодні питання оподаткування є досить актуаль-
ним. Як науковці,  так  і практики постійно дискутують  з 
приводу необхідності існування певного податку чи його 
ліквідації,  а  також корегування елементів оподаткування 
(збільшення чи зменшення ставок, зняття чи необхідності 
введення пільг та ін.) певного податку. Багато уваги при-
діляється і заходам, які необхідні для ефективного функ-
ціонування конкретного виду податку чи збору. На жаль, 
за цією конкретикою залишається поза увагою те, що всі 
ці  заходи  є  частиною  єдиного  цілісного  процесу,  а  саме 

податкової політики як однієї з базисних частин загально-
державної політики.

Податкова політика в області прямого оподаткування 
впливає на підприємницьку активність і на темпи еконо-
мічного зростання. Податкова політика в галузі непрямо-
го оподаткування позначається на  інфляційних процесах 
в  суспільстві.  Всі  ці  процеси  мають  системоутворююче 
значення  для  формування  і  здійснення  державної  полі-
тики. Ефективно налагоджена податкова політика сприяє 
ефективному  функціонуванню  бюджетної,  фінансової, 
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грошово-кредитної,  соціальної  та  інших  складових  час-
тин  загальної  політики  держави.  Будь-який  із  напрямків 
державної політики потребує фінансового забезпечення, а 
основним фінансовим джерелом державних витрат у су-
часному суспільстві є податки, надходження яких можли-
ве лише за наявності чітко виваженої та логічно обґрунто-
ваної податкової політики на державному рівні.

Зважаючи на це, категорія «податкова політика» пови-
нна бути досконально досліджена в теоретичному та вива-
жена і збалансована в концептуальному плані, закріплена 
на законодавчому та ефективно впроваджена на практич-
ному рівні.

У  вітчизняній  науковій  літературі  не  існує  єдиного 
підходу щодо визначення поняття та розуміння суті тако-
го важливого суспільного явища,  як державна податкова 
політика. Це зумовлено складністю змісту державної по-
даткової  політики,  що  поєднує  в  собі  економічний,  фі-
нансовий,  соціальний,  управлінський,  правовий  та  інші 
аспекти. Зокрема, питання державної податкової політики 
перебувають у сфері наукових досліджень представників 
різних наук, а саме: економічної теорії, державного управ-
ління, багатьох галузей права та ін.

Найбільш детально категорію податкової політики до-
сліджували в  своїх працях саме економісти. Необхідність 
державного впливу на економіку найбільш глибоко і зміс-
товно  обґрунтував  англійський  економіст  Джон Мейнард 
Кейнс. Дослідження даних питань простежується і в робо-
тах  сучасних вчених-економістів О.Д. Василика, Л.І. Дід-
ківської,  Л.С.  Головко,  Б.А.  Гаєвського  та  ін.  Досліджу-
ють  дану  тему  і  вчені-юристи,  зокрема  В.Б.  Авер’янов, 
В.Г. Атаманчук, О.Ф. Андрійко, Д.А. Бекерська, І.П. Бутко, 
О.Д. Василик, Л.К. Воронова, Н.В. Воротіна, Н.К.  Ісаєва, 
С.Т. Кадькаленко, Л.В. Коваль, Ю.І. Крегула, М.П. Кучеря-
венко, Н.Р. Нижник, В.М. Опарін, В.Ф. Опришко, П.С. Па-
цурківський, В.П. Печуляк, Г.О. П’ятаченко, В.М. Федосов.

Метою статті  є обґрунтування теоретичних засад по-
даткової політики як окремого, самостійного виду загаль-
нодержавної політики.

Перший концептуальний підхід до побудови держав-
ної  податкової  політики,  як  вже  зазначалося,  пов’язаний 
з  ім’ям  англійського  економіста Дж. М. Кейнса. У  своїй 
праці «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» він 
показав,  що  ринковому  механізму  вільної  конкуренції 
властивий ряд недоліків, які не дозволяють реалізуватися 
принципу саморегулювання економіки. Кейнс довів необ-
хідність  державного  впливу на  процеси формування по-
питу та пропозиції.

Його  розробки  лягли  в  основу  кейнсіанської  теорії, 
фундаментальним  положенням  якої  є  твердження,  що 
ринок сам по собі не може забезпечити повної економіч-
ної  стабільності,  а  тому держава  зобов’язана відігравати 
активну  роль  у  регулюванні  економічних  відносин.  Для 
цього потрібно проводити відповідну державну політику, 
ефективно використовуючи економічні, правові та адміні-
стративні  важелі. У  кейнсіанської  теорії  важлива  роль  у 
системі інструментів державного регулювання економіки 
відводиться податкам, податковій політиці. Кейнс обґрун-
тував необхідність проведення державою активної подат-
кової політики.

Держава  повинна  свідомо  маніпулювати  величиною 
податкових ставок, податковими пільгами в різних фазах 
економічного  циклу  з  метою  відновлення  порушеного 
співвідношення  попиту  і  пропозиції  на  ринку.  Таке  сві-
доме маніпулювання податками залежно від завдань дер-
жави  в  кожній фазі  економічного  циклу  отримало  назву 
дискретної податкової політики. Залежно від поставленої 
мети, дискретна податкова політика може бути стимулю-
ючою або стримуючою. У період кризових явищ в еконо-
міці держава проводить стимулюючу податкову політику: 
знижує  ставки  податків,  розширює  податкові  пільги.  Це 
дозволяє  залишити  у  суб’єктів  господарювання  більшу 

частину  отриманого  ним  доходу,  який  буде  інвестовано 
в  економіку.  Одночасно  держава  збільшує  свої  витрати. 
У період високого зросту з метою недопущення перегріву 
економіки і наступної кризи держава повинна проводити 
стримуючу податкову політику, тобто підвищувати подат-
ки і скорочувати податкові пільги. Такі заходи призведуть 
до скорочення  заощаджень,  інвестицій  і,  як наслідок, до 
уповільнення темпів економічного зростання. Стримуюча 
податкова політика супроводжується зниженням держав-
них витрат.

Таким  чином,  на  думку Дж. Кейнса,  сильна  держава 
активно використовує податки як засіб впливу на економі-
ку, забезпечує сильну і розвинену економіку.

Інший підхід до податкової політики пропонує неокла-
сична  школа  (неоліберальна  економічна  концепція),  яка 
виходить з того, що держава повинна забезпечити усунен-
ня перешкод, що заважають дії законів вільної конкурен-
ції.  На  думку  представників  неокласичної  теорії,  ринок 
здатний до саморегулювання та забезпечення економічної 
рівноваги,  йому  не  потрібне  втручання  ззовні.  Державі 
відводиться пасивна роль у регулюванні економічних про-
цесів. У ринковій економіці присутні «вбудовані стабіліза-
тори», які забезпечують саморегулювання ринку. Вбудова-
ний стабілізатор – це будь-яка фактор, який має тенденцію 
збільшувати попит у період спаду (або скорочувати попит 
у період економічного підйому) без необхідності застосу-
вання будь-яких спеціальних заходів із боку політиків. До 
таких вбудованих стабілізаторів належать ціна, зарплата, 
відсоток і податки [1].

Таким чином, згідно з доктриною неокласичної теорії, 
державній політиці, в т. ч. і податковій, відводиться пасив-
на  роль. Незалежно  від  ролі  держави,  в  обох  цих  теорі-
ях податкова політика розглядається як складова частина 
економічної політики держави.

У більшості сучасних підходів цю тенденцію збереже-
но. Цю позицію відстоюють О.Д. Данілов та Н.П. Фліссак, 
які  вважать, що «державна податкова політика є  складо-
вою частиною економічної політики держави»  [2,  c. 45]. 
Аналогічне твердження знаходимо і в працях В.І. Полю-
ховича: «податкова політика набуває першочергового зна-
чення у формуванні фінансової  і бюджетної політики і є 
основною складовою частиною економічної політики за-
галом» [3, с. 47].

Даний підхід навіть законодавчо закріплено. Так, Гос-
подарський  кодекс  України  в  ст.  10  одним  із  основних 
напрямків  економічної  політики  держави  визначає  по-
даткову політику. Обґрунтовуючи дане твердження, зако-
нодавець визначає, що податкова політика спрямована на 
забезпечення економічно обґрунтованого податкового на-
вантаження на  суб’єктів  господарювання,  стимулювання 
суспільно  необхідної  економічної  діяльності  суб’єктів,  а 
також дотримання принципу соціальної справедливості та 
конституційних гарантій прав громадян під час оподатку-
вання їх доходів.

Погодитися з даним твердженням дуже важко, виходя-
чи з розуміння економічної політики. Так, Економічна ен-
циклопедія дає визначення, що економічна політика – це 
комплекс  економічних  цілей  і  заходів  держави  та  уряду, 
які  забезпечують  вирішення довготермінових  (стратегіч-
них) та короткотермінових (тактичних) завдань розвитку 
економічної системи відповідно до інтересів країни і вті-
люється в економічній програмі. Основними її елемента-
ми  є  фінансово-кредитна,  бюджетна,  науково-технічна, 
структурна,  соціальна,  інвестиційна,  аграрна,  регіональ-
на, зовнішньоекономічна політика [4].

Податкову складову частину не включено до елементів 
економічної політики,  і це логічно, адже податкова полі-
тика  і  її  складники не можуть бути  заходами  з розвитку 
економічної системи держави.

Інші науковці відносять податкову політику до еконо-
мічної  опосередковано.  Так,  не  зараховуючи  податкову 
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політику безпосередньо до економічної, вони вважають її 
частиною певних складників економічної політики, а саме 
бюджетної чи фінансово-кредитної.

Другу  групу  представляють  науковці,  які  вважають 
державну податкову політику складовою частиною фінан-
сової  політики  держави.  Одним  із  прихильників  такого 
погляду  є  О.Д.  Василик,  який  у  своїх  працях  розглядає 
фінансову політику держави як сферу діяльності законо-
давчої та виконавчої влади, яка включає заходи, методи і 
форми організації та використання фінансів для забезпе-
чення  її  економічного  і  соціального розвитку. Фінансова 
політика  держави,  на  його  думку,  передбачає  такі  само-
стійні  складові  частини:  бюджетну,  податкову,  кредитну, 
грошову,  валютну,  інвестиційну  політику,  а  також  певні 
напрями в галузі страхування, державного боргу, фондо-
вого ринку, співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями [5, с. 51].

Такий погляд поділяє В.П. Кудряшов, а також П.І. Юхи-
менко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник які виділяють в дер-
жавній фінансовій політиці бюджетну, податкову, кредит-
ну,  інвестиційну  та  валютну  [6,  с.  208–213].  Податкову 
політику  автори розглядають як одну  із форм державної 
фінансової політики.

Державна фінансова політика – це сукупність заходів 
держави з організації та використання фінансів для забез-
печення економічного й соціального розвитку країни. Го-
ловна мета фінансової політики держави полягає у підви-
щенні рівня суспільного добробуту шляхом оптимального 
розподілу ВВП між галузями національної економіки, со-
ціальними  групами  населення  та  окремими  територіями 
[6, с. 208–213].

Дане визначення дає чітке розуміння того, що податко-
ва політика тісно пов’язана з державною фінансовою по-
літикою. Однак стверджувати, що вони співвідносяться як 
частина і ціле, ми не можемо.

Третю  групу  вчених  складають  теоретики,  які  ви-
діляють  бюджетно-податкову  (фіскальну)  політику  як 
окремий вид державної економічної політики; бюджетна 
та податкова політика утворюють один, неподільний вид 
державної економічної політики – фіскальну. Представни-
ками цієї групи є Л.І. Дідківська та Л.С. Головко [7, c.101].

Як приклад, В.М. Федосов, В.М. Опарін та Г.О. П’ята- 
ченко дають таке визначення податкової політики: «Подат-
кова політика – діяльність держави у сфері встановлення 
та стягнення податків,  зокрема з формування державних 
доходів за рахунок постійних і тимчасових джерел, вста-
новлення видів податків, платежів, об’єктів, ставок, пільг, 
механізму зарахування» [9].

Погодитися  з  даним  визначенням  не  можна,  адже  в 
ньому податкова політика зводиться до фіскальної, метою 
якої є лише встановлення джерел наповнення у необхідній 
кількості дохідної частини відповідних бюджетів. Це веде 
до занадто вузького розуміння самого поняття «податкова 
політика».

Аналізуючи  даний  підхід,  потрібно  погодитися  з 
О.М. Корецьким,  який  зазначає, що об’єднання бюджет-
ної та податкової політики в єдиний вид державної еконо-
мічної політики є не зовсім виправданим. Будь-який вид 
або напрям державної економічної політики повинен ба-
зуватися на відповідних принципах, виконувати визначені 
завдання та бути спрямованим на досягнення поставленої 
мети.

За  відсутності  розмежування  бюджетної  і  податкової 
політики держави виникає логічне питання: чи може процес 
справляння податків та інших обов’язкових платежів базу-
ватися на принципах, які покладені в основу використання 
й перерозподілу коштів, що мобілізуються для виконання 
державою своїх функцій. Напевно, ні. Бюджетна політика 
та податкова політика держави базуються на принципах, 
які  різняться  між  собою,  оскільки  спрямовані  на  вико-
нання різних завдань  і мають різну мету  [8, c. 207–208].  

Тому об’єднання цих двох видів в єдину фіскальну політи-
ку не має достатніх теоретично обґрунтованих аргументів.

Можна виділити і четверту групу науковців, які розгля-
дають податкову політику як один зі складових елементів 
бюджетної політики, аргументуючи це тим, що від ураху-
вання особливостей податкової політики держави під час 
розрахунку податкових надходжень до бюджету залежить 
своєчасність та повнота фінансування державних витрат, 
наявність чи відсутність дефіциту і профіциту державного 
бюджету. I навпаки, передбачені державні витрати мають 
бути  повністю  покриті  доходною  частиною  державного 
бюджету, тобто бюджетна політика (політика «державно-
го фінансування») повинна бути підкріплена відповідною 
фінансовою базою, формування якої забезпечує податкова 
політика [8, c. 209].

Потрібно зазначити, що даний підхід завдає найбіль-
шої шкоди як податковій, так і бюджетній системі держави 
як базовим категоріям податкової та бюджетної політики і 
призводить до нестабільності у фінансовій та економічній 
сферах.

Такий підхід, свідомо чи не свідомо, використовується 
в бюджетному процесі, що призводить до щорічного коре-
гування податкової  системи  з метою  знаходження нових 
надходжень  для  забезпечення  наповнення  дохідної  час-
тини  бюджету. Постійне  втручання  в  податкову  систему 
порушує один із основних принципів її діяльності – ста-
більність  як  забезпечення  незмінності  податків  і  зборів 
(обов’язкових  платежів)  і  їх  ставок,  а  також  податкових 
пільг протягом бюджетного періоду. Саме стабільність по-
даткової системи дає впевненість і можливість планування 
підприємцям своєї діяльності, а також сприяє інвестицій-
ному клімату певної економіки. Натомість нестабільність 
призводить  до  неможливості  прорахувати  прибутковість 
та життєздатність  власного  бізнесу,  а  тому  веде  до  його 
ліквідації чи невідкриття, що має негативні, а іноді й фа-
тальні наслідки для економіки держави.

Досягти такої стабільності можна лише за умови, що 
податкова  політика  буде  окремим,  самостійним  видом 
державної політики взагалі.

Державні діячі розробляють податкову політику, фор-
мулюють  мету  податкової  політики,  ставлять  завдання 
щодо  її  досягнення,  розробляють  закони,  за  допомогою 
яких реалізується податкова політика. Об’єктивною осно-
вою  податкової  політики  як  суб’єктивної  діяльності  по-
літиків  і  законодавців  є  властиві  податкам функції  (фіс-
кальна і регулююча). Податкова політика орієнтується на 
максимальну  реалізацію  потенціалу  фіскальної  функції 
податків, що  дозволяє формувати  доходи  бюджету  в  об-
сязі, достатньому для виконання державою прийнятих на 
себе  зобов’язань  перед  суспільством.  Проте  податки  не 
повинні розорювати бізнес і населення. Завдання – за до-
помогою податкової політики створити такі умови, які б 
стимулювали  підприємницьку  активність,  розвиток  еко-
номіки, високі темпи зростання. Крім того, економіка, що 
успішно  розвивається,  дозволяє  державі  ефективно  ви-
рішувати соціальні завдання. Саме науково обґрунтована 
податкова  політика  дозволяє  сформувати  таку  податкову 
систему, яка сприяє розвитку підприємництва і забезпечує 
наповнення дохідної частини бюджету для вирішення по-
ставлених соціально-економічних завдань [11, с. 605].

Довготривала  стратегія  податкової  політики  та  стала 
податкова система дасть можливість формувати бюджет-
ну, фінансову, економічну політики на основі стабільної, 
прогнозованої та логічно напрацьованої податкової полі-
тики,  а  не постійно підлаштовувати  її  під потреби будь-
яких інших сфер.

Про  самостійність  податкової  політики  можуть  свід-
чити  тільки  їй  притаманні  цілі,  завдання  та  принципи. 
Цілі податкової політики відображають функції податків. 
Можна  виділити фіскальні,  економічні  та  соціальні  цілі. 
Фіскальні цілі полягають у забезпеченні потреб усіх рів-
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нів влади у фінансових ресурсах, достатніх для проведен-
ня економічної та соціальної політики, а також виконанні 
відповідними органами влади і управління покладених на 
них функцій. Економічні  та  соціальні цілі  відображають 
регулюючу функцію податків. У сучасних умовах еконо-
мічні цілі податкової політики полягають у  забезпеченні 
економічного  зростання  та  конкурентоспроможності  на-
ціональної економіки на міжнародному ринку. Соціальні 
цілі – забезпечення державної політики регулювання до-
ходів  населення,  перерозподіл  національного  доходу  на 
користь певних соціальних груп, згладжування нерівності.

Цілі податкової політики не є абстрактним поняттям. 
Вони завжди конкретні для кожної країни  і для кожного 
періоду розвитку, формуються під впливом ряду факторів: 
рівень розвитку економіки в цілому, рівень розвитку по-
даткової системи, економічна і соціальна ситуація в країні, 
розстановка політичних сил у суспільстві.

Поставлені цілі реалізуються через сукупність завдань 
податкової  політики,  які  завжди  відображають  конкрет-
ну соціально-економічну та політичну ситуацію в країні. 
Завданнями  податкової  політики можуть  бути  проведен-
ня податкової  реформи,  зниження бюджетного дефіциту, 
стимулювання розвитку окремих  галузей народного  гос-
подарства, згладжування регіональних диспропорцій, під-
тримка розвитку малого бізнесу, стимулювання інвестицій 
та інновацій, вдосконалення податкового адміністрування 
та ін.

Завдання податкової політики відрізняються за своєю 
складністю, тому для їх вирішення потрібні різні строки. 
Залежно від тривалості періоду реалізації завдань виділя-
ють  податкову  стратегію  і  податкову  тактику. Податкова 
стратегія спрямована на вирішення великомасштабних за-
вдань,  таких  як  розробка  концепції  податкової  політики, 
визначення тенденцій розвитку податкової  системи краї-
ни,  проведення  податкових  реформ. Податкова  стратегія 
розрахована на тривалу перспективу і спрямована на ви-
рішення  завдань  конкретного  етапу  розвитку  економіки. 

Для  вирішення  тактичних  завдань  потрібно менше часу. 
До податкової  тактики можна  віднести  вирішення  таких 
завдань,  як  розвиток  окремих  норм  податкового  законо-
давства,  вдосконалення  механізму  обчислення  і  сплати 
окремих податків, підвищення ефективності податкового 
контролю.

Стратегія  і  тактика  податкової  політики  взаємо- 
пов’язані. Податкова стратегія зумовлює постановку так-
тичних  завдань.  Рішення  тактичних  завдань  податкової 
політики є механізмом реалізації податкової стратегії [1].

Податкова  політика  здійснюється,  виходячи  з  певних 
принципів,  що  відображають  її  завдання,  основними  з 
яких є [6]:

– соціальна справедливість;
– рівнонапруженість;
– економічна ефективність;
– стабільність;
– гнучкість.
Потрібно зазначити, що немає одностайності в науков-

ців і стосовно самого визначення «податкова політика».
Найбільш поширеним визначенням є розуміння подат-

кової  політики  як  діяльності  держави  у  сферах  запрова-
дження правової регламентації та організації справляння 
податків і податкових платежів до централізованих фондів 
держави. Дане визначення звужує поняття податкової по-
літики і зводить його лише до законодавчої діяльності дер-
жави в сфері оподаткування [10, с. 81]. Зважаючи на ви-
щевикладене,  можемо  стверджувати, що  дане  розуміння 
не охоплює зміст податкової політики в цілому, оскільки 
не враховує економічні і фінансові заходи держави щодо 
формування податкової системи держави.

Отже,  державна  податкова  політика  –  це  сукупність 
економічних,  фінансових  і  правових  заходів  держави 
щодо формування податкової системи країни з метою за-
безпечення потреб держави, окремих соціальних груп сус-
пільства,  а  також  розвитку  економіки  країни  за  рахунок 
перерозподілу ресурсів.
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дО ПиТаННя ПРаВОВОЇ ПРиРОди ЗаСад 
МиТНОгО кОНТРОлЮ В УкРаЇНі

TO QUESTION ABOUT LEGAL NATURE 
OF THE PRINCIPLES OF CUSTOMS CONTROL IN UKRAINE
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Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»

У статті досліджено основні підходи до розуміння правової природи засад митного контролю в контексті сучасної митної політики 
України. Доведено, що митний контроль виступає видом державного контролю і повинен здійснюватися відповідно до засад, за якими 
відбувається державний контроль, контроль у сфері державного управління. Обґрунтовано, що митний контроль – це виконання митни-
ми органами конкретних дій, таких як перевірка товарів, транспортних, комерційних, бухгалтерських та інших документів фізичних осіб, 
транспортних засобів комерційного призначення, багажу та інших товарів, що перевозяться через митний кордон, інші аналогічні заходи 
щодо забезпечення митного законодавства та дотримання інших положень, що застосовуються до товарів.

Ключові слова: митний контроль, митна політика, засади митного контролю, митне законодавство, ефективність митного контролю.

В статье исследованы основные подходы к пониманию правовой природы принципов таможенного контроля в контексте совре-
менной таможенной политики Украины. Доказано, что таможенный контроль выступает видом государственного контроля и должен 
осуществляться в соответствии с принципами, по которым происходит государственный контроль, контроль в сфере государственного 
управления. Обосновано, что таможенный контроль – это выполнение таможенными органами конкретных действий, таких как проверка 
товаров, транспортных, коммерческих, бухгалтерских и других документов физических лиц, транспортных средств коммерческого на-
значения, багажа и других товаров, перевозимых через таможенную границу, другие аналогичные мероприятия по обеспечению тамо-
женного законодательства и соблюдению других положений, применяемых к товарам.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная политика, принципы таможенного контроля, таможенное законодательство, 
эффективность таможенного контроля.

The present article investigates the main approaches to understanding the legal nature of customs control principles in the context of modern 
customs policy of Ukraine. It is proved that customs control serves as a form of state control and, as a result, it should be carried out in accordance 
with the principles under which state control, control in the field of public administration takes place. It is substantiated that customs control is the 
execution by the customs authorities of concrete actions, such as checking of goods, transport, commercial, accounting and other documents of 
physical persons, commercial vehicles, luggage and other goods transported across the customs border, and other similar measures concerning 
the provision of customs legislation and the observance of other provisions applicable to goods.

It is concretized that the procedures carried out by the customs authorities to control the goods are carried out in a strictly defined and es-
tablished manner and consist of the obligatory document circulation, verification, customs clearance, customs clearance, ensuring the collection 
of customs duties.

It was concluded that against the backdrop of a huge variety of functions and priorities of customs control, the dual role of modern customs 
is distinguished. In view of this, the customs authorities act as a guarantor of legality, as well as the provider of administrative services. In the first 
case, it is in fact part of law enforcement activity, and in the second part – part of the trade activity.

It has argued that the functional purpose of the principles of transparency and transparency is manifested in the openness of the activities 
of the customs authorities, the proper informing about the operation of customs rules, the correct application of customs legislation in the field of 
state customs, and brief information on the current legislation. The implementation of customs control in the customs policy paradigm should be 
open and formal.

On the basis of the study concluded research, it was concluded that the basic principles of customs control, which must be observed by the 
bodies of incomes and fees, are: legality, systematic, transparent, openness, selectivity, interaction, efficiency.

Key words: customs control, customs policy, customs control principles, customs legislation, customs control efficiency.

В  останнє  десятиліття  однією  з  головних  цілей мит-
ного  контролю  є  скорочення  фіскальної  функції.  Митні 
збори  залишаються  важливим  джерелом  надходжень  до 
державного бюджету, але їх відносна частка у загальному 
доході  останніх  років  зменшується. Це  ефективно  впли-
ває  на  вихід  на  перший план  іншої,  основної мети мит-
ного контролю, яка зводиться до захисту інтересів націо-
нального товаровиробника, особливо у разі використання 
демпінгу  цін,  а  також  з  метою  заохочення  ефективного 
експорту  українських  товарів.  Це  має  важливе  значення 
для розвитку митного контролю в майбутньому і визначає 
його роль у захисті населення та споживачів інших країн.

Теоретичні  та  практичні  аспекти  митного  контролю 
висвітлені  у  працях  як  вітчизняних,  так  і  зарубіжних 
вчених:  М.Т.  Білухи,  С.В.  Ківалова,  І.М.  Коросташової, 
Т.В. Корнєвої, Б.А. Кормича, А.І. Крисоватого, Ю.А. Ло-
мейко,  А.В.  Мазура,  В.П.  Мартинюка,  Т.В.  Микитенка, 
Н.О. Погодіної, І.М. Резніка, С.А. Трофімова, О.М. Тропі-
ної, Д.С. Цаліної, В.В. Ченцова.

Метою  статті  є  формулювання  авторських  підходів 
щодо  розуміння  правової  природи  засад  митного  контр-
олю в контексті сучасної митної політики України, форму-

лювання пропозицій щодо удосконалення чинного митно-
го законодавства України.

Митна політика визначається як важливий елемент еко-
номічного розвитку в кожній країні, що передбачає необ-
хідність  його  належного  визначення  та  реалізації. Митна 
політика  спрямована на  встановлення  контролю  за  рухом 
товарів через державні кордони. Політика митного контро-
лю включає різні процедури, що стосуються як роботи мит-
них органів, так і зобов’язань та функцій cуб’єктів зовніш-
ньоекономічної  діяльності.  Процедури,  що  проводяться 
митними органами для контролю за товаром, здійснюються 
строго  визначеним  та  встановленим  способом  і  склада-
ються з обов’язкового документообігу, перевірки, митного 
оформлення, забезпечення стягнення митних зборів.

Митний контроль має такі структурні елементи:
– формування режиму у визначеній митній політиці;
– прогноз очікуваного стану;
– оцінка фактичного стану;
– діагностика;
– коригування програми дій.
Митний контроль призначений для реалізації концеп-

ції митної політики. Митний контроль – це відносини між 
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державою та платниками податків, спрямовані на дотри-
мання та реалізацію митної політики. В Україні конкретна 
мета митного контролю на цьому етапі пов’язана зі збіль-
шенням  митного  збору.  Звідси  випливає,  що  існування 
митної  політики  є  передумовою  ефективного  митного 
контролю.

«Досить  тільки взяти  в  якості  вихідного пункту дур-
ні  принципи,  –  і  ви  одержите  надійну  правову  основу 
для дурних висновків. Принципи не є вихідним пунктом 
дослідження,  а його  завершальним результатом; вони не 
стосуються природи та людської генези, проте є абстрак-
тними з ними; не природа та соціум співіснують із прин-
ципами,  а,  навпаки,  принципи  є  достовірними,  оскільки 
вони адекватні природі і історії» [1, с. 151].

Поняття «засада» трактується в таких значеннях:
– головне, провідне положення теорії, учення, пріори-

тетна ідея, важливе мірило функціонування;
– внутрішнє пересвідчення, позиція, що визначає нор-

матив діяльності;
– основа, дії механізму.
Ю.О. Соловйова стверджує, що «головне призначення 

принципу права полягає в тому, що він визначає базовий 
напрям  і  створює  основу  для  подальшої  конкретизації 
змісту  загального  правила  у  відповідних  нормах  права. 
Крім того, принципи права постають засобами усунення 
прогалин у праві, а також відіграють важливу роль під час 
розв’язання суперечок, виступаючи своєрідними правови-
ми орієнтирами» [2, с. 9].

Діяльність,  спрямована  на  досягнення  мети  митного 
контролю, повинна гармоніювати з визначеними керівни-
ми ідеями, основоположними засадами, вимогами, якими 
і є митний контроль.

Митний контроль виступає видом державного контро-
лю і повинен здійснюватися відповідно до засад, за якими 
відбувається державний контроль, контроль у сфері дер-
жавного управління. Водночас митний контроль здійсню-
ється на т. зв. специфічних засадах, властивих лише йому.

Досліджуючи правову  природу  засад митного  контр-
олю, Т.В. Корнєва вважає, що «митний контроль є одним 
із  видів  державного  контролю  у  сфері  митної  справи. 
В  основі  його  лежать  як  загальні  принципи  державно-
го  контролю  (законність,  демократизм,  субординація  у 
службових відносинах, систематичність, професіоналізм, 
гласність та прозорість), так і принципи, притаманні саме 
митному контролю». Дослідивши зміст принципів митно-
го  контролю,  що  складають  правову  основу  ефективної 
реалізації закріплених у Митному кодексі України (далі – 
МК України) норм, автор пропонує віднести до них: по-
вномасштабне  і  чітке  митне  регулювання,  забезпечення 
ефективності митно-правових засобів митного контролю, 
врахування  досвіду  міжнародно-правового  співробітни-
цтва та регулювання в галузі митної справи, менеджмент 
і ризик [3, с. 7].

Митний контроль є найбільш оперативним засобом за-
безпечення законності у діяльності митної служби та її по-
садових осіб, а також напрямом діяльності, що забезпечує 
функціонування митної системи [4, с. 10].

Аналіз МК України  дозволяє  видалити  такі  загальна 
засади здійснення митного контролю:

–  митному  контролю  підлягають  усі  товари,  тран-
спортні засоби комерційного призначення, які переміщу-
ються через митний кордон України;

– митний контроль здійснюється виключно органами 
доходів і зборів;

– митний контроль передбачає виконання органами до-
ходів  і зборів мінімуму митних формальностей, необхід-
них для забезпечення додержання законодавства України 
з питань державної митної справи.

–  митний  контроль  товарів,  транспортних  засобів  у 
пунктах пропуску через державний кордон України здій-
снюється відповідно до типових технологічних схем мит-

ного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.

– розклад руху транспортних засобів, що здійснюють 
регулярні міжнародні рейси, затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері  транспорту,  за пого-
дженням  із  центральним  органом  виконавчої  влади,  що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і 
митну політику, та центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
захисту державного кордону.

–  з  метою  підвищення  ефективності  митного  контр-
олю органи доходів і зборів взаємодіють із учасниками зо-
внішньоекономічної  діяльності,  уповноваженими  еконо-
мічними  операторами,  іншими  особами,  діяльність  яких 
пов’язана зі здійсненням зовнішньої торгівлі, та з їх про-
фесійними об’єднаннями (асоціаціями) [5].

А.В.  Мазур  зазначає,  що  «систему  принципів  митно-
го  контролю  становлять  загальні,  притаманні  державному 
контролю  як  такому,  а  також  специфічні  принципи,  як-то: 
вибірковість,  професіоналізм  працівників  митних  органів, 
взаємодія  й  інформаційне  забезпечення,  економія  митних 
процедур. Одним  із основних є принцип контрольованості 
переміщення  через  митний  кордон,  який  містить  винятки, 
але хибною є думка про можливість повного звільнення від 
проходження цієї митної процедури. Тому перший із назва-
них принципів визначається як можливість вибору й предме-
та контролю, а не лише форми або обсягу» [6, с. 10].

На сьогодні в теорії державного управління склалися різ-
ні підходи щодо класифікації принципів державного контр-
олю. Одні науковці виокремлюють нейтральність, дієвість, 
гласність, систематичність, регулярність;  інші – законність, 
системність,  плановість;  треті  –  коректність,  демократич-
ність,  реалістичність, повноту,  доступність,  істотність,  без-
сторонність, взаємовплив [7, с. 225–227; 8, с. 115–117].

Види принципів митного контролю зображені на рис.1.

 

Рис. 1. Засади митного контролю

Засада законності митного контролю в контексті реа-
лізації  сучасної митної політики України означає  суворе 
дотримання  основних  положень  Конституції  України, 
митного законодавства, відповідно до якого митні органи 
можуть здійснювати повний контроль, який вважатимуть 
доцільним для забезпечення належного застосування мит-
них правил  та  інших  законодавчих  актів, що  регулюють 
імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт, транзит та інші види 
митних режимів, способи переміщення по митній терито-
рії України.

Значення  забезпечення  законності  в  діяльності  мит-
них органів полягає у: попередженні та недопущенні по-
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рушень  прав,  свобод  та  законних  інтересів  фізичних  та 
юридичних осіб, які є учасниками митних правовідносин, 
з  одного  боку,  та  прав,  свобод  і  законних  інтересів  пра-
цівників  митних  органів  під  час  зовнішніх  та  внутріш-
ніх  (службових)  відносин –  з  іншого;  збільшенні  обсягу 
надходжень  митних  платежів  до  Державного  бюджету 
України; раціоналізації використання бюджетних коштів, 
спрямованих на утримання і функціонування митних ор-
ганів; своєчасному, повному і достовірному інформуванні 
населення про діяльність митних органів; належному ви-
конанні працівниками митних органів своїх функціональ-
них обов’язків та реалізації наданих повноважень [9, с. 8].

На  тлі  величезного  розмаїття функцій  та  пріоритетів 
митного  контролю  виділяється  подвійна  роль  сучасної 
митниці. Це зумовлено подвійною роллю як самої зовніш-
ньої торгівлі, так і активністю суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності та потенційних порушників митних пра-
вил. Митні органи виступають у якості гаранта законності 
та  постачальника  адміністративних  послуг.  У  першому 
випадку це фактично є частина правоохоронної діяльнос-
ті, а в другому – торговельної.

Засада  системності  передбачає  взаємодію  механізму 
митного контролю і пов’язаних із ним митних процедур, 
що відбувається на підставі Типової технологічної схеми 
пропуску  через  державний  кордон  осіб,  автомобільних, 
водних,  залізничних  та  повітряних  транспортних  засо-
бів перевізників  і товарів, що переміщуються ними (п. 4  
ст. 318 МК України) [10; 11].

Засада  систематичності  впорядковує  визначений  по-
рядок  і  дисципліну  суб’єктів  митного  контролю.  Систе-
матичний митний контроль дає можливість ефективніше 
зорієнтуватися у певній галузі митної діяльності, а також 
регулярно проводити аналіз стану виконання митних про-
цедур,  виявляти  суттєві  недоліки  в  управлінні  митними 
ризиками,  знаходити  легальні  можливості  з  метою  про-
філактики  несприятливих  наслідків.  Даний  принцип  по-
зитивно  впливає  на  якість  митного  контролю  і  митного 
оформлення  в  контексті  реалізації  сучасної митної  полі-
тики України.

Дієвість  митного  контролю  свідчить  про  невідворот-
ність  настання  відповідальності  за  порушення  митних 
правил та чинного митного законодавства. Це все покла-
дає обов’язок на інститут митного контролю проводити не 
тільки моніторинг порушень самого механізму реалізації 
митного  контролю,  але  й  ретельний  аналіз факторів,  які 
сприяли  їх  настанню,  впровадження  механізму  митної 
безпеки.

Дієвість виступає основою належного реагування мит-
них  органів,  усієї  системи  митного  контролю  способом 
прийняття адекватних заходів самостійно або шляхом де-
легування результатів  і висновків  іншим уповноваженим 
органам для прийняття ефективних рішень.

Функціональне призначення засади прозорості і глас-
ності  проявляється  у  відкритості  діяльності  митних  ор-
ганів,  належному  інформуванні  про  дію митних правил, 
правильному застосуванні митного законодавства у сфері 
державної митної справи, стислих довідках про чинні по-
ложення  законодавства.  Реалізація  митного  контролю  в 
парадигмі митної політики повинна бути відкритою і офі-
ційною.

Сучасна концепція здійснення митної політики в сфе-
рі  спрощення  митних  процедур  визначила  пріоритетну 
засаду митного  контролю –  засаду  вибірковості.  Її  зміст 
проявляється у здійсненні митного контролю фіскальними 
органами  із  використанням  різних форм митного  контр-

олю, що вважаються достатніми для гарантування дотри-
мання митного законодавства, а підґрунтям його реалізації 
виступає система управління ризиками.

Відповідно до ч. 1 ст. 320 МК України, «форми та об-
сяги контролю, достатнього для забезпечення додержання 
законодавства з питань державної митної справи та між-
народних договорів України під час митного оформлення, 
обираються митницями (митними постами) на підставі ре-
зультатів застосування системи управління ризиками. Не 
допускаються визначення форм та обсягів митного контр-
олю іншими органами державної влади, а також участь їх 
посадових осіб у здійсненні митного контролю» [5].

Аналіз  змісту  даної  норми  показує, що  законодавець 
прагнув дотримуватися міжнародних стандартів і, насам-
перед, положень Кіотської конвенції, які використовують-
ся багатьма митними службами зарубіжних країн. Засада 
вибірковості  виступає  також  вихідним  положенням  для 
формування  підходів  у  здійсненні  митного  контролю  як 
сервісної  функції,  що  носить  профілактичний  характер 
стосовно суб’єктів, які здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність.

Цей принцип містить «демократичну й альтернативну 
оcнoвy». Використання тих чи інших методик здійснення 
митного контролю орієнтується на потребу забезпечення 
дотримання  митного  законодавства  [12,  с.  32].  Під  час 
здійснення митного  контролю фіскальні  органи  застосо-
вують такі форми, які вважаються необхідними для забез-
печення дотримання митного законодавства. Принцип ви-
бірковості означає, що немає потреби проводити контроль 
повною мірою, тобто випробовувати всі форми.

Засада взаємодії передбачає взаємний обмін інформа-
цією, співробітництво митних органів із органами кримі-
нальної юстиції і тими, що провадять відомчий контроль 
на державному кордоні. Кінцевою метою взаємодії є під-
вищення ефективності самої контрольної діяльності мит-
них органів.

Дане  положення  відповідає  Міжнародній  конвенції 
«Про  спрощення  і  гармонізацію  митних  процедур»  від 
18  травня  1973  р.,  згідно  з  якою  «митна  служба  прагне 
до  співробітництва  з  учасниками  зовнішньої  торгівлі  та 
укладення  меморандумів  про  взаєморозуміння  з  метою 
вдосконалення митного контролю» [13].

Прикладом колективної взаємодії з митними органами 
є  діяльність  Ради  з  питань  стимулювання  інвестицій  та 
підприємницької діяльності, Громадської ради при ДФС, 
Уповноваженого з питань підприємництва при ДФС. За-
сада мінімізації митних формальностей випливає з аналізу 
п. 6.2. Кіотської конвенції і зводиться до того, що «митний 
контроль передбачає виконання органами доходів і зборів 
мінімуму митних формальностей,  необхідних  для  забез-
печення додержання законодавства України з питань дер-
жавної митної справи» [5].

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висно-
вок, що митний контроль – це виконання митними органа-
ми конкретних дій, таких як перевірка товарів, транспорт-
них,  комерційних,  бухгалтерських  та  інших  документів 
фізичних  осіб,  транспортних  засобів  комерційного  при-
значення, багажу та інших товарів, що перевозяться через 
митний кордон,  та  інші  аналогічні  заходи щодо  забезпе-
чення митного законодавства та дотримання інших поло-
жень,  що  застосовуються  до  товарів.  Основоположними 
засадами митного контролю, яких повинні дотримуватися 
органи доходів  і  зборів,  виступають:  законність,  систем-
ність,  систематичність,  прозорість,  гласність,  вибірко-
вість, взаємодія, дієвість.
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ведення якої здійснювалося з метою підвищення ефективності захисту прав людини, доступності для всіх справедливого правосуддя, 
формування розгалуженої системи судових органів, їх відповідності принципам правової, демократичної, соціально орієнтованої держави.

Ключові слова: судова реформа, господарські суди, адміністративно-правовий статус.

Статья посвящена освещению одной из актуальных теоретических и практических проблем судебной реформы в Украине, проведе-
ние которой осуществлялось с целью повышения эффективности защиты прав человека, доступности для всех справедливого право-
судия, формирования разветвленной системы судебных органов, их соответствия принципам правового, демократического, социально 
ориентированного государства. 

Ключевые слова: судебная реформа, хозяйственные суды, административно-правовой статус.

The article is devoted to the coverage of one of the topical theoretical and practical problems of judicial reform in Ukraine, which was carried 
out with the aim of improving the efficiency of human rights protection, accessibility for all fair justice, the formation of an extensive system of 
judicial bodies, their compliance with the principles of a legal, democratic, socially oriented state. Judicial reform has had a significant impact on 
the activities of economic courts, whose functions are endowed with power management functions, implemented in connection with the imple-
mentation of economic justice.

Adoption of the Law «On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice)» of June 2, 2016 and the Law of Ukraine «On the Judiciary 
and Status of Judges», the main laws in the field of legal proceedings in the state, a wide-ranging announced by the authorities and a highly 
anticipated reform by the society was introduced. Since then, the Verkhovna Rada of Ukraine passed the Law «On Amendments to the Commer-
cial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Justice of Ukraine and other legislative acts». 
Since the adoption of the said Law, the authorities believe that judicial reform in Ukraine has been completed, which is one of the significant 
achievements of 2017. However, a study of legislative acts and scientific opinions suggests that there are a number of unresolved issues in the 
Civil Code of the Commercial Court that will inevitably affect the practical activities of the courts.

Regarding the enactment of the Law «On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, 
the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts», there are different opinions in the special literature. This is exactly 
what this article will be about.

Key words: judicial reform, economic courts, administrative and legal status.

З прийняттям 02 червня 2016 р. Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 
та Закону України «Про судоустрій і статус суддів», осно-
вних законів у сфері судочинства в державі було запрова-
джено широку анонсовану владою та дуже очікувану сус-
пільством судову реформу. З того часу пройшов рік, коли 
Верховною Радою України було прийнято Закон України 
«Про  внесення  змін  до  Господарського  процесуально-
го  кодексу  України,  Цивільного  процесуального  кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів» [1].

Наразі вказана тематика є актуальною, на проблематику 
судової реформи звертали увагу такі дослідники, як Р. Аю-
пова,  М.  Вільгушинський,  Д.  Мандичев,  О.  Світличницй, 
М. Шатерніков, В. Татьков та ін., проте актуальність цієї те-
матики у зв’язку із внесенням змін до процесуального зако-
нодавства викликає постійний інтерес науковців та практиків. 

Метою статті є аналіз законодавчих актів та наукових 
думок щодо адміністративно-правового статусу господар-
ських судів в умовах здійснення судової реформи.

З  приводу  введення  в  дію  Закону  України  «Про  вне-
сення  змін  до  Господарського  процесуального  кодексу 
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України,  Цивільного  процесуального  кодексу  України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та  інших 
законодавчих актів» в спеціальній літературі існують різні 
думки. Зокрема, О. Світличний звертає увагу, що поданий 
вказаний  вище  Президентом  законопроект №  6232,  який 
входить  до  пакету  судової  реформи,  підтримали  234  пар-
ламентарії. Про важливість розгляд законопроекту № 6232 
свідчить той факт, що його обговорення тривало 7 пленар-
них днів, до нього було подано 4383 поправки, здебільшо-
го  були підтримані поправки, подані від Комітету з питань 
правової політики  та правосуддя Верховної Ради України 
[2, с. 29]. Законодавчим актом викладено в новій редакції 
Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний 
процесуальний  кодекс України, Кодекс  адміністративного 
судочинства України, доповнено зазначені акти відповідни-
ми прикінцевими та перехідними положеннями. Внесення 
змін спрямоване на подолання процесуальних проблем, які 
перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, 
удосконалення принципів судочинства (змагальності, дис-
позитивності,  пропорційності)  та  процесуальних  меха-
нізмів  (розгляд  справ,  запобігання  зловживанню правами, 
впровадження «електронного суду» тощо). Однак, внесен-
ня змін у процесуальні закони та Закон України «Про судоу-
стрій і статус суддів» не дали відповіді на головне запитан-
ня – незрозумілим залишається питання про те, які категорії 
справ у разі порушення суб’єктивних прав власників чи/або 
законних  користувачів  об’єктів  інтелектуальної  власності 
розглядатиме Вищий суд з питань інтелектуальної власнос-
ті, де оскаржуватимуться його рішення [2, с. 29-30]. 

Більш категоричною є думка Н. Кучерук, яка вважає, 
що  черговою  процесуальною  новацією  судової  реформи 
є спроба на законодавчому рівні визначити види зловжи-
вань процесуальними правами та заходи відповідальності 
за них. Так, проектами процесуальних кодексів передба-
чається закріпити більше, ніж 15 видів дій, які суди вправі 
кваліфікувати  як  процесуальні  зловживання.  Незважаю-
чи на  те, що  запровадження таких нововведень повинно 
сприяти добросовісному використанню учасниками своїх 
процесуальних  прав,  запропоновані  проектом  види  зло-
вживань викликають чимало запитань. Зокрема, необґрун-
тованим видається віднесення до процесуальних зловжи-
вань заявлення завідомо безпідставного відводу, адже це 
фактично свідчитиме про встановлення на законодавчому 
рівні відповідальності за реалізацію учасниками судового 
процесу своїх процесуальних прав, що у правовій державі 
є неприпустимим. Окрім того, визначаючи вказані дії із за-
явлення відводу як процесуальні зловживання та встанов-
люючи відповідальність за них, автори такого нововведен-
ня ставлять під сумнів безсторонність суду. Кваліфікуючи 
подання  позову  як  зловживання  процесуальним  правом 
та  встановлюючи негативні  наслідки  за  такі  дії  у  вигля-
ді  залишення  позову  без  розгляду  або  його  повернення, 
законопроект  №  6232  позбавляє  гарантованого  законом 
права на  справедливий  судовий розгляд,  складовою яко-
го є право доступу до суду. Такі зміни не можна визнати 
конституційними, адже ст. 22 Конституції України не до-
пускає звуження змісту та обсягу наявних прав в результа-
ті прийняття нових законів або внесення змін до чинних. 
Суперечливими виглядають положення щодо можливості 
одночасного  накладення  штрафу  на  учасника  судового 
процесу та його представника, адже за своєю суттю вони 
спрямовані, передусім, на збагачення Державного бюдже-
ту, а не на якісне здійснення правосуддя, як того вимагає 
ст. 124 Конституції України [3].

У той же час ми погоджуємося з думкою, що практич-
на реалізація перетворень не можлива без зміцнення пра-
вового статусу органів правосуддя. У державі, що прагне 
стати правовою, суд має бути авторитетним, незалежним, 
владним та самостійним, у якому люди бачили б не бюро-
кратичну установу, а реального гаранта їх прав, надійного 
захисника їх інтересів [4, с. 55].

Адміністративно-правовий статус господарського суду 
підкреслюється і нормами Господарського процесуально-
го кодексу України, згідно ст. 9 якого у разі постановлен-
ня судом ухвали про розгляд справи у закритому судово-
му  засіданні  інформація  щодо  справи  не  розкривається, 
крім  відомостей  про  учасників  справи,  предмет  позову, 
дату надходження позовної заяви, стадії розгляду справи, 
місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного 
суду  до  іншого,  а  також  ст.  13  Закону України  «Про  за-
хист персональних даних», відповідно до якого розпоряд-
никами  інформації  визнаються:  суб’єкти владних повно-
важень – органи державної влади, інші державні органи, 
органи  місцевого  самоврядування,  органи  влади  Авто-
номної  Республіки Крим,  інші  суб’єкти, що  здійснюють 
владні управлінські функції відповідно до законодавства 
та рішення яких є обов’язковими для виконання [5]. 

Незважаючи на те, що закон прямо не вказує, що роз-
порядниками інформації визнаються суди (суд), під інши-
ми державними органами слід розуміти і судові органи, у 
т. ч. й господарські суди як суб’єкти владних повноважень. 
На  користь  наведеної  думки  свідчить Постанова Плену-
му Вищого адміністративного суду України «Про окремі 
питання  юрисдикції  адміністративних  судів»  20  травня 
2013 р. № 8,  в  абз.  3  ст.  3  якої  зазначено, що «…управ-
лінську  функцію  необхідно  розуміти  як  діяльність  усіх 
суб’єктів  владних  повноважень  з  виконання  покладених 
на них Конституцією чи законами України завдань» [6].

Разом із тим, найбільш слушним для розкриття адмі-
ністративно-правового  статусу  господарських  судів  буде 
подальша  характеристика  управлінської  діяльності  в  су-
часних умовах на прикладі нового Господарського проце-
суального кодексу України. Стаття 43 Господарського про-
цесуального кодексу України має назву «Неприпустимість 
зловживання процесуальними правами».

Не  будемо  з’ясовувати,  чи  є  це  питання  достатньо 
врегульованим, однак варто підкреслити, що факт запро-
вадження відповідальності стимулюватиме учасників су-
дового  процесу  добросовісно  користуватися  належними 
їм  процесуальними  правами. Стаття  135  Господарського 
процесуального  кодексу  України  визначає,  що  суд  може 
постановити  ухвалу  про  стягнення  в  дохід  державного 
бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до 
десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб у випадках:

1)  невиконання  процесуальних  обов’язків,  зокрема 
ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника 
судового процесу;

2)  зловживання  процесуальними  правами,  вчинення 
дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання 
судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати до-
кази, витребувані судом, або неподання таких доказів без 
поважних причин;

4)  невиконання  ухвали  про  забезпечення  позову  або 
доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи 
касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому 
учаснику справи у встановлений судом строк;

5) порушення заборон, встановлених ч. 10 ст. 188 Гос-
подарського процесуального кодексу України [1]. 

Питання  зловживання  процесуальними  правами  не  є 
новими  під  час  здійснення  господарського  судочинства, 
на що звертали свою увагу науковці. На думку В. Рєзніко-
вої, практика зловживання сторін своїми процесуальними 
правами набула неабиякого поширення в господарському 
судочинстві.  На  сьогодні  в  господарському  судочинстві 
чимало  дій можна  кваліфікувати  як  зловживання  проце-
суальними правами, однак, на жаль, все ще немає дієвого 
механізму  запобігання  їм,  відсутня  чітка  концепція  про-
тидії  зловживанню процесуальними правами. За чинним 
процесуальним  законодавством  господарський  суд  об-
межений  у  можливостях  впливу  на  недобросовісну  по-
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ведінку  сторони,  що  дозволяє  заінтересованим  особам 
різними  способами  затягувати  розгляд  справи,  перешко-
джати ухваленню несприятливих для себе судових актів і 
здійснювати інші протиправні дії у сфері господарського 
судочинства [7, с. 125].

Однак, якщо в попередній редакції Господарського проце-
суального кодексу України (ч. 3 ст. 22), як і в інших статтях 90  
та  119  Господарського  процесуального  кодексу  України, 
фактично  не  була  чітко  визначена  норма  відповідальнос-
ті,  яка  носила  декларативний  характер,  зараз,  згідно  ч.  4  
ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, суд 
зобов’язаний  вживати  заходів  для  запобігання  зловживан-
ню процесуальними правами. У випадку зловживання про-
цесуальними правами  учасником  судового  процесу  суд  за-
стосовує до нього заходи, визначені ст. 131 Господарського 
процесуального кодексу України, згідно якої заходами проце-
суального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом 
у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання 
відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, 
добросовісного  виконання  процесуальних  обов’язків,  при-
пинення  зловживання  правами  та  запобігання  створенню 
протиправних  перешкод  у  здійсненні  судочинства.  Такими 
заходами процесуального примусу є: 1) попередження; 2) ви-
далення із залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення 
доказів для дослідження судом; 4) штраф [1].

Каральний  вплив  процесуальної  відповідальності 
може мати не лише матеріальний характер (грошове стяг-
нення), а і психологічний (у вигляді разового осуду – по-
передження),  організаційно-правовий  (видалення  із  залу 
суду) або ж може полягати в погіршенні правового стано-
вища суб’єкта (застосування більш суворої міри запобіж-
ного заходу) [8, с. 264].

Адміністративно-правовий  статус  господарського 
суду  підкреслюється  його  роллю  у  підтриманні  порядку 
у  судовому  засіданні.  У  господарському  процесуально-
му законодавстві заходи відповідальності до порушників 
порядку судового засідання визначені у ст. 200 Господар-
ського  процесуального  кодексу України,  яка  встановлює 
певні правила поведінки у  суді,  які  є  обов’язковими для 
всіх учасників судового процесу. Питання притягнення до 
відповідальності особи вирішується згідно норм ст. 185-3  
КУпАП  господарським  судом  у  вигляді:  попередження; 
видалення із залу судового засідання; штрафу. Вказані за-
ходи є адміністративно-правовими, за винятком діянь, які 
містять ознаки злочину.

У  контексті  дослідження  адміністративно-правового 
статусу  господарського  суду,  слід  звернути  увагу  на  ст. 
185-6  КУпАП  «Невжиття  заходів  щодо  окремої  ухвали 

суду», норми якої передбачають відповідальність посадо-
вих осіб у разі залишення посадовою особою без розгляду 
окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення за-
значених в ній порушень закону, а так само несвоєчасна 
відповідь на окрему ухвалу суду [9].

Як суб’єкт адміністративного права господарський суд 
здійснює функції  в межах повноважень,  визначених при 
тимчасовому  обмеженні  у  праві  виїзду  за межі України, 
що  є  новелою  Господарського  процесуального  кодексу 
України, згідно ст. 337 якого тимчасове обмеження фізич-
ної особи – боржника у праві виїзду за межі України може 
бути застосоване судом як виключний захід забезпечення 
виконання судового рішення. 

Отже,  проведений  аналіз  адміністративно-правового 
статусу господарських судів із прийняттям нового Госпо-
дарського  процесуального  кодексу  України  та  інших  за-
конодавчих актів вказує на розширення ряду функційних 
повноважень господарських судів. 

Аналіз нормативно-правових актів та наукових думок 
свідчить,  що  в  сучасних  умовах  адміністративно-право-
вий  статус  господарських  судів  характеризується  збіль-
шенням обсягу управлінських повноважень, особливо під 
час  провадження  господарських  справ, що  проявляється 
у:  обмеженні  надання  інформації  щодо  судової  справи 
(ст.  9  Господарського  процесуального  кодексу  України); 
неприпустимості  зловживання  процесуальними  правами 
(ст.  ст.  43,  131–135  Господарського  процесуального  ко-
дексу України); застосуванні заходів процесуального при-
мусу, ними є: попередження; видалення  із  залу судового 
засідання;  тимчасове  вилучення  доказів  для  досліджен-
ня  судом; накладання штрафу  (ст.  ст.  131–135 Господар-
ського процесуального кодексу України); забороні вчиня-
ти певні дії під час врегулювання спору за участю судді  
(п.  10  ст.  188  Господарського  процесуального  кодексу 
України);  вимозі  виконувати  розпорядження  головуючо-
го,  додержуватися  у  судовому  засіданні  встановленого 
порядку  та  утримуватися  від  будь-яких  дій, що  свідчать 
про явну неповагу до суду або правил встановлених у суді 
(ст. 200 Господарського процесуального кодексу України); 
накладанні штрафів на суб’єктів адміністративних право-
порушень за прояв неповаги до суду або Конституційного 
Суду України (ст. 185-3 КУпАП); накладанні штрафів на 
посадових осіб за невжиття заходів щодо окремої ухвали 
суду  (ст.  185-6  КУпАП);  тимчасовому  обмеженні  права 
громадянина України на виїзд з України, який ухиляється 
від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим 
рішенням;  примусовому  виконанні  постанови  про  стяг-
нення штрафу (ст. 308 КУпАП).
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ОСНОВОПОлОжНі ПідхОди дО РОЗУМіННя фЕНОМЕНа 
«МігРаційНа ПОліТика»

BASIC APPROACHES TO MAKING A PHENOMENON 
“MIGRATION POLICY”

Чічеріна М.О.,
старший викладач кафедри правознавства

Івано-Франківська філія
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»»

 
У статті досліджено основоположні підходи до розуміння феномена «міграційна політика» в контексті реалізації політики в сфері за-

безпечення національної безпеки України. Доведено, що впровадження ефективної міграційної політики має стати одним із пріоритетних 
і першочергових напрямів державної правової політики, важливим елементом правової ідеології в сфері реалізації реформ в Україні. Об-
ґрунтовано, що ефективна і вдала політична та соціально-економічна інтеграція в Європейське Співтовариство і підтримка європейських 
партнерів свідчить про належний поступ у питанні безвізового пересування українців по території ЄС. Сформульовано пропозиції щодо 
удосконалення міграційного законодавства України. 

Ключові слова: міграція, міграційна політика, міграційне право, мета міграційно-правового регулювання, концепція міграційної по-
літики, інституційна система.

В статье исследованы основополагающие подходы к пониманию феномена «миграционная политика» в контексте реализации поли-
тики в сфере обеспечения национальной безопасности Украины. Доказано, что внедрение эффективной миграционной политики долж-
но стать одним из приоритетных и первоочередных направлений государственной правовой политики, важным элементом правовой 
идеологии в сфере реализации реформ в Украине. Обосновано, что эффективная и удачная политическая и социально-экономическая 
интеграция в Европейский Союз и поддержка европейских партнеров, свидетельствует о надлежащем прогресс в вопросе безвизового 
передвижения украинцев по территории ЕС. Сформулированы предложения по совершенствованию миграционного законодательства 
Украины.

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, миграционное право, цель миграционно-правового регулирования, концеп-
ция миграционной политики, институциональная система.

The present article investigates the fundamental approaches to understanding the phenomenon of “migration policy” in the context of imple-
menting the policy in the field of ensuring national security of Ukraine. It is proved that the introduction of an effective migration policy should become 
one of the priority and priority directions of the state legal policy, an important element of the legal ideology in the sphere of realization of reforms in 
Ukraine. It is substantiated that effective and successful political and socio-economic integration into the European community and the support of 
European partners demonstrates the proper progress in the issue of visa-free travel of Ukrainians across the EU. The proposals on improving the 
migration legislation of Ukraine are formulated.

It is concretized that the conceptual level of migration policy is a long-term, long-term plan, which defines the content, directions, strategic tasks, 
principles and priorities of migration policy, directions of improvement of law-making and law-enforcement activity, as well as the mechanism for the 
implementation of migration policy, which is fixed at the official level.

It was concluded that migration is a global phenomenon, which, thanks to the application of effective migration management mechanisms, can 
positively influence the development of the Ukrainian economy by applying mechanisms that regulate security risks within a single European space.

It has been argued that the political and legal basis for the approval of an important document in the field of migration policy is the expert con-
clusions, the results of the study and generalization of the migration legislation of Ukraine, the implementation of information policy in the field of 
migration processes, effective administrative practice and criminal law in the field of counteraction to migration crime, further implementation of the 
national legislation of Ukraine.

On the basis of the study concluded that the legal nature of the migration policy strategy, the basis of which is the Concept, is that the state must 
proceed, first of all, from co-operation in the routine of world economic relations, ensuring competitiveness, taking into account the quantitative and 
qualitative composition of the human resource.

Key words: migration, migration policy, migration law, purpose of migration and legal regulation, concept of migration policy, institutional 
system.

Національна  стратегія України  з  міграційної  політики 
мала бути синхронізована з міграційною політикою Євро-
пейського Союзу. В основі цього фундаментального доку-
мента лежить розуміння феномена міграції як джерела пра-
ці для національної економіки, а також потенційна загроза 
безпеці країни. Міграція є глобальним явищем, яке завдяки 
застосуванню ефективних механізмів управління міграцією 
може позитивно впливати на розвиток економіки України, 
застосовуючи механізми, що регулюють ризики, пов’язані з 
безпекою в рамках єдиного європейського простору.

Теоретичні та практичні аспекти міграційної політики 
висвітлені у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вче-
них, серед яких, зокрема, М.І. Баранника, Н.П. Бортника, 
Л.А. Васильєва, М.М. Біля, І.М. Білецької, С.Ф. Денисюка, 
М.Б. Денисенка, В.А. Іонцева, А.Ю. Ковальчука, В.В. Ко-
мірної,  О.А.  Малиновської,  В.М.  Моісеєнко,  С.В.  Нау-
менко, О.А. Пробоїв, О.П.  Радчука,  Л.Л.  Рибаковського, 
А.Л. Шевцова, Т.М. Юдіна та багатьох інших.

Метою  статті  є  формулювання  авторських  підходів 
щодо  розуміння  правової  природи  міграційної  політики 

в  контексті  сучасної  політики  у  сфері  забезпечення  на-
ціональної  безпеки  України,  формулювання  пропозицій 
щодо удосконалення чинного міграційного законодавства 
України. 

До  головних  політичних  та  соціально-економічних 
факторів, які впливають на міграційну політику в Україні, 
належать:

−  інтеграція України у міжнародний ринок праці, що 
супроводжується відтоком робочої сили з України;

− зменшення чисельності населення в Україні,  інших 
європейських державах;

−  активна  імміграційна  політика  іноземних  держав, 
спрямована на залучення іноземної робочої сили;

−  вимоги  сьогодення,  зокрема,  через  відсутність  за-
конодавчих  актів  у  сфері  захисту  іноземців  та  осіб  без 
громадянства, яким не надано статус біженців в Україні, 
повернення  їх  до  держав  громадянської  належності  або 
попереднього постійного проживання неможливе з огляду 
на необхідність виконання Україною взятих на себе міжна-
родних зобов’язань, а також на неможливість проживання  
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або перебування таких осіб на території держави їх похо-
дження,  що  зумовлено  екологічними,  техногенними  або 
іншими обставинами надзвичайного характеру;

−  недостатність  кадрового,  матеріально-технічно-
го  забезпечення  державних  органів,  із  метою  реалізації 
державної  міграційної  політики  України,  відсутність  ін-
формаційних автоматизованих систем обліку і реєстрації 
громадян України, а також іноземців та осіб без громадян-
ства, які проживають або тимчасово перебувають на тери-
торії України на законних підставах [1].

План  дій  із  лібералізації  візового  режиму,  схвалений 
22 жовтня 2010 р. на саміті Україна – Європейський Союз, 
став  результатом  моніторингу  виконання  «Плану  дій 
Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки», який 
започаткований ще з 2001 р. і систематично переглядався 
на самітах (2007 р.; 9 вересня 2008 р. (м. Париж); 7 травня 
2009  р.  (м. Прага);  4  грудня  2009  р.  (м.  Київ);  9  червня 
2010 р.). 

Політико-правовою  основою  для  схвалення  цього 
важливого  документа  послужили  експертні  висновки, 
результати  вивчення  та  узагальнення  міграційного  зако-
нодавства  України,  реалізація  інформаційної  політики  в 
сфері  міграційних  процесів,  ефективна  адміністративна 
практика та кримінально-правова політика в сфері проти-
дії міграційній  злочинності,  подальша  імплементації  на-
ціонального законодавства України.

Аналіз п. 2.2.2. Блоку: «Нелегальна імміграція, вклю-
чаючи реадмісію» Розділу 2 Плану дій 2010 р.  свідчить, 
що найважливішими законодавчими та політичними заса-
дами реалізації міграційної політики виступають:

• схвалення законодавчої бази у сфері міграційної по-
літики, що передбачатиме ефективну інституційну струк-
туру управління міграцією;

• схвалення Національної стратегії управління міграці-
єю з метою ефективної імплементації законодавчої бази у 
сфері міграційної політики;

•  запровадження  механізму  моніторингу  міграційних 
потоків, що визначатиме регулярно обовлюваний профіль 
України [2].

31  липня  2017  р.  Рада  міністрів  Республіки  Польща 
прийняла важливий нормативно-правовий акт «Польська 
міграційна  політика  –  сучасний  стан  та  заклик  до  дії», 
метою якого  є формулювання напряму дій,  а  також  сис-
темних рішень і рекомендацій для державного управління 
в сфері міграції, що дасть змогу ефективно приймати рі-
шення в сфері законодавства, адміністративної практики, 
контролю, фінансового планування та координації відпо-
відних повноважень органів, офісів, відділів та установ і 
тим самим забезпечити узгодженість завдань, які викону-
ються щодо іноземців.

«Політика польської міграції» забезпечує огляд і оцін-
ку поточної ситуації польської міграції і пропонує, зокре-
ма,  спрощення  процедур  і  зміцнення  структур,  відпові-
дальних за цю проблему, визначення категорій іноземців, 
яке, з точки зору інтересів нашої країни, має особливе зна-
чення, перебудову системної інтеграції іноземців і стежен-
ня за розвитком подій, пов’язаних із широким розумінням 
питань міграції.

Документ  має  програмний  характер  і  не  має  фінан-
сових наслідків на цьому етапі. За вищезгаданих причин 
немає  пропозицій  щодо  прийняття  конкретного  законо-
давства.  Також  немає  детального  графіку  впровадження 
нових  рішень  і  способів  їх  фінансування  –  вони  будуть 
враховані  на  наступному  етапі  роботи.  У  майбутньому 
буде складений план дій, який буде включати пропозиції 
щодо рішень, спрямованих на реалізацію прийнятих про-
позицій, а також вказівку на осіб, відповідальних за їх реа-
лізацію, та інструменти впровадження і джерела фінансу-
вання запланованих видатків [3].

Прийняті напрями діяльності включають такі питання, 
як: легальна міграція, протидія нелегальній міграції, інте-

грація, надання міжнародного захисту іноземцям, емігра-
ція, безперебійне функціонування правової та інституцій-
ної системи, моніторинг міграційних процесів.

Передумовою прийняття нормативного акта є коригу-
вання імміграційної політики з пріоритетами ринку праці 
(зберігаючи при цьому взаємодоповнюючий характер за-
йнятості мігрантів щодо місцевих працівників),  і беручи 
до уваги необхідність забезпечення конкурентоспромож-
ності польської економіки. 

Прийняті  напрями  діяльності  включають  у  себе  такі 
питання: легальна міграція, нелегальна міграція, інтегра-
ція, забезпечення міжнародного захист іноземців, емігра-
ція,  безперебійне  функціонування  системи  правового  та 
інституційного моніторингу міграційних процесів.

Метою Національної стратегії Болгарії в сфері мігра-
ції, притулку та інтеграції 2015−2020 рр. є «встановлення 
політичної основи для створення всеосяжної і стабільної 
регуляторної та інституційної бази для успішного управ-
ління  легальною  міграцією  та  інтеграцією,  а  також  для 
запобігання та протидії нелегальній міграції  та виявлен-
ня  та  забезпечення  необхідної  правової  допомоги  заяв-
никам,  які  шукають  та  отримують  міжнародний  захист  
у Болгарії» [4].

У Декларації про узгоджену міграційну політику дер-
жав-учасників СНД від 5 жовтня 2007 р. було зафіксовано 
взаємодію в сфері міграційної політики, а також зроблено 
акцент на тому, що міграційна політика має базуватися на 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного пра-
ва та положеннях національного законодавства. До того ж, 
було  узгоджено  проведення  спільної  і  ефективної мігра-
ційної політики [5]. 

Розробка  Концепції  здійснена  з  врахуванням  вітчиз-
няного і міжнародного досвіду у сфері управління мігра-
ційними процесами і зумовлена необхідністю позначення 
стратегічних орієнтирів міграційної політики у  зв’язку  з 
очікуваними  перспективами  економічного,  соціального  і 
демографічного розвитку [6]. 

У Концепції міграційної політики Республіки Молдова 
визначені цілі, завдання, основні принципи і пріоритетні 
напрями регламентування  і розвитку міграційних проце-
сів у Республіці, шляхи здійснення міграційної політики, 
завдання і основні завдання галузевих органів публічного 
управління в цій сфері [7].

Генеза  становлення  державної  міграційної  політи-
ки Вірменії свідчить про те, що практично до 2000 р. на 
концептуальному  рівні  був  відсутній  нормативно-право-
вий акт, програмний, політичний документ, який визначав 
правову природу та механізм реалізації державної мігра-
ційної політики. Непрості геополітичні процеси, що від-
бувалися у Вірменії, невирішені територіальні конфлікти, 
зрештою,  вплинули на реалізацію  завдань державної мі-
граційної політики. 

Тому найголовнішим напрямом регулювання держав-
ної  міграційної  політики  стала  міграційна  проблема  не-
зчисленних  людських  потоків  біженців  з  Азербайджан-
ської Республіки, Нагірного Карабаху, зокрема з територій 
колишніх країн СРСР. Це свідчить про точкове, недоско-
нале  і фрагментарне державне регулювання міграційних 
процесів, яке зводилося до оперативного контролю мірою 
необхідності, виключаючи при цьому будь-які програмні 
дії.

На концептуальному рівні державна міграційна полі-
тика Вірменії  представлена  таки  програмними  докумен-
тами:

•  Концепція  державного  регулювання міграції  в  Рес-
публіці Вірменія, прийнята як Додаток до Протоколу за-
сідання Уряду Вірменії,  рішення № 54  від  29  листопада 
2000 р.;

•  Концепція  державного  регулювання міграції  в  Рес-
публіці Вірменія, прийнята як Додаток до Протоколу засі-
дання Уряду Вірменії, рішення № 24 від 25 червня 2004 р.;
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• Концепція державного регулювання міграції в Респу-
бліці Вірменія, прийнята як Додаток до Протоколу засідан-
ня Уряду Вірменії, рішення № 51 від 30 грудня 2010 р. [8]. 

У  Концепції  державної  міграційної  політики  Респу-
бліки  Вірменія  2010  р.  окреслено  пріоритетні  напрями 
реалізації сфер державного управління міграційними про-
цесами, серед яких варто виділити: 1) поступову адапта-
цію  національного  законодавства  як  базису  державної 
міграційної політики до європейських стандартів; 2) утво-
рення  ефективної  системи  інформаційного  моніторингу 
реєстрації міграційних потоків; 3) моніторинг і експертна 
оцінка  механізму  реалізації  міграційної  політики;  4)  за-
провадження системи з можливістю вчасної та адекватної 
її корекції та перегляду. 

Метою Міграційної  стратегії  Грузії  на  2013−2015  рр. 
є вдосконалення управління міграційними процесами, що 
передбачає забезпечення національної безпеки, боротьбу з 
нелегальною міграцією та торгівлею людьми, забезпечення 
захисту прав мігрантів  та  їх  соціального  захисту  і  розви-
тку держави шляхом позитивного впливу міграції. Метою 
наступної Стратегії є узгодження національних інтересів і 
найкращих міжнародних практик, розробка державної по-
літики у сфері міграції. Вищезгадане сприятиме боротьбі з 
нелегальною міграцією та торгівлею людьми, захисту прав 
людини  та  основних  свобод,  управлінню  міграційними 
процесами згідно з інтересами суспільства та поглиблення 
міжнародного співробітництва у сфері міграції [9].

Республіку Казахстан варто вважати однією з тих дер-
жав,  які  постійно  удосконалюють  своє  національне  за-
конодавство.  Так,  24  серпня  2009  р.  Указом Президента 
Республіки  Казахстан  була  прийнята  Концепція  право-
вої  політики  Республіки  Казахстан  на  період  з  2010  до 
2020  рр.,  яка  чітко  визначила  головні  напрями  правової 
політики Республіки Казахстан у сфері забезпечення, до-
тримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, 
поступове досягнення стабільного соціально-економічно-
го розвитку країни, зміцнення казахської державності [10].

У результаті  ефективної  реалізації  правової  політики 
на законодавчому рівні у Республіці Казахстан було при-
йнято кілька  концептуальних  актів  у  сфері  забезпечення 
реалізації міграційної політики. Серед них можна виділи-
ти такі:

•  Концепція  міграційної  політики  Республіки  Казах-
стан,  затверджена  постановою  Уряду  Республіки  Казах-
стан від 5 вересня 2000 р. № 1346;

•  Концепція  міграційної  політики  Республіки  Казах-
стан  на  2007−2015  рр.,  затверджена  Указом  Президента 
Республіки Казахстан від 28 серпня 2007 р. № 399;

•  Концепція  міграційної  політики  Республіки  Казах-
стан  на  2017−2021  рр.,  затверджена  постановою  Уря-
ду  Республіки  Казахстан  від  29  вересня  2017  р. №  602 
[10−12].

Концепція міграційної політики Республіки Казахстан 
спрямована  на  вдосконалення  пріоритетних  напрямів  у 
сфері  ефективного  управління  сучасними  міграційними 
процесами. Правова природа стратегії міграційної політи-
ки,  базою  якою  виступає Концепція,  полягає  в  тому, що 
держава має виходити, насамперед, із кооперації в рутині 
світових  господарських  відносин,  забезпечення  конку-
рентоспроможності  з урахуванням кількісного  і якісного 
складу людського ресурсу. 

До  того  ж,  із  метою  врегулювання  міграційних  про-
цесів  основні  положення  Концепції  мали  узгоджуватися 

з міжнародними інституціями в сфері дотримання загаль-
новизнаних  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  адже 
Концепція  розроблялася  з  урахуванням  міжнародної  мі-
граційної політики.

Головними  передумовами  для  прийняття  Концепції 
державної міграційної політики Республіки Таджикистан 
доцільно визначити такі:

−  знаходження  демократичної  держави  Таджикистан 
на стадії формування;

− громадянська війна, внутрішні військові конфлікти;
− перехід до нової політичної та економічної системи;
− погіршення соціального становища населення;
−  масштаби  міграції  і  різноманітність  міграційних 

процесів;
− необхідність новаторського підходу до демографіч-

ного розвитку країни;
− підняття державного рівня управління міграційними 

процесами;
− потреба вироблення сучасної державної міграційної 

політики;
− формування основи для захисту прав та інтересів мі-

грантів [13]. 
Фундаментально нормативно-правовим актом у сфері 

державної  міграційної  політики  Киргизької  Республіки 
виступала Концепція державної демографічної і міграцій-
ної політики Киргизької Республіки від 28 квітня 2000 р., 
в якій зазначається про «демографічну і міграційну полі-
тику як складову частину соціальної політики Киргизької 
Республіки при пріоритетному дотриманні державних ін-
тересів і основоположних прав і свобод людини» [14].

Концепція державної міграційної політики Киргизької 
Республіки до 2010 р. базувалася на розробленні і реалі-
зації  програмно-цільових  заходів  за  найбільш  актуаль-
ними  проблемно-стратегічними  напрямами,  врахуванні 
міграційної ситуації і альтернатив її розвитку на середню 
і довгострокову перспективу. Міграційна політика держа-
ви  є  одним  із  найголовніших  пріоритетних  напрямів  ді-
яльності  органів  державної  влади,  складовою  частиною 
соціально-економічного  розвитку  і  зовнішньополітичної 
діяльності [15]. 

Водночас  у  Киргизькій  Республіці  міграційна  по-
літика  не  здатна  повністю  відповідати  на  виклики  часу, 
зокрема щодо перспективного та раціонального викорис-
тання іноземного трудового ресурсу. Крім того, стратегія 
ефективного  регулювання  трудової  міграції  мала  стати 
невід’ємною  складовою  частиною  Концепції  державної 
міграційної політики Киргизстану, яка досі не прийнята. 

Концептуальний  рівень  політики  являє  собою  закрі-
плений на офіційному рівні, довгостроковий, перспектив-
ний  план,  який  визначає  зміст,  напрями,  стратегічні  за-
вдання, засади і пріоритети міграційної політики, напрями 
удосконалення  правотворчої  та  правозастосовної  діяль-
ності, а також механізм реалізації міграційної політики.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висно-
вок,  що  впровадження  ефективної  міграційної  політики 
має стати одним із пріоритетних і першочергових напря-
мів  державної  правової  політики,  важливим  елементом 
правової  ідеології  у  сфері  реалізації  реформ  в  Україні. 
Крім того, ефективна і вдала політична та соціально-еко-
номічна  інтеграція  в  Європейське  Співтовариство  і  під-
тримка  європейських  партнерів  свідчить  про  належний 
поступ у питанні безвізового пересування українців тери-
торією Європейського Союзу. 
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ВНУТРіШНьОВідОМЧий кОНТРОль За діяльНіСТЮ ОРгаНіВ 
НаціОНальНОЇ ПОліціЇ як СкладОВа МіНіМіЗаціЇ кОРУПційНОгО РиЗикУ

INTERNAL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE 
AS A COMPONENT OF MINIMIZING CORRUPTION RISK

Шатрава С.О.,
д.ю.н., доцент,

професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Харківський національний університет внутрішніх справ

У статті доведено, що внутрішній контроль є складовою частиною системи забезпечення внутрішньої безпеки системи Міністерства 
внутрішніх справ України, яка покликана протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам. Наголошено, що внутрішні загрози зумовлені 
протиправними та корупційними діями працівників правоохоронного органу, зловживанням наданими їм повноваженнями. Виокремлено 
основні заходи, спрямовані на покращення діяльності Національної поліції із забезпечення внутрішнього контролю.

Ключові слова: контроль, внутрішньовідомчий контроль, Національна поліція, корупційний ризик, корупційні правопорушення, 
службове розслідування.

В статье доказано, что внутренний контроль является составной частью системы обеспечения внутренней безопасности системы 
Министерства внутренних дел Украины, которая призвана противодействовать как внутренним, так и внешним угрозам. Отмечено, что 
внутренние угрозы обусловлены противоправными и коррупционными действиями работников правоохранительного органа, злоупотре-
блением предоставленными им полномочиями. Выделены основные мероприятия, направленные на улучшение деятельности Нацио-
нальной полиции по обеспечению внутреннего контроля.

Ключевые слова: контроль, внутриведомственный контроль, Национальная полиция, коррупционный риск, коррупционные право-
нарушения, служебное расследование.

The article shows that internal control is an integral part of the internal security system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which is 
designed to counteract both internal and external threats. It is emphasized that under the internal control of the activities of the National Police, 
one should understand the system of measures aimed at: firstly, ensuring compliance with the police principle of the rule of law and the protection 
of human rights and fundamental freedoms, as well as the requirements of legislation and departmental legal acts; and secondly, the prevention, 
prevention and suppression of police offenses; thirdly, effective, comprehensive, objective and fair internal investigations of offenses committed 
by the police, as well as cases of the use of physical measures, special means and firearms that caused the infliction of bodily harm or death of a 
person; fourthly, the protection of policemen from unlawful encroachment and threats; fifth, counteracting attempts to penetrate the criminal police 
system of the National Police. It is proved that one of the effective tools for preventing corruption is the conduct of official investigations into the 
activities of the National Police in each case of bringing the police to account for corruption offenses and offenses related to corruption. The main 
directions aimed at improving the activities of the National Police to ensure internal control are identified.

Key words: control, internal control, national police, corruption risk, corruption offenses, official investigation.
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Серед  загальних  чинників, що  істотно  впливають  на 
стан  корупції,  необхідно  відзначити  недосконалість  сис-
теми внутрішнього  контролю  за  дотриманням вимог  ан-
тикорупційного  законодавства.  Умови  для  виникнення 
корупційного ризику створюються, якщо такий контроль 
здійснюється  несистематично,  нерезультативно,  не  охо-
плює всіх питань та напрямів [1].

В  той  же  час,  виникненню  та  процвітанню  корупції 
сприяють у т. ч. недоліки управління та контролю в діяль-
ності органів Національної поліції, які б мали охоплювати 
не лише питання строків переміщення документації між 
виконавцями та різними установами, а й трудової дисци-
пліни,  аналізу  корупційних  «прихованих  можливостей» 
посад та розробки дієвих методів боротьби з цим явищем 
тощо [2, с. 29]. Контроль за застосуванням законодавства, 
спрямованого на ліквідацію або хоча б послаблення цьо-
го небезпечного явища – корупції, є важливою складовою 
укріплення законності та дисципліни [3, с. 283-284]. 

На  важливість  дослідження  внутрішньовідомчого 
контролю за діяльністю правоохоронних органів та орга-
нів Національної поліції України в умовах її становлення 
зверталось увагу в працях вчених, зокрема: О. Ф. Андрій-
ко, О. М. Бандурки, С. Г. Брателя, В. М. Гаращука, С. Ф. Де-
нисюка, О. В. Джафарової, О. В. Кузьменко, О. М. Музи-
чука, О. П. Рябченко, М. М. Тищенка, В. С. Шестака тощо.

Як наголошує В. М. Гаращук, найбільш результатив-
ний шлях  боротьби  з  корупцією  –  це  усунення  причин, 
що її породжують. До них слід віднести: низький рівень 
життя службовців апарату управління; тривалі затримки в 
одержанні ними заробітної платні; високі ціни на товари 
та послуги, що наближаються до світових (а в ряді випад-
ків  і перевищують їх); конфіскаційна податкова політика 
держави, при якій підприємцю легше «купити» урядовця і 
приховати за його допомогою прибутки, ніж платити з них 
податки; вседозволеність та недоторканність багатьох ви-
сокопоставлених  державних  чиновників,  внаслідок  чого 
службовець нижчого рангу  ставить питання:  «Їм можна, 
а  чому мені не можна?!»  та  ін. Але усунути ці причини 
швидко  неможливо.  Для  цього  потрібні  серйозні  еконо-
мічні, політичні та інші реформи, що тягне за собою зна-
чні витрати [3, с. 284]. Як звертає увагу В. М. Гаращук, це 
не виключає застосування в боротьбі з корупцією нееко-
номічних –  адміністративних  (або  вольових)  –  способів. 
Вони не потребують суттєвих витрат, менш ефективні, але 
є одними з важливих складових у боротьбі  з корупцією. 
Адміністративні  способи  боротьби  з  корупцією  станов-
лять собою два значних блоки: 1) прийняття відповідних 
норм (тобто нормотворчість), та 2) застосування норм пра-
ва (правозастосовна діяльність) [3, с. 285].

Серед першочергових цілей реалізації Концепції пер-
шочергових заходів реформування системи Міністерства 
внутрішніх  справ,  спрямованих  на  досягнення  її  мети, 
зазначається  «розроблення  дієвих  засобів  та  механізмів 
контролю за діяльністю органів внутрішніх справ та окре-
мого  правоохоронця»  [4].  У  свою  чергу,  Стратегія  роз-
витку органів  внутрішніх  справ України більш детально 
відображає  напрямки  діяльності,  які  пов’язані  із  забез-
печенням  ефективної  системи  внутрішнього  контролю  в 
діяльності органів Національної поліції, що полягає у вдо-
сконаленні системи внутрішнього контролю за діями пер-
соналу та створенні ефективних механізмів розслідування 
випадків, коли права громадян порушуються в результаті 
непрофесійних або протиправних дій поліцейських. 

В Стратегії розвитку органів внутрішніх справ Укра-
їни прямо йдеться про необхідність створення оновленої 
системи внутрішнього контролю як один із заходів, спря-
мованих на удосконалення кадрової політики та професі-
оналізації персоналу. Зі змісту Стратегії розвитку органів 
внутрішніх справ України внутрішній контроль, як міні-
мум,  включає:  по-перше,  технічне  відеоспостереження 
за персоналом протягом робочого часу;  по-друге,  контр-

оль за використанням робочого часу; по-третє, періодичні 
перевірки на предмет дотримання правил доброчесності, 
зокрема професійної непідкупності [5].

З приводу зазначеного слушною є позиція Г. О. Гонча-
рука та І. М. Осики, які наголошують, що, за загальними 
правилами, поліція має постійно  турбуватися про  закон-
ність  власних  дій,  а  поліцейські  зобов’язані  не  викону-
вати  будь-якого  наказу  про  злочинність,  якого  їм  відомо 
або мало б бути відомо. Співробітники поліції зобов’язані 
попереджати  і  протистояти  будь-яким  порушенням  за-
конів  і міжнародних стандартів своїми колегами. За свої 
дії  і  бездіяльність,  а  також  за  надані  накази  поліцейські 
повинні нести персональну відповідальність. Також в ор-
ганах поліції повинні бути системи контролю для оцінки 
якості роботи, яку виконують співробітники. Необхідним 
є  постійний  контроль  якості  послуг,  що  надаються  гро-
мадськості.  Якість  може  вимірюватися  напряму,  як  від-
повідність певному стандарту, так і непрямими методами 
як оцінки з боку споживача (громадян) або оцінки резуль-
татів  (показників)  діяльності. Поліцейські  органи мають 
постійно удосконалювати якість послуг, використовуючи 
аналітичні  засоби,  залучаючи  усіх  співробітників  до  ко-
мандної роботи,  зосереджуючи увагу на процедурах,  які 
сприяють підвищенню якості [6].

У даному випадку мова також йде і про безконтроль-
ність з боку керівництва за діяльністю працівників органів 
Національної поліції, що, у свою чергу, становить собою 
ще  один  із  корупційних  ризиків.  З  метою  недопущення 
виникнення  цього  ризику  безпосереднім  керівництвом 
підрозділів  Національної  поліції  повинен  здійснюватися 
належний  внутрішній  контроль  за  діяльністю підлеглих, 
який має полягати у спостереженні за поведінкою, служ-
бовими  контактами  працівників  органів  Національної 
поліції  тощо;  періодичному  вивченні  документів  щодо 
діяльності  працівників  органів  Національної  поліції  за 
певний  період  часу;  визначенні  кола  посадових  осіб  та 
громадян,  з  якими  працівники  органів Національної  по-
ліції  з  корисливих  спонукань  контактують  в  процесі  ро-
боти, встановлення осіб,  з якими такі контакти здійсню-
ються систематично; проведенні співбесід з працівниками 
органів Національної поліції,  їх відомчими керівниками, 
колегами з певного кола питань; проведенні планових пе-
ревірок діяльності працівників органів Національної по-
ліції, оцінці законності та обґрунтованості  їх дій; аналізі 
даних оперативного, статистичного та інших видів обліку; 
моніторингу  конкретних  управлінських  процедур,  при-
йняття рішень, у зв’язку з якими найчастіше здійснюють-
ся корупційні правопорушення, поведінки службових осіб 
органів Національної поліції, які відіграють певну роль у 
прийнятті таких рішень [2, с. 29-30].

Отже, під внутрішнім контролем слід розуміти систе-
му  заходів,  спрямованих на:  по-перше,  забезпечення до-
тримання поліцейськими принципу верховенства права  і 
охорони прав людини та основоположних свобод, а також 
вимог  законодавства  і  відомчих  нормативно-правових 
актів;  по-друге,  запобігання,  профілактику  і  припинення 
вчинення поліцейськими правопорушень; по-третє, прове-
дення ефективних, всебічних, об’єктивних і справедливих 
внутрішніх розслідувань правопорушень, вчинених полі-
цейськими, а також випадків застосування заходів фізич-
ного  впливу,  спеціальних  засобів  та  вогнепальної  зброї, 
які потягли  за собою заподіяння тілесних ушкоджень чи 
смерть людини; по-четверте, захист поліцейських від про-
типравних посягань та загроз; по-п’яте, протидію спробам 
проникнення в систему Національної поліції осіб з кримі-
нальними зв’язками [6].

На  важливість  здійснення  внутрішнього  (відомчого) 
контролю як одного із важливих форм протидії корупції в 
діяльності  правоохоронного  органу  звертає  увагу  у  своїй 
роботі О. Г. Боднарчук [7]. Такий контроль, на думку вче-
ного,  має  проводитись  із  метою  виявлення  корупційних 
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діянь,  корупційних  правопорушень  та  інших  зловживань, 
пов’язаних із корупцією, що можуть здійснювати співробіт-
ники органів, установ та слідчих ізоляторів, що належить 
до  сфери  управління  Державної  пенітенціарної  служби 
України. Це  і постійний контроль за виконанням службо-
вих обов’язків; своєчасне та об’єктивне реагування на по-
рушення  дисципліни  та  недотримання  положень  Кодексу 
етики та службової поведінки персоналу Державної кримі-
нально-виконавчої  служби України;  своєчасне  реагування 
на скарги, сигнали та повідомлення про можливі випадки 
корупційних  діянь  в  органах,  установах  та  слідчих  ізоля-
торах, що належать до сфери управління Державної пені-
тенціарної  служби України;  запровадження  стимулюючих 
норм до антикорупційної службової поведінки співробітни-
ків заохоченням за повідомлення про факт вчинення коруп-
ційного правопорушення або іншим чином тощо [7].

Ю.  В.  Коваленко  звертає  увагу  на  те,  що  внаслідок 
особливостей здійснення митної справи найбільш важли-
ва роль належить внутрішньому контролю, який необхід-
но розуміти як  спосіб викриття причин  і  умов вчинення 
корупційних діянь та засіб їх локалізації, зменшення або 
ліквідації  [7,  с.  18]. Далі  вчений наголошує на  тому, що 
основними критеріями оцінки ефективності внутрішнього 
контролю щодо  подолання  корупційних  ризиків  є:  наяв-
ність внутрішніх нормативних документів, які регулюють 
здійснення  внутрішнього  контролю,  закріплення  відпо-
відальних за його здійснення осіб та визначення для них 
кола обов’язків, які повинні передбачати повноту і комп-
лексність  контрольних  заходів;  дієвість  внутрішнього 
контролю, у т. ч. в плані недопущення, вчасного виявлення 
і виправлення відхилень від встановлених правових норм 
або перешкоджання виникненню таких відхилень, визна-
чення резервів для підвищення ефективності функціону-
вання  досліджуваних  процесів  діяльності;  ефективність 
механізму  інформування  керівництва  суб’єкта  господа-
рювання про  результати  внутрішнього  контролю,  надан-
ня практичних рекомендацій щодо вдосконалення дослі-
джених  процесів  діяльності  та  своєчасність  адекватного 
зворотного  реагування;  стан  практичного  впровадження 
результатів внутрішнього контролю [7, с. 18].

У свою чергу, А. А. Стародубцев наголошує на тому, 
що основне призначення внутрішньовідомчого контролю 
полягає  не  лише  в  тому,  щоб  на  основі  вивчення  стану 
справ  виявити недоліки в  роботі,  але й  знайти шляхи  їх 
усунення, а в разі необхідності – допомогти розробити та 
здійснити  конкретні  заходи  щодо  покращання  ситуації, 
надати  методичну  допомогу  у  виробленні  та  прийнятті 
управлінських рішень [8, с. 61].

Отже,  внутрішній  контроль  за  діяльністю  органів 
Національної  поліції  з  метою  запобігання  корупції  має 
здійснюватися: а) систематично, тобто нести регулярний 
характер,  або постійно;  б)  всебічно,  тобто  якомога  біль-
ше  охоплювати  всі  питання  та  напрями  роботи;  в) шля-
хом перевірки не лише тих службовців, які мають слабкі 
результати  роботи,  а  й  тих, що  мають  добрі  результати;  
г) об’єктивно, тобто виключати упередженість; д) гласно, 
тобто результати контролю повинні бути відомі тим осо-
бам, які підлягали контролю; е) результативно (дієво), тоб-
то в залежності від результатів контролю мають вживати-
ся відповідні заходи [9]. 

За допомогою такого систематичного та ефективного 
внутрішнього контролю за діяльністю органів Національ-
ної поліції можливо вирішення наступних завдань: вияв-
ляти на всіх стадіях проходження служби осіб, які виявля-
ють схильність до вчинення корупційних діянь, своєчасно 
проводити з ними попереджувальну роботу; виявляти фак-
ти вчинення корупційних діянь і вживати передбачені за-
коном  заходи щодо  винних  осіб;  визначати  управлінські 
процедури,  в ході  яких найчастіше  здійснюються коруп-
ційні  правопорушення,  та  розробляти  більш  надійні  та 
ефективні засоби контролю за  їх здійсненням; за резуль-

татами узагальнення досвіду здійснення антикорупційних 
заходів розробляти та вносити пропозиції щодо усунення 
правових норм, організаційних та матеріально-технічних 
умов, які сприяють вчиненню корупційних діянь [2, с. 30].

У справі забезпечення законності і дисципліни та запо-
бігання корупції в діяльності органів Національної поліції 
створюються  спеціально  уповноваженні  органи,  які  здій-
снюють  внутрішньовідомчий  контроль.  Дані  органи  вну-
трішнього контролю, крім вирішення питань неправомірної 
поведінки  поліцейських,  повинні  бути  важливим  засобом 
оцінки  загальної  якості  діяльності  поліції,  забезпечення 
досягнення цілей даного поліцейського органу, виявлення 
потреб у додаткових ресурсах та змін внутрішніх правил, 
інструкцій,  положень,  а  також  забезпечення  належного 
контролю у всіх сферах поліцейської діяльності [6].

Необхідно зазначити, що внутрішній контроль є скла-
довою частиною системи  забезпечення внутрішньої без-
пеки Міністерства внутрішніх справ України, яка покли-
кана протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам. 
Внутрішні  загрози  зумовлені  протиправними  та  коруп-
ційними  діями  працівників,  зловживанням  наданими  їм 
повноваженнями.  Зовнішні  загрози  пов’язані  з  проти-
правним  впливом  на  працівників  системи  з  метою  при-
мусити  останніх  до  неналежного  виконання  службових 
обов’язків, або зі спробами проникнення в систему осіб з 
усталеними кримінальними зв’язками [6]. 

Одним  із  дієвих  інструментів  запобігання  корупції  є 
проведення  службових  розслідувань  в  діяльності  орга-
нів Національної поліції  за  кожним фактом притягнення 
поліцейського  до  відповідальності  за  корупційні  право-
порушення  та  правопорушення,  пов’язані  з  корупцією  
[10, с. 219]. Проведення внутрішніх службових розсліду-
вань складає найбільшу частину роботи органів внутріш-
нього контролю. Як правило, переважна більшість таких 
розслідувань проводиться за наслідками звернення грома-
дян зі скаргами на дії поліцейських. Крім цього, внутріш-
ні розслідування проводяться у випадках безпосереднього 
виявлення  правопорушень  співробітниками  внутрішньої 
безпеки  або  за  результатами  внутрішньої  контролюючої 
діяльності  іншими підрозділами, а також за заявами (ра-
портами  інших  правоохоронців).  Різноманітність  скарг  і 
їхня кількість унеможливлює ефективність внутрішнього 
контролю  у  випадку  необхідності  перевірки  абсолютно 
всіх  заяв,  скарг,  рапортів  тощо  стосовно  співробітників 
поліції [6]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність створення пев-
них  «фільтрів»,  які  б  допускали  до  розгляду  і  розсліду-
вання  підрозділами  внутрішнього  контролю  лише  певні 
категорії правопорушень. Тому для ефективної реалізації 
даного  завдання  підрозділами  внутрішнього  контролю 
необхідним  є  створення  механізму  відбору  скарг  на  дії 
співробітників поліції, які будуть розглядатися саме цими 
підрозділами.  Сьогодні  законодавство  передбачає  необ-
хідність розгляду усіх без виключення звернень громадян 
із обов’язковою підготовкою відповіді заявнику, при цьо-
му фактично  до  уваги не  береться  зміст  скарги.  Розгляд 
усіх скарг унеможливлює роботу у зв’язку з надзвичайно 
великою їх кількістю. Тому важливим завданням для На-
ціональної поліції і Уряду є створення незалежного органу 
з розгляду скарг на дії поліції [6]. 

З  метою  належної  організації  заходів,  спрямованих 
на  захист  прав  і  свобод  людини,  зміцнення  службової 
дисципліни  в  діяльності  органів  та  підрозділів  поліції, 
попередження  надзвичайних  подій  за  участю  особового 
складу  здійснюється  службове  розслідування.  В  той  же 
час,  до  сьогоднішнього  дня  діє Наказ Міністерства  вну-
трішніх справ України від 12 березня 2013 р. № 230 «Про 
затвердження Інструкції про порядок проведення службо-
вих розслідувань в органах внутрішніх справ» [11], який 
прийнято на виконання Дисциплінарного статуту органів 
внутрішніх справ [12]. 
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Але, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про На-
ціональну поліцію» [13], підстави та порядок притягнення 
поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також 
застосування  до  поліцейських  заохочень  визначаються 
Дисциплінарним статутом Національної поліції України, 
що затверджується законом; ч. 1 ст. 70 зазначеного Закону 
регламентується, що поліцейський, щодо якого проводить-
ся службове розслідування, може бути відсторонений від 
виконання службових обов’язків у порядку, визначеному 
Дисциплінарним статутом Національної поліції України; 
п. 6 ч. 1 ст. 77 Закону регламентує, що поліцейський звіль-
няється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняєть-
ся у  зв’язку  із  реалізацією дисциплінарного  стягнення у 
вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до 
Дисциплінарного  статуту  Національної  поліції  України; 
ч. 1 ст. 85 Закону вказує, що поліцейський може бути по-
нижений у спеціальному званні на один ступінь унаслідок 
застосування відповідного дисциплінарного стягнення на 
підставах і в порядку, визначених Дисциплінарним стату-
том Національної поліції України.

У  перехідних  положеннях  до  Закону  України  від 
02 червня 2015 р. № 580-VIII [13] вказується, що Кабінету 
Міністрів України в місячний строк необхідно внести на 
розгляд Верховної Ради України проект Закону про затвер-
дження  Дисциплінарного  статуту  Національної  поліції 
України. З часу прийняття зазначеного закону минуло до-
статньо часу, а проект Закону України «Про Дисциплінар-
ний статут Національної поліції України» за № 4670 від 
16 травня 2016 р. тільки внесено на розгляд до Верховної 
Ради України. Така ситуація тільки свідчить про існування 
т. зв. кадрового ризику у частині дисциплінарної відпові-
дальності поліцейських.

Доречно  вказати, що Міністерством внутрішніх  справ 
України, враховуючи події, що сталися за участю осіб рядо-
вого та начальницького складу, які викликають суспільний 
резонанс, перелік підстав для проведення службового роз-
слідування дещо збільшений і вміщує майже всі проблемні 
вчинки, які можуть мати місце під час проходження служби 
в органах внутрішніх справ, поміж скоєння особою рядово-
го та начальницького складу корупційного правопорушен-
ня  або  надходження  подання  спеціально  уповноваженого 
суб’єкта у сфері протидії корупції [10, с. 220; 11].

Наказ  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від 
12 березня 2013 р. № 230 «Про затвердження  Інструкції 
про порядок проведення службових розслідувань в орга-
нах внутрішніх справ» [11] визначає порядок проведення 

службового розслідування стосовно особи (осіб) рядового 
і начальницького складу органів внутрішніх справ у разі 
надходження до органів та підрозділів внутрішніх справ 
України, навчальних закладів та науково-дослідних уста-
нов системи Міністерства внутрішніх справ України відо-
мостей про вчинення нею (ними) дій, які порушують пра-
ва і свободи громадян, службову дисципліну, оформлення 
результатів  службового  розслідування  та  прийняття  за 
ними рішення, а також компетенцію структурних підроз-
ділів та посадових осіб органів внутрішніх справ України 
при його проведенні.

Слід констатувати, що з метою приведення норматив-
но-правових актів у відповідність до Закону України «Про 
Національну поліцію» [13] є необхідним: по-перше, най-
ближчим  часом  прийняття  наказу  Національної  поліції 
України  «Про  затвердження  Порядку  проведення  служ-
бових розслідувань в органах Національної поліції»; по-
друге,  ухвалення  Закону  України  «Про  Дисциплінарний 
статут Національної поліції України». Якісне використан-
ня  вказаного  інструменту  дозволить  своєчасно  виявляти 
причини  та  умови,  які  сприяють  вчиненню  корупційних 
правопорушень,  своєчасно  розробляти  та  вживати  ефек-
тивних заходів щодо їх усунення [10, с. 221].

На підставі аналізу нормативно-правових актів, спря-
мованих на покращення концептуальних засад створення 
Національної  поліції,  є  можливість  виокремити  основні 
напрямки діяльності із забезпечення внутрішнього контр-
олю: запобігання порушень прав людини та вчинення пра-
вопорушень  (дисциплінарних,  адміністративних,  кримі-
нальних)  поліцейськими;  протидія  корупції  (проведення 
перевірок на доброчесність); виявлення причин та умов, 
що сприяють вчиненню правопорушень поліцейськими з 
метою  запобігання  і  профілактики  правопорушень;  про-
ведення  негласних  слідчих  дій  у  межах  кримінального 
провадження щодо поліцейських за дорученнями органів 
досудового  розслідування;  забезпечення  належного  роз-
слідування  випадків  порушення  антикорупційного  зако-
нодавства,  вчинення  адміністративних  правопорушень, 
пов’язаних  із  корупцією,  і  злочинів  поліцейськими;  роз-
гляд обґрунтованих скарг на дії поліцейських, проведен-
ня  об’єктивних,  всебічних  і  неупереджених  внутрішніх 
службових  розслідувань.  Додатковими  напрямками  вну-
трішнього контролю є сприяння об’єктивному і прозоро-
му добору кандидатів на службу в органах Національної 
поліції та забезпечення ефективного і оптимального їх пе-
реміщення (на керівні посади включно).
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Об’ЄкТ Та ПРЕдМЕТ дЕРжаВНОгО кОНТРОлЮ У СфЕРі ЗакОННОгО ОбігУ 
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У статті, використовуючи позиції науковців, що розрізняють терміни «об’єкт» та «предмет державного контролю», сформульовано 
авторське визначення предмета та об’єкта державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів в Україні.

Ключові слова: об’єкт державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, предмет 
державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

В статье, используя подходы ученых, которые различают термины «объект» и «предмет государственного контроля», сформулиро-
вано авторское определение предмета и объекта государственного контроля законного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров в Украине.

Ключевые слова: объект государственного контроля законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров, предмет государственного контроля законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

The article states that the specifics of state control in the field of legal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is 
that its objects are clearly defined in a special regulatory document, which is the List of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. 
In this study, activities related to trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors are carried out by business entities regis-
tered as legal entities, as well as by individual entrepreneurs who are licensed to carry out medical or veterinary practices and carry out activities 
for the circulation of these funds, substances and precursors.

In addition to legal, it is possible to distinguish a group of persons whose activities are related to the legal turnover of narcotic drugs, psycho-
tropic substances and precursors. They are:  managers and employees of legal entities that meet the qualification requirements and are admitted 
to the work with narcotic drugs and psychotropic substances (they are special objects in this sphere); individuals who are responsible for the labor 
or official services entrusted to them obligations to comply with the rules of lawful turnover of these funds and substances; ordinary (ordinary) cit-
izens must comply with the generally binding provisions of the legislation in this area and have the right to purchase, receive, store and transport 
medicines containing narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, but exclusively on the prescription of a doctor.

It was established that the subject of state control over the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors should 
be the actions of participants in such control in the sphere of turnover of these funds, substances and precursors, their direct behavior, which 
is the control activity of the subject of state control. In detail, we state that the subject of control over persons of legal entities is their economic 
activity, and in respect of physical − compliance with the generally binding provisions of legislation in the outlined area.

Key words: object of state control over legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; the subject of state control 
over the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

У сучасній правовій науці є різні позиції стосовно ро-
зуміння  об’єкта    та  предмета  державного  контролю, що 
характеризуються,  як  правило,  специфікою напрямів на-
укових досліджень. Окремим питанням вивчення об’єкта 
та предмета державного контролю приділяли увагу укра-
їнські та зарубіжні вчені: В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
Ю.П.  Битяк,  В.М.  Гаращук,  В.М.  Горшеньов, М.С.  Сту-
денікін,  І.Б.  Шахов  та  інші.  Ми  вже  звертали  увагу  на 
проблеми встановлення об’єкта державного контролю за 
законним обігом наркотичних  засобів,  психотропних  ре-
човин  і  прекурсорів  [1],  однак  питання  щодо  критеріїв 
розмежування його об’єкта та предмета ми не досліджу-
вали. Це питання не з’ясоване в повному обсязі й  інши-
ми  дослідниками  у  цій  сфері.    Тому метою цієї  статті  є 
з’ясування об’єкта  та предмета державного  контролю  за 
законним обігом наркотичних  засобів,  психотропних  ре-
човин і прекурсорів в Україні.

В юридичній літературі об’єкт державного контролю, 
не зважаючи на його актуальність, так і не отримало належ-
ного теоретичного осмислення, хоча деякі його аспекти в 
межах  більш широкого  поняття  науковцями  досліджені. 
Так, В.М. Горшеньов та І.Б. Шахов під об’єктом держав-
ного контролю розуміли «правовий вплив контролюючо-
го  суб’єкта  на  підконтрольний  суб’єкт»  [2,  с.  127−128].  
В.М. Гаращук підкреслив, що об’єктом контролю у сфері 
державного  управління  виступають  відповідні  підконтр-
ольні  структури,  юридичні  й  фізичні  особи  [3,  с.  127]. 

О.Ф.  Андрійко  під  об’єктом  контролю  в  державному 
управлінні визначила діяльність органів виконавчої влади 
із  забезпечення:  (а)  реалізації  єдиної  державної  політи-
ки в різних сферах, прав  і  свобод громадян;  (б) надання 
державних  (управлінських)  послуг  органами  виконавчої 
влади,  їх посадовими особами; (в) відповідність фактич-
ної діяльності цих органів визначеному законом обсягу їх 
повноважень; (г) дотримання в  їх діяльності вимог норм 
законодавства, конкретних управлінських рішень – нака-
зів, інструкцій тощо [4, с. 108−109].

І.С. Орєхова вказала, що об’єктом державного контро-
лю у сфері господарювання є діяльність, спрямована на ре-
алізацію всіх функцій підприємництва, тобто господарська 
діяльність взагалі. Об’єктом державного контролю є лише 
діяльність суб’єкта господарювання з поєднання й комбіну-
вання чинників виробництва, яке щонайшвидше призведе до 
досягнення мети – отримання високого прибутку [5, с. 484].  
С.С. Вітвіцький виділив 3 особливих об’єкти державного 
контролю  у  сфері  ліцензійної  діяльності.  По-перше,  од-
ним  із  найважливіших  об’єктів  контролю  є  дотримання 
встановлених  законами  й  іншими  нормативними  право-
вими актами правил (порядку) здійснення того чи  іншого 
виду  діяльності.  Такі  правила,  залежно  від  їх  значимості 
(важливості),  встановлюються  Конституцією  і  законами 
України,  указами  Президента  України,  постановами  КМ 
України,  нормативно-правовими  актами  міністерств  і  ві-
домств (наказами, положеннями, постановами, інструкція-
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ми тощо) і нормативними правовими актами органів влади 
і органів місцевого самоврядування. Деякі види діяльності 
регламентуються  й  міжнародними  договорами  або  угода-
ми. Дотримання  встановлених ними правил  і  умов  також 
може служити об’єктом контролю. По-друге, під об’єктом 
такого контролю також розуміють дотримання встановле-
них вимог (стандартів) за якістю і властивостями товарів і 
послуг, а також відповідність товарів (послуг) оголошеним 
властивостям. Стандартизація і стандарти займають велике 
місце в регулюванні різних сфер виробництва і товарообі-
гу. Для контролюючих органів об’єктом контролю у тако-
му разі є відповідність товару сертифікату і знаку якості, а 
також дійсність сертифіката. По-третє, об’єктом контролю 
також виступає дотримання фізичними і юридичними осо-
бами визначених обов’язків у сфері здійснення ліцензова-
них видів підприємницької діяльності, покладених на них 
законами або іншими нормативними правовими актами [6, 
с. 76−77]. Як бачимо, у науці є різні позиції стосовно розу-
міння об’єкта контролю, що характеризуються, як правило, 
специфікою напрямів наукових досліджень.

На наше переконання, об’єктом державного контролю 
за  законним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних 
речовин  і  прекурсорів  є  діяльність  фізичних  і  юридич-
них  осіб,  пов’язана  із  законним  обігом  зазначених  за-
собів,  речовин  і  прекурсорів.  Така  діяльність  поєднує:  
(а) культивування рослин, включених до Таблиці I Переліку,  
(б) розроблення,  виробництво,  виготовлення,  зберігання, 
перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на 
територію України, вивезення з її території, використання 
і знищення вказаних засобів, речовин і прекурсорів, вклю-
чених до цього Переліку [7] .

Стосовно правової конструкції «законний обіг  нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», то, 
на нашу думку, це види діяльності з культивування рослин, 
включених до Переліку наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, а також діяльність, пов’язана з 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів, включених до зазначеного Переліку, що дозво-
ляються і контролюються законодавством у розглядуваній 
сфері на основі ліцензування. Він  здійснюється  з метою 
використання  зазначених  засобів,  речовин  і  прекурсорів 
для  потреб  власного  виробництва,  у  медичній  практиці 
для  лікування  хворих,  ветеринарній  медицині,  науково-
дослідній роботі, експертній і оперативно-розшуковій ді-
яльності з науковими й навчальними цілями [8, с. 10, 11].

Державний контроль стосується лише певних об’єктів, 
коло яких має бути окреслено законом чи підзаконним ак-
том [9, с. 100]. За ст. 2 Єдиної Конвенції 1961 р., заходам 
контролю підлягають наркотичні засоби залежно від Спис-
ку, до якого вони включені (Список № 1 − № 4) [10]. Такі 
положення  стосовно  психотропних  речовин  містить  ст.  2 
Конвенції  1971 р.  [11].  Згідно  зі  ст.  12 Конвенції  1988 р., 
контролю  підлягає  обіг  не  тільки  наркотичних  засобів  і 
психотропних речовин, а й речовин, що використовуються 
під час їх виготовлення. У додатку до цього документа до 
речовин, включених у його Таблиці I і II, додано наймену-
вання тих, що часто використовуються під час виробництва 
наркотичних засобів і психотропних речовин  [12].

Закон  України  «Про  наркотичні  засоби,  психотропні 
речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР 
так трактує вживані поняття: (а) «наркотичні засоби» – це 
включені  до Переліку  речовини  природні  або  синтетич-
ні, препарати, рослини; (б) «психотропні речовини» – це 
включені  до Переліку  речовини  природні  або  синтетич-
ні, препарати, природні матеріали; (в) «прекурсори» – це 
включені  до Переліку  речовини,  які  використовуються  з 
метою виробництва й виготовлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин (ст. 1) [13].

Доцільно також навести розуміння терміна «наркоти-
ки», тлумачення якого на законодавчому рівні не передба-
чено, але його містить Стратегія державної політики щодо 

наркотиків на період до 2020 р.: це хімічні речовини рос-
линного  або  синтетичного  походження,  що  викликають 
зміну психічного  стану людини,  систематичне  вживання 
яких формує залежність від них. Наркотиками у широко-
му значенні є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх 
аналоги і прекурсори, обіг яких регулюється законом [14].

Змісту понять «наркотичні  засоби»  і «психотропні ре-
човини»  в  юридичній  літературі  приділяли  певну  увагу 
[15−20].  Так,  С.П.  Дідовська  пов’язує  категорію  «нарко-
тичні засоби» із двома критеріями: (а) змістовним – у разі 
споживання вони мають здатність викликати стан ейфорії, 
а у разі систематичного споживання – психічну й фізичну 
залежність;  (б)  формально-правовим  –  вони  мають  бути 
означені  у  списках, що містяться  в міжнародно-правових 
або  внутрішньодержавних  документах  нормативного  ха-
рактеру [21, с. 69]. Д.А. Газізов під наркотичними засобами 
розуміє  речовини  (рідини)  синтетичного  або  природного 
походження, лікарські препарати, рослини (або їх частини), 
що впливають на центральну нервову систему, а за систе-
матичного  їх  споживання  викликають  стійку  психічну  й 
фізичну залежність (наркоманію) із подальшим розвитком 
абстиненції у разі припинення їх прийому і з формуванням 
потреби продовження вживання  засобу уже в  зростаючих 
дозах (толерантність). Згідно з нормативно-правовими ак-
тами, за цими засобами встановлено контроль на міжнарод-
ному і внутрішньодержавному рівнях [22, с. 39].

Із метою з’ясування сутності поняття «психотропна ре-
човина» треба, насамперед, установити критерії належнос-
ті останньої до певного виду (групи) речовини [23, с. 122].  
Більшість вчених – правознавців  і медиків – вважає, що 
для віднесення речовини до певної групи потрібна наяв-
ність трьох критеріїв у сукупності – медичного, юридич-
ного та соціального [23, с. 123; 24, с. 79].  Ми підтримуємо 
цю позицію науковців. Медичний критерій полягає в тому, 
що речовина повинна справляти специфічну (стимулюю-
чу,  седативну,  галюциногенну  тощо)  дію  на  центральну 
нервову  систему. Це  якраз  і  є  причиною  її  немедичного 
вживання. Із медичної точки зору під психотропними ма-
ються на увазі лікарські засоби, застосовувані спеціально 
для лікування психічних захворювань. Відмінною рисою 
таких препаратів є  їх специфічний позитивний вплив на 
психічні функції людини, який забезпечують їх лікувальні 
властивості, у разі порушень діяльності центральної нер-
вової  системи.  Медичний  критерій  є  одним  з  основних 
під час визначення режимів контролю над тією чи іншою 
речовиною; враховуються фармакологічні й терапевтичні 
чинники, здатність призвести до зловживань, ступінь не-
безпеки для здоров’я  індивідів. За соціальним критерієм 
немедичне вживання психотропних речовин набуло ознак 
соціального  явища,  що  негативно  впливає  на  соціальні 
зв’язки у соціумі. Юридичний критерій складається з по-
єднання першого і другого критеріїв, передбачає їх визна-
ння і включення психотропної речовини уповноваженими 
органами до Переліку [24,  с. 37].

Розглядуваний нами Перелік – це згруповані у списки 
наркотичні засоби, включені до Таблиць I – IV згідно із зако-
нодавством України та її міжнародними договорами (ст. 2).  
Перелік і зміни до нього затверджуються КМ України за 
поданням центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує  формування  державної  політики  у  сфері  обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів, протидію їх незаконному обігу, і публікують-
ся в офіційних друкованих виданнях (ст. 1) [25].

Зазначений  Перелік  затверджено  постановою  КМ 
України від 6 травня 2000 р. № 770. Він включає: 

– Таблиця I: (а) Список № 1 (особливо небезпечні нар-
котичні  засоби,  обіг  яких  заборонено);  (б)  Список №  2 
(особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких за-
боронено); (в) Список № 3 (рослини, які містять наркотич-
ні засоби, і психотропні речовини, обіг яких допускається 
для промислових цілей); 
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– Таблиця II: (а) Список № 1 (наркотичні засоби, обіг 
яких обмежено); (б) Список № 2 (психотропні речовини, 
обіг яких обмежено); 

– Таблиця III: (а) Список № 1 (наркотичні засоби, обіг 
яких обмежено і стосовно яких допускається виключення 
деяких  заходів  контролю);  (б) Список № 2  (психотропні 
речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаєть-
ся виключення деяких заходів контролю); 

– Таблиця IV: (а) Список № 1 (прекурсори, обіг яких 
обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контр-
олю); (б) Список № 2 (прекурсори, стосовно яких встанов-
люються заходи контролю) [25].

Таким чином, наркотичні засоби і психотропні речови-
ни, внесені до Списків № 1 і № 2 Таблиці І цього Переліку 
(за винятком діяльності  з  використання рослин,  включе-
них до Таблиці  I  з метою й на підставах,   передбачених 
ст.ст. 19 і 20 Закону України «Про наркотичні засоби, пси-
хотропні  речовини  і  прекурсори»  від  15  лютого  1995  р.  
№ 60/95 – ВР, а також діяльності з культивування та ви-
користання рослин, включених до Списку № 3 Таблиці I 
з метою й на підставах, передбачених ст. 15 цього Закону) 
є забороненими до обігу, а значить, вони не є об’єктом їх 
законного обігу.

Специфіка  здійснення  державного  контролю  у  сфері 
законного обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів полягає в тому, що його об’єкти чітко ви-
значені  у  спеціальному  нормативно-правовому  докумен-
ті,  яким  є  досліджуваний Перелік. Ними  варто  вважати:  
(а)  наркотичні  засоби  і  психотропні  речовини,  включені 
до Таблиць II і III; (б) прекурсори, внесені до Таблиці IV;  
(в) рослини, які знаходяться у Списку № 3 Таблиці І, а та-
кож ті, що включені до Таблиці I з метою застосування в 
експертній та оперативно-розшуковій діяльності, в медич-
ній практиці, а зі Списку № 3 Таблиці I – для використан-
ня їх у промислових галузях. Крім того, за положеннями 
ч.  3  ст.  7  Закону  України  «Про  наркотичні  засоби,  пси-
хотропні  речовини  і  прекурсори»,  від  15 лютого 1995 р.  
№  60/95  –  ВР  діяльність  з  обігу  наркотичних  засобів  і 
психотропних  речовин,  включених  до  Таблиць  II  і  III, 
і  прекурсорів,  включених  до  Таблиці  IV,  здійснюється 
суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на 
виконання відповідних видів діяльності [13].

За ст. 55 Господарського кодексу України, суб’єктами 
господарювання  визнаються  учасники  господарських 
відносин,  які  здійснюють  господарську  діяльність,  ре-
алізують  господарську  компетенцію  (сукупність  госпо-
дарських  прав  і  обов’язків),  мають  відокремлене  майно 
й несуть у межах останнього відповідальність  за  своїми 
зобов’язаннями,  крім  випадків,  передбачених  законодав-
ством. Суб’єктами господарювання є: (а) господарські ор-
ганізації – юридичні особи, державні, комунальні та інші 
підприємства, створені відповідно до Цивільного кодексу 
України,  а  також  інші  юридичні  особи,  що  здійснюють 
господарську діяльність  і зареєстровані в установленому 
законом порядку; (б) громадяни України, іноземці й особи 
без громадянства, які здійснюють господарську діяльність 
і зареєстровані відповідно до закону як підприємці [26].

Діяльність,  пов’язану  з  обігом  наркотичних  засо-
бів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  здійснюють 
суб’єкти    господарювання,  зареєстровані  як  юридичні 
особи  незалежно  від  їх  організаційно-правової  форми, 
форми власності й підпорядкування, а також фізичні осо-
би-підприємці, які мають ліцензію на провадження медич-
ної або ветеринарної практики і здійснюють діяльність з 
обігу зазначених засобів, речовин і прекурсорів [27]. 

За ч. 10. ст. 6 Закону України «Про наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 р. 
№ 60/95–ВР, фізична особа має право на придбання нарко-
тичних засобів і психотропних речовин лише за рецептом 
лікаря  й  згідно  з  медичними  показаннями.  За  вимогами 
ст.  8 цього Закону,  треба мати:  (а)  свідоцтво  (посвідчен-

ня,  сертифікат  спеціаліста), що  підтверджує  професійну 
придатність  керівника  юридичної  особи  або  керівника 
відповідного  її підрозділу для зайняття діяльністю з обі-
гу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів; (б) довідку МВС України про відсутність у праців-
ників, які за своїми службовими обов’язками отримують 
(чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, про відсутність су-
димості, пов’язаної з їх незаконним обігом, у тому числі за 
межами України; (в) довідку відповідного державного або 
комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у 
працівників, які за своїми службовими обов’язками отри-
мують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних 
засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  психічних 
розладів, пов’язаних зі зловживанням алкогольними напо-
ями, наркотичними  засобами чи психотропними речови-
нами, а також про відсутність серед зазначених працівни-
ків  осіб,  визнаних  непридатними  до  виконання  окремих 
видів  діяльності  [13].  Порядок  отримання  такої  довідки 
врегульовано Постановою КМ України «Про обов’язковий 
профілактичний наркологічний огляд і порядок його про-
ведення» від 6 листопада 1997 р. № 1238 [28].

Окрім  юридичних,  можна  виділити  групу  осіб,  ді-
яльність яких пов’язана  із  законним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин  і прекурсорів. Це:  (а) ке-
рівники  і  працівники  юридичних  осіб,  які  відповідають 
кваліфікаційним  вимогам  і  допущені  в  установленому 
порядку до роботи з наркотичними засобами і психотроп-
ними речовинами  (вони  є  спеціальними об’єктами в цій 
сфері); (б) фізичні особи, відповідальні внаслідок покла-
дених на них трудових чи службових обов’язків за дотри-
мання правил законного обігу вказаних засобів і речовин;  
(в)  звичайні  (пересічні)  громадяни,  які  мають  дотриму-
ватися  загальнообов’язкових  положень  законодавства  у 
цій сфері і мають право придбавати, вживати, зберігати й 
перевозити лікарські засоби, що містять наркотичні засо-
би, психотропні речовини і прекурсори, але виключно за 
рецептом лікаря.

У подальшому розглянемо предмет державного контро-
лю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин  і  прекурсорів,  дослідивши  який,  зазначимо,  що 
серед науковців погляд на визначення предмета державно-
го контролю є доволі дискусійним й неоднозначним, адже 
кожен  дослідник  намагається  надати  власне  тлумачення. 
Так, О.М. Музичук предмет контролю  за діяльністю пра-
воохоронних органів в Україні визнає як сукупність напря-
мів  діяльності  правоохоронних  органів,  їх  безпосередню 
поведінку  як  учасників  суспільних  правовідносин,  на  які 
спрямована  контрольна  діяльність  суб’єкта  контролю  як 
одну з гарантій охорони й захисту прав та законних інтер-
есів об’єктів контролю від свавільних та упереджених дій 
контролюючих  суб’єктів. Чітке  визначення  предмета  дер-
жавного контролю, з одного боку, дає змогу розмежовувати 
компетенції контролюючих суб’єктів, з другого – запобіга-
ти незаконному втручанню суб’єкта контролю в діяльність 
підконтрольного йому об’єкта [29, с. 52].

В.В.  Новіков  зазначає,  що  особливості  контрольної 
діяльності припускають, що суб’єкта контролю в об’єкті 
контролю  цікавлять  не  будь-які,  а  тільки  певні  параме-
три його буття. Контрольна діяльність, як і будь-яка інша 
цілеспрямована  діяльність,  стосується,  по-перше,  лише 
певних об’єктів, коло яких, наприклад, може бути окрес-
лено законом чи договором. По-друге, суб’єкта контролю 
цікавить не сам по собі той чи інший об’єкт, не будь-які, 
а тільки деякі параметри його буття, їх кількісна чи якіс-
на сторона.  Інакше кажучи, орієнтуючись на традиційну 
у  межах юриспруденції  термінологію,  суб’єкт  контролю 
встановлює факти поведінки чи стану об’єктів контролю. 
Уся наявна різноманітність можливих об’єктів контроль-
ної діяльності (природні і штучні, матеріальні і нематері-
альні, технічні і соціальні тощо) знаходить свій зовнішній 
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прояв у тому, що охоплюється саме категоріями «поведін-
ка» чи «стан». Останні застосовуються у межах характе-
ристик як об’єктів, що існують у природі, так  і об’єктів, 
що  існують  у  суспільстві,  ці  категорії  доповнюють  одна 
одну,  інколи вони застосовуються як однопорядкові, вза-
ємозамінні. Але саме розрізнення за біологічною ознакою 
об’єктів  як  «живих»  (істоти)  і  «неживих»  (речі)  припус-
кає використання для характеристик їх зовнішніх проявів, 
відповідно, понять «поведінка» чи «стан». Необхідно та-
кож звернути увагу на те, що «поведінка» і «стан» об’єкта 
контролю зазнають змін у часі  і просторі,  тому важливо 
знайти категорію, яка буде вносити елемент дискретності 
у відображення об’єкта, стосуватиметься його конкретної 
і дійсної (реальної) поведінки (стану) [30, с. 76].

В.М. Гаращук до основних складових елементів пред-
мета  контролю  в  державному  управлінні  відносить  по-
ведінку  суб’єктів  управлінських  правовідносин  щодо: 
(1) встановлення конституційних прав і свобод учасників 
управлінських  правовідносин;  (2)  забезпечення  консти-
туційних прав  і  свобод  суб’єктів  та  об’єктів  державного 
управління; (3) дотримання законності і дисципліни учас-
никами управлінських правовідносин [3, с. 125]. 

У  свою  чергу,  ці  складники  деталізуються  у  певних 
діях  із  закріплення  і  реалізації:  (а)  загального правового 
статусу  фізичних  і  юридичних  осіб  (політичних  партій, 
рухів,  інших  громадських  утворень,  органів  місцевого 
самоврядування  тощо)  у  сфері  управління;  (б)  правил 
вступу  і проходження державної  служби;  (в) правил, що 
регулюють процедуру реалізації  громадянами свого пра-
ва на  вільний  виїзд  до  іноземної  країни  та  в’їзд  в Укра-
їну;  (г)  процедури  реалізації  громадянами  своїх  прав  на 
отримання соціальної допомоги від держави; (ґ) порядку 
утворення  недержавних  громадських  та  інших  органів;  
(д)  процедури  звернення  фізичних  і  юридичних  осіб  до 
органу державного управління тощо [3, с. 125].

Цікавою вбачається позиція В.М. Юдіна, який, узявши 
за основу точки зору науковців, що розрізняють терміни 
«об’єкт», «предмет»  і «результат юридичної діяльності», 
сформулював предмет діяльності  органів  із  контролю  за 
обігом  наркотиків  у  Російській Федерації.  Так,  об’єктом 
вважається  те,  на  що  спрямована  активність  суб’єкта, 
а не  те, що потрапило в поле його діяльності  як  засіб  її 
здійснення.  Об’єкт,  на  відміну  від  результату,  як  прави-
ло,  існує  до початку діяльності  і  певною мірою передує 
їй. Предметом діяльності вчений вважає те, що виступає 
в об’єкті, що конкретно в ньому зазнає впливу для досяг-
нення поставленої мети. Предмет, як переконує дослідник, 
також знаходиться поза самою діяльністю і відділений від 
засобів, за допомогою яких на нього чиниться відповідний 
вплив. Отже, з його погляду, предметом діяльності органів 
контролю  за  обігом  наркотиків  у  Російській Федерації  є 
дії учасників останнього, пов’язаного як  із нелегальним, 
так і з легальним обігом наркотичних засобів, психотроп-
них і сильнодіючих речовин та їх прекурсорів, а кінцевим 
результатом – відповідність фактичного стану в цій сфе-
рі  вимогам наркоконтрольного  законодавства  [31,  с.  99]. 
Як правило, це підприємства, установи й організації, по-
стійно здійснюючи ті чи інші види діяльності, пов’язаної 
з легальним обігом наркотичних засобів, психотропних і 
сильнодіючих речовин та  їх прекурсорів,  а також грома-
дяни,  які  здійснюють  незаконні  операції  з  наркотиками  
[31, с. 100].

О.Ю. Абрамов предметом заходів контролю медичних 
організацій  у  сфері  обігу  наркотичних  засобів  і  психо-
тропних речовин вважає:  (а) приміщення для  зберігання 
наркотичних  засобів  і  психотропних  речовин;  (б)  това-
ро-супровідну  документацію  на  них  і  підтвердження  їх 
якості;  (в)  наркотичні  і  психотропні  лікарські  засоби,  їх 
відповідність  стандартам  якості;  (г)  наркотичні  засоби, 
психотропні речовини та їх прекурсори, що використову-
ються в навчальних, наукових цілях та експертній діяль-

ності; (ґ) обладнання, технічні засоби і прилади, необхідні 
для здійснення діяльності, пов’язаної з обігом цих засобів, 
речовин та їх прекурсорів; (д) порядок і правила зберіган-
ня й обліку останніх; (е) наявність, оформлення, ведення 
й зберігання спеціальних журналів; (є) порядок отриман-
ня, зберігання, обліку  і знищення рецептурних бланків в 
амбулаторно-поліклінічних  закладах  та  аптечних  органі-
заціях; (ж) відповідність освіти, кваліфікації та наявність 
спеціальної підготовки у сфері обігу наркотичних засобів 
у фахівців, допущених до роботи з ними [32].

Звернімо  увагу  на  те, що,  згідно  з  нормами  ст.  4  За-
кону  України  «Про  основні  засади  державного  нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 
2007 р. № 877-V, предметом державного нагляду (контр-
олю) є види господарської діяльності, що встановлюються 
виключно законами [33].

Згідно  із  Законом  України  «Про  наркотичні  засоби, 
психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 р. 
№ 60/95–ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів і пси-
хотропних речовин, включених до Таблиць  II  і  III Пере-
ліку, та прекурсорів, включених до його Таблиці IV, здій-
снюється юридичними особами за наявності в них ліцензії 
на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не 
передбачено цим Законом (ст. 7) [13].

У ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів  гос-
подарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII 
визначено  перелік  видів  господарської  діяльності,  що 
підлягають ліцензуванню, і передбачено господарську ді-
яльність щодо:  (а)  культивування  рослин,  включених  до 
Таблиці  I Переліку;  (б)  розроблення,  виробництва,  виго-
товлення,  зберігання,  перевезення,  придбання,  реалізації 
(відпуску), ввезення на територію України, вивезення з її 
території, використання і знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазна-
ченого Переліку, з урахуванням особливостей, визначених 
Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні ре-
човини і прекурсори» від 15 лютого 1995 р. № 60/95 – ВР 
(п. 22) [13; 34].

Постанова  КМ  України  «Про  затвердження  Порядку 
провадження діяльності,  пов’язаної  з  обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю 
за їх обігом» від 3 червня 2009 р. № 589 [35] до суб’єктів 
господарювання в досліджуваній сфері відносить тих, які 
провадять діяльність, пов’язану з обігом:  (а) наркотичних 
засобів і психотропних речовин, включених до Таблиць II 
і III Переліку, і прекурсорів, включених до Списку № 1 Та-
блиці IV Переліку, зареєстрованих як готові лікарські засо-
би й діючі речовини (субстанції); (б) препаратів (лікарських 
засобів), які містять наркотичні засоби чи психотропні ре-
човини, включені до Таблиць II і III Переліку, та (або) пре-
курсори, включені до Таблиці IV Переліку, в кількості, що 
перевищує їх гранично допустиму, визначену Постановою 
КМ України «Про затвердження гранично допустимої кіль-
кості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів, що містяться в препаратах» від   10 жовтня 2007 р., 
№  1203  [36],  і  зареєстровані  як  готові  лікарські  засоби  й 
діючі речовини  (субстанції),  або не перевищує  їх  гранич-
но допустимої кількості, і які зареєстровані як готові лікар-
ські засоби й діючі речовини (субстанції); (в) прекурсорів, 
включених до Списку № 2 Таблиці IV Переліку; (г) рослин, 
включених до Списку № 3 Таблиці I Переліку. За видами 
господарської  діяльності  контроль  здійснюється  з  дотри-
манням:  (а)  ліцензійних  умов  провадження  господарської 
діяльності  у  сфері  обігу наркотичних  засобів,  психотроп-
них речовин і прекурсорів; (б) порядку знищення цих засо-
бів, речовин і їх прекурсорів [37; 38].

Підсумувавши вищевикладене,  вважаємо, що пред-
метом  державного  контролю  за  законним  обігом  нар-
котичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
варто називати дії учасників такого контролю у цій сфе-
рі  обігу  зазначених  засобів,  речовин  і  прекурсорів,  їх 
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безпосередню поведінку, на що спрямована контрольна 
діяльність суб’єкта державного контролю. Деталізуючи 
наведене,  констатуємо,  що  предметом  контролю щодо 
осіб  юридичних  є  їх  господарська  діяльність,  а  щодо 
фізичних – дотримання загальнообов’язкових положень 
законодавства  в  окресленій  сфері. А об’єктом держав-
ного контролю за законним обігом наркотичних засобів, 
психотропних  речовин  і  прекурсорів  є  діяльність  фі-
зичних і юридичних осіб, пов’язана із законним обігом 

зазначених  засобів,  речовин  і прекурсорів. Така діяль-
ність поєднує: (а) культивування рослин, включених до 
Таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин  і  прекурсорів;  (б)  розроблення,  виробництво, 
виготовлення,  зберігання,  перевезення,  придбання,  ре-
алізацію (відпуск), ввезення на територію України, ви-
везення  з  її  території,  використання  і  знищення вказа-
них засобів, речовин і прекурсорів, включених до цього 
Переліку.
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РОЗділ 7
кРиМіНальНЕ ПРаВО Та кРиМіНОлОгія; 

кРиМіНальНО-ВикОНаВЧЕ ПРаВО

УДК 343.9:004.8

кРиМіНальНа ЗагРОЗа ШТУЧНОгО іНТЕлЕкТУ

СRIMINAL THREAT TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE

бондаренко а.О.,
студентка V курсу

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню загрози штучного інтелекту. Акцентовано увагу на відсутності відповідного правового регулювання. 
Розглянуто його вплив на життя людини та наслідки виходу з-під контролю. Обґрунтовано визнання штучного інтелекту об’єктом та (або) 
суб’єктом кримінально-правових правовідносин. 

Ключові слова: штучний інтелект, біологічні об’єкти, робототехніка, автоматизація, технічний прогрес. 

Статья посвящена исследованию угрозы искусственного интеллекта. Акцентировано внимание на отсутствии соответствующего 
правового регулирования. Рассмотрено его влияние на жизнь человека и последствия выхода из-под контроля. Обосновано признание 
искусственного интеллекта объектом и (или) субъектом уголовно-правовых правоотношений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, биологические объекты, робототехника, автоматизация, технический прогресс.

An article devoted to the study of the threat of artificial intelligence. The emphasis is on the lack of appropriate legal regulation. It examines 
its impact on human life and the consequences of being out of control. Recognition of artificial intelligence the object and (or) subject of criminal 
legal relations. The definition of artificial intelligence is considered. The questions of development of information technologies and their influence 
on the modern human life, the possibility of creation of artificial intelligence, which is equal to human intelligence, is revealed. 

Key words: artificial intelligence, biological objects, robotics, automation, technical progress. 

Розвиток штучного інтелекту охопив широке коло до-
сліджень,  пов’язаних  з  моделюванням  психіки  людини; 
робототехнікою;  впливом  існуючих  та  потенційно  мож-
ливих систем штучного  інтелекту на людину та суспіль-
ство. Проведення великої кількості досліджень у галузях 
психології, лінгвістики, нанотехнологій, приладобудуван-
ня,  комп’ютерних  технологій,  робототехніки,  медицини, 
військової справи, юриспруденції дає змогу зробити про-
гнози на майбутнє стосовно розвитку штучного інтелекту 
та робототехніки як прикладної науки, що займається роз-
робкою інтелектуальних технічних систем.

Метою статті є визначення впливу розвитку штучного 
інтелекту в кримінально-правовій сфері на правовідносини. 

Сьогодні дослідники, розробляючи штучний інтелект, 
створюють небезпеку, яка виявляється у кримінальній за-
грозі  охоронюваним правам,  інтересам людини,  суспіль-
ства та держави.

Вважається,  що  розвиток  сучасних  систем штучного 
інтелекту розпочався з 50-х років ХХ ст. Цьому сприяла 
програма, що  була  розроблена А. Н’юеллом  і  призначе-
на  для  доведення  теорем  числення  під  назвою «LOGIC-
THEORETIC». Ця робота поклала початок першому ета-
пу  досліджень  в  галузі  штучного  інтелекту,  пов’язаних 
з  розробкою  програм,  які  розв’язують  задачі  на  осно-
ві  використання  різноманітних  евристичних  методів. 
У сучасному розумінні штучний інтелект (англ. «аrtificial 
intelligence», AI) – це широка галузь комп’ютерних наук, 
яка спрямована на імітацію рішень людиною складних за-
вдань в процесі  її життєдіяльності. Слід зазначити, що у 
Державному Стандарті України ДСТУ 2938-94 (Системи 
оброблення  інформації)  штучний  інтелект  визначається 
як  здатність систем оброблення даних виконувати функ-
ції, що асоціюються з інтелектом людини, такі як логічне 
мислення,  навчання  та  самовдосконалення  [1].  Науковці 
В. І. Попик, В. М. Горовий, О. П. Дзьобань досліджували 
проблему  стрімкого  розвитку  інформаційного  простору 

та питання захисту інформаційного суверенітету України 
в умовах глобалізації. Дослідниками штучного  інтелекту 
стали загальновідомі зарубіжні вчені: С. Хокінг, А. Н’юел, 
Г. Саймон, М. Мінський, Д. Маккарті,  Е. Маск,  Е. Мак, 
Н. Бостром, Т. Прескотт, Х. Прайс, Д. Клан, К. Олав Елес-
фен. Наукові дослідження в Україні в галузі штучного ін-
телекту ведуться переважно в закладах НАН України, на 
їх  проведення  спрямовується  більшість  асигнувань,  що 
виділяються на науково-дослідні роботи з проблем штуч-
ного інтелекту. В Україні можна відзначити досягнення на 
деяких  із  цих  напрямів:  розробляються штучні  суглоби, 
складові частини хребта людини, протези.

Актуальним  напрямком  розвитку  робототехніки  в 
Україні є застосування штучного інтелекту в медицині, що 
пов’язане з діагностикою хвороб, призначенням лікуван-
ня, проведенням операцій інтелектуальними машинами як 
із системою керування, так і автоматизованими. В Інсти-
туті проблем штучного  інтелекту МОН та НАН України 
під  керівництвом А.  І. Шевченка  розробляється  наукова 
програма створення гуманоїдних роботів нового поколін-
ня, порівняно з тими, що розроблялися раніше. В  Інсти-
туті створені роботи, які навчилися розпізнавати мовні та 
зорові  образи  і  виконувати  різноманітні механічні  дії  та 
рухи, у т. ч. і самостійно за наперед заданою програмою 
пошуку та маніпулювання [2].

Нещодавно Європейський парламент прийняв на роз-
гляд  проект  резолюції  про  правовий  статус  роботів  як 
електронної особи. Проект резолюції передбачає наділен-
ня  роботів  статусом  «електронної  особистості»,  яка  має 
специфічні права та обов’язки. Вказана Резолюція має на 
меті регулювання правового статусу роботів у суспільстві 
людей [3]. 

Варто відзначити, що у пояснювальній записці поста-
ло питання складності визначення особи. На сьогоднішній 
день цією особою є розробник або безпосередній корис-
тувач  певного  об’єкту  робототехніки. Ця  особа  повинна 
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нести  відповідальність  за  дії  з  боку штучного  інтелекту 
щодо програмного забезпечення з відкритим початковим 
кодом,  або  відносно  штучного  інтелекту,  який  сам  себе 
усвідомлює,  наділений  здатністю  до  роздумів  про  себе 
та  оточуючий  світ,  самонавчання  та  самовдосконалення, 
дбає про власне самозбереження та отримання необхідних 
ресурсів, має здібності до творчої діяльності, приймає са-
мостійні виважені рішення [4, с. 128-129].

У 1956 р. термін «штучний інтелект» був введений про-
фесором Дартмутського коледжу Дж. Маккарті  і означав 
науку  і  техніку  створення  інтелектуальних  машин,  осо-
бливо інтелектуальних комп’ютерних програм. М. Хаттер 
вважає, що штучний інтелект оцінюється загальною здат-
ністю агента досягати мети в широкому діапазоні серед-
овищ [5].

Більш того, існують три види штучного інтелекту:
1. Слабкий штучний інтелект – це інтелект, орієнтова-

ний на вирішення одного чи декількох завдань, які вико-
нує або може виконувати людина. Останнім часом слаб-
кий штучний інтелект все частіше називають прикладним.

2. Сильний штучний інтелект – це інтелект, орієнтова-
ний на вирішення всіх завдань, які виконує або може ви-
конувати людина.

3. Штучний суперінтелект – це інтелект, який набага-
то розумніший, ніж кращій людський інтелект практично 
в кожній області, включаючи наукову творчість, загальну 
мудрість і соціальні навички.

Н. Бострем застерігає про забезпечення безпеки штуч-
ного  інтелекту: «Щоб, коли ми нарешті досягнемо рівня 
технологій, необхідного для їх створення, проблема їх до-
брозичливості до людини вже була вирішена» [6].

Видання Technology Review оприлюднило дані 2017 р., 
у  яких  зазначалось,  що  2022  р.  штучний  інтелект  буде 
мислити як людина – на 10 %, до 2040 р. – на 50 %, а до 
2075  р.  –  процеси мислення  неможливо  буде  відрізнити 
від людських. За даними Bureau of Investigative Journalism 
в результаті використання безпілотніків в період між 2004 
та 2013 рр. було вбито від 2500 до 3500 осіб, у т. ч. мирних 
жителів і дітей, і більше ніж тисячі завдано поранення.

Крім того, сучасний штучний інтелект називають слаб-
ким, оскільки він призначений для виконання вузьких за-
вдань. Слід також відмітити, що сьогодні Mercedes-Benz, 
Тesla-самокерований  автомобіль  обладнані  системами 
безпілотного керування, GPS навігаторами, надпотужни-
ми камерами та сенсорами, які дозволяють: перемикати-
ся у автономний режим, розпізнавати дорожню розмітку, 
визначати  свої  місце  знаходження,  прокладати маршрут, 
відшукувати вільне місце та паркуватися.

Зазначимо, що визначення терміну «робот» у законо-
давстві має бути таким, щоб в процесі правозастосування 
не  провокувати  виникнення  суперечок. Дискутуючи  про 

перспективи правового регулювання в умовах застосуван-
ня технологій і використання штучного інтелекту, можна 
стверджувати про необхідність вдосконалення або рефор-
мування правових систем, що обумовлено використанням 
роботів: по-перше, роботи є об’єктом суспільних відносин 
і, відповідно, об’єктом правовідносин; по-друге, роботи є 
суб’єктом  суспільних  відносин,  а  значить  можуть  бути 
суб’єктом  правовідносин;  по-третє,  роботи  можуть  бути 
як об’єктом,  так  і  суб’єктом суспільних відносин,  а  зна-
чить можуть бути як об’єктом, так  і суб’єктом правовід-
носин [7].

Загальновідома  міжнародна  неурядова  організація 
Amnesty International вже почала вимагати від урядів всіх 
країн заборони розробку роботів-вбивць, які створюються 
з використанням нових технологій. Комітет з правових пи-
тань Глобальної ініціативи IEEE з етичних міркувань в об-
ласті штучного інтелекту і автономних систем попередньо 
сформулював  кілька  узагальнених  проблем  і  навів  деякі 
первинні  рекомендації  щодо  їх  вирішення  [8].  Зокрема, 
поліпшення підзвітності і перевірки в автономних та інте-
лектуальних системах; забезпечення прозорості штучного 
інтелекту і поваги до індивідуальних прав. У цьому звіті 
наведено як оцінка вихідної ситуації з цих проблем, так і 
деякі попередні рекомендації. Наприклад, Комітет звертає 
увагу на необхідність заохочувати законодавців на націо-
нальному та міжнародному рівнях розглядати  і ретельно 
аналізувати  потенційну  можливість  в  разі  потреби  вве-
дення нового правового регулювання, у т. ч. регулювання 
процесу  запуску  на  ринок  нових  технологій,  пов’язаних 
з  AI/AS  (штучний  інтелект  і/або  автономні  системи)  з 
обов’язковим  попереднім  тестуванням  і  затвердженням 
відповідними національними та/або міжнародними агент-
ствами [9]. Наразі це головна умова проведення штучним 
інтелектом  хірургічних  операцій,  допуску  його  до  керу-
вання безпілотними транспортними засобами [10].

Отже, завдяки стрімким процесам глобалізації можли-
вості дослідників у  створенні нових передових техноло-
гій вийшли на новий рівень. Людство вже знаходиться на 
етапі освоєння та використання штучного інтелекту у по-
всякденному житті. Проте, як і будь-яке явище, штучний 
інтелект має негативні та позитивні сторони. Зокрема, де-
тального дослідження потребує кримінально-правова ха-
рактеристика  використання штучного  інтелекту,  зокрема 
відповідальності осіб, які використовують його задля вчи-
нення  злочинів. На жаль,  на  сьогоднішній день не  існує 
чіткого правового регулювання не тільки на національно-
му  рівні,  а  й  на  міжнародному.  Вбачається  за  необхідне 
встановити міжнародний контроль, контроль традиційної 
системи права у кожній країні окремо за обліком штучного 
інтелекту для подальшого його використання за цільовим 
призначенням.
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Статтю присвячено аналізу предметів складів злочинів, які посягають на ринок цінних паперів. У ході проведеного дослідження були 
визначені недоліки правової регламентації цього елемента складів злочинів і запропоновані шляхи їх усунення. Також були розглянуті 
спірні питання тлумачення цих ознак у науковій літературі та висловлена власна позиція із цих питань.

Ключові слова: предмет злочину, фондовий ринок, цінні папери, реєстрація цінних паперів, інсайдерська інформація.

Статья посвящена анализу предметов составов преступлений, посягающих на рынок ценных бумаг. В ходе проведенного исследования 
были установлены недостатки правовой регламентации этого элемента составов преступлений и предложены пути их устранения. Также 
были рассмотрены спорные вопросы толкования этих признаков в научной литературе и высказана собственная позиция по этим вопросам.

Ключевые слова: предмет преступления, фондовый рынок, ценные бумаги, регистрация ценных бумаг, инсайдерская информация.

The article is devoted to the analysis of the objects of the syllables of crimes encroaching upon the securities market. Analysis of the compo-
sition of crimes against the stock market, depending on the characteristics of these objects and the role they play in the securities market, allowed 
to divide them into three types: 1) financial instruments for which there is a legal relationship in the stock market or objects that imitate them; 
2) documents used in the securities market; 3) information circulation of which is carried out on the securities market. The first group includes 
items of crimes covered by Articles 199 and 224 of the Criminal Code of Ukraine. The second group includes the subject of the crime envisaged 
by Article 223-1, and the third group – Articles 223-2, 232-1 and 232-2 of the Criminal Code of Ukraine. In the course of the study, deficiencies 
in the legal regulation of this element of the syllables of crime were identified and suggested ways of eliminating them. In particular, it was pro-
posed to define both state and non-government securities as the subject of crime under Article 224 of the Criminal Code of Ukraine, to exclude 
the reference to such an object of a crime as the system of register of holders of registered securities from the disposition of Article 223-2 of the 
Criminal Code of Ukraine, to expand the list of items of composition a crime envisaged by Article 223-1 of the Criminal Code of Ukraine, to clarify 
the features of insider information as a criminal offense under article 232-1 of the Criminal Code of Ukraine, to despose in the new edition, the 
disposition of part one of Article 232-2 of the Criminal Code of Ukraine, etc., is added. Controversial issues concerning the interpretation of these 
features in the scientific literature were also considered, and their own position on these issues was expressed.

Key words: crime object, stock market, securities, securities registration, insider information.

Майже всі склади злочинів, які посягають на фондо-
вий ринок і передбачені ст. ст. 199, 223-1, 223-2, 224, 232-1,  
232-2  Кримінального  кодексу  України  (далі  –  КК),  ма-
ють  свій  предмет. Виключенням  є  лише маніпулювання 
на фондовому ринку (ст. 222-1 КК), у складі якого такий 
елемент не виділяється. Для вирішення питання про мож-
ливість притягнення особи до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення злочинів, передбачених цими статтями, 
велике значення має правильне тлумачення предметів цих 
злочинів,  оскільки  саме  їх  предмети  як  структурні,  від-
носно самостійні компоненти об’єкта злочину, тобто охо-
ронювані законом цінності, на які посягає особа, розкри-
вають специфіку об’єктивної сторони й інших елементів 
складу  злочину,  а  також  визначають  характер  і  ступінь 
суспільної  небезпеки  злочинів,  що  посягають  на  ринок 
цінних паперів. 

Метою  статті  є  визначення  проблемних  аспектів  за-
конодавчої регламентації предметів складів злочинів, які 
посягають на фондовий ринок, а також тлумачення їхніх 
ознак  і розроблення науково обґрунтованих пропозицій, 
спрямованих на їх усунення.

Аналіз  предметів  складів  злочинів  проти  фондового 
ринку, залежно від ознак цих предметів  і ролі, яку вони 
виконують на ринку цінних паперів, дає можливість поді-
лити їх на три види: 1) фінансові інструменти, із приводу 
яких виникають правовідносини на фондовому ринку, або 
предмети, що їх імітують; 2) документи, які використову-
ються на ринку цінних паперів; 3) інформація (відомості), 
обіг якої здійснюється на ринку цінних паперів.

Фінансові інструменти, з приводу яких виникають 
правовідносини на фондовому ринку, або предмети, що 
їх імітують. Одним із компонентів фондового ринку, ви-
ходячи  з дефініції цього поняття,  закріпленого в  законі, 

є  такі фінансові  інструменти,  як  цінні  папери й  похідні 
(деривативи). Ці фінансові інструменти (або їх підробки) 
є предметами складів злочинів, передбачених ст. ст. 199 
і 224 КК. 

Так,  одним  із  предметів  складу  злочину,  передбаче-
ного ст. 199 КК, одні науковці вважають державні цінні 
папери [18, с. 568; 10, с. 207], а інші – підроблені держав-
ні цінні папери [6, с. 73; 11, с. 204; 14, с. 236; 12, с. 278; 
23, с. 76; 22, с. 222; 25, с. 132]. П.П. Андрушко зазначає, 
що  предметом  цього  злочину  (у  первинній  редакції)  є:  
1) національна валюта України у виді банкнот чи метале-
вої монети; 2) іноземна валюта; 3) державні цінні папери; 
4) білети державної лотереї. При цьому науковець робить 
уточнення, що предметом злочину є або справжня валю-
та України чи  іноземна валюта (при  її підробленні), або 
підроблена (при її виготовленні). Предметом зберігання, 
придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну 
з метою збуту та самого збуту є підроблена національна 
валюта України й іноземна валюта [16, с. 600]. На нашу 
думку, відповідне застереження також має стосуватися й 
державних цінних паперів. До цього можна лише додати, 
що предметом злочину в разі підроблення державних цін-
них паперів є як справжні державні цінні папери, які за-
знали злочинного впливу, так і підроблені державні цінні 
папери, що виникли в результаті такого підроблення.

Чинне  законодавство  закріплює  уніфіковану  дефіні-
цію поняття «цінний папір» у ст. 194 Цивільного кодек-
су України (далі – ЦК), абз. 2 ч. 1 ст. 163 ГК і ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
згідно  з  яким  цінним  папером  є  документ  установленої 
форми  з  відповідними  реквізитами,  що  посвідчує  гро-
шове чи  інше майнове право, визначає взаємовідносини 
емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) 
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і особи, що має права на цінний папір,  і передбачає ви-
конання  зобов’язань  за  таким  цінним  папером,  а  також 
можливість передачі прав на цінний папір  і прав за цін-
ним папером іншим особам. Свого часу П.П. Андрушко 
звертав  увагу на  те, що  законами, що регулюють діяль-
ність на ринку цінних паперів, не визначається, які цінні 
папери є державними, а які – недержавними, а також не 
визначаються критерії віднесення цінних паперів до того 
чи іншого виду. У Положенні про депозитарну діяльність 
Національного  банку  України,  затвердженому  Постано-
вою Правління  НБУ  від  19  березня  2003  р. №  114,  під 
державними  цінними  паперами  розумілися  цінні  папе-
ри,  випущені  відповідно  до  вимог  законодавства Украї-
ни,  емітентом  яких  є  вповноважений  державний  орган  
[16,  с.  603].  Нині  ситуація  кардинально  не  змінилася, 
із  тією  різницею,  що  в  Положенні  про  депозитарну  та 
клірингову діяльність Національного банку України,  за-
твердженому Постановою Правління НБУ від 25 вересня 
2013 р. № 387, під державними цінними паперами розу-
міються лише державні облігації України та казначейські 
зобов’язання України, випущені відповідно до вимог за-
конодавства  України,  емітентом  яких  є  вповноважений 
державний орган. Проте зазначена дефініція не дозволяє 
повністю  визначити  перелік  цінних  паперів,  які  є  пред-
метом злочину, передбаченого ст. 199 КК. 

Здійснивши  дисертаційне  дослідження  державних 
цінних паперів як об’єкта цивільних прав, В.П. Хариць-
кий дійшов висновку про те, що державними є емітова-
ні вповноваженими державними органами цінні папери, 
емісія  яких  забезпечує  вирішення  загальнодержавних 
завдань, не потребує державної реєстрації й здійснюєть-
ся  шляхом  учинення  емісійних  правочинів  на  підставі 
постанов  КМУ,  актів Мінфіну України  й  інших  органів 
державної влади, а обіг опосередковує участь держави в 
майнових (боргових і приватизаційних) відносинах на за-
садах юридичної рівності, вільного волевиявлення й май-
нової самостійності їх учасників [24, с. 60–61].

Як слушно зазначає О.О. Дудоров, державними є цінні 
папери, емітентом яких виступає держава в особі уповно-
важених нею органів: вона від свого імені випускає цінні 
папери й бере на себе зобов’язання, що випливають з умов 
їх емісії. До них можуть бути віднесені, зокрема, держав-
ні облігації України, казначейські зобов’язання України, 
приватизаційні  цінні  папери,  деякі  векселі  (наприклад, 
векселі  Державного  казначейства  України)  [9,  с.  453]1.  
Також до цього переліку слід додати облігації Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб, державні деривативи, 
окремі  ощадні  (депозитні)  сертифікати  (депозитні  сер-
тифікати Національного банку та депозитні сертифікати 
овернайт).

На думку О.О. Кашкарова, до предмета  злочину, пе-
редбаченого  ст.  199  КК,  необхідно  віднести  акції  дер-
жавних  підприємств,  які  денаціоналізуються  шляхом 
створення акціонерного товариства, тобто ті, які вперше 
розміщуються  на  фондовому  ринку,  оскільки  на  цьому 
етапі акції таких підприємств забезпечуються державним 
майном, і в результаті підробки вищевказаних цінних па-
перів заподіюється шкода державним інтересам [6, с. 82]. 
Проте ми не поділяємо цю позицію. Як слушно зазначає 
В.П. Харицький, у сучасних умовах, виходячи з особли-
востей статусу емітента, слід розрізняти емітовані відпо-
відними публічними утвореннями державні й комунальні 
цінні  папери,  а  також  цінні  папери фізичних  і юридич-
них  осіб  приватного  й  публічного  права. До  державних 
цінних  паперів  згідно  з  запропонованою  класифікацією 
належать  документи,  емітовані  відповідними  держав-
ними  органами,  що  опосередковують  участь  держави  в 
цивільному  обороті.  Тому  цінні  папери,  що  емітуються 
1  Аналогічну  або  близьку  за  змістом  позицію  підтримують  А.М.  Ришелюк  
[18, с. 569], В.М. Киричко, О.І. Перепелиця та В.Я. Тацій [14, с. 237], Д.Л. Ви-
говський і К.А. Голдзіцький [10, с. 208], О.О. Кашкаров [6, с. 81–82].

державними  юридичними  особами  як  публічного,  так  і 
приватного  права,  до  державних  не  належать. Вони  на-
лежать до цінних паперів юридичних осіб. Це зумовлено 
особливостями  цивільної  правосуб’єктності  державних 
органів. З одного боку, вони є органами державної влади, 
які структурно визначають державу й опосередковують її 
участь у цивільних відносинах. З  іншого – для  забезпе-
чення такої участі вони мають статус юридичних осіб пу-
блічного права. Отже, до державних належать лише цінні 
папери, що емітуються державними органами. Цінні па-
пери, емітовані іншими юридичними особами публічного 
права, не є державними [24, с. 40–41]. 

Серед  учених-криміналістів  дискусійним  є  питан-
ня  щодо  правової  природи  облігацій  місцевих  позик. 
А.М. Ришелюк зазначає, що погашення цих облігацій має 
здійснюватися за рахунок коштів  і майна, що є комуналь-
ною власністю й  знаходиться в розпорядженні рад,  які  їх 
випустили.  Державний  бюджет  України  не  відповідає  за 
зобов’язаннями, які виникають із облігацій місцевих позик. 
Але оскільки органи місцевого самоврядування відповідно 
до Конституції України  є  органами,  через  які  народ  здій-
снює свою суверенну владу, то під час розгляду й вирішення 
питань кримінально-правового характеру вони мають роз-
глядатись як децентралізовані елементи держави. З огляду 
на це облігації місцевих позик, які випускаються цими ор-
ганами, також слід відносити до державних цінних паперів  
[18,  с.  569]. Не  поділяють  цей  погляд,  зокрема, П.П. Ан-
друшко, О.О. Дудоров, В.Я. Тацій, В.М. Киричко, О.І. Пере-
пелиця, О.О. Кашкаров. О.О. Дудоров слушно звертає увагу 
на закріплену в Конституції України й інших законодавчих 
актах  відокремленість  органів  місцевого  самоврядування 
від держави, а так само й на те, що емітентом облігацій міс-
цевої позики виступає відповідна рада, яка й повинна вико-
нувати обов’язки за рахунок коштів місцевих бюджетів. До-
слідник доходить висновку, що виготовлення з метою збуту, 
збут або використання іншим чином підроблених облігацій 
місцевої позики як недержавних цінних паперів треба ква-
ліфікувати не за ст. 199, а за ст. 224 КК [7, с. 285; 11, с. 254;  
9, с. 453]2. 

Отже, предметом злочину, передбаченого ст. 224 КК, 
є підроблені недержавні цінні папери. При цьому недер-
жавними  є  цінні  папери,  які  не  охоплюються  поняттям 
«державні  цінні  папери».  Аналіз  регулятивного  законо-
давства, що регламентує діяльність фондового ринку, на-
самперед Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», дозволяє зробити висновок, що до недержавних 
цінних паперів належать такі: 1) пайові цінні папери (ак-
ції;  інвестиційні  сертифікати;  сертифікати  ФОН;  акції 
корпоративного  інвестиційного фонду);  2)  боргові  цінні 
папери (облігації підприємств; облігації місцевих позик; 
ощадні  (депозитні)  сертифікати  (крім  депозитних  сер-
тифікатів  Національного  банку  та  депозитних  сертифі-
катів  овернайт),  векселі  (крім  векселів Державного  каз-
начейства  України),  облігації  міжнародних  фінансових 
організацій); 3) іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, 
іпотечні  сертифікати,  заставні);  4) похідні цінні папери;  
5) товаророзпорядчі цінні папери.

Одними  з  найбільш  дискусійних  у  науці  питань, 
пов’язаних зі складами конкретних злочинів у сфері гос-
подарської діяльності, на думку О.О. Дудорова, є питання 
про доцільність закріпленої у ст. 199  і ст. 224 КК дифе-
ренційованої оцінки незаконних дій із державними та не-
державними цінними паперами й можливість інкриміну-
вання зазначених норм у разі підроблення цінних паперів, 
що існують у бездокументарній формі [4, с. 174].
2  Ураховуючи  єдину  мету  випуску  державних  і  комунальних  цінних  паперів 
(цінних паперів місцевих позик) – поповнення бюджетів  і вирішення проблем 
фінансування  соціально-економічного  розвитку  на  загальнодержавному  та  ре-
гіональному  рівнях,  В.П. Харицький  обґрунтовує  їх  спорідненість  і  пропонує 
термінологічно визначити їх на доктринальному рівні як цінні папери публічних 
утворень [24, с. 7]. П.П. Андрушко [16, с. 871] та О.О. Кашкаров [6, с. 82] від-
носять облігації місцевих позик до предмета злочину, передбаченого ст. 224 КК.
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Положення  про  необхідність  однакової  криміналь-
но-правової  охорони  сфери  обігу  державних  і  недер-
жавних цінних паперів активно обстоюють О.О. Кашка-
ров,  І.В. Сингаївська й О.О. Дудоров [6, с. 28, 155, 166;  
20, с. 58, 99–100, 106–107, 194, 205, 303; 9, с. 453–454]. Як 
слушно зазначає О.О. Дудоров, у ст. 273 Модельного Кри-
мінального кодексу держав – учасниць СНД ідеться про 
виготовлення, зберігання з метою збуту й збут будь-яких 
підроблених цінних паперів. Подібний варіант вирішення 
проблеми охорони сфери обігу цінних паперів у КК ціл-
ком узгоджувався б із закріпленою в чинному законодав-
стві рівноправністю всіх форм власності й рівністю всіх 
суб’єктів права власності перед законом (ст. 13 Конститу-
ції України), ураховував би те, що держава, емітуючи цін-
ні папери, бере участь у зобов’язальних правовідносинах 
і виступає як суб’єкт цивільного права. Держава в такому 
разі  виступає як повноцінний учасник господарської ді-
яльності, позбавленої будь-якої імперативності й спрямо-
ваної на залучення позичкових коштів [9, с. 453].

Диференціація  кримінальної  відповідальності  за  не-
законні дії з державними й недержавними цінними папе-
рами створює суттєві труднощі під час тлумачення кри-
мінально-правових норм, передбачених ст. ст. 199 та 224 
КК, оскільки ані в чинному законодавстві, ані в науковій 
літературі однозначно та чітко не визначено, що саме слід 
розуміти під державними цінними паперами та які види 
цінних паперів слід відносити до цієї категорії. Це поро-
джує певні суперечки щодо кримінально-правової квалі-
фікації діянь винних осіб за відповідними статтями КК.

Цінні  папери  за  формою  існування  поділяються  на 
бездокументарні цінні папери та документарні цінні па-
пери (абз. 1 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про цінні папери 
та  фондовий  ринок»).  Однак  у  вирішенні  питання  про 
можливість інкримінування зазначених вище норм у разі 
підроблення  цінних  паперів,  що  існують  у  бездокумен-
тарній формі, також немає одностайності. А.М. Ришелюк 
послідовно  обстоює  позицію,  згідно  з  якою  предметом 
злочину,  передбаченого  ст.  224  КК,  є  недержавні  цінні 
папери, що  існують у документарній  (паперовій) формі. 
Він вважає, що не може бути визнане злочином, передба-
ченим цією статтею, відкриття рахунку в цінних паперах і 
внесення записів про зарахування на такий рахунок не ви-
пущених реально цінних паперів, а також унесення таких 
записів на правомірно відкритий рахунок у цінних папе-
рах у комп’ютерних базах даних, що їх ведуть депозита-
рії  та  зберігачі  цінних  паперів  – юридичні  особи,  яким 
законом  дається  право  надання  послуг щодо  зберігання 
цінних паперів,  відкриття  та  ведення  рахунків  у  цінних 
паперах, обслуговування операцій на цих рахунках тощо. 
За  наявності  підстав  такі  дії  можуть  кваліфікуватися  за 
ст. ст. 361 або 364 КК, а якщо вони спрямовані на заво-
лодіння чужим майном шляхом обману чи  зловживання 
довірою – і за ст. 190 КК [17, с. 699, 700; 18, с. 687, 688]3.

Натомість  переважна  більшість  науковців,  навпаки, 
вважають, що предметом виготовлення, збуту та викорис-
тання підроблених недержавних цінних паперів можуть 
бути недержавні цінні папери як у документарній,  так  і 
в бездокументарній формі  [16, с. 867, 868; 7, с. 17, 286; 
14,  с.  360;  11,  с.  255]. Як  слушно  зазначає О.О. Кашка-
ров,  бездокументарні  цінні  папери  необхідно  визнавати 
предметом  злочинів,  передбачених  ст.  ст.  199  і  224 КК, 
3  Російські  криміналісти  Б.В.  Волженкін,  Н.О.  Лопашенко  та  В.Ф.  Лапшин 
також  вважають, що  бездокументарні  цінні  папери  не  є  предметом  злочину, 
передбаченого ст. 186 «Виготовлення, зберігання, перевезення або збут підро-
блених грошей або цінних паперів» КК РФ [1, с. 510–511; 26, с. 797]. Як зазна-
чає Н.О. Лопашенко, бездокументарні цінні папери не можуть бути предметом 
цього  злочину  за  змістом  закону,  який передбачає паперову форму предмета 
злочину.  Їх  підробка  та  привласнення  тягнуть  кримінальну  відповідальність 
за ст. ст. 159 «Шахрайство» та 272 «Неправомірний доступ до комп’ютерної 
інформації» КК [15, с. 593]. Натомість С.В. Максимов, навпаки, розглядає вне-
сення в пам’ять ЕОМ записів про придбання фіктивного права на бездокумен-
тарний цінний папір як фальшивомонетництво та відносить бездокументарний 
цінний папір до предметів цього злочину [2, с. 74].

оскільки  документарні  й  бездокументарні  цінні  папери 
мають  однакову  економічну  природу  та юридичну  силу 
й відображають боргові й інші майнові відносини, що за-
свідчують  право  володіння  частиною  товарного  чи  гро-
шового капіталу [6, с. 84]. О.О. Дудоров звертає увагу на 
те, що ст. 224 КК не конкретизує форму існування цінних 
паперів й має універсальний характер, а отже, сфера за-
стосування цієї кримінально-правової норми не повинна 
обмежуватися  лише  документарною  формою  випуску 
цінних  паперів  [9,  с.  472]. На  підтримку  зазначеної  по-
зиції  можемо  додати  ще  кілька  аргументів.  По-перше, 
А.М.  Ришелюк  до  предметів  злочину,  передбаченого  
ст. 199 КК, відносить такі державні цінні папери, як дер-
жавні облігації України. Відповідно до абз. 2 ч. 12 ст. 10 
Закону України  «Про цінні  папери  та фондовий  ринок» 
державні облігації України можуть існувати виключно в 
бездокументарній формі.  Тобто  науковець  не  заперечує, 
що предметом злочину, передбаченого цією нормою, мо-
жуть бути цінні папери в бездокументарній формі. Урахо-
вуючи це, позиція щодо невизнання цінних паперів у без-
документарній формі предметом злочину, передбаченого 
ст. 224 КК, є непослідовною. По-друге, визнання цінних 
паперів  у  бездокументарній  формі  предметом  злочинів, 
передбачених ст. ст. 199 та 224 КК, набуває особливої ак-
туальності у  зв’язку з  активним використанням на фон-
довому  ринку  України  бездокументарної  форми  цінних 
паперів і поступовим скороченням переліку цінних папе-
рів  у  документарній формі,  а  також ураховуючи процес 
знерухомлення цінних паперів.

Як  слушно  зазначає  О.О.  Дудоров,  підроблення  не-
державних  цінних  паперів  у  бездокументарній  формі, 
окрім ст. 224 КК, слід додатково кваліфікувати за ст. 361 
КК  «Несанкціоноване  втручання  в  роботу  електронно-
обчислювальних машин  (комп’ютерів),  автоматизованих 
систем,  комп’ютерних мереж чи мереж  електрозв’язку» 
[4,  с.  57; 9,  с.  473]. Розвиваючи цю позицію, О.О. Каш-
каров зазначає, що в разі підроблення бездокументарних 
цінних  паперів,  емітентом  яких  є  держава,  дії  винного 
також  необхідно  кваліфікувати  за  сукупністю  злочинів, 
передбачених  ст.  ст.  199  і  361 КК  [6,  с.  85]. Ця позиція 
заслуговує на підтримку, оскільки в такому разі має місце 
ідеальна сукупність злочинів.

Для забезпечення однакової правової оцінки незакон-
них дій із державними та недержавними цінними папера-
ми та однозначного вирішення питання про можливість 
інкримінування ст. 224 КК у разі підроблення цінних па-
перів, що існують у бездокументарній формі, необхідних 
змін потребують  ст.  ст.  199  і  224 КК. Так,  із  диспозиції 
ч. 1 ст. 199 КК має бути виключена вказівка на державні 
цінні папери. Із диспозиції ч. 1 ст. 224 КК має бути виклю-
чена вказівка,  згідно  з якою предметом цього  злочину є 
виключно недержавні цінні папери, і мають бути внесені 
зміни,  згідно  з  якими  предметом  злочину,  передбачено-
го цією статтею, мають бути цінні папери  (як державні, 
так і недержавні) у документарній або бездокументарній 
формі.

Документи, які використовуються на ринку цінних 
паперів, виступають  предметом  злочину,  передбачено-
го  ст.  223-1  КК.  Переважна  більшість  науковців  визна-
чає предметом цього  злочину документи,  які подаються 
до  уповноваженого  органу  для  реєстрації  випуску  цін-
них  паперів  [14,  с.  350;  11,  с.  251;  9,  с.  468;  10,  с.  238; 
18, с. 681; 19, с. 380]. Натомість П.П. Андрушко вважає, 
що  предметом  цього  злочину  є  інформація  (відомості), 
яка міститься в документах, що подаються для реєстра-
ції емісії будь-яких недержавних цінних паперів: як тих, 
що  випускаються  у формі  відкритого  розміщення,  так  і 
тих, які випускаються в інших формах (зокрема шляхом 
розподілу  між  засновниками  (учасниками))  [16,  с.  853]. 
На нашу думку, предметом цього злочину все ж є доку-



161

Юридичний науковий електронний журнал
♦

менти, які подаються для реєстрації випуску цінних па-
перів, оскільки саме вони зазнають злочинного впливу в 
результаті вчинення злочину, передбаченого ст. 223-1 КК. 
У  результаті  злочинних  дій  інформація,  яка міститься  в 
цих документах, також зазнає злочинного впливу. Однак 
доки  така  інформація  не  буде  оформлена  відповідно  до 
вимог,  передбачених  законодавством  про  фондовий  ри-
нок, доти вона не буде прийнята до розгляду Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – 
НКЦПФР)4.

У  той же  час  уточнення П.П.  Андрушка  про  те, що 
відповідна інформація міститься в документах, що пода-
ються для реєстрації емісії будь-яких недержавних (кур-
сив наш – Р. В.) цінних паперів, є слушною, оскільки емі-
сія  державних цінних паперів  не  підлягає  регулюванню 
НКЦПФР. Тому документи про випуск державних цінних 
паперів не є предметом досліджуваного злочину. 

Подання НКЦПФР заяви  і  всіх необхідних докумен-
тів для реєстрації випуску цінних паперів і проспекту їх 
емісії  є  одним  з  обов’язкових  етапів  як  публічного,  так 
і  приватного розміщення цінних паперів. Відповідно до 
ч. 1 ст. 29 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок»  емітент подає НКЦПФР заяву й документи, 
необхідні  для  реєстрації  випуску  та  проспекту  емісії 
цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів після при-
йняття рішення про розміщення цінних паперів органом 
емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення. 
Перелік  документів,  необхідних  для  реєстрації  випуску 
та  проспекту  емісії  цінних  паперів,  а  також  порядок  їх 
реєстрації  встановлюються НКЦПФР. Додаткові  вимоги 
до реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів 
банків установлюються НКЦПФР за погодженням із НБУ 
(ч. 4 ст. 29 цього Закону).

Розкриваючи зміст словосполучення «документи, які 
подаються  для  реєстрації  випуску  цінних  паперів»,  що 
використовується  в  диспозиції  ст.  223-1 КК,  слід  зазна-
чити,  що  воно  охоплює  такі  документи:  заява  про  реє-
страцію  випуску  відповідних  цінних  паперів;  інші  до-
кументи,  які  відповідно  до  вимог  нормативно-правових 
актів НКЦПФР необхідно подати Комісії  для  реєстрації 
випуску відповідних цінних паперів; проспект емісії цін-
них паперів5. 

В.М.  Киричко,  О.І.  Перепелиця,  В.Я.  Тацій  пишуть 
про  те,  що  в  законодавчій  процедурі  реєстрації  випус-
ку  цінних  паперів,  передбаченій  Законом України  «Про 
цінні папери та фондовий ринок», ця реєстрація є лише 
проміжним етапом, на якому емітенту видається Тимча-
сове  свідоцтво  про  реєстрацію  випуску  цінних  паперів. 
До  правових  підстав  для  прийняття  НКЦПФР  остаточ-
ного  рішення щодо  внесення  відповідної  інформації  до 
Державного  реєстру  випусків  цінних  паперів  та  видачі 
Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів також 
входить реєстрація звіту про результати розміщення цін-
них паперів. Отже, під документами,  які подаються для 
реєстрації  випуску  цінних  паперів,  за  ст.  223-1  КК,  на 
думку правників, слід розуміти документи, які подаються 
на  різних  законодавчих  етапах  емісії  цінних  паперів  до 
НКЦПФР, але які є необхідними для прийняття остаточ-
ного  рішення щодо  внесення  відповідної  інформації  до 
Державного реєстру випусків цінних паперів і видачі Сві-
доцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. На прак-
4 Цікаво, що предметом злочину, передбаченого ст. 366 КК (у первинній редак-
ції), на думку П.П. Андрушка й А.А. Стрижевської, може визнаватися внесення 
службовою особою до офіційних документів  завідомо неправдивих відомос-
тей (будь-які офіційні документи, зокрема й офіційні документи фізичних осіб  
[16, с. 419]), а не інформація, що міститься в цих документах.
5 Виокремлення проспекту емісії цінних паперів серед інших документів, що 
подаються для реєстрації випуску цінних паперів і виступають предметом до-
сліджуваного  злочину,  зумовлене  тим, що  в  одних  підзаконних  нормативно-
правових  актах НКЦПФР  цей  документ  включений  до  переліку  документів, 
що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, а в інших – визначений 
окремо. Крім того, він має важливе інформаційне значення, оскільки на підста-
ві ознайомлення з інформацією, що в ньому міститься,  інвестори приймають 
рішення про придбання цінних паперів.

тиці це означає, що предметом цього злочину можуть ви-
знаватися ті документи, які (відповідно до законодавства 
про  цінні  папери)  обов’язково  подаються  до  НКЦПФР 
для реєстрації:  а)  випуску цінних паперів;  б)  проспекту 
емісії цінних паперів (а також змін до нього); в) звіту про 
результати розміщення цінних паперів [14, с. 351–352].

На нашу думку, предмет досліджуваного злочину ви-
значений занадто широко. Звісно, подання НКЦПФР за-
яви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску 
цінних паперів і проспекту їх емісії є проміжним етапом 
як публічного, так і приватного розміщення цінних папе-
рів. Однак  саме  після  надходження  заяви  й  документів, 
необхідних  для  реєстрації  випуску  та  проспекту  емісії 
цінних паперів, НКЦПФР здійснює одночасно реєстра-
цію (курсив наш – Р. В.) випуску та проспекту емісії цін-
них  паперів  або  відмовляє  в  реєстрації  (абз.  1  п.  1  ч.  2 
ст.  29  Законом України  «Про цінні  папери  та фондовий 
ринок»). Звісно, до отримання свідоцтва про реєстрацію 
випуску цінних паперів необхідно пройти ще низку ета-
пів розміщення цінних паперів. Крім того,  і в цьому За-
коні,  і підзаконних нормативних актах чітко розмежову-
ється етап подання НКЦПФР усіх необхідних документів 
для  реєстрації  випуску  цінних  паперів  і  етап  подання 
НКЦПФР звіту про результати розміщення цінних папе-
рів. Це дає підстави стверджувати, що під «реєстрацією 
випуску цінних паперів»  (у контексті ст. 223-1 КК) слід 
розуміти  лише  такий  етап  емісії  цінних  паперів,  як  по-
дання НКЦПФР заяви й усіх необхідних документів для 
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, пе-
редбачений п. 4 ч. 1 і п. 4 ч. 2 ст. 28 Закону України «Про 
цінні  папери  та  фондовий  ринок».  Водночас  зазначена 
вище позиція є напрямом удосконалення ст. 223-1 КК.

Інформація (відомості), обіг якої здійснюється на 
ринку цінних паперів. Згідно з преамбулою Закону Укра-
їни  «Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок»  цей  Закон 
регулює  відносини,  що  виникають  під  час  розміщення, 
обігу  цінних  паперів  і  провадження  професійної  діяль-
ності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкри-
тості  й  ефективності  функціонування  фондового  ринку. 
У зв’язку із цим важливого значення набуває інформація, 
яка розповсюджується та використовується на фондовому 
ринку. Ця  інформація  є  предметом  злочинів,  передбаче-
них ст. ст. 223-2, 232-1 і 232-2 КК.

Предмет злочину, передбаченого ст. 223-2 КК, у науко-
вій літературі також визначається неоднозначно. На дум-
ку  одних  учених,  ним може  бути  система  реєстру  влас-
ників іменних цінних паперів або система депозитарного 
обліку цінних паперів  [10, с. 239; 11, с. 253; 14, с. 355].  
Інші  вчені  взагалі  прямо  не  визначають  предмет  цього 
злочину [19, с. 383; 18, с. 684–685]. Натомість П.П. Ан-
друшко  вважає,  що  предметом  цього  злочину  є  інфор-
мація  про  емітента  цінних  паперів,  їх  власників  і  номі-
нальних  утримувачів,  про  емітовані  та  розміщені  цінні 
папери, про осіб, наділених певними правами щодо цін-
них  паперів,  яка  міститься  в  системі  реєстру  власників 
іменних паперів і в системі депозитарного обліку цінних 
паперів [16, с. 861].

Задля правильного встановлення предмета цього злочи-
ну необхідно проаналізувати такі поняття, як система реє-
стру власників іменних цінних паперів і система депозитар-
ного обліку. Так, відповідно до абз. 18 ст. 1 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Украї-
ні» система реєстру власників іменних цінних паперів – це 
сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстро-
ваних у цій системі власників, номінальних утримувачів і 
емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих 
на них, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб 
і  цінних  паперів,  одержання  та  надання  інформації  цим 
особам і складання реєстру власників  іменних цінних па-
перів. Згідно з Положенням про порядок ведення реєстрів 
власників іменних цінних паперів, затвердженим Рішенням 
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ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р. № 1000, елементами зазна-
ченої системи були такі: реєстр власників іменних цінних 
паперів,  емісійний  рахунок,  особові  рахунки  емітента  та 
зареєстрованих осіб, облікові журнали (регістри) з ведення 
реєстру, документи, які є підставою для формування та вне-
сення змін до системи реєстру. 

Однак 6 липня 2012 р. набув чинності Закон України 
«Про депозитарну систему України», який докорінно змі-
нив правові  засади функціонування депозитарної  систе-
ми України та встановив новий порядок реєстрації та під-
твердження прав на емісійні цінні папери й прав за ними 
в  системі депозитарного обліку цінних паперів,  а  також 
порядок  проведення  розрахунків  за  правочинами  щодо 
емісійних  цінних  паперів. Цим  Законом  було  скасовано 
Закон України «Про Національну депозитарну систему та 
особливості  електронного обігу цінних паперів в Украї-
ні», а згодом Рішенням НКЦПФР «Про визнання такими, 
що  втратили  чинність,  деяких  нормативно-правових  ак-
тів» від 24 червня 2014 р. № 808 було скасовано й вище-
зазначене Рішення ДКЦПФР. 

У  зв’язку  з  прийняттям  Закону  України  «Про  депо-
зитарну  систему України»  в Україні  поступово  створю-
ється якісно нова депозитарна система, яка являє собою 
сукупність  учасників  депозитарної  системи  та  право-
відносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, 
прав  на  цінні  папери й  прав  за  цінними паперами  та  їх 
обмежень, що встановлюються в  системі депозитарного 
обліку цінних паперів, зокрема внаслідок проведення роз-
рахунків за правочинами щодо цінних паперів. У рамках 
депозитарної  системи  України  здійснюється  депозитар-
на  діяльність  –  діяльність  професійних  учасників  депо-
зитарної  системи України та НБУ щодо надання послуг 
зі зберігання й обліку цінних паперів, обліку й обслуго-
вування, набуття, припинення та переходу прав на цінні 
папери та прав за цінними паперами й обмежень прав на 
цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних 
установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які 
провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру 
з  обслуговування  договорів  на  фінансових  ринках,  де-
понентів,  а  також надання  інших послуг,  які  відповідно 
до цього Закону мають право надаватися професійними 
учасниками  депозитарної  системи  України.  При  цьому 
депозитарна діяльність здійснюється на основі системи 
депозитарного обліку цінних паперів6. 

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про депо-
зитарну  систему  України»,  в  установлених  законодав-
ством  випадках  реалізація  прав  за  емісійними  цінними 
паперами  здійснюється  на  підставі  реєстру  власників 
іменних  цінних  паперів7.  Складення  реєстру  власників 
іменних  цінних  паперів  здійснює  Центральний  депози-
тарій  цінних  паперів,  а  у  випадках,  установлених  цим 
Законом, – НБУ (ч. 2 статті 22 Закону «Про депозитарну 
систему України»). 

Набуття й припинення прав на цінні папери й прав за 
цінними паперами  здійснюється шляхом фіксації  відпо-
відного факту в системі депозитарного обліку. У системі 
депозитарного  обліку  реєструються  обмеження  прав  на 
6 Система депозитарного обліку цінних паперів – це сукупність інформації, за-
писів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість 
і  кількість,  обмеження  обігу  тощо)  на  рахунках  у  цінних  паперах  власників 
таких  рахунків,  про  емітентів,  власників  цінних паперів, що мають права  за 
цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, 
уповноважених ними осіб, управителів,  заставодержателів,  інших осіб, наді-
лених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають 
змогу ідентифікувати емісійні цінні папери й зазначених осіб, реєстр кодів цін-
них паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також 
інша передбачена законодавством інформація (абз. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про депозитарну систему України»).
7 Реєстр власників іменних цінних паперів – перелік власників іменних цінних 
паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозита-
рієм або у випадках, установлених Законом України «Про депозитарну систему 
України», – НБУ на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних папе-
рів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості 
й виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної НКЦПФР (п. 16  
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про депозитарну систему України»).

цінні  папери,  також  у  ній  можуть  реєструватися  обме-
ження прав за цінними паперами у випадках і в порядку, 
що встановлені Комісією. Вимоги до інформації, яка вно-
ситься до системи депозитарного обліку, установлюються 
Центральним депозитарієм за погодженням  із НКЦПФР 
(ч.  2  ст.  4  Закону  України  «Про  депозитарну  систему 
України»).

Аналіз  положень  регулятивного  законодавства  про 
фондовий ринок дозволяє зробити висновок, що в рамках 
депозитарної системи України має місце лише система де-
позитарного обліку цінних паперів, на підставі даних якої 
Центральний депозитарій цінних паперів (а в передбаче-
них  законом  випадках  –  НБУ)  складає  реєстр  власників 
іменних цінних паперів. У зв’язку із цим указівка на такий 
предмет злочину, передбачений ст. 223-2 КК, як система 
реєстру  власників  іменних  цінних  паперів,  має  бути  ви-
ключена з диспозиції цієї кримінально-правової норми. 

У разі невнесення відповідних змін або внесення не-
достовірних  змін  до  системи  депозитарного  обліку  зло-
чинного  впливу  зазнає  саме  відповідна  система  як  су-
купність  інформації  (даних),  оскільки певна  інформація 
(дані), що  в  ній  міститься,  перестає  бути  актуальною  й 
мати  об’єктивний  характер.  Таким  чином,  визначення 
предметом злочину, передбаченого ст. 223-2 КК, системи 
депозитарного обліку цінних паперів видається більш об-
ґрунтованим.

На відміну від попередніх злочинів, предметом неза-
конного використання інсайдерської інформації (ст. 232-1 
КК)  у  науковій  літературі  однозначно  визнається  інсай-
дерська інформація. Інсайдерською вважається лише від-
повідна  інформація  про  емісійні  цінні  папери,  оскільки 
внаслідок  прямої  вказівки  законодавця  вона  стосується 
лише емітента, його цінних паперів і похідних (деривати-
вів). Інформація про неемісійні цінні папери (ощадні (де-
позитні) сертифікати, векселі тощо)8 та інші фінансові ін-
струменти не є інсайдерською та не може бути предметом 
злочину, передбаченого ст. 232-1 КК. Звертаємо увагу, що 
відповідно до п. 1 ст. 1 Директиви № 2003/6/ЕС Європей-
ського Парламенту и Ради ЄС про використання інсайдер-
ської інформації в процесі торгів і маніпулювання ринком 
(ринкових  махінацій),  інсайдерська  інформація  –  це  не-
розповсюджена прямо або непрямо конкретна інформація, 
яка  стосується  одного  або  кількох  власників фінансових 
інструментів, а також самих фінансових інструментів [27]. 
Натомість чинне регулятивне законодавство обмежує таке 
поняття,  визначаючи  інсайдерською  лише  інформацію 
про такі фінансові інструменти, як емісійні цінні папери. 
Ураховуючи евроінтеграційний напрям розвитку України 
та підписання Угоди про асоціацію, вважаємо, що настав 
час поступового узгодження законодавства про ринок цін-
них паперів із законодавством ЄС. У зв’язку із цим дефі-
ніція терміна «інсайдерська інформація» має бути розши-
рена за рахунок включення до такої інформації відомостей 
не тільки про емісійні цінні папери, але й про фінансові 
інструменти взагалі. Паралельно відповідні  зміни мають 
бути внесені до ст. 232-1 КК. 

Виходячи з дефініції терміна «інсайдерська інформа-
ція», закріпленої в ч. 1 ст. 44 Закону України «Про цінні 
папери  та  фондовий  ринок»,  інсайдерською  є  певна  ін-
формація лише про цінні папери та похідні (деривативи), 
що перебувають в обігу на фондовій біржі. Натомість по-
передня  редакція  ч.  1  ст.  44  цього  Закону  визнавала  ін-
сайдерською  будь-яку  неоприлюднену  інформацію  про 
емітента,  його  цінні  папери  або  правочини  щодо  них, 
оприлюднення  якої  могло  значно  вплинути  на  вартість 
цінних паперів. Це означало, що ст. 232-1 КК охоплювала 
незаконне  використання  інсайдерської  інформації  як  на 
біржовому (фондові біржі), так і на позабіржовому (тор-
8 Натомість ст. 285 КК Королівства Іспанія передбачає покарання для того, хто 
безпосередньо або через посередника використовує інформацію, що має зна-
чення  для  котирування  будь-якого  виду цінних паперів  або  оборотних  доку-
ментів на організованому, офіційному чи визнаному таким ринку [13, с. 135].
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говельно-інформаційні  системи)  ринках  цінних  паперів. 
Як  зазначає  О.В.  Кологойда,  в  Україні  «на  вторинному 
ринку  цінних  паперів,  як  і  на  первинному,  провідні  по-
зиції займає позабіржовий обіг. Саме поза межами фондо-
вих бірж здійснюється реалізація основної частки вперше 
емітованих цінних паперів і практично вся вторинна тор-
гівля» [8, с. 280]. При цьому небезпека використання нео-
прилюдненої інформації в процесі курсоутворення цінних 
паперів у торговельно-інформаційних системах є не мен-
шою, ніж тоді, коли це відбувається на фондових біржах 
[3,  с. 112–113]. За таких обставин, на думку О.О. Дудо-
рова,  рішення  вітчизняного  законодавця  обмежити  коло 
відомостей,  що  становлять  інсайдерську  інформацію,  а 
отже,  сферу  застосування ст. 232-1 КК, навряд чи може 
бути розцінене схвально [9, с. 479]. Ураховуючи вищезаз-
начене,  із  дефініції  терміна  «інсайдерська  інформація» 
має бути виключена вказівка про перебування цінних па-
перів і похідних (деривативів) в обігу на фондовій біржі.

Предметом  злочину,  передбаченого  ст.  232-2  КК,  є 
інформація  про  діяльність  емітента.  Задля  визначення 
змісту цього поняття необхідно звернутися до регулятив-
ного  законодавства про ринок цінних паперів. При цьо-
му,  як  слушно  зазначає  П.П.  Андрушко,  закони,  якими 
регулюються  відносини  між  емітентами  цінних  паперів 
та  інвесторами  в  цінні  папери,  зокрема  Закони України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» і «Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні  інвести-
ційні  фонди)»9,  не  визначають  види  й  обсяг  інформації 
про  діяльність  емітента  (зокрема  фінансово-господар-
ську),  яка  повинна  надаватися  ним  інвесторам,  і  поря-
док надання такої  інформації. Закон України «Про цінні 
папери  та  фондовий  ринок»,  який,  як  визначено  в  його 
преамбулі, регулює відносини, що виникають під час роз-
міщення, обігу цінних паперів  і провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення 
відкритості  й  ефективності  функціонування  фондового 
ринку взагалі не згадує про право інвестора в цінні папе-
ри, зокрема акціонера, на отримання від емітента інфор-
мації про його діяльність, як і про відповідний обов’язок 
емітента,  а отже, не визначає порядок надання  такої  ін-
формації. На його думку,  сформульована у ст. 232-2 КК 
норма зумовлює необхідність внесення змін і доповнень 
до  регулятивного  законодавства, що  регулює  відносини 
на  фондовому  ринку,  щодо  визначення  порядку  надан-
ня  (одержання)  інвесторам  у  цінні  папери  інформації 
про  діяльність  емітента  цінних  паперів  [16,  с.  937–938, 
939]. Аналіз регулятивного законодавства про ринок цін-
них  паперів  дозволяє  стверджувати,  що  ця  пропозиція 
й  досі  не  втратила  своєї  актуальності.  У  зв’язку  із  цим  
розділ V «Розкриття інформації на фондовому ринку» За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» має 
бути доповнений статтею, яка б визначала загальний 
порядок надання (одержання) інвесторам у цінні папери 
інформації про діяльність емітента цінних паперів. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦК учасники господар-
ського  товариства  мають  право  одержувати  інформацію 
про діяльність товариства в порядку, установленому уста-
новчими документами. Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 88 ГК 
учасники  господарського  товариства мають  право  одер-
жувати інформацію про товариство. На вимогу учасника 
товариство  зобов’язане  надати  йому  для  ознайомлення 
річні  баланси,  звіти  про  фінансово-господарську  діяль-
ність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи 
зборів  органів  управління  товариства  тощо. Аналогічне 
положення закріплене в п. «г» ч. 1 ст. 10 Закону України 
«Про господарські товариства». Слід звернути увагу, що 
перелік документів, закріплений в абз. 4 ч. 1 ст. 88 ГК, на 
відміну від п. «г» ч. 1 ст. 10 Закону України «Про госпо-
дарські товариства», не є вичерпним. Виходячи зі змісту 
9 Цей Закон утратив чинність, однак у Законі України «Про інститути спільного 
інвестування» вищезазначені питання також не врегульовані.

п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦК, до нього можуть входити й інші до-
кументи, передбачені установчими документами. 

Розкриваючи зміст положень п. «г» ч. 1 ст. 10 Закону 
України «Про господарські товариства», ст. 116 ЦК і ст. 88  
ГК,  Верховний  Суд  України  зазначає,  що  господарське 
товариство зобов’язане надавати учаснику (акціонеру) на 
його вимогу лише документи звітного характеру (річні ба-
ланси, звіти про фінансово-господарську діяльність, прото-
коли ревізійної комісії, протоколи зборів органів управлін-
ня товариства) та інформацію, що міститься в установчих 
документах  товариства,  а  не  будь-яку  інформацію щодо 
господарської  діяльності  товариства,  якщо  інше  не  пе-
редбачено  установчими  документами  товариства  (п.  36  
Постанови Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2008 р. № 13 «Про 
практику розгляду судами корпоративних спорів»).

Як  слушно  зазначає А.М. Ришелюк,  інвестор у цінні 
папери (зокрема акціонер) має право на одержання певної 
інформації безпосередньо від емітента цінних паперів,  а 
в деяких випадках – право на ознайомлення з певною ін-
формацією про діяльність емітента. Закон передбачає пра-
во на персональне одержання відповідної інформації або 
ознайомлення з нею переважно для акціонерів [18, с. 707]. 

На думку одних науковців, предметом досліджуваного 
злочину є інформація про діяльність емітента цінних папе-
рів, яка згідно із законом повинна надаватися службовою 
особою емітента інвестору в цінні папери, зокрема акціо-
неру, на його письмовий запит [16, с. 937; 14, с. 387–388].  
Вважаємо, що така позиція не повністю розкриває пред-
мет злочину, передбаченого ст. 232-2 КК. Як слушно зазна-
чає О.О. Дудоров і А.М. Ришелюк, надання недостовірної 
інформації про діяльність емітента може кваліфікуватися 
за ст. 232-2 КК незалежно від того, вчинене воно на запит 
інвестора або без такого запиту [9, с. 485; 18, с. 709]. 

Звертаємо увагу на те, що в законодавстві про фондовий 
ринок передбачені випадки, коли службові особи емітента 
за  власною  ініціативою  зобов’язані  надавати  інвесторам 
інформацію про  діяльність  емітента. Так,  наприклад,  від-
повідно до абз. 1 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»  письмове  повідомлення  про  проведення  за-
гальних зборів акціонерного товариства та проект порядку 
денного  надсилається  кожному  акціонеру,  зазначеному  в 
переліку акціонерів, складеному в порядку, установленому 
законодавством про депозитарну систему України, на дату, 
визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачерго-
вих загальних зборів (на вимогу акціонерів) – акціонерам, 
які цього вимагають. Повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерного товариства має містити дані, чітко 
визначені  в  ч.  5  цієї  статті.  Проведення  загальних  зборів 
товариств  за відсутності  акціонерів,  яким не надсилалося 
повідомлення, є розповсюдженою практикою на території 
України й активно використовується в процесі рейдерських 
захоплень суб’єктів господарювання. Однак нині такі діян-
ня не утворюють складу злочину, передбаченого ст. 232-2 
КК, навіть якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (зо-
крема акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі. 

Із метою вдосконалення диспозиції ч. 1 ст. 232-2 КК 
пропонуємо викласти  її  в  такій редакції: «Умисне нена-
дання службовою особою емітента інвестору в цінні па-
пери (зокрема акціонеру)  інформації про діяльність емі-
тента в межах і/або на умовах, передбачених законом, або 
надання  йому  завідомо  недостовірної  інформації,  якщо 
це заподіяло інвестору в цінні папери (зокрема акціонеру) 
матеріальну шкоду в значному розмірі»10.

Підбиваючи  підсумок,  необхідно  зазначити,  що  пи-
тання правової регламентації та тлумачення ознак пред-
метів злочинів, які посягають на фондовий ринок, у низці 
випадків  вирішуються  доволі  неоднозначно  та  потребу-
ють удосконалення. У зв’язку із цим нами були запропо-
новані власні варіанти вирішення розглянутих питань.
10 Натомість ст. 255 КК Республіки Казахстан передбачає кримінальну відпо-
відальність за ненадання інформації або надання завідомо неправдивих відо-
мостей державним органам і утримувачам цінних паперів посадовими особами 
емітента цінних паперів [20, с. 357].
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У статті досліджуються кримінально-правовий, оперативно-розшуковий та управлінський аспекти протидії міжнародним співтовариством і 
Україною легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналізуються вітчизняні проблеми організації протидії відмиванню 
доходів, здобутих злочинним шляхом, та можливі напрями впровадження позитивного міжнародного досвіду в цій сфері в Україні.

Ключові слова: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, міжнародний досвід у сфері протидії 
легалізації (відмиванню) «брудних» грошей.

В статье исследуются уголовно-правовой, оперативно-розыскной и управленческий аспекты противодействия международным со-
обществом и Украиной легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Анализируются отечественные проблемы 
организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и возможные направления использо-
вания положительного международного опыта в этой сфере в Украине.

Ключевые слова: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, международный опыт в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) «грязных» денег.

In the article are investigated the basic aspects of international concord in the field of laundering money, obtained by a criminal way. Here are 
analyzed the problems of organization of prevention laundering of money, obtained by a criminal way in Ukraine and the opportunity of inculcating 
of international experience. Nowadays in the world we have the situation, in which laundering of money, obtained by a criminal way became one 
of the most profitable kind of illegal enterprising. The wide spreading of this antisocial negative phenomenon, connected with the complication of 
the structure of the criminal operations. That is why the realities of the present time demand the certain complex of legislative measures for effec-
tive counteraction to laundering of money, obtained by a criminal way. The most of the world countries agree that the fighting with the laundering 
of money, obtained by a criminal way is one of the most important directions in the counteraction to economic criminality. To prevent the process 
of legalization of dirty money every state uses various individual methods and means, but with the taking into account of international standards. 
On this basis corresponding laws and bylaws are developed. The implementation of international standards of prevention of laundering of money, 
obtained by a criminal way in the legislation of Ukraine will allow the providing of the accordance of national financial monitoring to new worlds 
standards and to improve the mechanism of adjusting and supervision in this field. The experience of the financial monitoring of the developed 
countries can be inculcated in Ukraine, but with the taking into account of national features of providing of process of the financial monitoring and 
in terms of legislative and informative providing.

Key words: legalization (laundering) of proceeds from crime, international experience in combating legalization (laundering) of “dirty” money.

На  сьогодні  у  світі  відмивання  доходів,  одержаних 
злочинним  шляхом,  стало  одним  із  найприбутковіших 
видів  незаконного  збагачення.  Не  оминуло  це  антисус-
пільне  явище й Україну,  де  його  поширення  пов’язане  з 
ускладненням структури злочинних операцій. Організова-
ні злочинні угруповання, використовуючи недосконалість 
правового регулювання функціонування національних фі-
нансових систем, здійснюють численні й швидкі операції 
з переміщення коштів через кордони. Маскування джерел 
походження доходів стало  їх основною метою. Протидія 
відмиванню злочинних доходів, зокрема і в Україні, вима-
гає вжиття оптимального комплексу заходів (кримінально-
правових, оперативно-розшукових, управлінських), що, у 
свою чергу, потребують наукового обґрунтування.

Аналіз  ефективності  заходів, що вживаються в Укра-
їні  з  метою  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів, 
одержаних  злочинним шляхом,  а  також  напрями  їх  удо-
сконалення  та  можливість  запозичення  досвіду  провід-
них  країн  світу  висвітлені  у  наукових працях В.І. Анти-
пова, А.С. Беніцького, С.А. Буткевича, В.І. Василинчука, 

П.Т.  Геги, Н.М.  Голованова, Л.М. Демидової, В.П.  Заха-
рова, М.В. Колдовського, Я.Ю. Кондратьєва, О.Є. Корис-
тіна,  В.Є.  Перекислова,  В.М.  Поповича,  О.Ю.  Якімова, 
А.В. Яковлєва та  ін. Однак  існує нагальна потреба в по-
дальших  комплексних  дослідженнях  світової  практики 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, для запозичення позитивного досвіду – 
міжнародного і тих держав, що визнані лідерами у проти-
дії цьому антисуспільному явищу, з метою вдосконалення 
системи протидії йому в Україні.

Мета статті полягає в аналізі міжнародного досвіду  і 
досвіду провідних країн світу у сфері протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Для 
досягнення мети статті автори здійснили спробу узагаль-
нити  основні  положення  окремих  наукових  робіт  зазна-
чених вище науковців та запропонувати можливі напрями 
впровадження  позитивного  досвіду  щодо  досліджуваної 
сфери в Україні.

Спочатку  визначимося  із  понятійним  апаратом. Хоча 
поняття «легалізація», «відмивання» та «доходи, одержані 
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злочинним шляхом»  не  є  предметом  нашого  досліджен-
ня, зазначимо, що як у теорії, так і в правових актах, крім 
зазначених  термінів,  широко  використовуються  терміни 
«брудні гроші», «гроші/кошти, отримані злочинним шля-
хом»,  «злочинні  доходи»,  «злочинні  прибутки»,  «легалі-
зація  грошових  коштів»,  «відмивання  грошових  коштів, 
одержаних злочинним шляхом». В інтересах розв’язання 
завдань нашого дослідження ми спираємося на такий ви-
сновок щодо перелічених термінів: «оцінюючи значення, 
яке вони в собі містять, можна погодитися із тим, що тер-
міни представляють синонімічні поняття» [1, с. 141] – сто-
совно процедур легалізації і відмивання, а також стосовно 
визнання доходів  (коштів,  грошей)  такими, що одержані 
злочинним  шляхом.  «Легалізація  (відмивання)  злочин-
них  доходів  є  невід’ємною  складовою  частиною  певних 
технологій  злочинного  збагачення,  тобто  комплексів 
взаємопов’язаних  злочинних  дій,  що  поєднані  у  єдиний 
ланцюг злочинної поведінки, де сама легалізація виступає 
останньою ланкою у  такого роду діяльності»  [2,  с.  185]. 
На цю думку, обґрунтовану в теорії, ми спираємося в на-
шій роботі.

У  міжнародному  праві  визначення  легалізації  дохо-
дів,  одержаних  злочинним шляхом,  подано  у Віденській 
конвенції  ООН  «Про  боротьбу  проти  незаконного  обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин» від 19 груд-
ня  1988  р.  Ця  Концепція  значно  вплинула  на  розвиток 
кримінального  законодавства  західних  країн.  Конвенція 
визначила  злочином  відмивання  грошей,  отриманих  від 
незаконного  обігу  наркотиків.  Але  з  часом,  як  наголо-
шують дослідники, посилення організованої злочинності 
призвело до зростання доходів злочинних організацій, які 
були отримані з різних сфер незаконної діяльності. І тому 
Конвенція Ради Європи «Про відмивання, виявлення, ви-
лучення  і конфіскацію доходів від злочинної діяльності» 
від  08  листопада  1990  р.  №  141  визнала  злочином  дії, 
пов’язанні з відмиванням грошей, отриманих не тільки від 
наркобізнесу,  але  й  від  інших  видів  злочинної  діяльнос-
ті [3, c. 55], розширивши тим самим перелік видів таких 
кримінальних діянь.

Назвемо ще декілька міжнародно-правових актів, що, 
на наш погляд, відіграли позитивну роль в організації між-
народної співпраці  з протидії  відмиванню доходів, одер-
жаних злочинним шляхом. Це, перш за все, Європейська 
конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних 
справах  (1959  р.);  Європейська  конвенція  про  судові  рі-
шення у кримінальних справах (1970 р.); Рекомендація R 
(80)  10 Комітету Ради Європи про  заходи проти  обігу  й 
зберігання  фондів  кримінального  походження  (1980  р.); 
Європейська конвенція про передачу судочинства у кримі-
нальних справах (1990 р.); Конвенція про відмивання, по-
шук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 
шляхом (1990 р.).

Сьогодні  міжнародна  санаційно-економічна  політика 
базується на пропозиціях та рекомендаціях міжнародних 
організаційних  структур  –  організацій,  які  розробляють 
принципи і стандарти для результативного здійснення по-
літики щодо протидії відмиванню доходів, одержаних зло-
чинним шляхом.

Враховуючи,  що  в  теорії  їхня  функціональна  діяль-
ність  вже  висвітлювалася  [див.  4,  с.  129],  обмежимося 
таким переліком цих організацій: Комітет регулювання та 
нагляду за банківською діяльністю (Committee on Banking 
Regulation  and  Supervisory  Practices)  –  Базельський  ко-
мітет;  Егмонтська  група  –  міждержавне  об’єднання,  до 
якого входять відомства різних країн та на яке покладено 
функцію фінансової розвідки, що передбачає застосуван-
ня  певного  оперативно-розшукового  інструментарію  (ця 
Група  сприяє  інформаційній  взаємодії  у  сфері  протидії 
відмиванню  злочинних  доходів); MONEYVAL – Комітет 
експертів Ради Європи, що здійснює аналітичну функцію 
у сфері протидії відмиванню злочинних доходів; FATF – 

Міжнародна  організація  –  Група  з  розробки  фінансових 
заходів щодо боротьби з відмиванням коштів.

Вочевидь, місце цих міжнародних організацій у проти-
дії відмиванню злочинних доходів визначається їх управ-
лінським  впливом  на  регулювання  протидії  відмиванню 
злочинно одержаних доходів на міждержавному та наці-
ональному рівнях.

Зазначимо, кожна держава, дотримуючись вимог між-
народного  рівня,  розробляє  та  впроваджує  власну  сис-
тему  та  заходи протидії  відмиванню доходів,  одержаних 
злочинним шляхом. Але  законодавство  різних  країн має 
певну специфіку та різні підходи щодо визначення дохо-
дів,  одержаних від незаконної,  в  т.  ч.  –  кримінальної ді-
яльності.

Наприклад, у законодавстві США під протиправною ді-
яльністю розуміють доходи, отримані від вчинення злочи-
нів, пов’язаних із наркотиками, банківськими шахрайськи-
ми  операціями,  фальшуванням  грошей  та  контрабандою, 
банківськими  пограбуваннями,  крадіжками,  шантажем 
тощо. Саме на цих протиправних діяннях зосереджена ува-
га компетентних служб США, система фінансового моніто-
рингу, що ґрунтується на ефективному обмеженні доступу 
до фінансової системи для осіб, які займаються відмиван-
ням доходів та фінансуванням тероризму, та на вдоскона-
ленні порядку реалізації заходів з протидії таким діянням 
для  фінансових  установ,  банків  (збільшення  витрат  на 
технології аналізу даних про грошові трансферти, за реко-
мендацією Мінфіну  США  –  дослідження  на  підозрілість 
усіх угод на суму 10 тис. доларів й ін.) [5, с. 153]. Зазначе-
не, безсумнівно, дає позитивні результати і не тільки щодо 
громадян США – пригадаємо справу колишнього прем’єр-
міністра України П.І. Лазаренка.

Певна  специфіка  в  організації  протидії  відмиванню 
злочинних доходів притаманна країнам Європи.

За  законодавством  Німеччини,  під  джерелами  дохо-
дів,  що  відмиваються,  розуміються  злочини,  характер-
ні  для  організованої  злочинності.  Є  й  інші  позиції  роз-
винутих  країн.  Так,  у  законодавстві  Великої  Британії, 
Франції,  Люксембургу  джерелом  «брудних»  грошей  є 
незаконна діяльність, яка пов’язана виключно з наркоти-
ками. У Німеччині,  із прийняттям Закону «Про боротьбу 
з  нелегальною торгівлею наркотиками й  іншими форма-
ми  організованої  злочинності»,  у  кримінальному  праві 
з’явився новий склад злочину – відмивання грошей. Згід-
но із законом, прийнятим у Франції 1996 р., кошти, отри-
мані внаслідок злочинних дій, вважаються незаконними, 
а  всі  операції  з  ними  є  відмиванням  «брудних»  грошей. 
Таким  чином,  уряд  підтвердив  бажання  сприяти  на  фі-
нансовому і банківському рівні боротьбі з наркобізнесом, 
шахрайством щодо податків, організованою злочинністю  
[6, c. 28]. У Великій Британії відмивання грошей належить 
до серйозних злочинів, пов’язаних із торгівлею наркоти-
ками,  крадіжкою,  відкритим  викраденням  чужого  май-
на,  шахрайством,  здирництвом,  тероризмом,  шантажем. 
Для боротьби з відмиванням злочинних доходів створена 
спеціалізована Об’єднана робоча група. До її складу вхо-
дять провідні спеціалісти фінансового сектору економіки  
[7, c. 122]. Діяльність банків Кіпру ґрунтується на прин-
ципі  «знай  свого  клієнта»  та  спрямована  на  виявлення 
осіб, що мають декілька довірчих рахунків, несумісних із 
формою  їх  бізнесу,  а  також  тих  клієнтів,  які  намагають-
ся відкрити рахунок на велику суму навіть на невигідних 
для них умовах. Тому банківські установи Кіпру повинні 
знати  походження  коштів,  історію  всіх  відкритих  рахун-
ків, періодичність звернень клієнтів до банку [6, c. 30]. За 
цими ознаками можна своєчасно реагувати на спроби від-
мивання злочинних коштів.

Одне  з  ключових  місць  у  протидії  відмиванню  зло-
чинних доходів у розвинутих країнах належить органам/
підрозділам фінансової розвідки, що в своїй роботі засто-
совують розвідувальні методи.
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Звернемо  увагу  на  ст.  4  («Спеціальні  слідчі  повно-
важення  та  методи»)  Конвенції  про  відмивання,  пошук, 
арешт  та  конфіскацію  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом  (1990  р.),  яка  пропонує  державам  на  законних 
підставах,  крім  гласних,  вживати  також  інші  заходи  та 
спеціальні слідчі методи (тобто ті, що використовуються 
в оперативно-розшуковій діяльності), «що сприяють вста-
новленню і відстеженню доходів і збиранню доказів щодо 
них». Це такі методи: підслуховування, нагляд, перехват 
телекомунікаційних  повідомлень,  отримання  доступу  до 
комп’ютерних систем тощо.

У  теорії  оперативно-розшукової  діяльності  сформо-
вані підходи до тлумачення систематизованого на законо-
давчому рівні переліку (каталогу) оперативно-розшукових 
заходів.  Наприклад, Ю.Ф.  Кваша,  розглядаючи  законот-
ворчість різних країн у контексті з’ясування інструмента-
рію ОРД,  зазначає, що  в  цьому  процесі  оперативно-роз-
шукові заходи, зазвичай ґрунтуються на криміналістичних 
методах. Хоча «ОРД спирається і на розвідувальні методи, 
яких не мають у своєму розпорядженні інші види право-
охоронної  діяльності»  [8,  с.  366]. Дослідник  вважає, що 
застосування  розвідувальних  методів  пов’язане  з  вико-
ристанням  технічного  обладнання  для  секретного  збору 
інформації. Він обґрунтовує перелік таких методів добу-
вання  інформації:  прослуховування  телефонних  перего-
ворів,  перлюстрація,  оперативне  впровадження,  агентур-
ний метод та ін. Однак науковець, цілком справедливо, на 
прикладі нейтрального терміну «спостереження», виділяє 
його розвідувальний аналог – стеження, особисте і таємне, 
електронне стеження [8, с. 368], розширюючи тим самим 
перелік розвідувальних методів в ОРД. На наш погляд, це 
має суттєве прикладне значення для обґрунтування засто-
сування розвідувальних методів у досліджуваній сфері, в 
практиці роботи правоохоронних органів, підрозділів фі-
нансової розвідки.

Вказані підрозділи – фінансової розвідки – створені й 
успішно працюють у багатьох країнах, зокрема європей-
ських.  Пріоритетним  напрямом  їх  діяльності  є  протидія 
відмиванню злочинних доходів.

Організаційна  структура  з  оперативно-розшуковою 
функцією  –  Підрозділ  фінансової  розвідки  –  створена  і 
функціонує  в  Люксембурзі.  Такий  підрозділ  існує  в  Ні-
меччині. У Франції центральним органом системи проти-
дії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та 
боротьби  з фінансуванням  тероризму  є TRACFIN  –  під-
розділ фінансової  розвідки  у  складі Міністерства  еконо-
міки, фінансів та індустрії Франції. TRACFIN є органом, 
до якого надається інформація про відкриття в банках ра-
хунків як фізичними, так і юридичними особами. Основна 
ознака для надання суб’єктами фінансового моніторингу 
інформації на адресу TRACFIN про фінансові операції є 
обґрунтована  підозра,  що  така  операція  здійснюється  з 
метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом 
[6,  c.  28].  Зрозуміло,  велике  значення  тут  має  оператив-
ність  надання  до TRACFIN  такої  інформації. У Великій 
Британії оперативну роботу здійснює Національна служба 
Великої Британії з фінансових розслідувань, у складі якої 
є Бюро з валютних розслідувань [7, c. 122]. Звернемо ува-
гу на останній орган, що здійснює оперативне (оператив-
но-розшукове) забезпечення протидії відмиванню злочин-
них доходів,  без  чого,  вважаємо,  успішна робота  за цим 
напрямом навряд чи можлива взагалі.

Переходячи до висвітлення вітчизняних аспектів про-
тидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, 
основну увагу зосередимо на періоді з часу проголошення 
незалежності і зазначимо, що органами законодавчої, ви-
конавчої та судової влади незалежної України було вжито 
ряд  заходів  із  удосконалення  регулювання  протидії  від-
миванню  злочинних  доходів.  Зокрема,  заходи  спрямову-
валися на зниження обсягів бартерних операцій, подолан-
ня  гіперінфляції,  вдосконалення  чинного  законодавства 

з протидії відмиванню злочинних коштів та ін. З 2001 р. 
в  Україні  введено  кримінальну  відповідальність  за  від-
мивання  злочинних  доходів  –  за  ст.  209  Кримінального 
кодексу  України  2001  р.  (далі  –  КК України),  до  якої,  з 
урахуванням  положень  міжнародно-правових  актів,  нео-
дноразово  вносилися  зміни. Ч.  1  чинної  редакції  ст.  209 
«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом»  КК  України  містить  кримінально-правове  ви-
значення таких суспільно небезпечних діянь. Вже в січні 
2003 р. Закон України від 16 січня 2003 р. № 430-IV допо-
внив Кримінальний кодекс ст. 209-1 «Умисне порушення 
вимог законодавства про запобігання та протидію легалі-
зації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шля-
хом, або фінансування тероризму».

Крім  того,  у  різні  періоди  формування  в  незалежній 
Україні системи протидії відмиванню злочинних доходів 
приймалися відповідні нормативно-правові акти (частина 
з них на сьогодні втратила чинність), розпорядження, по-
станови, рекомендації, роз’яснення тощо. Серед них:

1. Закони України: «Про внесення змін і доповнень до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, 
психотропних речовин,  їх  аналогів  і прекурсорів» та За-
кону  України  «Про  заходи  протидії  незаконному  обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
та  зловживання  ними»»  від  15  лютого  1995  р. №  64/95-
ВР  (доповнення Кримінального  кодексу України  1960  р. 
ст.  229-12  «Використання  коштів,  здобутих  від  незакон-
ного  обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин 
і прекурсорів»); «Про банки  і банківську діяльність» від 
07 грудня 2000 р. № 2121-III; «Про запобігання та протидію 
легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 
2002  р. № 249-ІV;  «Про  внесення  змін  до Кримінально-
го та Кримінально-процесуального кодексів України» від 
16 січня 2003 р. № 430-IV; «Про внесення змін до Закону 
України  «Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансуванню тероризму» від 18 травня 2010 р. № 2258-VI; 
«Про  запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) 
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII тощо.

2. Укази Президента України: «Про рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 р. 
«Про  заходи щодо  детінізації  економіки»  від  20  березня 
2001 р. № 183/201; «Про  заходи щодо розвитку системи 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом  і  фінансування  тероризму»  від  22  лип-
ня  2003  р. №  740;  «Про Положення  про Державний  ко-
мітет  фінансового  моніторингу  України»  від  24  грудня 
2004 р. № 1527/2004; «Про Положення про Державну служ-
бу фінансового моніторингу України» від 13 квітня 2011 р.  
№ 466/2011 та ін.

3. Розпорядження і постанови Кабінету Міністрів 
України: від  03  серпня  2005  р. №  315-р.,  яким  схвалено 
Концепцію  розвитку  системи  протидії  легалізації  (відми-
ванню) доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  та фінан-
сування  тероризму на  2005–2010  рр.;  постанова Кабінету 
Міністрів  України  «Про  утворення  Ради  з  питань  дослі-
дження  методів  та  тенденцій  у  відмиванні  доходів,  одер-
жаних  злочинним шляхом,  і фінансуванні  тероризму» від 
06 січня 2010 р. № 25; Положення про Державну службу 
фінансового  моніторингу  України,  затверджене  поста-
новою  Кабінету  Міністрів  України  від  29  липня  2015  р.  
№ 537; постанова Кабінету Міністрів України «Деякі пи-
тання організації фінансового моніторингу» від 05 серпня 
2015 р. № 552; Стратегія розвитку системи запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуван-
ню  розповсюдження  зброї  масового  знищення  на  період 
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до  2020  р.,  схвалена  розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р; Стратегія рефор-
мування системи звітності у сфері запобігання та протидії 
легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом,  фінансуванню  тероризму  та  фінансуванню  роз-
повсюдження зброї масового знищення, схвалена розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. 
608-р тощо.

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України, ін-
формаційні листи: «Про  практику  застосування  судами 
законодавства  про  кримінальну  відповідальність  за  ле-
галізацію  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом» від 15 квітня 2005 р. № 5; «Про судову практику 
розгляду цивільних справ про визнання правочинів недій-
сними» від 06 листопада 2009 р. № 9; Інформаційний лист 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивіль-
них  та  кримінальних  справ «Про практику  застосування 
судами  законодавства  під  час  розгляду  цивільних  справ 
про  захист  права  власності  та  інших  речових  прав»  від 
28 січня 2013 р. № 24-150/0/4-13 тощо.

5. Постанови та рекомендації Правління Національ-
ного банку України: Методичні  рекомендації  з  питань 
розроблення банками України програм  з метою протидії 
легалізації  (відмиванню)  грошей,  отриманих  злочинним 
шляхом,  схвалені  постановою Правління  Національного 
банку України від 30 квітня 2002 р. № 146; «Про затвер-
дження Положення про здійснення банками фінансового 
моніторингу» від 14 травня 2003 р. № 189; «Про встанов-
лення граничної суми розрахунків готівкою» від 06 червня 
2013 р. № 210 та ін.

6. Нормативно-правові акти та рекомендації інших 
органів виконавчої влади України: Методичні рекоменда-
ції  розрахунку рівня  тіньової  економіки, що  затверджені 
наказом Мінекономіки від 18 лютого 2009 р. № 123; Типо-
логія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, «Властивості та ознаки операцій, пов’язаних 
із  відмиванням  коштів шляхом  зняття  готівки.  Тактичне 
дослідження та практичне розслідування», що затвердже-
но  наказом  Держфінмоніторингу  від  25  грудня  2009  р.  
№ 182.

Далі, на прикладі FATF, розглянемо співпрацю Украї-
ни з міжнародними організаціями, що вплинула і на підго-
товку вищезгаданих та інших нормативно-правових актів. 
Початок співпраці сягає часів проголошення нашою дер-
жавою незалежності, але її аналіз свідчить про недостатнє 
використання Україною на початковому етапі напрацьова-
них міжнародною спільнотою механізмів протидії відми-
ванню злочинних доходів, які пропагує і FATF.

Процес імплементації рекомендацій FATF здійснював-
ся  повільно  та  мав  безсистемний  характер.  Через  це,  як 
відомо, у 2001 р. було прийнято рішення про включення 
України до «чорного списку» FATF (перебувала в списку 
до 2004 р.), що свідчило про незадовільну роботу Уряду з 
упровадження та реалізації  заходів з протидії легалізації 
злочинних доходів. Тому FATF визначив ряд умов, за яких 
Україну можна було б виключити з цього списку, зокрема:

– здійснення моніторингу всіх без виключення фінан-
сових систем;

– наявність законодавства з регулювання усіх фінансо-
вих інститутів;

– надання фінансової звітності щодо підозрілих фінан-
сових операцій;

– ліквідація фіктивних компаній;
–  можливість  отримання  інформації  про  осіб,  які  є 

фактичними  власниками  компаній,  а  також  інформації 
щодо керівного складу компаній;

–  наявність  механізмів  обміну  інформацією  з  міжна-
родними правовими організаціями;

– встановлення співрозмірних покарань за порушення 
законодавства  з  відмивання  доходів,  одержаних  злочин-
ним шляхом [6, c. 26].

З метою уникнення санкцій, які виникали у  зв’язку  зі 
статусом України як країни, що не здійснює протидію від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом (вдруге до 
«чорного списку» FATF Україну включили 2010 р.), Урядом 
України було вжито додаткових заходів, які дозволили змі-
нити ситуацію, тож 27 жовтня 2011 р. на пленарному засі-
данні FATF Україну з «чорного списку» виключили.

Саме  зазначені  вимоги  FATF,  як  вважають  дослідни-
ки,  і  спонукали  створити  в  Україні  Держфінмоніторинг  
[4, c. 245]. Ця оргструктура сьогодні функціонує на підставі 
Положення про Державну службу фінансового моніторин-
гу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 2015 р. № 537. Відповідно до п. 4 По-
ложення, з питань протидії відмиванню злочинних доходів 
цей орган взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, 
іншими  державними  органами,  в  т.  ч.  правоохоронними, 
розвідувальними, «для провадження оперативно-розшуко-
вої діяльності», яка, згідно з законом, є функцією правоохо-
ронних та розвідувальних органів держави.

Протягом 2014 р. Уряд України розробив заходи щодо 
приведення у відповідність національного законодавства до 
рекомендацій FATF, а Верховною Радою був ухвалений За-
кон України «Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII.

Враховуючи значущість цього законодавчого акту для 
регулювання протидії відмиванню злочинних доходів, зу-
пинимося на ньому докладніше.

Закон № 1702-VII–2014 сформулював ключові законо-
давчі поняття – «доходи, одержані злочинним шляхом» і 
«легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом»:

1)  «доходи,  одержані  злочинним шляхом,  –  це  будь-
яка  вигода,  одержана  внаслідок  вчинення  суспільно  не-
безпечного  діяння,  що  передує  легалізації  (відмиванню) 
доходів,  яка може  складатися  з  рухомого  чи  нерухомого 
майна,  майнових  та  немайнових  прав,  незалежно  від  їх 
вартості»  –  таке  тлумачення  сформульоване  з  урахуван-
ням положень міжнародно-правових актів і наведене в ч. 1 
ст. 1 «Визначення термінів» Закону України від 14 жовтня 
2014 р. № 1702-VII, розділ VII якого регулює міжнародне 
співробітництво в досліджуваній сфері. Наведене поняття 
є  визначально  значимим  не  тільки  в  міжнародно-право-
вому сенсі, а і для кримінально-правової, оперативно-роз-
шукової,  адміністративно-правової  та  цивільно-правової 
практики в Україні;

2)  легалізація  (відмивання)  доходів,  одержаних  зло-
чинним шляхом – це «будь-які дії, пов’язані зі вчиненням 
фінансової операції чи правочину з активами, одержани-
ми  внаслідок  вчинення  злочину,  а  також  вчиненням  дій, 
спрямованих на приховування чи маскування незаконно-
го походження таких активів чи володіння ними, прав на 
такі  активи,  джерел  їх  походження,  місцезнаходження, 
переміщення, зміну  їх форми (перетворення), а так само 
набуттям,  володінням  або  використанням  активів,  одер-
жаних внаслідок злочину» – за ст. 4 «Дії, які належать до 
легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним 
шляхом» Закону України № 1702-VII–2014 р.

Положення  цього  законодавчого  акту  спрямовуються 
на комплексне удосконалення українського законодавства 
у сфері фінансового моніторингу. А саме за такими напря-
мами, як [9]:

– запровадження національної оцінки ризиків системи 
фінансового  моніторингу  та  вдосконалення  ризик-орієн-
товного підходу;

–  зміни  визначення  предикатних  злочинів  (податкові 
злочини було віднесено до предикатних);

– вдосконалення законодавчих аспектів, які впливають 
на якість розслідування злочинів з легалізації злочинних 
доходів;
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–  зміни  до  Кримінального  процесуального  кодексу 
України (щодо підслідності злочинів із легалізації);

– здійснення фінансового моніторингу стосовно націо-
нальних публічних діячів та посадових осіб міжнародних 
організацій;

–  виключення  осіб,  які  здійснюють  операції  з  го-
тівковими  коштами  на  суму  понад  150  000  грн,  з  числа 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу у  зв’язку 
з  введенням  обов’язкового  моніторингу  таких  операцій 
банківськими установами;

– встановлення порогу для міжнародних грошових пе-
реказів;

–  зняття  порогових  сум  для  здійснення  фінансового 
моніторингу ріелторами та нотаріусами;

– покращення процедури припинення фінансових опе-
рацій;

– формування аналітичної загальнодержавної бази да-
них для надання правоохоронним органам України та іно-
земних держав можливості виявляти та розслідувати зло-
чини, пов’язані з відмиванням «брудних» коштів.

Отже, можна констатувати, що в Україні вжито захо-
дів щодо створення системи протидії відмиванню доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Однак, хоча створювалася 
вона з урахуванням міжнародних принципів і стандартів, 
ефективність її функціонування залишається низькою.

Так, фахівці наголошують на відсутності судових ви-
років за фактами відмивання «брудних» коштів у справах, 
провадження щодо яких були відкриті за матеріалами Дер-
жавної служби фінансового моніторингу України. Не від-
повідають реальному стану й показники правоохоронних 
органів України – суб’єктів протидії відмиванню злочин-
них доходів. Наприклад, за офіційними даними Головного 
слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Украї-
ни, кількість кримінальних проваджень, що в 2016 р. були 
направлені до суду слідчими податкової міліції з обвину-
вальним актом, сама по собі незначна, ще й зменшилася 
порівняно з 2013 р. у 3,3 рази (з 20 в 2013 р. до 6 в 2016 р.).

Значною проблемою, що потребує  невідкладного  ви-
рішення,  є  відсутність  процедури  повернення  доходів, 
одержаних  злочинним шляхом,  внаслідок  легалізації  до-
ходів, що були виведені за кордон. Існують недоліки в ор-
ганізації фінансового моніторингу, зумовлені специфікою 
фінансової системи України, зокрема, як доводять дослід-
ники [7, c. 124], це:

–  існування можливостей щодо уникнення  оподатку-
вання через операції в офшорних зонах;

–  доволі  низька  інформаційна  прозорість фінансових 
посередників;

– нерозвиненість організованого фондового ринку.
Суттєві проблеми, на наш погляд, містяться тут в органі-

зації взаємодії суб’єктів протидії відмиванню злочинних до-

ходів та в інформаційній площині [докладніше див.: 10]. Тому 
формування сучасних механізмів взаємодії та обміну інформа-
цією між правоохоронними органами, суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу та Державною службою фінансово-
го моніторингу є необхідною умовою для забезпечення опе-
ративності у виявленні операцій, які підлягають фінансовому 
моніторингу, а також для забезпечення більшої дієвості систе-
ми протидії відмиванню злочинних доходів у цілому.

На  низькому  рівні  залишається  оперативність  надхо-
дження  інформації  про  фінансові  операції  від  суб’єктів 
первинного  фінансового  моніторингу,  які  не  є  банками. 
Основною  причиною  цього  є  відсутність  налагодженого 
механізму  подання  інформації  в  електронному  вигляді. 
Тому впровадження ефективних сучасних інформаційних 
технологій  також  є  умовою,  додержання  якої  сприятиме 
більш  успішному  веденню  в  Україні  державного  фінан-
сового  моніторингу  на  основі  необхідної  й  актуальної 
інформації, що має надаватися у зручному для аналізу та 
моніторингу вигляді.

З нашого дослідження можна зробити такі висновки:
1. Транснаціональні злочинні організації з відмивання 

«брудних» коштів є загрозою національній безпеці як для 
держав  із низьким рівнем розвитку,  так  і для високороз-
винених. Цей процес, порівняно з процесами правової та 
економічної інтеграції на державному рівні, в злочинному 
середовищі відбувається набагато швидше, оскільки орга-
нізована злочинність не обмежена кордонами й умовнос-
тями (політичними, правовими, національними тощо).

2.  Характер  злочинної  діяльності  транснаціональних 
організацій вимагає активної взаємодії з правоохоронними 
органами різних держав, на що й спрямовані міжнародно-
правові акти. Більшість країн світу, на рівні відносин, які 
регулюються міжнародним правом, дійшли згоди, що про-
тидія відмиванню злочинних доходів є одним із важливих 
напрямів  у  протидії  кримінальним  правопорушенням  в 
економіці. Щоб результативно протидіяти відмиванню зло-
чинних доходів, кожна держава вдається до різних індиві-
дуальних методів і засобів, але з урахуванням міжнародних 
стандартів. На цій основі держави розробляють відповідні 
закони та підзаконні акти на національному рівні.

3. Досвід  провідних  країн  світу має  і  надалі  впрова-
джуватися  в  Україні,  але  з  урахуванням  національних 
особливостей,  процесу  фінансового  моніторингу  та  за 
умови належного комплексного, в першу чергу, правово-
го  –  кримінально-правового,  оперативно-розшукового,  а 
також управлінського – забезпечення. Імплементація між-
народних стандартів у практику протидії відмиванню зло-
чинних доходів в Україні дозволить підвищити рівень від-
повідності української національної системи фінансового 
моніторингу євроінтеграційним вимогам, що висуваються 
до нашої держави. 
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Стаття присвячена визначенню поняття «ефективність кримінально-виконавчої політики». Проаналізовано наукові погляди щодо 
розуміння таких правових категорій, як ефективність права, ефективність правової політики, ефективність політики у сфері боротьби зі 
злочинністю, а також ефективність окремих її елементів. Обґрунтовано необхідність оцінювання ефективності кримінально-виконавчої 
політики як на стадії її формування, так і реалізації.

Ключові слова: ефективність, результативність, ефективність права, ефективність правової політики, ефективність кримінально-
виконавчої політики.

Статья посвящена определению понятия «эффективность уголовно-исполнительной политики». Проанализированы научные взгля-
ды относительно понимания таких правовых категорий, как эффективность права, эффективность правовой политики, эффективность 
политики в сфере борьбы с преступностью, а также эффективность отдельных ее элементов. Обоснована необходимость оценки эф-
фективности уголовно-исполнительной политики как на стадии ее формирования, так и реализации.

Ключевые слова: эффективность, результативность, эффективность права, эффективность правовой политики, эффективность 
уголовно-исполнительной политики.

It is important to study the efficiency of the criminal-executive policy, which is part of the policy in the field of combating crime, which in turn is 
an integral part of the legal policy of the state, is aimed at the formation and establishment of a law-governed state in Ukraine.

Taking into account the political and legal nature of our research, not only the economic, managerial, but also legal aspects of the category 
“efficiency” are analyzed.

An overview of scientific positions regarding the interpretation of the concept of efficiency of the legal policy, efficiency of the policy in the field 
of combating crime, as well as the efficiency of its individual elements.

On the basis of the analyzed, the following conclusions are made. First, the efficiency of the criminal-executive policy as a component of the 
policy in the field of combating crime can be defined as the level of achievement of a certain goal of the criminal-executive policy. Secondly, it 
is also permissible to interpret the efficiency of the criminal-executive policy as a correlation of the results of the implementation of criminal-ex-
ecutive policy with its purpose. Thirdly, to evaluate the efficiency of the criminal-executive policy should be at the stage of its formation and 
implementation.

Key words: efficiency, effectiveness, efficiency of law, efficiency of the legal policy, efficiency of the criminal-executive policy.

Спираючись на судження О.Б. Загурського, який роз-
глядає ефективну правову політику як умову формування 
правової держави в Україні  [1,  с.  44],  украй важливим є 
дослідження  ефективності  кримінально-виконавчої  по-
літики, яка, будучи частиною політики у сфері боротьби 
зі злочинністю, що й собі є складником правової політи-
ки держави, спрямована на формування й утвердження в 
Україні правової держави.

У словнику іншомовних слів ефективність тлумачиться 
як результат, наслідок будь-яких причин, сил, дій [2, с. 262].  
З  етимологічного  погляду  термін  «ефективність»  похо-
дить  від  поняття  «ефект».  А.О.  Гупало  трактує  поняття 
«ефект» як безпосередньо досягнутий або отриманий ре-
зультат певного виду діяльності, процесу, явища чи будь-
якої  іншої  взаємодії  взагалі  [3]. Водночас,  як наголошує 
автор, із категорією «ефект» дуже тісно пов’язане поняття 
ефективності, але їх необхідно чітко розрізняти. Ефект – 
абсолютний  показник  результату  будь-якої  дії  чи  діяль-
ності.  Він  може  бути  як  позитивним,  так  і  негативним. 
Ефективність – відносний показник результативності, що 
може бути тільки позитивною величиною [3].

Крім терміна «ефективність», часто в якості синоніма 
використовують  термін  «результативність».  Це  зумовле-
но  тим,  що  «ефективність»  з  латинської  мови  дослівно 
перекладається  як  «результативність,  дієвість,  продук-
тивність» тощо. Нам видається, що таке ототожнення на-
званих понять не  є  зовсім правильним, про що  свідчить 
проведений нижче аналіз економічної літератури, а також 
літератури з державно-управлінських питань.

Д.В.  Ягунов,  аналізуючи  співвідношення  досліджу-
ваних термінів, дійшов до висновку, що результативність 

означає  успіх  у  досягненні  запланованої  мети.  Резуль-
тативність  (на  відміну  від  ефективності)  пов’язана  не  з 
витраченими  ресурсами,  а  з  досягнутими  результатами. 
Отже, все, що називається результативним, не обов’язково 
є ефективним, але все, що є ефективним, претендує на те, 
щоб називатися результативним [4, с. 153].

Економічна  категорія  «ефективність»  властива  ціле-
спрямованій  взаємодії  й  відображає  насамперед  рівень 
досягнення місії,  цілей підприємства,  а  результативність 
характеризує  економічність  поточних  (операційних)  фі-
нансово-економічних процесів [5, с. 200]. З огляду на це 
Г.Ф. Герега пропонує розглядати ефективність підприєм-
ства  як  відкритої  соціально-економічної  системи  як  по-
няття  комплексне  (багатофакторне),  у  якому  втілюється 
загальна продуктивність обороту капіталу, а результатив-
ність фінансово-економічних процесів – як її складник. За 
своєю суттю показники результативності стосуються опе-
раційного менеджменту, а показники ефективності – стра-
тегічного [5, с. 200].

О.О.  Демидюк  пропонує  трактування  ефективності 
сучасних економічних систем як кількісної та якісної ре-
зультативності їхнього функціонування й розвитку, що ви-
являється в коеволюції з природним і соціальним середо-
вищем з урахуванням максимального задоволення потреб 
як  нинішніх,  так  і  майбутніх  поколінь  на  основі  раціо-
нального використання наявних ресурсів та інституційно- 
організаційного  забезпечення  інноваційних  перетворень 
для підвищення  глобальної конкурентоспроможності на-
ціональних економік [6, с. 8].

У державному управлінні в розвинених країнах світу 
успішність  виконавської  діяльності  найчастіше  вимірю-
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ється через сукупність показників результативності, ефек-
тивності й економічності управління, що відповідає кон-
цепції  вимірювання  виконавської  (або  адміністративної) 
діяльності –performance measurement [7, с. 63].

Беззаперечно,  категорії  результативності  й  ефектив-
ності властиві для політичної діяльності, зокрема, як ука-
зує В.В. Тертичка,  оцінювання  результативності  й  ефек-
тивності  є  невід’ємним  складником  аналізу  державної 
політики [8, с. 33]. При цьому результативність політики 
(effectiveness) – це ступінь досягнення проголошених ці-
лей політики. Результативність показує, наскільки резуль-
тати наблизилися до задекларованих цілей. Ефективність 
політики (efficiency) – це співвідношення між витратами 
на проведення політики та досягнутими результатами (ін-
коли – продуктом політики, інколи – її наслідками). Ефек-
тивність може вимірюватись як у натуральних показниках 
(продуктивність праці), так  і у вартісних (якщо можлива 
грошова оцінка всіх витрат і результатів) [7, с. 11].

Юридичною  наукою  зміст  поняття  «ефективність» 
екстраполюється  в правову  сферу для означення політи-
ко-правових явищ [9, с. 33]. А тому, ураховуючи політи-
ко-правовий  характер  нашого  дослідження,  неодмінно 
слід проаналізувати й правові аспекти категорії «ефектив-
ність».

Як пише О.М. Куракін, сучасна теоретико-правова на-
ука характеризує поняття «ефективність» у кількох напря-
мах:

1) визначення ефективності як співвідношення між ме-
тою й фактично досягнутим результатом;

2)  функціонально-цільовий  або  причиново-функціо-
нально-цільовий підхід;

3)  тлумачення  ефективності  як  здатності  приводити 
суспільні відносини до позитивних результатів [10, с. 7].

У юридичній енциклопедії поняття «ефективність пра-
ва»  визначається  як  співвідношення  фактичних  резуль-
татів  здійснення  норми права  та  декларованої  нею мети  
[11, с. 369]. 

Як  зауважує  В.В.  Завальнюк,  поняття  ефективнос-
ті  права  має  бути  наповнене  антропологічним  змістом. 
Ефективність права – це не ефективність державного за-
конодавчого  механізму  й  адміністративно-політичних 
реформ  системи  державного  управління.  Під  ефектив-
ністю права слід розуміти насамперед ступінь духовної й 
матеріальної  реалізації  індивіда,  яку  забезпечує  право  у 
відповідному  історико-культурному контексті  [12,  с.  48]. 
Одночасно слушною є думка науковця, що на підвищення 
ефективності права повинна бути спрямована правова по-
літика держави [12, с. 45].

Зважаючи на те, що ефективність права безпосередньо 
пов’язана з результатом правового регулювання  [9, с. 33], 
варто зосередити свою увагу на питанні його ефективності.

За визначенням П.М. Рабіновича, ефективність право-
вого регулювання – це співвідношення реальних резуль-
татів здійснення закону з його метою. Якщо таку мету й 
такі  результати  виразити  в  однотипних  показниках,  які 
можуть бути емпірично виявлені, зафіксовані, пораховані, 
то  ефективність  правового  регулювання  можна  буде  ви-
значити в кількісній формі за допомогою вказаного спів-
відношення [13, с. 159].

Крім  того,  видатний  теоретик  держави  й  права  роз-
різняє юридичну та загальну ефективність правового ре-
гулювання. Коли зміст мети закону становлять саме юри-
дичні  наслідки  (тобто  зміни  в  правовому  статусі  певної 
групи суб’єктів або в конкретних правах і обов’язках пер-
соніфікованих осіб), є підстави вирізняти юридичну ефек-
тивність  закону  (правового  регулювання).  В  усіх  інших 
випадках  ідеться,  так  би  мовити,  про  загальносоціаль-
ну  (економічну,  політичну,  екологічну,  духовну  та  іншу) 
ефективність правового регулювання [13, с. 159].

Загальна  ефективність  правового  регулювання  забез-
печується такими чинниками: 

– ефективністю самого закону; 
–  ефективністю процедурно-процесуального механіз-

му застосування закону; 
– ефективністю діяльності щодо застосування й реалі-

зації закону [13, с. 160].
Якщо перші дві позиції стосуються ефективності пра-

вотворчості, то остання – ефективності правозастосуван-
ня (правореалізації) [13, с. 160].

Наведені міркування вченого є особливо цінними для по-
дальшого  визначення  ефективності  кримінально-виконавчої 
політики з погляду її рівневої диференціації. Задля вироблен-
ня  дефініції  поняття  «ефективність  кримінально-виконавчої 
політики» необхідно спочатку здійснити огляд наукових пози-
цій щодо інтерпретації понять ефективності правової політи-
ки, ефективності політики у сфері боротьби зі злочинністю, на 
основі яких і буде ґрунтуватися досліджувана категорія.

О.М. Бідей ефективність правової політики пропонує 
охарактеризувати  як  співвідношення  між  фактичними 
результатами правової політики й тими цілями, яких на-
магаються досягти. Якщо такі цілі й такі результати відо-
бразити в однотипних показниках, що можуть бути емпі-
рично виявлені, зафіксовані, обраховані, то ефективність 
правової політики можна було б відобразити в кількісній 
формі [14, с. 209]. Як видно із запропонованого визначен-
ня, автор буквально дублює змістове наповнення дефініції 
«ефективність правового регулювання», поданої П.М. Ра-
біновичем, із прив’язкою до категорії «правова політика». 
Одночасно науковець, ураховуючи наявні в правовій літе-
ратурі підходи до характеристики факторів ефективності 
правової політики, вважає за можливе виділити такі осно-
вні фактори, що її визначають:

1) правильне визначення мети;
2) подальше вдосконалення чинного законодавства;
3) урахування засобів досягнення цілей правових норм 

і соціальної корисності самих норм;
4) послідовна інтенсифікація правової політики;
5) підвищення ефективності процесу правореалізації;
6)  удосконалення  механізму  правового  регулювання 

суспільних відносин;
7) належний рівень правосвідомості й правової культу-

ри [14, с. 210–211].
П.Л.  Фріс,  говорячи  про  кримінально-правову  полі-

тику,  розуміє  ефективність  як  досягнення  найбільшого 
із  запланованих  під  час  формулювання  кримінального 
закону  наслідків  [15,  с.  21]. У  подальшому В.І.  Борисов 
і П.Л. Фріс щодо розуміння важливості цього показника 
для  кримінально-правової  політики  стверджують,  що  її 
(ефективність) слід розуміти як ступінь досягнення визна-
чених цілей і завдань у сфері боротьби зі злочинністю із 
застосуванням норм та інститутів законодавства про кри-
мінальну відповідальність [16, с. 70].

Ефективність кримінально-правового впливу, на дум-
ку  В.О.  Тулякова,  диференціюється  з  урахуванням  ха-
рактеристик  складного  комплексу  чинників  і  відносин  і 
не може бути зведена виключно до поняття ефективнос-
ті кримінально-правової норми в державі в цілому. Вона 
пов’язана  з  оцінкою  кримінально-правового  регулюван-
ня,  кримінально-політичною  обстановкою,  особливостя-
ми правореалізації й праворозуміння на декількох рівнях 
соціальної  взаємодії,  відповідаючи  відчуттям  безпеки 
суб’єктів  кримінально-правових  відносин  [17,  с.  28–29]. 
По  суті,  ефективність  кримінально-правової  політики 
демонструється ефективністю кримінально-правового за-
безпечення, відображається практичною реалізацією кри-
мінально-правової політики [18, с. 212].

Такої ж позиції притримується й М.П. Федоров, який, 
аналізуючи  проблеми  формування  та  реалізації  кримі-
нально-правової  політики,  стверджує,  що  ефективність 
кримінально-правової  політики  має  бути  забезпечена 
як  на  стадії  її  формування,  так  і  на  стадії  її  реалізації  
[19, с. 158–159].
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На основі проаналізованого матеріалу можна зробити 
такі висновки. Ефективність кримінально-виконавчої по-
літики як складника політики у сфері боротьби зі злочин-
ністю можна визначити як рівень досягнення визначеної 
мети кримінально-виконавчої політики. Допустимим буде 

також  тлумачення  ефективності  кримінально-виконавчої 
політики як співвідношення результатів реалізації кримі-
нально-виконавчої політики з її метою. При цьому оціню-
вати ефективність кримінально-виконавчої політики слід 
як на стадії її формування, так і на стадії реалізації.
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Об’ЄкТ як ЕлЕМЕНТ СкладУ ЗлОЧиНУ ПідкУПУ ПРаціВНика ПідПРиЄМСТВа, 
УСТаНОВи Чи ОРгаНіЗаціЇ 

THE OBJECTS AS AN ELEMENT OF CORPUS DELICTI OF BRIBERY OF EMPLOYEES 
OF ENTERPRISES, INSTITUTIONS OR ORGANIZATIONS

ковальова і.С.,
викладач відділу підготовки прокурорів 

з нагляду за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях

Національна академія прокуратури України

У статті розглянуто зміст об’єкта підкупу працівника підприємства, установи чи організації в Україні. Досліджуються загальнотеоре-
тичні питання об’єкта як елемента складу злочину, його ознак. Робиться висновок про те, що доцільно законодавчо уніфікувати терміно-
логічний ряд неправомірної вигоди та закріпити його у Кримінальному кодексі України. Пропонується внести відповідні зміни до чинного 
кримінального законодавства України.

Ключові слова: об’єкт, підкуп, працівник підприємства, установи, організації, неправомірна вигода.

В статье рассмотрено содержание объекта подкупа сотрудника предприятия, учреждения или организации в Украине. Исследуются 
общетеоретические вопросы объекта как элемента состава преступления, его признаков. Делается вывод о том, что целесообразно 
законодательно унифицировать терминологический ряд неправомерной выгоды и закрепить его в Уголовном кодексе Украины. Пред-
лагается внести соответствующие изменения в действующее уголовное законодательство Украины.

Ключевые слова: объект, подкуп, работник предприятия, учреждения, организации, неправомерная выгода.

The article describes the contents of the object of bribery of the enterprise, institution or organization in Ukraine. Usually the starting point for 
finding out the essence of any crime is its object. This, first o fall, is explained by the fact that the object of the crime determines the appearance 
of a criminal-legal prohibition, plays a decisive role in determining the nature of the social danger of the act, is the basis for the construction of 
the structure of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. In addition, the object of the crime allows to distinguish between related crimes 
among themselves, distinguish between criminal acts and non-criminals, promote the proper qualification of the committed act and serve as the 
basis for determining the criminal consequences. Therefore, the value of a correct understanding of the nature of the object of the crime cannot 
be over estimated. However, despite this and particular attention to the issue of the object of crime in criminal science, so far has not been able 
to create its universal concept. The only thing with which researchers agree without exception is that the object is what the crime perpetrates, 
what the crime is or is likely to be caused by harm. The question of why the crime is or may be harmed is one of the most controversial in the 
theory of criminal plain.

Explores the basic issues of object as an element of a crime, its characteristics. It has been concluded that, it is appropriate to unify the 
terminology improper benefits and consolidated in the Criminal code of Ukraine. Appropriate amendments to effective legislation of Ukraine are 
offered to be made. It is established that the general object of bribery of an employee of an enterprise, institution or organization is the manage-
ment procedure. Its immediate object is the procedure established by law for an employee of an enterprise, institution or organization that is not 
an official, entrusted with his professional duties and restrictions.

Key words: object, bribery, worker enterprises, institutions, organizations, undue advantage.

Зазвичай відправною точкою для з’ясування сутності 
будь-якого  злочину  є  його  об’єкт.  Зазначене  пояснюєть-
ся  тим,  що  об’єкт  злочину  обумовлює  виникнення  кри-
мінально-правової  заборони,  відіграє  вирішальну  роль  у 
встановленні характеру суспільної небезпечності діяння, є 
основою побудови структури Особливої частини Карного 
кодексу України (далі – КК України). Окрім цього, об’єкт 
злочину  дозволяє  розмежувати  суміжні  злочини між  со-
бою, відмежувати злочинні діяння від незлочинних, спри-
яє правильній кваліфікації вчиненого діяння та є основою 
для  визначення  кримінально-правових  наслідків.  Отже 
значення правильного розуміння сутності об’єкта злочину 
важко переоцінити.

Питаннями  об’єкта  злочинів  проти  авторитету  орга-
нів  державної  влади,  органів місцевого  самоврядування, 
об’єднань громадян та злочини проти журналістів в ціло-
му та об’єкта досліджуваного складу злочину опікувалися 
такі науковці, як М.Г. Арманов, В.В. Березнер, О.О. Каш-
каров, В.І. Осадчий та ін.

Метою статті є висвітлення наукової позиції щодо ро-
зуміння об’єкта у складі злочину підкупу працівника під-
приємства установи чи організації.

Однак, незважаючи на особливу увагу до питання про 
об’єкт злочину у кримінально-правовій науці, досі не вда-
лося створити його універсальну концепцію. Єдине, з чим 
погоджуються всі без винятку дослідники, що об’єкт – це 
те, на що посягає злочин, те, чому злочином заподіюється 
чи може  бути  заподіяна шкода. Питання ж про  те,  чому 
саме злочином заподіюється або може бути заподіяна шко-

да,  є  одним  із  найдискусійніших  у  теорії  кримінального 
права.

Умовно погляди науковців щодо сутності об’єкта зло-
чину можна розділити на дві групи. Перша група дослід-
ників  відстоює  концепцію,  відповідно  до  якої  об’єктом 
злочину  є  сукупність  суспільних  відносин.  Друга  група 
пропонує розуміти під ним певні правові блага, інтереси, 
цінності, сфери життєдіяльності людей тощо.

У сучасній кримінально-правовій науці значного поши-
рення набула концепція, відповідно до якої об’єктом злочи-
ну є цінності, що охороняються кримінальним законодав-
ством, проти яких спрямоване злочинне діяння і яким воно 
може заподіяти або спричиняє шкоду [1, с. 75; 2, с. 100].  
Аргументуючи зазначену позицію, науковці відзначають, 
що  охороні  має  підлягати  лише  те, що  має  суттєве  зна-
чення для людини і суспільства в цілому [3, с. 235], тобто 
те, що має певну цінність. Правове забезпечення охорони 
найбільш важливих цінностей здійснюється нормами кри-
мінального законодавства.

Поділяючи вищевикладені висновки дослідників щодо 
концепції «об’єкт злочину – цінність», додатково зазначи-
мо, що вона відповідає положенням Конституції України, 
де у ст. 3 закріплено, що людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. У подальшому науково-
му аналізі об’єкта підкупу працівника підприємства, уста-
нови чи організації ми використовуватимемо саме її.

Щоб  з’ясувати,  проти  яких  саме  цінностей  спря-
мований  злочин,  передбачений  ст.  354  КК  України  
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«Підкуп  працівника  підприємства,  установи  чи  органі-
зації», вважаємо за необхідне звернутися до розробленої 
кримінально-правовою наукою класифікації об’єктів зло-
чину  за  ступенем  їх  узагальненості,  яку  ще  називають 
класифікацією  за  вертикаллю. Відповідно  до  цієї  класи-
фікації, об’єкти прийнято поділяти на загальний, родовий 
та безпосередній. Під загальним об’єктом розуміється вся 
сукупність цінностей, правове забезпечення охорони яких 
здійснюється нормами КК України. Родовий об’єкт стано-
вить певна  група  тотожних або однорідних  за  своєю со-
ціально-економічною сутністю цінностей. І, врешті-решт, 
безпосереднім об’єктом є конкретна цінність, проти якої 
спрямоване злочинне діяння і якій злочином заподіюється 
чи може бути заподіяна шкода.

У кримінальному праві загальновизнаною є думка, що 
вказівка  на  родовий  об’єкт  певного  злочину міститься  у 
назві  розділу Особливої  частини КК України  [4,  с.  163], 
до якого віднесена певна кримінально-правова заборона. 
Відтак,  розмістивши норму,  яка передбачає  кримінальну 
відповідальність за підкуп працівника підприємства, уста-
нови чи організації  у ХV розділі Особливої  частини КК 
України, який має назву «Злочини проти авторитету орга-
нів  державної  влади,  органів місцевого  самоврядування, 
об’єднань громадян та злочини проти журналістів», зако-
нодавець визнав її родовим об’єктом авторитет зазначених 
органів.

Однак у наукових колах законодавча позиція щодо ви-
знання  авторитету державних органів,  органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян родовим об’єктом 
злочинів,  розміщених  у  ХV  розділі  Особливої  частини 
КК  України,  викликає  багато  заперечень.  Так,  напри-
клад, В.В. Березнер, вважає, що авторитет є абстрактним 
поняттям, через це він не повинен визнаватися об’єктом 
злочину,  адже шкода,  таким  чином,  завдаватиметься  аб-
страктній цінності  [5,  с.  48]. М.Г. Арманов  зазначає, що 
авторитет  органів  влади,  місцевого  самоврядування  та 
об’єднань громадян є певною цінністю, але за умови, що 
він реально існує. Залишається незрозумілим, як визнача-
ється шкода, що заподіюється навіть реально  існуючому 
авторитету  зазначених  структур, не  говорячи про  те, що 
за умов його повної відсутності, що є характерною рисою 
для сучасної України, заподіяти шкоду авторитету взагалі 
неможливо [6, с. 97].

Погоджуючись  із  твердженнями  вищезазначених  на-
уковців,  додатково  зауважимо,  що  авторитет  державних 
органів,  органів  місцевого  самоврядування  та  об’єднань 
громадян не є родовим об’єктом підкупу працівника під-
приємства,  установи  чи  організації.  Адже  підприємства, 
установи  та  організації,  про  які  йдеться  у  диспозиції  
ст. 354 КК України, не належать ні до державних органів, 
ні до органів місцевого самоврядування, ні до об’єднань 
громадян.  Відповідно,  підкуповуючи  працівника  такого 
підприємства, установи чи організації або особу, яка пра-
цює на користь підприємства, установи чи організації, за-
подіяти шкоду  або  створити  реальну  загрозу  заподіяння 
шкоди  авторитету  державних  органів,  органів  місцево-
го  самоврядування  або  об’єднань  громадян  неможливо. 
Отже,  такий  авторитет,  навіть  за  умови, що  він  реально 
існує, не може визнаватися родовим об’єктом підкупу пра-
цівника підприємства, установи чи організації.

Однак у кримінально-правовій літературі зустрічають-
ся і протилежні погляди. Так, О.О. Кашкаров саме автори-
тет відповідних органів визнає об’єктом злочину, передба-
ченого ст. 354 КК України. Аргументуючи свою позицію, 
науковець  зазначає, що  в  особи,  яка  звертається  до  дер-
жавного медичного закладу і зіштовхується з вимаганням 
неправомірної вигоди з боку медичного працівника за на-
дання першої медичної допомоги,  складається враження 
про абсолютне безсилля держави, яка проголосила в ст. 49 
Конституції України право особи на безоплатну медичну 
допомогу  у  державних  і  комунальних  закладах  охорони 

здоров’я. Більш того, громадянин, у свою чергу, упевню-
ється, що така ситуація спостерігається у всіх установах 
такого  типу, що,  безперечно,  підриває  авторитет  органів 
державної влади в цілому [7, с. 76].

На нашу думку, така аргументація О.О. Кашкарова за-
слуговує критичного ставлення, адже таким чином автори-
тет державних органів, органів місцевого самоврядування 
та об’єднань громадян можна визнати об’єктом будь-якого 
злочину,  навіть  умисного  вбивства.  Проілюструємо  на 
прикладі:  ст.  27  Конституції  України  проголошено,  що 
кожна  людина  має  невід’ємне  право  на  життя.  Ніхто  не 
може бути свавільно позбавлений життя. Захищати жит-
тя людини є обов’язком держави. Відповідно, факти вчи-
нення умисного вбивства свідчать про те, що держава не 
справляється зі взятими на себе обов’язками, що підриває 
її авторитет. Отже, повертаючись до вищевикладеного, ми 
все ж таки вважаємо, що авторитет державних органів, ор-
ганів місцевого самоврядування та об’єднань громадян не 
може  визнаватися  родовим об’єктом підкупу працівника 
підприємства, установи чи організації.

Враховуючи  те,  що  підкуп  працівника  підприємства, 
установи чи організації, відповідно до ст. 45 КК України, 
належить  до  числа  корупційних  злочинів,  а  також  поді-
бність його предмета, об’єктивної та суб’єктивної сторін 
до аналогічних ознак складів більшості корупційних зло-
чинів, В.В. Березнер розглядав можливість його віднесен-
ня до злочинів у сфері службової діяльності та професій-
ної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних  послуг 
(XVII розділ Особливої частини КК України). Однак на-
уковець  дійшов  висновку,  що  досліджуваний  злочин  не 
посягає на певні сфери службової діяльності [8, с. 174].

Вважаємо  такий  висновок  В.В.  Березнера  більш,  ніж 
обґрунтованим, оскільки, згідно із системним тлумаченням 
КК України, працівники підприємства, установи чи органі-
зації, а так само й особи, які працюють на користь підпри-
ємства, установи чи організації, про яких йдеться у ст. 354 
КК України, не є ні службовими особами, ні особами, які 
надають публічні послуги. Про те, що працівники підпри-
ємства, установи чи організації не належать до службових 
осіб, говориться у самій диспозиції ч. 3 ст. 354 КК України. 
Відповідно, порушити визначений у законодавстві належ-
ний порядок  здійснення особами службової діяльності  та 
професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публічних 
послуг, у межах наданих їм повноважень та у спосіб, перед-
бачений законом [9, с. 106], який є родовим об’єктом зло-
чинів,  закріплених  у XVII  розділі Особливої  частини КК 
України,  вони не можуть. У разі,  коли працівник підпри-
ємства,  установи  чи  організації,  який  належить  до  числа 
службових  осіб  за  ознакою  виконання  організаційно-роз-
порядчих  та/або  адміністративно-господарських  функцій, 
прийняв пропозицію, обіцянку або одержав неправомірну 
вигоду за вчинення дій або бездіяльності з використанням 
наданих йому повноважень, його дії слід кваліфікувати не 
як підкуп працівника підприємства, установи чи організації 
(ст. 354 КК України), а як підкуп службової особи (ст. 368 
КК України або ст. 368-3 КК України).

М.Г.  Арманов,  посилаючись  на  КК  1960  р.,  який  за-
мість існуючого ХV розділу Особливої частини КК Укра-
їни містив ІХ главу «Злочини проти порядку управління», 
пропонував  саме  порядок  управління,  а  не міфічний  ав-
торитет державних органів, органів місцевого самовряду-
вання та об’єднань громадян визнавати родовим об’єктом 
злочинів, закріплених у ХV розділі Особливої частини КК 
України  [6,  с.98]. У  зв’язку  з  тим, що норма,  яка перед-
бачає кримінальну відповідальність за підкуп працівника 
підприємства,  установи чи організації  у КК 1960 р. міс-
тилася  в  ІХ  главі  «Злочини  проти  порядку  управління», 
вважаємо за необхідне з’ясувати, чи можливо визнати по-
рядок управління її родовим об’єктом.

При поверхневому  аналізі може  скластися  враження, 
що  порядок  управління  не  є  родовим  об’єктом  підкупу 
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працівника підприємства,  установи  чи  організації. Адже 
зазначені у ст. 354 КК України працівники не належать до 
суб’єктів управлінської діяльності, оскільки останніми у 
кримінально-правовій  літературі  визнаються:  а)  органи 
державної  влади  та  органи місцевого  самоврядування,  а 
також відповідні посадові  особи, що  здійснюють окремі 
управлінські функції  зазначених  органів;  б)  інші  органі-
зації та їхні представники, що в передбачених законодав-
ством випадках здійснюють окремі управлінські функції, 
делеговані їм державою; в) окремі громадяни (фізичні осо-
би), які виконують у передбачених законом випадках певні 
управлінські функції з власної ініціативи [10, с. 637–638].  
Однак,  чи  лише  суб’єкт,  який  здійснює  управлінську 
функцію,  тобто  суб’єкт  управлінської  діяльності,  може 
порушити порядок управління? На нашу думку, відповідь 
на це питання повинна бути негативною.

Аргументуючи свою позицію, спершу зауважимо, що 
ми  під  управлінням  розуміємо  не  систему  дій  управлін-
ського характеру, а складний взаємозв’язок як мінімум між 
двома суб’єктами, з яких один є суб’єктом управлінської 
діяльності, що здійснює керівництво, інший – суб’єктом, 
який відчуває на собі вплив керівництва, той, яким керу-
ють.  Вказаний  висновок  базується  на  тлумаченні  термі-
ну «управляти»  в  українській мові  як  «спрямовувати ді-
яльність,  роботу кого-,  чого-небудь; бути на чолі  когось, 
чогось; керувати» [11]. Отже, управління передбачає вза-
ємодію між керуючим і керованим суб’єктами. Керуючий 
суб’єкт,  базуючись на  діючому  законодавстві,  спрямовує 
професійну діяльність керованого суб’єкта, останній, ви-
конуючи свої професійні обов’язки, повинен дотримува-
тися чинного законодавства та законних вимог керуючого 
суб’єкта.  Виходячи  із  вищевикладеного,  вбачається,  що 
невиконання  чи  неналежне  виконання  приписів  чинного 
законодавства, якими регулюється професійна діяльність 
зазначених  вище  суб’єктів,  а  так  само  невиконання  чи 
неналежне виконання керованим суб’єктом законних ви-
мог керуючого  суб’єкта, порушує встановлений порядок 
управління. Тому, на нашу думку, саме порядок управлін-
ня  слід  визнавати  родовим  об’єктом підкупу  працівника 
підприємства, установи чи організації.

Визначившись із родовим об’єктом підкупу працівни-
ка  підприємства,  установи  чи  організації,  з’ясуємо,  якій 
саме  цінності  аналізованим  злочином  заподіюється  чи 
може бути заподіяна шкода, тобто встановимо його безпо-
середній об’єкт.

Як справедливо  зазначається у кримінально-правовій 
літературі,  безпосередній  об’єкт  є  частиною  відповідно-
го родового об’єкта. Тому він має перебувати у площині 
родового  об’єкта,  однак не  збігатися  з  ним,  адже ніколи 
частина не збігається з цілим [4, с. 164]. Він є певною «мі-
шенню» винного [12, с. 230], проти нього спрямоване зло-
чинне діяння і йому злочином заподіюється чи може бути 
заподіяна шкода.

Одразу зауважимо, що на сьогодні у науці криміналь-
ного права питання про безпосередній об’єкт підкупу пра-
цівника підприємства, установи чи організації є не менш 
складним,  ніж  визначення  його  родового  об’єкта.  Так, 
наприклад  О.О.  Кашкаров  під  безпосереднім  об’єктом 
злочину, передбаченого ст. 354 КК України, пропонує ро-
зуміти  авторитет  та  нормальну  управлінську  діяльність 
підприємств, установ та організацій [7, с. 76]. Однак по-
передньо нами було  з’ясовано, що авторитет через свою 
абстрактність не є родовим об’єктом підкупу працівника 
підприємства, установи чи організації і не може визнава-
тися його  безпосереднім об’єктом. Що ж до нормальної 
управлінської діяльності підприємств, установ та органі-
зацій, то, на нашу думку, через її широкий зміст вона не 
може  визнаватися  безпосереднім  об’єктом  підкупу  пра-
цівника підприємства, установи чи організації. Адже, як 
зазначалося раніше, управління включає в себе наявність 
двох суб’єктів, кожен  із яких, нехтуючи приписами чин-

ного законодавства, якими регулюється їх професійна ді-
яльність, приймаючи пропозицію, обіцянку або одержую-
чи неправомірну вигоду, порушує порядок управління на 
підприємстві,  установі  чи  організації.  Однак  під  ознаки 
злочину,  передбаченого  ст.  354  КК  України,  підпадають 
лише  дії  керованого  суб’єкта.  Дії  керуючого  суб’єкта  є 
підкупом працівника підприємства, установи чи організа-
ції, тільки за умови, що він прийняв пропозицію, обіцянку 
або одержав неправомірну вигоду за вчинення чи невчи-
нення дій, не пов’язаних із виконанням організаційно-роз-
порядчих та/або адміністративно-господарських функцій, 
хоча виконання таких функцій є частиною управлінської 
діяльності. З вищевикладеного вбачається, що нормальна 
управлінська діяльність підприємств, установ та організа-
цій, не може визнаватися безпосереднім об’єктом підкупу 
працівника підприємства, установи чи організації.

На думку В.І. Осадчого, злочин, передбачений ст. 354  
КК України, посягає на нормативно визначений порядок 
здійснення  громадянином  своїх  прав  і  свобод  у  частині 
взаємовідносин із підприємством, установою чи організа-
цією  [13,  с.  145]. Однак, по-перше,  така позиція науков-
ця не враховує, що у взаємовідносинах із підприємством, 
установою  чи  організацією  може  перебувати  не  лише 
громадянин, а й і іноземець та особа без громадянства, а, 
по-друге,  на  нашу  думку, щодо  підкупу  працівника  під-
приємства, установи чи організації доцільно говорити не 
про порядок здійснення прав  і свобод особою, а про по-
рядок виконання покладених на працівника підприємства, 
установи  чи  організації  обов’язків  та  обмежень.  Такий 
наш  висновок  ґрунтується  на  судовій  практиці.  Так,  ви-
роком  Харківського  районного  суду  Харківської  області 
від  27  липня  2017  р.  ОСОБА_1  визнано  винним  у  вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 354 КК України. Судом було встановлено, що ОСОБА_1,  
працюючи  згідно  з  наказом  про  прийняття  на  роботу  
№ 368 від 07 липня 2015 р. футболістом-професіоналом 
ПАТ  «Футбольний  клуб  «Металіст»  U-21  та  Контракту 
між  професійним  футбольним  клубом  та  футболістом-
професіоналом  від  07  липня  2015  р.,  згідно  з  пунктом 
2.5 якого футболіст під час виконання своїх професійних 
обов’язків  підкорюється  керівництву  та  тренерам  Клу-
бу, виконує їх розпорядження та рішення, визнає Статут, 
інші  нормативні  документи  Клубу,  Статут,  Регламенти, 
Правила та інші нормативні документи Федерації футбо-
лу України, Об’єднання професійних футбольних клубів 
України «Прем’єр-ліга», УЕФА і ФІФА, а також рішення 
органів федерації футболу України, Об’єднання професій-
них футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», УЕФА і 
ФІФА, винесених щодо футболіста, не будучи службовою 
особою підприємства, здійснюючи діяльність на користь 
підприємства, діючи умисно  з метою власного  збагачен-
ня,  порушуючи  п.  3.1.13  Контракту,  згідно  з  яким  існує 
заборона  грати  в  азартні  ігри,  пов’язані  з  прогнозуван-
ням чи угадуванням спортивних результатів футбольних 
команд Клубу чи інших футбольних команд, не вступати 
в будь-які угоди, направлені на викривлення спортивних 
результатів, негайно інформувати клуб у разі надходження 
пропозицій про викривлення спортивних результатів або 
в разі звернень, які можуть бути з цим пов’язані, а також  
п. 3.1.24 Контракту – не приймати будь-яких грошових ви-
нагород та цінних подарунків у зв’язку зі своєю професій-
ною діяльністю, не передбачених Регламентом змагань та 
несанкціонованих Клубом, прийняв від ОСОБА_3 пропо-
зицію  одержання  неправомірної  вигоди  та  умисно  одер-
жав від нього неправомірну вигоду у розмірі 20 000 євро 
за  вчинення  дій  з  використанням  становища,  яке  займає 
працівник на підприємстві в інтересах того, хто пропону-
вав та надав таку вигоду, за попередньою змовою групою 
осіб за наступних обставин.

Так, 05 жовтня 2015 р. футболіст-професіонал ПАТ «ФК 
«Металіст» ОСОБА_3  близько  19  години  зателефонував  
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зі  свого мобільного телефону,  за допомогою додатку під 
назвою «Vibеr»,  до футболіста-професіонала ФК «Мета-
ліст» U-19 ОСОБА_1, який перевів телефон у гучномов-
ний режим, та запропонував йому та іншим присутнім фут-
болістам-професіоналам ПАТ «ФК «Металіст» U-19/U-21, 
досудове розслідування щодо яких проводиться в іншому 
кримінальному  провадженні,  забезпечити  фіксований 
результат у футбольному матчі 10 туру Чемпіонату U-19 
сезону  2015/2016 між ФК  «Металіст»  та ФК  «Говерла», 
який, згідно з календарем матчів, повинен був відбутися 
наступного дня – 06 жовтня 2015 р.  о  15  годині 00 хви-
лин у м. Ужгород на стадіоні «Авангард»,  а  саме – про-
граш команди ФК «Металіст», за забезпечення якого вони 
отримають  неправомірну  вигоду  у  розмірі  20  000  євро,  
яку надалі розділять порівну між собою [14].

Вищевикладений вирок свідчить, що, у разі прийнят-
тя  пропозиції,  обіцянки  або  одержання  неправомірної 

вигоди  футболістом-професіоналом  ПАТ  «Футбольний 
клуб «Металіст», який не є службовою особою, останній 
порушив  встановлений  порядок  виконання  покладених 
на нього професійних обов’язків та обмежень. Тому, на 
нашу думку, безпосереднім об’єктом підкупу працівника 
підприємства, установи чи організації слід вважати вста-
новлений  законом порядок виконання працівником під-
приємства, установи чи організації, який не є службовою 
особою, покладених на нього професійних обов’язків та 
обмежень.

Отже,  підводячи  підсумок  викладеного  у  статті,  вва-
жаємо, що родовим об’єктом підкупу працівника підпри-
ємства,  установи  чи  організації  є  порядок  управління. 
Його безпосереднім об’єктом слід вважати встановлений 
законом  порядок  виконання  працівником  підприємства, 
установи чи організації, який не є службовою особою, по-
кладених на нього професійних обов’язків та обмежень.
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кРиМіНальНО-ПРаВОВа хаРакТЕРиСТика каМкОРдиНгУ, каРдШЕйРіНгУ 
Та ПіРаТСТВа як фОРМ ПОРУШЕННя аВТОРСькОгО ПРаВа Та СУМіжНих ПРаВ

CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTIC OF CAMCОRDING, CARDSHARING, PIRACY 
AS FORMS OF VIOLATIONS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

бондаренко О.С.,
к.ю.н., викладач кафедри

кримінально-правових дисциплін та судочинства
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кондєєв Є.С.,
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У статті аналізуються найбільш актуальні проблеми законодавства у сфері авторського права та суміжних прав. Наразі в зазначеній 
сфері вчиняється все більше злочинів, як в Україні, так і в інших країнах світу. У статті було розглянуто декілька нововведень у законо-
давство України: поняття камкордингу та кардшейрінгу, які були введені з набранням чинності Законом України «Про державну підтримку 
кінематографії в Україні» від 23.03.2017 р. № 1977-VIII, і поняття піратства, яке було розширене. Розглянуто кримінальну відповідальність 
за ці злочини в Україні й інших країнах світу.

Ключові слова: камкординг, кардшейрінг, піратство, кримінальне законодавство.

В статье анализируются наиболее актуальные проблемы законодательства в сфере авторского права и смежных прав. В настоящее 
время в указанной сфере совершается все больше преступлений, как в Украине, так и в других странах мира. В статье было рассмо-
трено несколько нововведений в законодательство Украины, а именно понятия камкординга и кардшейринга, которые были введены с 
вступлением в силу Закона Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» от 23.03.2017 г. № 1977-VIII, и понятие 
пиратства, которое было расширено. Рассмотрена уголовная ответственность за такие преступления в Украине и в других странах мира.

Ключевые слова: камкординг, кардшейринг, пиратство, уголовное законодательство.

The article is devoted to the actual problems of legislation in the field of copyright and related rights. Now, more and more crimes are being 
committed in this area, both in Ukraine and in other countries of the world. Several innovations in the Ukrainian legislation were considered in 
the article. They are camcording and cardsharing. Law of Ukraine «On State Support to Cinematography in Ukraine» of 23.03.2017 № 1977-VIII 
made these terms in the legislation. In addition, this legal act expanded the concept of piracy.

The concepts of camcording and cardsharing are interpreted in two laws in the Ukrainian legislation. They are namely in Art. 17 of the Law of 
Ukraine “On State Support to Cinematography in Ukraine” and in Art. 1 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights”. As for foreign 
countries, in the legislation of some of them, camcorders are a kind of violation of the copyright to audiovisual works. For example, in 2007, 
a special law was passed in Canada that criminalizes the perpetrators of unauthorized video filming at local cinemas. In 2009, the Philippines 
adopted an act prohibiting and punishing the unauthorized use, storage and/or management of audio recordings for unauthorized recording of 
cinematographic films and other audiovisual works and / or their soundtracks.

Also, it should be noted about piracy, is a negative but widespread phenomenon not only in Ukraine but also in other countries of the world. 
The elimination of this phenomenon is extremely difficult work for law enforcement agencies, because it has been rooted among manufacturers, 
distributors and consumers of pirated products. Every citizen of our country should be aware of the crime of this activity to effectively fight it.

Consequently, it is necessary to define the concept and to consider the criminal responsibility for the crimes of camcording, cardsharing, 
piracy in Ukraine and other countries of the world. It is also necessary to mention the foreign experience in the fight against camcording, card-
sharing, piracy.

Key words: counterfeiting, cardsharing, piracy, criminal law.

У  законодавстві  України  нещодавно  було  визначе-
но новий  вид порушення  авторського  та  суміжних прав. 
Ідеться про камкординг і кардшейрінг. Разом з уведенням 
цих понять було розширено термін «піратство». Зазначену 
тему можна вважати недостатньо дослідженою в доктрині 
кримінального права України та такою, яка потребує де-
тального розгляду в сучасних реаліях. Метою написання 
цієї  роботи  є  визначення  понять  камкордингу,  кардшей-
рінгу й піратства та відповідальності за ці злочини. Отже, 
розглянемо ці кримінальні злочини, які передбачені зако-
ном у формі суспільно небезпечних дій  і наслідків у ви-
гляді заподіяння матеріальної шкоди у великому розмірі.

Визначення понять камкордингу та кардшейрінгу у ві-
тчизняному законодавстві з’явилося з набуттям чинності 
Законом України «Про державну підтримку кінематогра-
фії  в Україні» від 23.03.2017 р. № 1977-VIII. Ці поняття 
можна  вважати  новими  для  законодавства  України,  а 
отже, недостатньо дослідженими у вітчизняній науці кри-
мінального  права.  Проблеми  правового  регулювання  за-
хисту  прав  інтелектуальної  власності  розглядали  багато 
фахівців, але серед них можна виокремити Б. Антимоно-
ва, Е. Гаврилова, В. Липцик, М. Мельникова, О. Підопри-

гору, О. Ришкову, О. Святоцького, А. Сергєєва, В. Сере-
бровського, Р. Стефанчука, О. Харитонову, Є. Харитонова, 
Є. Флейшиц, Р. Шишку, А. Штефан, В. Чеботарьова та ін.

Поняття камкордингу та кардшейрінгу у вітчизняному 
законодавстві тлумачаться не лише в ст. 17 Закону України 
«Про державну підтримку кінематографії в Україні», а й у 
ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні пра-
ва». Щодо зарубіжних держав, то в законодавстві деяких 
із них камкординг є видом порушення авторського права 
на  аудіовізуальні  твори.  Наприклад,  у  2007  р.  у  Канаді 
був  прийнятий  спеціальний  закон,  який  передбачає  кри-
мінальну  відповідальність  осіб,  які  здійснюють  несанк-
ціонований  відеозапис  фільмів  у  місцевих  кінотеатрах. 
У 2009 р. на Філіппінах був прийнятий акт про заборону 
й покарання за неправомірне використання, зберігання та/
або управління приладами аудіозапису для несанкціонова-
ного запису кінематографічних фільмів та інших аудіові-
зуальних творів та/або їх саундтреків [1, с. 12].

Камкординг – це відеозапис аудіовізуального твору під 
час його публічної демонстрації в кінотеатрах, інших кінови-
довищних закладах особами, які перебувають у тому самому 
приміщенні, де відбувається така публічна демонстрація,  
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для будь-яких цілей без дозволу суб’єкта авторського пра-
ва або суміжних прав [2].

Для деяких людей несанкціонований запис фільмів у 
кінотеатрі є  їхньою «роботою». Така діяльність зменшує 
кількість людей,  які переглядають фільми в кінотеатрах, 
і цим самим завдає збитків володільцю прав на цей аудіо-
візуальний твір. Такий запис фільмів не приносить гляда-
чам очікуваного задоволення, оскільки він зазвичай дуже 
низької якості. У зв’язку з наведеним можна сказати, що 
камкординг є негативним явищем і не заслуговує на існу-
вання.

У березні 2017 р. у чинне законодавство України були 
внесені зміни, відповідно до яких камкординг набув ста-
тусу  кримінально  караного  діяння.  Відповідальність  за 
вчинення  камкордингу  передбачена  ч.  1  ст.  176  Кримі-
нального  кодексу України  (далі  –  КК України).  Згідно  з 
кримінальним законом України незаконний запис аудіові-
зуальних  творів під  час публічної  демонстрації  (камкор-
динг)  карається  штрафом  від  двохсот  (3,4  тис.  гривень) 
до тисячі (17 тис. гривень) неоподатковуваних мінімумів 
доходів  громадян  або  позбавленням  волі  чи  виправни-
ми роботами на строк до двох років,  а  за ч.  2 наведеної 
статті – від тисячі (17 тис. гривень) до двох тисяч (34 тис. 
гривень)  неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян 
або виправними роботами на строк до двох років, або по-
збавленням волі на строк від двох до п’яти років. За дії, 
зазначені в ч. 3 ст. 176 КК України, установлене покарання 
у вигляді штрафу від двох тисяч (34 тис. гривень) до трьох 
тисяч (51 тис. гривень) неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до 
шести років із позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
або без такого. Розглянемо покарання за наведений вище 
злочин в інших країнах світу [3].

Відповідно до федерального закону США запис філь-
мів  у  кінотеатрі  (камкординг)  є  тяжким  кримінальним 
злочином, за який передбачена відповідальність у вигляді 
штрафу до 250  тис.  доларів  або позбавлення  волі  термі-
ном до трьох років, а при вчиненні злочину повторно – до 
шести років. У більшості штатів прийняті нові закони для 
боротьби  з  камкордингом. Прикладом  ефективної  дії  за-
конів у США є винесення вироку членам піратського ін-
тернет-угруповання IMAGiNE. Так, лідеру організації суд 
виніс вирок у вигляді 5 років позбавлення волі та штрафу 
в сумі 15 тис. доларів, а чотири члени цього угруповання 
отримали тюремні строки від 23 до 40 місяців.

У спеціальному законі Канади визначене покарання за 
камкординг у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти 
років. Вище було зазначено, що цей закон набув чинності 
у 2007 р. У цьому ж році один із членів піратської групи 
«maVen» отримав покарання за незаконний запис фільму 
в кінотеатрі – суд засудив його до позбавлення волі на тер-
мін 2,5 місяці.

У європейських країнах також діють спеціальні закони 
з протидії та покарання камкордингу. Найбільш м’яке по-
карання  встановлене  в  Італії  у  вигляді  позбавлення  волі 
до 3 місяців. У Німеччині максимальний тюремний тер-
мін складає 3 роки позбавлення волі. У Чехії відповідаль-
ність за цей злочин складає до п’яти років. У Фінляндії, 
Швейцарії та Великій Британії кримінальна відповідаль-
ність настає тільки тоді, коли буде доведено не факт не-
законного  запису  аудіовізуального  твору,  а  факт  наміру 
тиражування та розповсюдження такого запису. В  інших 
європейських країнах камкординг підпадає під дію закону 
про захист авторських прав. 

У спеціальних законах Японії та Гонконгу камкординг 
вважається  кримінальним  злочином. Так,  у Японії  пока-
рання призначається у вигляді позбавлення волі до десяти 
років або штрафу на суму до 95 тис. доларів, у Гонконзі 
застосовується позбавлення волі до 3 місяців або штраф 
до 6,4 тис. доларів.

Наостанок  зазначимо  про  кримінальну  відповідаль-
ність в Австралії – накладення штрафу в розмірі до 57 тис. 
доларів, а термін позбавлення волі складає 5 років [4].

На Філіппінах прийняття спеціального закону у сфері 
протидії камкордингу позитивно вплинуло на кількість не-
санкціонованих відеозаписів у кінотеатрах. Філіппінська 
організація  протидії  камкордингу,  яка  має  назву  Motion 
Picture Anti-Film Piracy Council (MPAFPC), порівняла ре-
зультати камкордингу в перші  три роки після прийняття 
закону. Дослідження показали, що випадки таких відеоз-
йомок зменшилися на 95%. У 2011 р. на Філіппінах було 
здійснено лише одну нелегальну відеозйомку фільму (по-
рівняно з 20 у 2010 р. і 22 у 2009 р.). Директор Інституту 
інтелектуальної власності (IPO) зазначив, що норми цього 
закону були реалізовані через спільні зусилля держави та 
населення країни. У кінотеатрах були застосовані як при-
ховані, так і відкриті засоби проти незаконної відеозйомки 
(профілювання та моніторинг відомих членів камкордин-
гових груп, камери відеоспостереження (звичайні та ніч-
ного бачення), використання приладів нічного бачення), а 
також додаткові заходи безпеки для популярних фільмів і 
в рамках щорічного кінофестивалю «Метро Маніла» [5]. 
Отже, створення спеціального закону на Філіппінах пози-
тивно відобразилося на ставленні населення до такої ді-
яльності й зумовило зменшення кількості злочинів.

В  Україні  відповідальність  за  камкординг  була  вста-
новлена  відносно  нещодавно,  тому  говорити  про  змен-
шення  кількості  злочинів  ще  досить  рано.  Українська 
антипіратська  асоціація  (УАПА)  зазначає  кількість  вияв-
лених випадків камкордингу в Україні за останні 5 років. 
Із 2012 р. до 2016 р. було виявлено108 випадків (2012 р. – 
23, 2013 р. – 40, 2014 р. – 16, 2015 р. – 13, 2016 р. – 16), у 
першій половині 2017 р. – 8.

Для зменшення кількості таких випадків можна засто-
совувати певні заходи протидії камкордингу:

– кримінальна відповідальність за скоєння злочину;
– навчання персоналу закладів, де може відбутися та-

кий злочин, певним діям під час виявлення фактів камкор-
дингу та заходам його попередження;

–  розміщення  в  приміщеннях  кінотеатрів  постерів  і 
плакатів із попередженням про заборону та покарання, яке 
буде застосоване в разі несанкціонованого відеозапису чи 
фото;

–  показ  антикамкордингового  відеоролику  перед  по-
чатком  кіносеансу  та  оголошення  аудіозапису  в  місцях 
очікування демонстрації;

–  використання  камер нічного  бачення  з  інфрачерво-
ними прожекторами та приладів нічного бачення для ви-
явлення камкордерів під час кіносеансу;

– створення та впровадження програми заходів щодо 
виявлення  та  зменшення  фактів  камкордингу  в  кінотеа-
трах, спрямованої на заохочення осіб, які здійснюють ви-
явлення порушника, та ін. [6].

Іншим видом порушення авторського права є кардшей-
рінг – забезпечення будь-яким методом і в будь-якій формі 
доступу до програми (передачі) організації мовлення, до-
ступ до якої обмежений суб’єктом авторського права і/або 
суміжних прав із застосуванням технічних засобів захисту 
(абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних за-
собів захисту, у результаті чого зазначена програма (пере-
дача) може бути сприйнята або в  інший спосіб доступна 
без застосування технічних засобів захисту [7]. 

Кардшейрінг, як і камкординг, став «роботою» для дея-
ких осіб. Він приносить заробіток особам, які ним займа-
ються, і збитки особам, які мають авторські і/або суміжні 
права на ці програми (передачі) у зв’язку з незаконним до-
ступом до програм  (передач) організації мовлення. Біль-
шість людей могли заплатити за перегляд (якщо ці програ-
ми (передачі) є платними), але у зв’язку з безкоштовним 
доступом до них не хочуть платити та не бачать у цьому 
сенсу.  Володільці  авторських  і/або  суміжних  прав  на  ці 
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передачі (програми) втрачають значку кількість прибутку, 
тому зростає ціна на перегляд для осіб, які дивляться за-
конно. Отже, цілком логічно, що кардшейрінг було відне-
сено до злочинів, а за нього встановлено кримінальну від-
повідальність. Відповідальність за цей злочин така сама, 
як і за камкординг і піратство, оскільки визначена однією 
статтею КК України.

У зв’язку зі змінами у сфері авторського права та су-
міжних прав поняття піратства було розширене. Відповід-
но до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про авторське право та 
суміжні права» піратство – це опублікування, відтворення, 
ввезення  на митну  територію України,  вивезення  з мит-
ної  території України  й  розповсюдження  контрафактних 
примірників творів (зокрема комп’ютерних програм і баз 
даних),  фонограм,  відеограм,  незаконне  оприлюднення 
програм організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, 
а  також  Інтернет-піратство,  тобто  вчинення  будь-яких 
дій, які відповідно до цієї статті визнаються порушенням 
авторського права  і/або суміжних прав  із використанням 
мережі Інтернет. 

Це визначення має низку недоліків, а саме:

–  поняття  «піратство»  ототожнюється  з  контрафакці-
єю, але ці поняття істотно відрізняються. Контрафакцією є 
здійснене без дозволу суб’єкта прав виробництво або від-
творення примірників фонограм,  відеограм тощо. Пірат-
ством вважається не саме відтворення, а розповсюдження 
контрафактних примірників, їх імпорт чи експорт; 

–  кардшейрінг  і  камкординг  включені  до  поняття  пі-
ратства, хоча вони є окремими видами порушення, які ви-
значені  в  ст.  50  Закону України  «Про  авторське  право  й 
суміжні права» [8, с. 122–123].

Наведені  вище  недоліки  потрібно  усунути  для  ефек-
тивної  боротьби  з  порушенням  авторських  і  суміжних 
прав на території України.

Підсумовуючи  викладене,  зазначимо, що  піратство  – 
це  негативне,  але  поширене  явище  не  тільки  в  Україні, 
але й в інших країнах світу. Усунення цього явища є вкрай 
складною роботою для правоохоронних органів, тому що 
воно вкоренилося  серед виробників,  розповсюджувачів  і 
споживачів піратської продукції. Кожен громадянин нашої 
країни  має  усвідомлювати  злочинність  такої  діяльності 
для ефективної боротьби з нею.
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На сьогодні постала нагальна потреба нового концеп-
туального  підходу  до  дослідження  феномену  сучасної 
корисливої  економічної  злочинності,  особливо  детермі-
нант, що  її  породжують,  динаміки  і  структури найбільш 
небезпечних  корисливих  злочинів,  ефективності  роботи 
відповідних органів із протидії у контексті сучасної кри-
мінологічної політики України. Тому тема дослідження є 
надзвичайно актуальною.

Дослідженню корисливої злочинності були присвяче-
ні роботи таких вчених, як:  І.М. Даньшин, О.М. Джужа, 
А.Ф. Зелінський, М.І. Камлик, Я.Ю. Кондратьєв, М.Й. Кор-
жанський,  Н.Ф.  Кузнецова,  В.В.  Лунєєв,  В.В.  Сташис, 
Є.Л. Стрельцов, В.Д. Сущенко, В.Я. Тацій, С.В. Трофімов, 
В.І. Шакун, Ю.С. Шемчушенко, О.М. Яковлев та ін.

Метою статті є дослідження правової природи заходів 
протидії корисливій злочинності у контексті сучасної кри-
мінологічної  політики  України,  формулювання  пропози-
цій щодо удосконалення чинного законодавства України.

В  умовах  посилення  кризових  явищ  в  економічному, 
політичному житті держави, тривалих процесів реформу-
вання органів виконавчої влади, в т. ч.  і правоохоронних 
органів, заходи попередження сучасної корисливої еконо-
мічної злочинності відходять на задній план. Так, сьогодні 
в Україні практично відсутня профілактична робота щодо 
попередження  економічних  злочинів.  Такий  стан  справ 

сприяє  вчиненню  злочинів,  наслідки  яких  посягають  на 
інтереси  держави,  зокрема  у  сфері  економіки,  а  також 
проявляються у розширенні тіньового сектора та зростан-
ні  дефіциту  державного  бюджету. Стан  проведення  пре-
вентивних  заходів,  які  зводяться  до формального  прого-
лошення такого виду роботи,  є вкрай незадовільним. На 
нашу  думку,  це  неприпустимо,  особливо  в  час  нелегких 
трансформацій, які переживає наша країна.

Вважаємо, що під попередженням економічної злочин-
ності  слід  розуміти  організовану  цілеспрямовану  діяль-
ність  як  держави  загалом,  так  і  правоохоронних  органів 
зокрема у напрямі впливу на певну категорію осіб,  груп 
та об’єднань задля ліквідації причин та умов економічної 
злочинності.  Водночас,  попередження  економічної  зло-
чинності необхідно розглядати як цілісну соціальну сис-
тему, що пов’язана із діяльністю адміністративних органів 
влади,  громадських  утворень  та  окремих фізичних  осіб, 
яку певною мірою координують правоохоронні  органи  з 
метою усунення детермінант даного виду злочинності.

У кримінологічній доктрині виділяють ранню та без-
посередню форми попередження злочинів. Відповідно до 
цього, раннє попередження економічних злочинів спрямо-
ване на:

–  виявлення  джерел  кримінальних  та  інших  анти-
суспільних  впливів  на  певну  особу  чи  відповідну  групу 
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громадських організацій у попередженні економічної злочинності.

Ключові слова: злочин, злочинність, корислива злочинність, економічна злочинність, протидія злочинності.

В статье исследованы фундаментальные подходы к пониманию мер противодействия корыстной преступности в контексте совре-
менной криминологической политики Украины. Доказано, что предупреждения экономической преступности необходимо рассматривать 
как целостную социальную систему, связанную с деятельностью административных органов власти, общественных образований и от-
дельных физических лиц, которую в определенной степени координируют правоохранительные органы в целях устранения детерминант 
данного вида преступности. Обосновано, что целесообразно использовать потенциал общественных организаций в предупреждении 
экономической преступности.

Ключевые слова: преступление, преступность, корыстная преступность, экономическая преступность, противодействие  
преступности.

The article investigates the fundamental approaches to the understanding of measures of counteraction to beneficial crime in the context 
of modern criminological policy of Ukraine. It has been proved that the prevention of economic crime should be considered as an integral social 
system connected with the activities of administrative authorities, public entities and individuals, which are to some extent coordinated by law 
enforcement agencies in order to eliminate the determinants of this type of crime.

It is substantiated that it is expedient to use the potential of civic organizations in preventing economic crime, as they are capable of achieving 
significant results in this direction, using their own channels of communication with different segments of society, including those who are most 
inclined to commit economic crimes.

It is concretized that the problem of prevention of economic crime should be approached comprehensively, eliminating, first of all, economic 
imbalances in the country, favorable factors that make criminal activity in the field of economy highly profitable and often impunity.

It was concluded that special attention should be paid to numerous NGOs that, in the context of the formation of civil society in Ukraine, are 
at a new stage of development, gaining ever greater influence on economic, political and social events in the country.

It has been argued that the difficult conditions of work of the employees of the criminal justice bodies, the lack of proper state financing, and 
relatively low wages are factors that motivate police officers to carry out preventive activities.

On the basis of the study concluded that the fact of carrying out preventive work remains unnoticed, and the legal regulation of preventive 
activities requires legislative regulation. Therefore, a significant increase in the implementation of measures to prevent economic crime has long 
been a demand for time, an urgent step in the process of total modernization of our country.

Key words: crime, criminality, mercenary criminality, economic crime, counteraction to crime.
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осіб ще до того моменту, як їхня поведінка зазнала такого 
впливу;

– одночасне виявлення сумнівних контактів особи, яка 
профілактується (аби вплив на певні життєві обставини).

Звідси випливає, що завданням раннього попереджен-
ня  є  протистояння  негативному  впливу  й  інформування 
особи, яка профілактується, про небезпечність таких кон-
тактів.

Щодо безпосереднього попередження економічних зло-
чинів, то воно стосується осіб із поведінкою, яка засвідчує 
наявність у них негативних інтересів, звичок, стереотипів 
(віддалення  від  позитивного  мікросередовища,  наявність 
сумнівних  знайомств,  ведення  безпосередніх  контактів  із 
криміналітетом тощо) та які беруть безпосередню участь у 
скоєнні економічних правопорушень. Завдання безпосеред-
нього попередження полягає у стримані особи від того, щоб 
вона у майбутньому стала на шлях злочинності, та схилян-
ні її до виправлення, зміни мікросередовища спілкування з 
негативного на позитивне [1, с. 135].

Попередження економічної злочинності є безпосеред-
нім завданням працівників Департаменту  захисту еконо-
міки  Національної  поліції  України,  які  повинні  усувати 
причини й умови, що провокують економічну злочинність, 
а також встановлювати осіб, схильних до вчинення тако-
го виду злочинів. Варто погодитися з науковою позицією 
вчених, які стверджують, що на практиці набагато легше 
попередити факт учинення злочину, аніж долати його не-
гативні наслідки. Профілактика злочинів може ефективно 
здійснюватися лише у тому разі, якщо:

– чітко усвідомлена мета проведення профілактичних 
дій;

– правильно підібрані кадри, які зможуть реалізовува-
ти затверджений план дій;

– розписана схема проведення такого виду роботи;
– визначена правова і методична її регламентація;
– виділені необхідні матеріальні ресурси [2, с. 112].
Якість профілактичної роботи залежить від якості під-

готовки працівника, що  її  здійснює. Потрібно досконало 
володіти  не  лише  знаннями  у  галузі  права,  економіки, 
менеджменту, банківської справи, а й методами психоло-

гічного впливу, вмінням аргументовано доводити та пере-
конувати. Для цього потрібно підвищувати кваліфікацію 
практичних працівників шляхом проведення інтенсивних 
курсів  із психології впливу та серйозно займатися підго-
товкою  майбутніх  фахівців  у  ВНЗ,  передбачивши  у  на-
вчальних  планах  вивчення  відповідних  навчальних  дис-
циплін [2, с. 113].

Одним із видів здійснення профілактики є поширення 
інформації через ЗМІ. Позитивним у такому виді профі-
лактики є те, що, хоч вона і здійснюється дистанційно, під 
її вплив можуть потрапити особи, злочинні наміри яких є 
невідомими. Тому вважаємо, що доцільно активніше ви-
користовувати  ЗМІ  з  метою  попередження  економічної 
злочинності.

Несприятливим  фактором  для  попередження  еконо-
мічної  злочинності  є  те,  що  здійснення  такої  діяльності 
практично ніде не фіксується та не впливає на показник 
якості роботи, а, отже, не мотивує працівника до  її  здій-
снення. З огляду на зазначене, доцільним вбачається забез-
печення ефективної реалізації політики у сфері профілак-
тики правопорушень шляхом розроблення  та  здійснення 
комплексу  заходів,  спрямованих  на  усунення  причин  та 
умов вчинення протиправних діянь, налагодження дієвої 
співпраці  правоохоронних  органів  та  центральних  і міс-
цевих органів виконавчої влади, а також розроблення сис-
теми мотивації та відповідної винагороди працівників за 
якісну профілактичну діяльність. Крім того, до проблеми 
попередження  економічної  злочинності  варто  підходити 
комплексно, усуваючи економічні дисбаланси в країні та 
фактори, що роблять злочинну діяльність в сфері економі-
ки високорентабельною та часто безкарною.

Ю.В.  Нікітін  визначає  пріоритетні  заходи  профілак-
тичного характеру, які здатні сприяти зменшенню загроз, 
що детермінують злочинність у сфері економіки:

а) побудова такої структури економіки, яка здатна за-
безпечити зростання усіх сфер життєдіяльності та потреб 
соціальної сфери. Заходи, необхідні для формування вка-
заної структури, вказані на рис. 1;

б) посилення фінансової безпеки. Нова фінансова по-
літика держави повинна бути спрямована на різке підви-

 

Перехід від паливно-сировинної, 
ресурсопоглинаючої, матеріаломісткої 
та екологічно небезпечної до соціально 
орієнтованої, інноваційної технології 

Заходи для побудови структури економіки задля 
зростання усіх сфер життєдіяльності та задоволення 

потреб соціальної сфери 

Заохочення та реалізація 
можливостей українських наукових 

інститутів у новітні галузі 

Повне використання унікального 
біокліматичного потенціалу 

Рис. 1. Заходи для побудови структури економіки у напрямі зростання усіх сфер 
життєдіяльності та задоволення потреб соціальної сфери (складено автором)
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щення  сприйняття  економікою  технологічних  і  організа-
ційних нововведень, оновлення виробничого потенціалу;

в) забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки. 
Зважаючи на подорожчання традиційних енергоносіїв (ву-
гілля, нафти, газу, гідроенергоресурсів), невідкладно слід 
запроваджувати новітні енергоощадні технології, а в сіль-
ському господарстві швидше переходити до вільного роз-
витку  всіх  форм  господарювання,  цілеспрямованої  дер-
жавної підтримки аграрного сектору (відповідної цінової, 
технічної,  соціальної  політики),  ринку  землі,  іпотечного 
кредитування тощо;

г) підвищення безпеки у  сфері  глобального  інформа-
ційного простору;

д) виважена регіональна політика і контроль за розмі-
щенням продуктивних сил. Необхідно посилити держав-
ний контроль за функціонуванням виробничих потужнос-
тей, у т. ч.  тих, що належать до військово-промислового 
комплексу  та  негативно  впливають  на  техногенний  стан 
навколишнього середовища. Технічне оновлення наявних 
і розміщення нових виробничих потужностей має ґрунту-
ватися не тільки на економічних та географічних, а й на 
екологічних та соціальних критеріях;

е)  підвищення  конкурентоспроможності  української 
продукції  на  міжнародних  ринках  завдяки  поглиблен-
ню  процесів  раціоналізації  глобальних  економічних  
відносин;

ж)  забезпечення  національних  інтересів  у  світовому 
розподілі праці з дотриманням принципів рівноправності 
у вирішенні спірних питань та максимальна участь у ро-
боті міжнародних економічних організацій [3, с. 142–143].

Заходи  запобігання  злочинним  проявам  у  сфері  еко-
номіки, в т.ч. і банківській сфері, інвестиційному секторі, 
повинні  реалізовуватися  через  запровадження  правового 
механізму, який здатний:

– усунути непрозорість прийняття рішень;
–  унеможливити  нелегальну  економічну  діяльність 

та  незаконне  переміщення  товарів  через  митний  кордон 
України;

–  налагодити  тісну  співпрацю  центральних  органів 
влади з органами місцевого самоврядування і громадяна-
ми у протидії злочинності та корупції;

–  посилити  соціальний  контроль  за  злочинністю  та 
особами, звільненими з місць позбавлення волі;

– пропагувати у ЗМІ принципи моралі і правової куль-
тури [4, c. 18].

Водночас, факторами низької ефективності організації 
дієвої протидії злочинній діяльності в економічній сфері з 
використанням  інформаційно-телекомунікаційних  техно-
логій варто визнати ряд чинників (рис. 2.)

Виконання  вищезазначених  дій  передбачає  постійне 
проведення правоохоронними органами ґрунтовного ана-
лізу кримінологічної ситуації, на основі результатів якого 
слід розробляти  заходи щодо виявлення  і  викриття осіб, 
що вчинили злочини, забезпечення  їхнього покарання та 
виправлення.  Така  діяльність  здійснюється  щодо  злочи-
нів,  які вже вчинені,  але  її  соціальне  значення полягає в 
тому, щоб попередити нові злочини, утримати від зазіхань 
на злочин інших нестійких членів суспільства, підвищити 
активність суспільства щодо протидії злочинності.

Узагальнення  цих  даних,  враховуючи  специфіку 
об’єкта злочинного посягання (людина, її життя, здоров’я, 
майно,  законні  інтереси;  інтереси  держави  або  громад-
ських організацій; економічні інтереси суб’єктів господа-
рювання тощо), сприяє впровадженню системи спеціаль-
ної профілактики, яка має диференційований характер.

Цілеспрямована діяльність із попередження економічної 
злочинності  повинна  здійснюватися  не  тільки  безпосеред-
ньо Департаментом захисту економіки Національної поліції 
України, а й іншими державними органами (Міністерством 
внутрішніх справ, прокуратурою, Міністерством юстиції, су-
дами тощо). Спільна управлінська діяльність всіх зазначених 
суб’єктів попередження економічної злочинності здатна чи-
нити потужний профілактичний вплив на відповідні об’єкти, 
які  полягають  у  системі  організаційних,  технічних,  психо-
логічних,  моральних,  виховних  та  інших методів  і  засобів 
впливу. Така їх спільна діяльність сприятиме:

– зменшенню впливу негативних соціальних факторів 
на людину і суспільство;

– усуненню чинників, які детермінують злочинність;
–  запобіганню  впливу  негативних  чинників  безпосе-

реднього соціального оточення особи, формування анти-
соціальної установки та мотивації протиправної поведін-
ки індивіда;

– впливу на особу, яка здатна в силу своєї антисоціаль-
ної поведінки і способу життя здійснити злочин чи продо-
вжити злочинну діяльність [91, c. 74].
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Рис. 2. Чинники низької ефективності організації дієвої протидії економічній 
злочинності (складено автором на основі [5, с. 102])



183

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Особливе  значення  мають  відігравати  численні  гро-
мадські  організації,  які  в  умовах  становлення  громадян-
ського  суспільства  в Україні  знаходяться  на  новій  стадії 
розвитку, набувають все більшого впливу на  економічні, 
політичні, соціальні події в країні. Доцільно використову-
вати  потенціал  громадських  організацій  у  попередженні 
економічної  злочинності,  оскільки  вони  здатні  досягти 
значних  результатів  у  даному  напрямі,  використовуючи 
власні  канали  комунікації  із  різними  верствами  суспіль-
ства, в т. ч. представниками тих прошарків, які найбільше 
схильні до вчинення економічних злочинів.

Одним  із  пріоритетів  кримінологічної  політики  має 
стати  мотивація  громадян  до  вирішення  конфліктів  за-
конним шляхом. Профілактика  буде  спрямована на  осіб, 
які  вчиняють або  готуються вчинити корисливі  злочини. 
Стратегія також дозволить ліквідувати насильство в сім’ї, 

допомагаючи  тим  сім’ям,  які  зазнають  серйозних  соці-
альних проблем, та розробляти програми для запобігання 
дитячої агресії та жорстокого поводження з дітьми з боку 
їхніх батьків.

Підсумовуючи  вищевикладене,  можна  зробити  ви-
сновок, що нелегкі умови праці працівників органів кри-
мінальної  юстиції,  відсутність  належного  державного 
фінансування,  порівняно  низька  заробітна  плата  –  чин-
ники,  що  демотивують  працівників  поліції  у  здійсненні 
попереджувальної  діяльності.  Сьогодні  факт  здійснення 
профілактичної роботи залишається малопомітним, а пра-
вова  регламентація  профілактичної  діяльності  потребує 
законодавчого  врегулювання.  Тому  суттєва  активізація 
впровадження  заходів  із  попередження  економічної  зло-
чинності вже давно є вимогою часу, невідкладною у про-
цесі тотальної модернізації нашої країни.
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Досліджено неправомірну вигоду як предмет підкупу особи, яка надає публічні послуги. Обґрунтовано необхідність виключення із 
законодавчого визначення неправомірної вигоди грошових коштів та розширення переліку видів неправомірної вигоди за рахунок діянь, 
які мають ознаки послуг, проте носять протиправний характер.

Ключові слова: корупція, предмет корупційного злочину, неправомірна вигода.

Исследована неправомерная выгода как предмет подкупа лица, предоставляющего публичные услуги. Обоснована необходимость 
исключения из законодательного определения неправомерной выгоды денежных средств и расширения перечня видов неправомерной 
выгоды за счет действий, которые имеют признаки услуг, однако носят противоправный характер.

Ключевые слова: коррупция, предмет коррупционного преступления, неправомерная выгода.

The article investigates illegal benefit as a subject of bribing a person who provides public services. On the basis of the analysis of the legal 
definition of illegal benefits, this is contained in the note to Art. 364-1 of the Criminal Code of Ukraine, it has been found that it may be in the form 
of monetary funds, other property, preferences, privileges, services, intangible assets or any other benefits of immaterial or non-monetary nature.

The study of the content of the specified above types of illegal benefit has made it possible to conclude that it is necessary to exclude from 
the legal definition the form of monetary fund’s as illegal benefit because it is not its independent form, but belongs to a separate type of property. 
It has been substantiated the necessity of expanding the list of types of illegal benefits due to the acts that have features of services, but are of 
illegal nature.

The issue of the correlation between benefits and privileges as types of illegal benefits has been considered separately and it has been found 
that they are not identical concepts and do not correlate with each other as a part and whole, and therefore are reasonably included into the legal 
concept of illegal benefits as its independent types.

The conducted study made it possible to conclude that it is expedient to change the legal definition of illegal benefits as the subject of a 
crime stipulated in Art. 368-4 of the Criminal Code of Ukraine and its statement in the following wording: illegal benefit is property, preferences, 
privileges, services as well as acts that have features of services but are of illegal nature, intangible assets, and any other benefits of immaterial 
or non-monetary nature.

Key words: corruption, subject of corruption crime, illegal benefit.

На  сьогодні  предметом  більшості  корупційних  зло-
чинів,  зокрема  і  підкупу  особи,  яка  надає  публічні  по-
слуги, є неправомірна вигода. Дана кримінально-правова 
категорія була введена у  законодавство України Законом 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо відповідальності за корупційні правопорушення» 
від  11  червня  2009  р.  замість  усталеного  до  того  часу  у 
судово-слідчій практиці  терміну «хабар». На відміну від 
останнього, неправомірною вигодою можуть визнаватися 
вигоди як майнового, так і немайнового характеру, адже, 
згідно  із  приміткою  до  ст.  364-1 Кримінального  кодексу 
України  (далі  –  КК України),  нею  є  грошові  кошти  або 
інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні ак-
тиви,  будь-які  інші  вигоди нематеріального  чи негрошо-
вого  характеру,  які  обіцяють,  пропонують,  надають  або 
одержують  без  законних  на  те  підстав.  Перелічені  види 
неправомірної вигоди, будучи складовими частинами кри-
мінально-правового  поняття,  не  належать  до  криміналь-
но-правової сфери. Це, на нашу думку, обумовлює необ-
хідність з’ясування їх змісту.

Дослідженню  неправомірної  вигоди  як  предмета  ко-
рупційних злочинів присвятили свої праці Ю.В. Гродець-
кий,  З.А.  Загиней,  Г.С. Крайник, М.В.  Рябенко, В.І.  Тю-
тюгін, М.I. Хавронюк, Ю.І. Шиндель та ін. Однак наявні 
теоретичні розробки не вичерпали зазначеної проблемати-
ки, що обумовлює необхідність подальших наукових до-
сліджень у цій сфері.

Мета  статті  –  розкрити  види  неправомірної  вигоди, 
визначені законодавцем, під час підкупу особи, яка надає 
публічні послуги; встановити недоліки нормативного за-
кріплення поняття «неправомірна вигода»  та  запропону-
вати шляхи їх виправлення.

Першим  видом  неправомірної  вигоди  законодавець 
визнає грошові кошти. Відповідно до ст. 192 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), законним платіжним 
засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вар-
тістю на всій території України, є грошова одиниця Укра-
їни  –  гривня.  Іноземна  валюта  може  використовуватися 
в Україні у випадках  і в порядку, передбачених законом. 
Виходячи  з  даного  визначення,  грошовими  коштами,  як 
видом неправомірної вигоди, є валюта України й інозем-
на валюта. Загальновизнаною у кримінально-правовій на-
уці  є  думка, що  грошові  кошти  як предмет  корупційних 
злочинів можуть перебувати у готівковій та безготівковій 
формах.

Наступним  видом  неправомірної  вигоди  є  майно. 
У  ч.  1  ст.  190 ЦК України  термін  «майно»  визначається 
як  окрема  річ,  сукупність  речей,  а  також  майнові  права 
та  обов’язки.  Як  особливі  види  майна  у  цивільному  за-
конодавстві  виділяють  тварин,  підприємство  (як  єдиний 
майновий комплекс), гроші (грошові кошти), валютні цін-
ності, а також цінні папери. Окрім цього, цивілісти з осо-
бливим  нематеріальним  майном  ототожнюють  енергію. 
Так,  наприклад  К.Л.  Осипчук,  зазначає,  що  електричну 
енергію слід відносити до такого об’єкта цивільних прав, 
як  майно,  але  з  особливим  правовим  режимом,  обумов-
леним специфічними властивостями електричної енергії, 
не характерними для речей [1, с. 22]. М.М. Топоркова на-
голошує на тому, що у правовому регулюванні відносин, 
пов’язаних із отриманням і використанням енергії, необ-
хідно  використовувати  елементи,  характерні  для  речей 
[2, с. 276], а останні, як зазначалося раніше, належать до 
категорії майна. Отже, у цивільно-правовій теорії до май-
на відносять окрему річ, сукупність речей, майнові права 
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та  обов’язки,  тварин,  підприємство  як  єдиний майновий 
комплекс, гроші (грошові кошти), валютні цінності, цінні 
папери, а також енергію.

Схоже розуміння терміну «майно» має і судова практи-
ка. Так, Пленум Верховного Суду України (далі – ПВСУ) 
в абз. 1 п. 2 своєї постанови № 10 «Про судову практику 
у справах про злочини проти власності» від 06 листопада 
2009 р., предметом яких є майно, роз’яснив, що ним є речі 
(рухомі  й  нерухомі),  грошові  кошти,  цінні метали,  цінні 
папери  тощо,  а  також  право  на  майно  та  дії  майнового 
характеру,  електрична  та  теплова  енергія. Очевидно, що 
відмінність визначення майна, що міститься у постанові 
ПВСУ, від цивільно-правової дефініції полягає у тому, що 
останньою не охоплюються дії майнового характеру. Тож 
з’ясуємо, чим є дії майнового характеру, та визначимо, чи 
обґрунтовано кримінально-правова практика відносить їх 
до категорії майна.

Під діями майнового характеру у кримінально-право-
вій  літературі  розуміють  здійснення  однією  особою  для 
іншої таких вчинків, що приносять їй матеріальну вигоду 
[3, с. 162]. До них науковці відносять надання послуг (пе-
ревезення  тощо),  виконання  робіт  (будівельних,  ремонт-
них тощо), погашення боргу перед третіми особами, від-
мова кредитора від повернення боргу тощо [4, с. 130].

Вважаємо,  що  позиція  ПВСУ  щодо  віднесення  дій 
майнового  характеру  до  категорії  майна  заслуговує  кри-
тичного ставлення. Зазначене твердження ґрунтується на 
тому, що майно,  а  також результати робіт  і  послуги, ЦК 
України у  ст.  177 відносить до самостійних об’єктів ци-
вільного права. Окрім цього, якщо дотримуватися логіки 
П.В. Олійника, стає зрозумілим, що і чинний КК України 
розрізняє майно та дії майнового характеру, адже, законо-
давець у диспозиції ст. 189 КК України встановив кримі-
нальну відповідальність за незаконне заволодіння не тіль-
ки чужим майном,  а й правом на майно,  тобто окремим 
предметом злочину у складі шахрайства поряд  із чужим 
майном є також і право на майно [5, с. 149]. Продовжуючи 
логічний ряд, зауважимо, що поряд з майном та правом на 
майно в якості предмету шахрайства у ст. 189 КК України 
названі дії майнового характеру. Відтак чинний КК Укра-
їни,  закріплюючи  майно  та  дії  майнового  характеру  як 
окремі предмети злочинів проти власності, надає їм само-
стійного кримінально-правового значення. Отже, резюму-
ючи викладене, вважаємо за необхідне для цілей розкрит-
тя змісту поняття «неправомірна вигода» використовувати 
легальну  дефініцію  майна,  закріплену  у  ЦК  України,  а 
саме: майном вважаються окрема річ, сукупність речей, а 
також майнові права та обов’язки.

Аналіз  судової практики дозволив  зробити висновок, 
що найчастіше для вчинення підкупу особи, яка надає пу-
блічні послуги, використовуються грошові кошти. Так, ви-
роком Скадовського районного суду Херсонської області 
від  28  грудня 2016  р.  було  визнано  винним ОСОБА_1 у 
тому, що він будучи  експертом – особою,  яка провадить 
професійну  діяльність,  пов’язану  з  наданням  публічних 
послуг, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом 
вчинення діянь, спрямованих на  її одержання, 16 червня 
2015 р., у період часу з 12.07 год. до 12.15 год., у смт Ка- 
ланчак  Херсонської  області  під  час  особистої  зустрічі 
з  ОСОБА_4,  який  діяв  в  інтересах  ОСОБА_5,  повідо-
мив останньому, що за винагороду у розмірі 10 000   грн  
він  видасть  висновок  у  кримінальному  провадженні  
№  12015230250000221  з  бажаними  для  ОСОБА_4  відо-
мостями щодо наявності у ОСОБА_5 тілесних ушкоджень 
середнього ступеня тяжкості та невиправного знівечення 
обличчя потерпілої [6].

Поширеність використання грошей у якості неправо-
мірної вигоди та легальне визначення майна у ЦК Укра-
їни  дають  підстави  стверджувати, що  на  сьогодні  немає 
необхідності  виокремлювати «грошові кошти» у понятті 
«неправомірна вигода». Тому пропонуємо із примітки до 

ст. 364-1 КК України словосполучення «грошові кошти» 
виключити.

На  відміну  від  терміну  «майно»,  визначення  терміну 
«переваги» в українському законодавстві відсутнє. Тобто 
законодавець  розкриває  зміст  нового  для  кримінального 
права України поняття «неправомірна вигода» через вико-
ристання поняття, яке не має легальної дефініції. Вказану 
ситуацію дуже  вдало  описала  З.А.  Загиней,  зазначивши, 
що український законодавець встановлює невідоме через 
невідоме [7, с. 41]. Зокрема, такий недолік, як справедли-
во вказує М.Г. Арманов, зводить нанівець намагання ефек-
тивного перешкоджання корупції, адже він робить поняття 
«неправомірна вигода» незрозумілим для правозастосову-
вача [8, с. 49–50]. Тому вважаємо за необхідне звернутися 
до семантичного походження аналізованого терміну.

Термін «переваги» тлумачиться у словниках української 
мови як: 1. Якість, властивість, що вигідно відрізняє кого-, 
що-небудь від когось, чогось; 2. Більша, ніж у кого-небудь, 
кількість (війська, техніки і т. ін.); переважання в кількості; 
3. Виключне, особливе право на що-небудь; привілей  [9]. 
Отже, під перевагою слід розуміти певну властивість осо-
би, яка надає їй привілейоване право на отримання блага, 
порівняно  з  іншими  суб’єктами,  які  такої  властивості  не 
мають. Тобто до підстав отримання якогось блага включе-
на пріоритетність (першочерговість) певної категорії осіб. 
Справедливим видається твердження М.І. Ховранюка, який 
синонімами  слова  «переваги»  називає  слова  «пріоритет», 
«привілей»,  «першість»,  «вищість»,  «виключне  право»  
[10, с. 35]. Як приклад переваги, на нашу думку, слід розгля-
дати передбачене ст. 145 Кодексу законів про працю Украї-
ни (далі – КЗпП України) першочергове право працівників, 
які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, 
на просування по  роботі  та  надання  їм пільг  у  галузі  со-
ціально-культурного і житлово-побутового обслуговування 
(путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення 
житлових умов і т. ін.).

Незаконними ж, на нашу думку, є переваги, які поляга-
ють у наданні певного блага особі, яка взагалі не мала на 
нього права або, маючи таке право, не належала до катего-
рії тих осіб, які можуть першочергово його одержати, тим 
самим порушуючи права інших осіб на отримання такого 
блага взагалі або на першість у його отриманні. Як при-
клад незаконної переваги, М.І. Ховранюк наводить ситу-
ацію з одержання квартири від держави особою, яка, хоч 
і  перебувала на обліку  як  така, що має право на першо-
чергове одержання житла, але у відповідному списку та-
ких осіб не була першою, тобто фактично одержала житло 
поза чергою [10, с. 35].

Ще одним видом неправомірної вигоди є пільги. Одра-
зу зазначимо, що вказаний термін досить широко викорис-
товується  у  нормативно-правових  актах  України,  однак 
наявні законодавчі дефініції пільги обмежують таке визна-
чення певною сферою, через що не можуть бути покладені 
в основу розуміння кримінально-правового поняття «не-
правомірна вигода». Прикладом такого законодавчого за-
кріплення є поняття податкової пільги, яка, відповідно до 
п. 30.1 Податкового кодексу України (далі – ПК України), 
є  передбаченим  податковим  та  митним  законодавством 
звільненням платника податків від обов’язку щодо нара-
хування та сплати податку та збору, сплати ним податку та 
збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених 
податковим  законодавством.  Вищевикладене  обумовлює 
необхідність звернутися до надбань науки кримінального 
права з цього питання.

Досліджуючи зміст пільги як виду неправомірної виго-
ди, Ю.І. Шиндель доходить висновку, що фактичне надан-
ня особі пільги виражається у її звільненні від плати або 
зменшенні плати за матеріальні або нематеріальні блага, 
які, згідно із законодавством, надаються на платній осно-
ві,  наприклад,  пільги щодо  сплати  комунальних,  телеко-
мунікаційних, транспортних послуг тощо [11, с. 174–175]. 
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Однак, на нашу думку, дослідниця необґрунтовано звужує 
поняття пільги, оскільки її зміст полягає не лише у повно-
му  або  частковому  звільненні  від  виконання  обов’язку 
певних категорій осіб, а й у отриманні ними додаткових 
прав.  Зазначене  твердження  ґрунтується  на  аналізі  чин-
ного  законодавства,  яке,  наприклад,  ст.  215 КЗпП Украї-
ни передбачає право працівників, які навчаються у вищих 
навчальних  закладах  з  вечірньою  та  заочною  формами 
навчання,  на  додаткові  відпустки  у  зв’язку  з  навчанням, 
а  також  інші  пільги,  передбачені  законодавством.  Тобто 
зазначеною  статтею  додаткова  відпустка  розглядається 
як пільга, що полягає у наділенні певної категорії праців-
ників додатковим правом. Тому під пільгою пропонуємо 
розуміти  можливість  для  певної  категорії  осіб  у  певній 
сфері на повне або часткове звільнення від обов’язку або 
на отримання додаткових прав, порівняно з особами, які 
права на такі пільги не мають.

Досить  складним  як  для  практичних  працівників, 
так  і для науковців є питання розмежування пільг та пе-
реваг.  Одні  науковці,  жодним  чином  не  аргументуючи 
свою позицію, зазначають, що пільги є частиною переваг  
[12, с. 295]. У такому разі незрозуміло, навіщо законода-
вець закріпив пільги та переваги в однопорядковому пере-
ліку видів неправомірної вигоди. Інші дослідники взагалі 
оминають це  питання  увагою,  вказуючи, що  відмінності 
між пільгами та перевагами не мають вирішального зна-
чення для кваліфікації пропозиції, обіцянки або надання 
неправомірної вигоди [13, с. 80]. Дійсно, на кваліфікацію 
вчиненого діяння це не впливає, однак конкретний вид не-
правомірної вигоди має бути вказаний у відповідних ма-
теріалах кримінального провадження та обвинувальному 
вироку суду. Тому вважаємо за необхідне знайти відповідь 
на питання розмежування пільг та переваг як видів непра-
вомірної вигоди.

Право на отримання як пільг, так і переваг може вста-
новлюватися чинним законодавством України або рішен-
ням компетентного суб’єкта та полягає у наданні певними 
категоріями осіб матеріальних чи нематеріальних благ. На 
відміну від переваг, пільги (матеріальні чи нематеріальні 
блага) надаються без винятку всім особам, які належать до 
категорії тих, що мають право на такі пільги. Переваги на-
даються на конкурентній основі, коли на отримання пев-
ного матеріального чи нематеріального блага претендують 
як мінімум два суб’єкти, один із яких має певні властивос-
ті, що надають йому привілейоване право на одержання 
блага,  порівняно  з  другим  суб’єктом.  Тобто  переваги  та 
пільги  не  є  тотожними  поняттями  та  не  співвідносяться 
одне з одним як частка та ціле, а тому обґрунтовано вклю-
чені до легального поняття неправомірної вигоди.

Наступним  видом  неправомірної  вигоди  є  послуга. 
Дана  правова  категорія  не  має  легального  визначення  у 
цивільному законодавстві, проте ч. 1 ст. 901 ЦК України 
містить положення, де зазначено, що за договором про на-
дання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за 
завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка 
споживається в процесі вчинення певної дії або здійснен-
ня певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві  зазначену  послугу,  якщо  інше  не  встанов-
лено  договором. Спираючись  на  ці  законодавчі  приписи 
у цивільно-правовій науці, послугу визначають як певну 
діяльність, яка не пов’язана зі створенням речі (її віднов-
ленням, ремонтом тощо), однак яка сама по собі породжує 
відповідне благо, що має споживчу вартість, та в силу сво-
їх корисних властивостей здатна  задовольнити певні по-
треби [14, с. 235].

На  сьогодні  дискусійним  лишається  питання  щодо 
можливості віднесення до послуг як виду неправомірної 
вигоди  дій  сексуального  характеру,  дій  кілера  чи  інших 
видів протиправних діянь. Щодо вирішення окресленого 
питання  у  кримінально-правовій  літературі  існують  три 
різні позиції.

Зміст першої полягає у тому, що послуги, які надаються 
всупереч  закону, можуть  визнаватися  видом неправомір-
ної вигоди. Такої позиції дотримується М.В. Рябенко, який 
вважає головним те, що неправомірні послуги надаються 
за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або 
бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в 
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку послу-
гу, або в інтересах третьої особи [15, с. 77]. Тобто, на дум-
ку науковця, можливість кваліфікації дій особи за ст. 368-4 
КК України жодним чином не залежить від правомірності 
або неправомірності тієї послуги, яку «активний» коруп-
ціонер пропонує, обіцяє чи надає особі, яка надає публічні 
послуги, за вчинення нею дій або бездіяльності з викорис-
танням наданих їй повноважень.

Друга  позиція  полягає  у  диференційованому  підході 
до можливості визнання видом неправомірної вигоди по-
слуг, які надаються всупереч закону. Прибічником зазна-
чених поглядів є Б.В. Волженкін, який вважає, що, якщо 
службова  особа  скористається  послугами  повії,  яка  за-
цікавлена у певній поведінці цієї особи з використанням 
службового  становища,  то  одержання  неправомірної  ви-
годи немає, оскільки сексуальна послуга носить немайно-
вий характер. Якщо службовій особі надається повія, чиї 
послуги сплачені тим, хто зацікавлений у певній поведінці 
службової особи з використанням службового становища, 
то це повинно розцінюватися як одержання неправомірної 
вигоди у виді не послуги повії, а майнової вигоди – можли-
вості скористатися сексуальними послугами безкоштовно  
[16, с. 169–170].

Ми  ж  підтримуємо  третю  позицію,  висловлену 
Н.О.  Лопашенко,  зміст  якої  полягає  у  тому, що  послуги 
як  вид  неправомірної  вигоди  повинні  носити  виключно 
легальний  характер,  адже  вони  мають  бути  визнані  по-
слугами з погляду цивільного законодавства  [17, с. 109]. 
Дійсно, згідно із приписами цивільного законодавства, по-
слугою може бути лише та діяльність, яка не заборонена 
чинним законодавством, а оскільки проституція ст. 181-1 
Кодексу України про адміністративні правопорушення ви-
знається адміністративним правопорушенням, а дії кілера 
є злочином, передбаченим п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, 
то така діяльність взагалі не може визнаватися послугою. 
Відповідно ані дії сексуального характеру, ані протиправ-
ні дії кілера не можуть визнаватися послугою як видом не-
правомірної вигоди.

Однак,  враховуючи  тлумачення  терміну  «вигода»  як 
«1.  Прибуток,  дохід,  який  видобувають  з  чого-небудь;  
2. Користь, перевага, особистий інтерес» [18, с. 168], вва-
жаємо,  що  протиправні  діяння,  скоєні  за  вчинення  осо-
бою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з 
використанням наданих їй повноважень в інтересах того, 
хто пропонує, обіцяє чи вчиняє такі протиправні дії, або 
в  інтересах третьої особи, повинні утворювати зміст не-
правомірної вигоди, однак не в межах категорії «послуга», 
а  як самостійний  її  вид. Зазначене пояснюється тим, що 
на сьогодні, у разі, коли особа, зацікавлена у результаті ді-
яльності осіб, які надають публічні послуги, розрахується 
з  особою,  яка  надає  публічні  послуги,  за  вчинення  нею 
дій або бездіяльності з використанням наданих їй повно-
важень, шляхом вчинення на її користь протиправних дій 
або бездіяльності, то це діяння не підпаде ані під ознаки 
злочину, передбаченого ст. 368-4 КК України, ані під озна-
ки будь-якого іншого корупційного злочину. Хоча, на нашу 
думку, і в такому разі спричиняється шкода визначеному 
у  законодавстві  належному порядку  здійснення  особами 
професійної  діяльності,  пов’язаної  з  наданням  публіч-
них послуг, у межах наданих їм повноважень та у спосіб, 
передбачений  законом.  Усунути  вказану  прогалину  про-
понуємо таким чином: у легальному визначенні поняття 
«неправомірна  вигода»  після  слова  «послуги»  додати  «а 
також діяння, які мають ознаки послуг, проте носять про-
типравний характер».



187

Юридичний науковий електронний журнал
♦

Наступним видом неправомірної вигоди є нематеріаль-
ні активи, визначення яких містить Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні  активи»,  затвер-
джене наказом Міністерства фінансів України від 18 жов-
тня 1999 р. № 242. Відповідно до п. 4 вказаного положення, 
нематеріальний  актив  –  це  немонетарний  актив,  який  не 
має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Нематеріальні  активи  поділяються  на  групи:  право 
користування природними ресурсами (право користуван-
ня надрами,  іншими ресурсами природного  середовища, 
геологічною та іншою інформацією про природне серед-
овище  тощо); право користування майном  (право корис-
тування  земельною  ділянкою  відповідно  до  земельного 
законодавства,  право  користування  будівлею,  право  на 
оренду приміщень тощо); марки (знаки для товарів  і по-
слуг, комерційні (фірмові) найменування тощо, крім тих, 
витрати на придбання яких визнаються роялті); право на 
об’єкти промислової власності (право на винаходи, корис-
ні моделі, промислові  зразки,  сорти рослин, породи тва-
рин, компонування  (топографії)  інтегральних мікросхем, 
комерційні  таємниці,  у  т.  ч. ноу-хау,  захист від недобро-
совісної конкуренції тощо, крім тих, витрати на придбан-
ня яких визнаються роялті); авторське право та суміжні з 
ним права (право на літературні, художні, музичні твори, 
комп’ютерні  програми,  програми  для  електронно-обчис-
лювальних машин,  компіляції  даних  (бази  даних),  вико-
нання, фонограми, відеограми, передачі (програми) орга-
нізацій мовлення  тощо,  крім  тих,  витрати  на  придбання 
яких визнаються роялті.) Як окрему групу нематеріально-
го активу виділяють гудвіл  (вартість ділової репутації) – 
нематеріальний актив, вартість якого визначається як різ-
ниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів 
підприємства як цілісного майнового комплексу, що вини-
кає внаслідок використання кращих управлінських якос-
тей,  домінуючої  позиції  на  ринку  товарів,  послуг,  нових 
технологій тощо (п. 14.1.40 ПК України).

Останнім видом неправомірної вигоди є будь-які інші 
вигоди  нематеріального  або  негрошового  характеру. Під 
вигодами нематеріального характеру у  кримінально-пра-
вовій літературі розуміють цінності (блага), що не мають 
матеріальної форми. До них відносять інформацію, якою є 
будь-які відомості та/або дані, що можуть бути збережені 
на матеріальних носіях  або  відображені  в  електронному 
вигляді [19, с. 277]. Окрім цього, на наше переконання, ви-
годами нематеріального характеру слід вважати присвоєн-
ня почесного звання, позитивний відгук про «пасивного» 
корупціонера  перед  третіми  особами,  неповідомлення 
правоохоронним органом про вчинення злочину або іншо-
го правопорушення «пасивним» корупціонером тощо.

Під  вигодами  негрошового  характеру  розуміють  цін-
ності (блага), які неможливо на момент здійснення діяння 
визначити у грошовому еквіваленті. До них В.І. Тютюгін 
та Ю.В. Гродецький відносять такі корпоративні права, як 
право: а) брати участь в управлінні справами товариства; 
б) вийти в установленому порядку з товариства; в) одер-
жувати інформацію про діяльність товариства [19, с. 277]. 
Однак сфера вигод негрошового характеру не обмежуєть-
ся  лише  корпоративними  правами,  вони  мають  значно 
більше  поширення  на  сучасному  етапі  розвитку  нашої 
держави. До таких вигод, на нашу думку, належить лобію-
вання інтересів «пасивного» корупціонера або третіх осіб 
у будь-якій сфері, дозвіл на право придбання, зберігання 
та носіння зброї, похвальна грамота, дозвіл на вивезення 
дитини за кордон тощо.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що доціль-
ним є зміна легального визначення неправомірної вигоди 
як предмета злочину, передбаченого ст. 368-4 КК України, 
та викладення його у  такій редакції: неправомірна виго-
да  –  це  майно,  переваги,  пільги,  послуги,  нематеріальні 
активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошо-
вого характеру, а також діяння, які мають ознаки послуг, 
проте носять протиправний характер.
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ПРОблЕМи Об’ЄкТиВНОЇ СТОРОНи фіНаНСУВаННя дій, УЧиНЕНих 
іЗ МЕТОЮ НаСильНицькОЇ ЗМіНи Чи ПОВалЕННя 

кОНСТиТУційНОгО ладУ абО ЗахОПлЕННя дЕРжаВНОЇ Влади, 
ЗМіНи МЕж ТЕРиТОРіЇ абО дЕРжаВНОгО кОРдОНУ УкРаЇНи

PROBLEMS OF THE OBJECTIVE SIDE OF FINANCING ACTIONS COMMITTED 
WITH THE PURPOSE OF THE VIOLENT CHANGE, OVERTHROW OF CONSTITUTIONAL 

ORDER OR OCCUPATION THE STATE POWER, CHANGE OF THE TERRITORY 
OR THE STATE BORDER OF UKRAINE
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Стаття присвячена розкриттю змісту об’єктивної сторони фінансування дій, учинених із метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України). Уста-
новлено, що обов’язковою ознакою об’єктивної сторони основних складів цього злочину є тільки суспільно небезпечна дія. Визначено 
форми вчинення передбачених у ч.ч. 1 і 2 ст. 110 КК України злочинів та наголошено на необхідності розрізнення фінансового і матері-
ального забезпечення та дій, учинених із метою такого забезпечення. Аргументовано, що за своєю конструкцією розглядувані склади 
злочинів є усіченими («екстраусіченими»), що вказує на перенесення моменту закінчення злочину на найбільш ранню стадію.

Ключові слова: фінансування дій, об’єктивна сторона, зміна меж території або державного кордону, насильницька зміна конститу-
ційного ладу, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Статья посвящена раскрытию содержания объективной стороны финансирования действий, совершенных с целью насильственно-
го изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государ-
ственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины). Установлено, что обязательным признаком объективной стороны основных составов 
этого преступления является только общественно опасное действие. Определены формы совершения преступлений и отмечена необ-
ходимость разграничения финансового и материального обеспечения и действий, совершенных с целью такого обеспечения. Аргумен-
тировано, что по своей конструкции рассматриваемые составы являются усеченными, что указывает на перенос момента окончания 
преступления на самую раннюю стадию.

Ключевые слова: финансирование действий, объективная сторона, изменение границ территории или государственной границы, 
насильственное изменение конституционного устройства, свержение конституционного строя, захват государственной власти.

The article is devoted to the study of the content of the objective side of the financing of the actions committed for the purpose of the violent 
change or overthrow of the constitutional system or the seizure of the state power, changes of the territory’s boundaries or the state border of 
Ukraine (article 110-2 of the Criminal Code of Ukraine). It has been established that the obligatory attribute of the objective side of the main 
components of this crime (parts 1 and 2 of article 110-2) is only a socially dangerous act in the form of actions (active behavior). The forms of 
committing the crimes provided for in parts 1 and 2 are defined, and the authors insist on the necessity of distinction between financial and ma-
terial support and actions committed only for the purpose of such support.

It is proved that the material and financial support are distinguished among themselves on the basis of their grammatical contrast in the text 
and content according to the features of the subject of financing (financial assets or material resources). The particular methods of financing 
depend on the peculiarities of the circulation of financing items and may be expressed in the transfer, collection, supply of these items, but are 
not limited to them.

It is argued that the structure of the crimes considered are truncated («super truncated»), indicating that the moment of the end of the crime 
is transferred to the earliest stage of its committing. Financing must be considered an accomplished crime since the committing of any outwardly 
expressed socially dangerous action for the purpose of the violent change or the overthrow of the constitutional system or the seizure of the state 
power, or changes in the boundaries of the territory or state border of Ukraine.

Key words: financing, the objective side, change of the territory or the state border, violent change, overthrow of the constitutional order, 
occupation of the state power.

19  червня  2014  р.  Верховна  Рада  України  прийняла 
Закон  України  «Про  внесення  зміни  до  Кримінального 
кодексу  України  щодо  кримінальної  відповідальності  за 
фінансування  сепаратизму»  доповнивши  Кримінальний 
кодекс  України  (далі  –  КК)  ст.  110-2,  якою  передбачено 
відповідальність за фінансування дій, учинених із метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України [10]. Метою прийняття цього 
закону було попередження протиправної сепаратистської 
діяльності, яка характеризується посиленням небезпечних 
її форм на південному сході України та суттєвою матері-
альною підтримкою [7].

Однак, як показала практика, ст. 110-2 КК так і не набу-
ла широкого застосування. Про це свідчать, зокрема, офі-
ційні статистичні показники, відповідно до яких за 2015 р. 

було обліковано 7 кримінальних проваджень, відкритих за 
ст.  110-2 КК,  з  яких  лише 1 направлено до  суду  з  обви-
нувальним актом, за 2016 р. обліковано 10 проваджень, а 
до суду направлено «0», за січень−листопад 2017 р. облі-
ковано 25 проваджень, з яких до суду направлено 6 [18]. 
Стосовно  кількості  обвинувальних  вироків,  винесених 
за  ст.  110-2 КК,  то  такий  показник  виглядає  скромніше. 
Варто зауважити, що й у науковій літературі доповнення 
КК ст. 110-2 згадується, як правило, у зв’язку з критикою 
щодо недотримання законодавцем принципів криміналіза-
ції та недосконалістю законодавчої техніки.

У  практичному  аспекті  первинне  виявлення  злочину 
та  встановлення  підстави  кримінальної  відповідальнос-
ті  пов’язані,  насамперед,  із  його  об’єктивними  ознаками, 
тобто з певним актом людської поведінки у вигляді дії або 
бездіяльності  та  іншими  зовнішніми  (видимими)  ознака-
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ми. Стосовно діянь, описаних у ст. 110-2 КК, установлення 
об’єктивної сторони ускладнено особливостями законодав-
чого опису її ознак та надмірною суб’єктивізацією складу.

Зважаючи  на  це,  актуальність  теми  зумовлена  необ-
хідністю аналізу фінансування дій, учинених із метою на-
сильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж території або дер-
жавного кордону з об’єктивної сторони, розуміння змісту 
якого на практиці викликає складнощі його інтерпретації 
та застосування норми під час кваліфікації.

Метою  статті є  виявлення  та  аналіз  проблем  законо-
давчої регламентації кримінальної відповідальності за дії, 
передбачені ст. 110-2 КК, у частині встановлення зовніш-
нього вираження злочину, а також надання на цій основі 
теоретичних та практичних рекомендацій. Для досягнен-
ня цієї мети були поставлені конкретні завдання: 1) вста-
новити ознаки об’єктивної сторони та з’ясувати їх зміст;  
2) визначити форми вчинення злочину; 3) вирішити питан-
ня про конструкцію складу та момент закінчення злочину.

КК був доповнений ст. 110-2 нещодавно. Однак, ура-
ховуючи  актуальність  передбачених  цією  статтею  поло-
жень та їх важливість у контексті загальновідомих подій в 
Україні, вони стали предметом значної кількості наукових 
досліджень. Це дає підстави виявити загальні тенденції та 
окремі підходи стосовно інтерпретації об’єктивної сторо-
ни розглядуваного злочину, зокрема спираючись на праці 
таких учених, як В.О. Гацелюка, Ю.В. Луценка, Н.В. Не-
відомої,  Д.О.  Олєйникова,  С.Ю.  Плецького,  В.П.  Попо-
вич,  О.В.  Попович,  М.А.  Рубащенка,  В.В.  Сичевського, 
В.Я. Тація, В.В. Фєдосєєва, Є.І. Харитонова, Р.Л. Чорного 
та деяких інших.

Ст. 110-2 КК складається з п’яти частин та примітки. 
У контексті завдань цього дослідження наша увага скон-
центрована на перших двох її частинах та першому абзаці 
примітки, які в сукупності описують ознаки передбачених 
у статті основних («некваліфікованих») складів злочинів. 
Конструкція  ст.  110-2  КК  передбачає  наявність  двох  са-
мостійних  складів  злочину,  а  саме:  1) фінансування  дій, 
учинених  із  метою  зміни меж  території  або  державного 
кордону  України  на  порушення  порядку,  встановленого 
Конституцією України  (ч.  1  ст.  110-2 КК)  та 2) фінансу-
вання дій, учинених із метою насильницької зміни чи по-
валення конституційного ладу або захоплення державної 
влади (ч. 2 ст. 110-2 КК). Проте, незважаючи на самостій-
ність цих  складів  злочинів,  єдина  їх  відмінність полягає 
в різній меті вчинення дій, тобто в суб’єктивній стороні. 
Водночас об’єктивна сторона сконструйована з однаковим 
складом ознак  та розумінням  їх  змісту.  Зважаючи на це, 
допустимим  та  доцільним  у  межах  цієї  статті  виглядає 
спільний  розгляд  об’єктивної  сторони  обох  цих  складів 
злочинів.

Буквальне тлумачення ч.ч. 1 і 2 ст. 110-2 та абз. 1 при-
мітки  дає  змогу  зробити  однозначний  висновок  про  те, 
що  суспільно  небезпечний  наслідок  не  передбачений  як 
обов’язкова ознака основного складу злочину. Як відомо, 
суспільно  небезпечні  наслідки  мають  важливе  значення 
для конструювання об’єктивної сторони у випадках, коли 
вони включаються в диспозицію статті Особливої части-
ни  як обов’язкова ознака  складу.  Інакше наслідки хоча  і 
можуть  іноді  наставати,  перебувають  за  межами  складу 
злочину, а їх встановлення на кваліфікацію цього злочину 
не впливає [5, с. 140]. Відсутня в ст. 110-2 КК указівка й 
на інші факультативні ознаки об’єктивної сторони загаль-
ного поняття складу злочину – причинний зв’язок, місце, 
час, обстановку, спосіб, знаряддя і засоби вчинення злочи-
ну. Таким чином, об’єктивна сторона аналізованого скла-
ду виражена виключно в суспільно небезпечному діянні. 
Виняток  становить  фінансування  відповідних  дій,  якщо 
воно  призвело  до  заподіяння  значної  майнової  шкоди  
(ч.  3  ст.  110-2  КК)  або  спричинило  інші  тяжкі  наслідки  
(ч. 4 ст. 110-2 КК).

Загальновідомо, що суспільно небезпечне діяння може 
бути вчинено у двох формах –  активній  (дія)  або пасив-
ній (бездіяльність). У науковій літературі стосовно фінан-
сування  дій,  учинених  із  метою насильницької  зміни  чи 
повалення конституційного ладу або захоплення держав-
ної  влади,  зміни  меж  території  або  державного  кордону 
України, правильно вказується, що воно виражається ви-
ключно в активній поведінці – діях [19, с. 199; 23, с. 274;  
24, с. 31−32]. Разом із тим О.А. Чуваков зазначає, що фінан-
сування виражається, як правило (курсив наш – М.Р., С.С.), 
у формі активних дій [22, с. 245−246], що принципово до-
пускає  бездіяльність  як  форму  суспільно  небезпечного  
діяння. Проте, на наш погляд, фінансування, з об’єктивної 
сторони,  може  проявлятися  виключно  в  активній  пове-
дінці.  Цей  висновок  безпосередньо  випливає  із  законо-
давчого визначення «фінансування» в абз. 1 примітки до  
ст. 110-2 КК, згідно з яким під фінансуванням дій, перед-
бачених у цій статті, варто розуміти дії, вчинені з метою 
їх  фінансового  або  матеріального  забезпечення.  Стосов-
но ж кримінально-правової оцінки бездіяльності з метою 
фінансового або матеріального забезпечення відповідних 
дій, то необхідно виходити з такого: 1) бездіяльність сама 
собою (у відриві від дій) не може утворювати об’єктивної 
сторони цього  злочину,  в  тому  числі  за  наявності  співу-
часті – вона не може вважатися діянням, що характеризує 
роль  виконавця  або  співвиконавця  злочину;  2)  бездіяль-
ність, учинена з такою метою, може бути кваліфікована за 
ст. 110-2 КК виключно за наявності всіх ознак співучасті в 
цьому злочині з посиланням на відповідну частину ст. 27 
КК, зокрема на ч. 5 (пособництво); 3) за відсутності ознак 
співучасті – вона може бути кваліфікована за іншими стат-
тями  КК  за  наявності  до  того  підстав  (напр.,  за  ст.  396 
КК – приховування злочину, за ст. 367 КК – службова не-
дбалість тощо).

Стосовно форм учинення розглядуваного злочину в науці 
сформовано  кілька  підходів.  В  окремих  джерелах  форми 
злочину фактично виділяються залежно від того, які саме 
дії фінансуються: а) фінансування дій із метою зміни меж 
території  та  б)  фінансування  дій  із  метою  насильницької 
зміни  чи  повалення  конституційного  ладу  або  захоплен-
ня державної влади [17, с. 52; 21, с. 100]. Проте в такому 
разі має йтися не про форми вчинення злочину, а про са-
мостійні види складів злочинів, передбачених при цьому в 
різних частинах однієї й тієї ж статті (частини перша і друга 
відповідно). На думку Ю.В. Луценка,  об’єктивна  сторона 
суспільно  небезпечного  діяння,  передбаченого  ст.  110-2 
КК, указує тільки одну форму – фінансування, яке, у свою 
чергу, може вчинятися у різні способи [4, с. 125]. Такий під-
хід, як вбачається,  ігнорує законодавче визначення фінан-
сування, що подається шляхом розрізнення фінансового та 
матеріального видів забезпечення розділовим сполучником 
«або». У зв’язку з цим більшого поширення набув підхід, 
згідно якого форми фінансування виділяються залежно від 
форми самого забезпечення з урахуванням лінгвістичного 
способу тлумачення: а) фінансування у формі фінансового 
забезпечення та б) фінансування у формі матеріального за-
безпечення [6, с. 81; 21, с. 101]. На наш погляд, принципо-
вою є необхідність розрізнення власне фінансового та ма-
теріального забезпечення і дій, які вчинені лише з метою 
такого забезпечення. Ототожнення забезпечення з діями, 
які  лише вчинені  з метою  забезпечення, що має місце на 
сторінках наукової  літератури,  веде до неправильного ро-
зуміння  проявів  зовнішнього  вираження  суспільно  небез-
печного діяння, конструкції складу та моменту закінчення 
злочину. Тому ми виокремлюємо такі форми вчинення цього 
злочину: а) дії, вчинені з метою фінансового забезпечення, 
та б) дії, вчинені з метою матеріального забезпечення від-
повідних злочинних дій. При цьому вказані форми суспільно 
небезпечних  дій  характерні  для  обох  видів  фінансування 
(обох  основних  складів  злочинів,  передбачених  ч.ч.  1  і  2  
ст. 110-2 КК).
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Виділення альтернативних форм учинення злочину за-
кономірно  викликає  питання  про  їх  співвідношення  між 
собою.  Згідно  з  приміткою  до  ст.  110-2 КК,  під фінансу-
ванням дій, передбачених у цій статті, необхідно розуміти 
дії, учинені з метою їх фінансового або матеріального за-
безпечення. При цьому законодавець не визначає, що саме 
необхідно  розуміти  під  «фінансовим  забезпеченням»  та 
«матеріальним  забезпеченням»,  але  однозначно  розділяє 
(протиставляє) ці поняття розділовим (протиставним) спо-
лучником. У науковій літературі це питання частково вже 
знайшло своє відображення. При цьому науковці заклада-
ють в основу розмежування фінансового і матеріального за-
безпечення вид предмета злочину, його характер (природу). 
Так, В.Ю. Луценко під час аналізу об’єктивної сторони вка-
зує,  відповідно, на «кошти або  інші матеріальні ресурси» 
[4, с. 124]. В.І. Шакун та О.М. Грудзур пов’язують фінан-
сування з грошовими коштами у будь-якій валюті, а також 
із коштовними металами і камінням, цінними паперами чи 
іншими засобами оплати товарів чи послуг, а матеріальне 
забезпечення –  з речами матеріального  світу  (автомобіль-
ний транспорт, техніка, боєприпаси, зброя, лікарські засо-
би, комп’ютерна техніка тощо)  [23, c. 274]. У свою чергу 
О.В. Попович визначає фінансове забезпечення через дії з 
фінансовими  активами  будь-якого  роду,  а  матеріальне  за-
безпечення – дії з матеріальними активами будь-якого роду 
[6, с. 81]. Найґрунтовніше, на наш погляд, питання про спів-
відношення цих форм було розглянуто Р.Л. Чорним, який 
пов’язує фінансове забезпечення з фінансовими ресурсами, 
а матеріальне – з будь-яким майном або іншими предмета-
ми, зокрема тими, які в фінансово-правовому розумінні не 
є активом особи. При цьому науковець обґрунтовано спи-
рається, насамперед, на загальне розуміння «фінансів» як 
таких, в тому числі враховуючи законодавче розуміння фі-
нансових активів та фінансових послуг [21, с. 102].

Таким чином, на необхідність розрізнення цих понять 
указує  не  тільки  формальний  (граматичний)  критерій, 
але й  змістовний –  їх  різне  смислове  значення.  За  своїм 
змістом фінансове забезпечення має у своїй основі певні 
фінансові ресурси – грошові кошти чи інші цінності, що 
є еквівалентом грошей, тобто фінансові активи, що спря-
мовуються  на  придбання  (оплату)  трудових  (наприклад 
найм бойовиків), матеріальних,  інформаційних чи інших 
ресурсів для ведення злочинної діяльності. В основі мате-
ріального  забезпечення  знаходяться  самі матеріальні  ре-
сурси – предмети праці, активні та пасивні засоби праці, 
які використовуються безпосередньо для здійснення такої 
діяльності  [16,  с.  221]. Тому,  наприклад,  надання примі-
щень і споруд варто визнавати матеріальним забезпечен-
ням, а надання коштів на їх утримання для їх оренди або 
придбання – фінансовим забезпеченням. 

Додатково зазначимо також, що в чинному законодав-
стві  часто  поняття  «фінансового  забезпечення»  та  «ма-
теріального  (матеріально-технічного)  забезпечення»  ви-
користовуються в парі, як правило, з метою регулювання 
забезпечення того чи іншого процесу (наприклад, вибор-
чого  чи  референдарного)  або  діяльності  органів  чи  осіб 
(наприклад  «фінансування  і  матеріально-технічне  забез-
печення поліції» тощо). У разі парного використання цих 
понять,  законодавець  зазвичай  наповнює  їх  різним  зміс-
том (наприклад, закони України «Про Національну гвар-
дію України» (ст.ст. 22, 23), «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України» (ст.ст. 24, 25), «Про всеукраїнський 
референдум» (ст.ст. 59, 60), «Про вибори народних депу-
татів України» (ст.ст. 45−51) тощо) [9; 11; 13; 14]. Під фі-
нансуванням у цих законах розуміється здійснення витрат 
за  рахунок  певних  коштів,  компенсації,  виплати,  пільги 
тощо, а матеріальне забезпечення пов’язується з наданням 
приміщень і будівель, їх будівництвом чи облаштуванням, 
забезпечення охороною, транспортними засобами  і  засо-
бами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою тощо 
[16, с. 221]. 

Разом із тим у науковій літературі правильно зазнача-
ється, що фактично в чинному КК використовується два 
підходи  до  розуміння  фінансування  певного  виду  зло-
чинної  діяльності:  в  одних  випадках  фінансування  охо-
плює матеріальне забезпечення, а в  інших – фінансуван-
ня і матеріальне забезпечення є самостійними поняттями  
[21,  с.  101].  Такий  дуалізм  значень  не  є  виправданим  з 
огляду на необхідність дотримання  єдності  та  однознач-
ності термінології, зокрема в межах одного й того ж нор-
мативного  акта.  Принагідно  зауважимо,  що  на  користь 
розмежування фінансового та матеріального забезпечення 
свідчить  також  і  роз’яснення Пленуму Верховного Суду 
України, викладене в п. 6 Постанови «Про практику роз-
гляду  судами  кримінальних  справ  про  злочини,  учинені 
стійкими злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 р. 
№ 13, де зазначено, що здійснення іншого, крім фінансо-
вого,  наприклад,  матеріально-технічного  чи  інформацій-
ного забезпечення, за змістом ч. 3 ст. 27 КК не є підставою 
для визнання особи організатором [15].

Таким  чином,  під  фінансовим забезпеченням  варто 
розуміти забезпечення грошима чи іншими фінансовими 
активами (грошовими еквівалентами), а під матеріальним 
забезпеченням – забезпечення будь-якими матеріальними 
ресурсами  безпосередньо,  зокрема,  приміщеннями,  спо-
рудами,  транспортними  засобами,  обладнанням,  спеці-
альними засобами із метою вчинення насильницьких дій, 
засобами зв’язку тощо.

Розмежування фінансового та матеріального різнови-
дів забезпечення, безсумнівно, має важливе значення для 
розуміння  змісту  об’єктивної  сторони  складів  злочинів, 
передбачених ст. 110-2 КК. Однак цього недостатньо для 
з’ясування обсягу тих дій, які утворюють суспільно небез-
печне діяння та свідчать про закінчення злочину (стадію 
закінченого  злочину).  Розглядаючи  питання  конкретних 
проявів суспільно небезпечного діяння в складі фінансу-
вання  (ст.  110-2  КК),  науковці,  як  правило,  вказують  на 
способи і види фінансового та матеріального забезпечен-
ня,  виділяючи  вичерпний  або приблизний перелік  таких 
способів (видів). 

Так,  О.В.  Попович  основними  способами  фінансо-
вого  та  матеріального  забезпечення  називає  надання  та 
збирання  (тут  і  далі  курсив  наш  – М.Р., С.С.)  відповід-
них  активів. При цьому науковець  вирішує питання про 
момент  закінчення  злочину  диференційовано,  ставлячи 
його  в  залежність  від  способів  учинення  діяння:  а)  зби-
рання  фінансових  активів  –  із  моменту  початку  такого 
збирання; б) надання фінансових активів – із моменту їх 
передання;  в)  якщо  момент  передавання  фінансових  ак-
тивів не збігається з моментом  їх отримання особою – з 
моменту передавання фінансових активів будь-яким спо-
собом  (кур’єром,  поштовим  переказом  тощо);  г)  якщо 
для  збирання фінансових  активів  лише  засновується  не-
комерційна організація, то кваліфікувати слід за готування 
до злочину, передбаченого ст. 110-2 КК [6, c. 81]. У свою 
чергу, В.І. Шакун та О.М. Грудзур розглядають фінансо-
ве  та матеріальне  забезпечення  як надання  або передан-
ня  предметів  фінансування,  вважаючи  злочин  закінче-
ним із моменту передання відповідних коштів чи засобів  
[23, c. 274]. Р.Л. Чорний розкриває зміст фінансового і ма-
теріального забезпечення через будь-які дії, що полягають 
у наділенні відповідних осіб активами, надання їх цим осо-
бам у їх розпорядження (надання активів) [21, с. 101−102]. 
О.М. Юрченко, О.Ф. Бантишев та С.А. Кузьмін визнача-
ють фінансування  як надання  грошових  коштів,  а  також 
як  постачання грошових  коштів  і  матеріальних  ціннос-
тей [24, с. 32]. В окремих джерелах під фінансуванням у  
ст. 110-2 КК розуміється, насамперед, постачання коштів 
та  матеріальних  цінностей  для  відповідних  злочинних 
потреб,  яке  (постачання),  у  свою чергу,  також розкрива-
ється  вченими  через  передачу  коштів  чи  надання  майна 
або  разове  забезпечення  проведення  конкретного  зло-
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чинного акту чи надання вартісних послуг [4, с. 126; 17,  
с. 60, 62−63]. 

Зауважимо,  що  перелічені  вище  способи  здійснення 
фінансування,  наведені  в  наукових  джерелах,  майже  не 
відрізняються від тих способів, якими в більшості науко-
вих  праць  розкривається  зміст  фінансування  тероризму 
(ст.  258-5  КК),  щоправда,  стосовно  цього  злочину  таке 
трактування пов’язане з наявністю двох різних норматив-
них визначень фінансування. Так, згідно з п. 50 ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» та абз. 13 ч. 1 ст. 1 Закону Укра-
їни «Про боротьбу з тероризмом» [8; 12], фінансування те-
роризму розкривається через надання або збір будь-яких 
активів,  що  призвело  до  прив’язки  в  окремих  джерелах 
моменту закінчення фінансування тероризму саме до на-
дання або збору активів, усупереч його законодавчому ви-
значенню в ч. 1 ст. 258-5 КК, як «дій, вчинених із метою 
фінансового або матеріального забезпечення». Таким чи-
ном, всупереч примітці до ст. 110-2 КК набуло поширення 
теоретичне розуміння «фінансування» як суспільно небез-
печного діяння, передбаченого ст. 110-2 КК, оскільки воно 
так само розкривається в наукових працях через постачан-
ня, надання, збирання, передання активів тощо, а момент 
закінчення самого фінансування ставиться в пряму залеж-
ність від способу забезпечення.

На наш погляд, реальні прояви фінансового чи мате-
ріального забезпечення дій, учинених із метою зміни меж 
території або державного кордону України, насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної  влади,  законодавчо  (формально)  не  обмежені 
певною вказівкою на це в законі, а варіативність можли-
вих способів такого забезпечення зумовлена, насамперед, 
різноманітністю видів предметів фінансування, з особли-
востей характеру та природи яких випливають різні опе-
раційні способи їх обігу між учасниками суспільних від-
носин. Так, готівкові кошти передаються безпосередньо в 
руки, але при цьому вони можуть позичатися, даруватися, 
передаватися в кредит  тощо. У свою чергу,  з  коштами в 
безготівковій формі так само можуть учинятися різні види 
фінансових  операцій  –  переказ,  кредитування  тощо.  Різ-
няться  операційно  способи  забезпечення  й  залежно  від 
того, чи є майно рухомим чи нерухомим, для яких потреб 
воно має використовуватися, тимчасово чи постійно тощо. 
У зв’язку з цим убачаємо неможливим виділення вичерп-
ного переліку таких способів, а наведені в наукових джере-
лах різновиди (способи) забезпечення варто вважати лише 
типовими прикладами конкретних проявів фінансового та 
матеріального забезпечення, якими воно не обмежується.

Наявна судова практика за ст. 110-2 КК також не зво-
дить можливі зовнішні прояви такого забезпечення лише 
до одного чи двох способів. Так, в окремих обвинуваль-
них вироках Єдиного державного реєстру судових рішень 
під «фінансуванням дій» судами визнавались, зокрема: пе-
рерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок 
[2], організація постачання нафтопродуктів на тимчасово 
окуповану територію [3], учинення валютних та обмінних 
операцій [1].

Питання про конструкцію складів  злочинів,  передба-
чених ч. 1 і ч. 2 ст. 110-2 КК, є доволі однозначним у літе-
ратурі. У наукових джерелах стверджується, що за своєю 
конструкцією вони є формальними [6, с. 82; 4, с. 124; 17, 
с. 65; 24, с. 32; 20, с. 30]. Вважаємо, що це твердження під-
лягає суттєвому уточненню.

Вище ми вже підкреслювали особливу важливість при 
аналізі об’єктивної сторони фінансування, передбаченого 
ст.  110-2 КК,  розрізнення  власне фінансового  та матері-
ального забезпечення і дій, які вчинені лише з метою та-
кого забезпечення. Тому ми принципово не погоджуємося 
з розумінням суспільно-небезпечного діяння, описаного в 

диспозиціях ч. 1 і ч. 2 ст. 110-2 КК, як діями, що поляга-
ють виключно в наданні або збиранні активів, їх наданні, 
передачі чи їх постачанні. Усі наведені способи вчинення 
дій характеризують варіативність зовнішнього прояву са-
мого фінансового та матеріального забезпечення, яке, як 
уже було з’ясовано, не можна навести вичерпно. Проте за-
конодавець у примітці до ст. 110-2 КК надав визначення 
фінансування не як відповідного забезпечення, а як «дій, 
учинених із метою такого забезпечення».

Зміст  слова  «забезпечення»  в  закінченій  формі  пе-
редбачає  обов’язкове  одержання  тою  особою,  яка  забез-
печується,  відповідних  активів.  Саме  тому,  наприклад, 
фінансування  та  матеріальне  забезпечення  найманців  
(ч. 1 ст. 447 КК), а так само фінансування не передбачених 
законом воєнізованих або збройних формувань, постачан-
ня  їм  зброї,  боєприпасів,  вибухових речовин чи військо-
вої  техніки  (ч.  3  ст.  260 КК)  є  злочинами  з формальним 
складом та вважаються закінченими лише з моменту на-
дання  (направлення,  виділення)  фінансових  активів  або 
відповідних  матеріальних  ресурсів  та  їх  отримання  у 
володіння  (чи  під  контроль)  одержувачами. Якщо  винна 
особа  вчинила  дії,  котрі  були  безпосередньо  спрямовані 
на  використання  активів  (отримання  у  володіння  чи  під 
контроль) одержувачами, які так і не надійшли до них (не 
було  встановлено  контролю над  ними),  то  такі  дії  варто 
кваліфікувати  як  замах  (за  відповідною  частиною  ст.  15 
та ч. 1 ст. 447 чи відповідно ч. 3 ст. 260 КК). Відповідно, 
створення умов для вчинення таких дій має оцінюватися 
як готування до цих злочинів (ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 447 чи 
ч. 3 ст. 260 КК).

На  противагу  цьому,  формами  вчинення  злочинів, 
передбачених ч.ч. 1  і 2 ст. 110-2 КК, є: а) «дії, вчинені з 
метою  фінансового  забезпечення…»  та  б)  «дії, вчинені 
з метою матеріального забезпечення…». Такі формулю-
вання злочинних дій охоплюють фактично будь-які дії на 
будь-якому  етапі  реалізації  умислу,  іншими  словами,  за 
наявності будь-якої об’єктивованої зовні поведінки особи 
з відповідною метою формально є підстави для кваліфіка-
ції дій винного як закінченого злочину. Саме тому склади 
злочинів, передбачені ст. 110-2 КК, закономірно спроекто-
вані законодавцем більшою мірою подібно до конструкцій 
складів, описаних у ст.ст. 109 і 110 КК, які в основних сво-
їх формах учинення злочину так само характеризуються з 
об’єктивної сторони «будь-якими» діями.

Вказівка  на  матеріальне  та  фінансове  забезпечення 
фіксує мету  цих  дій  та  зумовлює  варіативність  конкрет-
них форм їх зовнішнього вираження. Іншими словами, не 
лише фактично здійснене матеріальне та фінансове забез-
печення визнається фінансуванням, але й дії, які спрямо-
вані на матеріальне чи фінансове забезпечення, і навіть дії, 
що лише створюють умови для такого забезпечення в май-
бутньому, також охоплюються об’єктивною стороною роз-
глядуваного злочину. Наприклад, якщо за зовнішній прояв 
фінансового забезпечення обрати передачу фінансових ак-
тивів, то фінансуванням з об’єктивної сторони будуть дії, 
учинені з метою передачі таких активів. Таким чином, не 
лише сам факт передачі охоплюється об’єктивною сторо-
ною цього складу злочину, але й, по суті, будь-які дії, вчи-
нені з метою такої передачі. Аналогічним буде результат 
і у разі розгляду  інших способів фінансування,  таких як 
збирання, надання тощо.

Момент  закінчення  злочинів,  передбачених  ч.  1  і  
ч. 2 ст. 110-2 КК, не пов’язується лише з фактом переда-
чі, збирання чи надання певних активів. Їх варто вважати 
закінченими  з моменту  здійснення будь-яких дій, метою 
яких є фінансове чи матеріальне забезпечення, що фактич-
но означає перенесення моменту закінчення на найбільш 
ранню стадію, коли винний створює лише опосередковану 
небезпеку  заподіяння  шкоди  об’єкту  злочину.  Зважаючи 
на наведені вище аргументи, вважаємо, що основні склади 
злочинів (ч.ч. 1 і 2 ст. 110-2 КК) не є просто формальними. 
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Момент закінчення цих злочинів перенесений законодав-
цем на попередні стадії, що дає підстави вважати ці склади 
усіченими за своєю конструкцією (навіть, так би мовити, 
«екстраусіченими»,  оскільки  вчинення  не  лише  замаху, 
але й підготовчих дій зі створення умов для фінансового 
і матеріального забезпечення формально дає підстави для 
кваліфікації злочину як закінченого). 

Підсумовуючи викладене, пропонуємо такі висновки: 
1) у ч.ч. 1 і 2 ст. 110-2 КК передбачені самостійні скла-
ди злочинів; 2) об’єктивна сторона кожного з цих скла-
дів  виражається  лише  суспільно  небезпечним  діянням, 
а  саме  активною поведінкою  (діями); 3)  законодавчими 
формами  вчинення  цих  злочинів  є  «дії  з  метою  фінан-
сового  забезпечення…»  та  «дії  з  метою  матеріального 
забезпечення…»;  4)  розмежування  фінансового  та  ма-
теріального забезпечення необхідно проводити з ураху-
ванням не лише граматичного протиставлення цих форм 
у  тексті КК,  але й  змістовної  відмінності  у  зв’язку  з  їх 
парним  використанням  законодавцем,  що  ґрунтується, 

передусім,  на  особливостях  предмета  фінансування; 
5)  конкретні  способи  такого  забезпечення можуть  бути 
різними  і  залежать  від  операційних  характеристик  обі-
гу  того чи  іншого виду активу, що виступає предметом 
фінансування, однак вони не обмежуються лише надан-
ням активів,  їх передачею, збиранням та учиненням фі-
нансових  операцій;  6)  законодавець  надав  визначення 
суспільно небезпечної дії (фінансування) безпосередньо 
в самому законі (абз. 1 примітки) шляхом використання 
конструкції  «дії,  вчинені  з  метою…»,  що  не  дає  змоги 
ототожнювати  саме  фінансове  і  матеріальне  забезпе-
чення із діями, вчиненими з метою такого забезпечення;  
7)  склади  злочинів,  передбачені  ч.ч.  1–2  ст.  110-2  КК, 
мають  усічену  («екстраусічену»)  конструкцію,  а  тому 
злочинні  дії  необхідно  вважати  закінченими  з  моменту 
вчинення будь-якої зовнішньо вираженої активної пове-
дінки,  яка характеризується ознаками  суспільної небез-
печності за умови вчинення її з метою, передбаченою в 
абз. 1 примітки до ст. 110-2 КК.
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кРиМіНОлОгіЧНа хаРакТЕРиСТика ЗлОЧиННОСТі жіНОк 
У ПОбУТОВій СфЕРі

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE CRIME 
IN THE HOUSEHOLD SPHERE

філіпенко В.Р.,
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Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовано причини злочинності жінок у побутовій сфері, вивчено статистику вчинення жінками таких злочинів за 2016 
р. і січень–жовтень 2017 р. Наведено приклад кримінального провадження, який ілюструє одну з детермінант жіночої злочинності. Запро-
поновано шляхи запобігання злочинності жінок у побутовій сфері. 

Ключові слова: вбивство, віктимна поведінка, детермінанти, злочинність жінок, жертви, сімейно-побутові конфлікти, сім’я.

В статье проанализированы причины преступности женщин в бытовой сфере, изучена статистика совершения женщинами таких 
преступлений за 2016 г. и январь–октябрь 2017 г. Приведен пример уголовного производства, иллюстрирующий одну из детерминант 
женской преступности. Предложены пути предотвращения преступности женщин в бытовой сфере.

Ключевые слова: убийство, виктимное поведение, детерминанты, преступность женщин, жертвы, семейно-бытовые конфликты, 
семья.

This article is devoted to the study of the criminological characteristics of the crime of female in the household sphere. After all the greatest 
prevalence of female crime in the family-housing sphere is unchanged, which is even more of a concern for society. The female crime is one of the 
socially important problems of Ukrainian society, which has certain peculiarities and specifics. The author studied the statistics of the commission 
of such crimes by female in 2016 and January–October 2017. 

The percentage of female crime in society varies within 10–12% of all crime, which is significantly less than of fella crime. Identifies the causes 
of female criminality in the household sphere in the article, such as the lack of money for a man; drunkenness of a man; housing disorder; the advan-
tage of wife’s salary over her husband’s salary; lack of authoritarianism of the husband. In addition, the author identified his reasons: the leadership 
of women, the disappointment of women in her husband, the lack of happiness. Victims of household crimes committed by female were established: 
men, children, neighbors, co-habitants, relatives, friends and acquaintances. The author highlights self-affirmation, the desire to get rid of worries, 
attempts to prevent the abandonment of the family, jealousy, and benefits among the motives of the murder of a woman of her husband. An example 
presented of criminal proceedings, which illustrates one of the determinants of female criminality: the male victim’s behavior. 

The author offered ways of prevention of crime of female in the household sphere.
Key words: murder, victim behavior, determinants, female crime, victims, family-friendly conflicts, family.

Злочинність  жінок  є  однією  із  соціально  значущих 
проблем українського суспільства, яка має певні особли-
вості та специфіку. По-перше, з давніх-давен саме жінка є 
основним суб’єктом формування сім’ї як соціальної ланки 
суспільства. Тобто її покликанням було належне вихован-
ня дітей, становлення зразкових відносин між членами ро-
дини, забезпечення морального благополуччя своєї сім’ї, 
а, отже, і суспільства в цілому. Тож, апріорі, злочинність 
жінки як берегині  сімейного вогнища видається  явищем 
неприпустимим, брутальним, потворним та засуджується 
суспільством. По-друге, незмінною є поширеність жіночої 
злочинності у сімейно-побутовій сфері [1, с. 152], що ще 
більше викликає занепокоєння суспільства.

Кримінально-правові  та  кримінологічні  аспекти  жі-
ночої  злочинності  досліджувалися  такими  вченими, 
як: Ю. М. Антонян,  В.  С.  Батиргареєва,  В.  О.  Глушков, 
В. В. Голіна, Б. М. Головкін, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, 
А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, Л. В. Крижна, Т. В. Про-
дан,  О.  М.  Руднєва,  В.  А.  Серебрякова,  П.  Н.  Тарнов-
ская,  В.  В.  Федусик,  Г.  М.  Філоненко,  О.  В. Шевченко, 
Д. А. Шестаков, Л. М. Щербакова  та  ін. Роботи цих на-
уковців  мають  безцінне  наукове  та  практичне  значення, 
проте вони приділяли незначну увагу жіночій злочиннос-
ті,  вчиненій  саме  у  побутовій  сфері,  характеризуючи  її, 
здебільшого, фрагментарно. 

Метою статті є дослідження детермінант жіночої зло-
чинності у побутовій сфері, виділення особливостей, і на 
їх основі розробка пропозицій щодо ефективних заходів її 
запобігання. 

За часів незалежності України злочинність жінок, зо-
крема  у  побутовій  сфері,  має  тенденцію  до  зростання. 
Слід зазначити, що злочинність жінок є складовою части-
ною всієї злочинності і підкоряється загальним її законо-

мірностям та змінам, проте має свої особливості, а саме: 
особливий  характер  злочинів  та  їх  наслідки,  особливу 
сферу, у якій вони вчиняються, роль жінок при цьому, ста-
більність кількісно-якісних показників злочинності, мен-
шу  агресивність  та  жорстокість,  порівняно  з  чоловічою 
злочинністю. 

Згідно  зі  звітністю  Генеральної  Прокуратури  Украї-
ни про кримінальні правопорушення  за 2016 р.  вчинили 
кримінальні  правопорушення  11798  жінок  від  загальної 
кількості злочинців – 99307 [2]. За січень–жовтень 2017 р. 
вчинили  кримінальні  правопорушення  11387  жінок  від 
загальної кількості злочинців – 95746 [3]. Тобто, відсоток 
жіночої  злочинності  у  суспільстві  коливається  в  межах 
10–12%  від  усієї  злочинності.  Отже,  кількість  злочинів, 
вчинених жінками, є значно меншою, порівняно з кількіс-
тю злочинів, вчинених чоловіками.

Як зазначалось вище, більшість злочинів вчиняються 
жінками саме у побутовій сфері. Так, Г. М. Філоненко сус-
пільні  відносини  у  сімейно-побутовій  сфері  визначає  як 
особистісні відносини між членами сім’ї, родичами, дру-
зями, сусідами, знайомими, пов’язані зі споживанням не-
виробничих матеріальних і духовних цінностей і заснова-
ні на звичному розпорядку та традиціях, що відбуваються 
на невиробничих територіях і в неробочий час [4, с. 117]. 

Значний об’єм від загальної кількості злочинів, вчине-
них жінками, становлять насильницькі злочини на ґрунті 
тривалих  сімейно-побутових  конфліктів.  Розпочинається 
конфлікт традиційним психічним насильством жінки над 
жертвою, тобто систематичними скандалами, постійними 
наріканнями та доріканнями. Згодом, цей конфлікт наби-
рає обертів та доходить до т. зв. «точки кипіння». І в цей 
час, коли більшість сімей намагаються досягти консенсу-
су,  психічно  нестійкі  особи  вдаються  до  застосовування 
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фізичного  насильства.  Воно  проявляється  у  нанесенні 
тілесних ушкоджень, побитті, мордуванні, навіть зґвалту-
ванні, і, врешті решт, вбивстві. Так, Т. В. Продан зазначає, 
що  у  структурі  насильницьких  злочинів,  вчинених  жін-
ками, найбільша питома вага належить умисним тяжким 
тілесним  ушкодженням  (60,8%).  Натомість,  питома  вага 
зґвалтувань,  вчинених  жінками,  становить  лише  0,6%  
[5, с. 162]. 

Вкрай цікавим є питання щодо зґвалтування жінками 
чоловіків. Хоч у структурі злочинів їх кількість мінімаль-
на, проте вона все ж існує. Важко навіть уявити, що чоло-
віки можуть бути зґвалтовані жінкою, адже це суперечить 
самій жіночій природі. Вважаємо, що найголовнішим де-
термінантом вчинення цього злочину жінкою є саме сексу-
альне насильство в її дитинстві або відповідне виховання. 
Оскільки саме сім’я виступає одним  із  головних форму-
ючих  факторів  свідомості  дитини,  то  звична  агресія  та 
насильство в сім’ї сприятиме проявам подібної поведінки 
людини в соціумі.

До того ж, слід зазначити, що зґвалтування є високо ла-
тентним злочином, тим більше, якщо жертвами виявились 
чоловіки. Чоловікам принизливо  заявляти про це  право-
охоронним органам. Тому інформація про такі випадки ін-
коли зустрічається в ЗМІ, поодиноких дослідженнях вче-
них цього питання. Так, Саррел  і Мастерс, американські 
вчені,  у  своїй  статті  1982 р. наводяться приклади реаль-
них випадків зґвалтування жінками чоловіків. Наприклад, 
жінка зв’язала 23-річного чоловіка, а потім, погрожуючи 
йому  скальпелем,  змусила  його  до  статевих  зносин;  дві 
жінки змусили 37-річного чоловіка вчинити з ними статеві 
акти, погрожуючи йому пістолетом [6]. Тобто, застосову-
ючи психічний примус, жінка реалізує фізичне насильство 
у вигляді зґвалтування.

Жертвами сімейно-побутових злочинів, учинених жін-
ками, стають чоловіки, діти, сусіди, співмешканці, родичі, 
друзі та знайомі [7, с. 215]. До того ж, слід виділити ще і 
батьків як жертв цих злочинів. Г. М. Філоненко стверджує, 
що  батьки похилого  віку  зазнають  як фізичного насиль-
ства,  так  і  психічного:  погрози,  знущання,  викрадення 
грошей [8, c. 73]. До того ж, слід навести результати до-
сліджень, проведених Б. М. Головкіним, який зазначає, що 
найчастіше жертвами  умисних  вбивств  та  тяжких  тілес-
них ушкоджень, вчинених жінкою, є чоловіки (співжите-
лі) – 13,1%; 9,9% відповідно [9, с. 133]. 

Доцільним  є  виділення  основних  детермінант  цьо-
го  виду  злочинності.  Так,  дослідження Д. А. Шестакова 
ілюструє типові причини вчинення жінкою вбивства свого 
чоловіка, а саме: недостатня забезпеченість чоловіка гро-
шима (75%); пияцтво чоловіка (44%); житлова невлашто-
ваність (28%); перевага зарплати дружини над зарплатою 
чоловіка (22%); розходження у поглядах подружжя щодо 
розподілу домашніх обов’язків (19%); недостатня автори-
тарність чоловіка (5–16%) [10, с. 15]. Тобто, очевидним є 
факт, що основна маса вбивств жінкою свого чоловіка ско-
юється саме через матеріальне невдоволення ним. За ре-
зультатами окремих соціологічних опитувань, понад 70% 
громадян  живе  за  межею  бідності.  Більшість  населення 
відчуває  постійний  «хронічний»  брак  коштів  і  обмеже-
ність  матеріальних  ресурсів,  що  негативно  відбивається 
на їх психіці [9, с. 80]. Отже, домінуючу роль відіграють 
економічні чинники. 

До  того  ж,  О.  В.  Шевченко  серед  факторів,  що  зу-
мовлюють  злочинну  поведінку  жінок,  виділяє  і  сімейні 
взаємини,  серед  яких:  наявність  чи  відсутність  любові, 
взаємної поваги  та підтримки в родині,  ступінь  глибини 
внутрішньо-сімейних конфліктів; побутова та сімейна не-
влаштованість, відчуття непотрібності та втрата життєвих 
перспектив, моральна  занедбаність, фінансові проблеми, 
загострення сімейно-побутових конфліктів, наявність спе-
цифічного  стресового  стану,  викликаного  аморальними 
або злочинними діями оточуючих, який викликає дезорга-

нізацію поведінки, зниження прогнозу своїх дій, неадек-
ватну оцінку ситуації та своїх вчинків [11, с. 250].

Повністю  погоджуємось  з  наведеними  детермінанта-
ми, проте, вважаємо за доцільне, виділити ще декілька. 

По-перше, це лідерство жінки як наслідок емансипа-
ції.  На  сьогоднішній  день  відбувається  підміна  ролей,  а 
саме  фемінізація  чоловіків  та,  відповідно,  мускулізація 
жінок. Зараз жінки втрачають властивий  їм раніше соці-
альний  статус,  дедалі  частіше  опановують  чоловічі  про-
фесії, беруть на себе чоловічі обов’язки. Саме ці чинни-
ки призвели до появи у жінок чоловічої психології, яка і 
штовхає на  вчинення  тяжкого  злочину. Тобто жінки  ста-
ють  сильнішими  за  чоловіків,  більш  стійкими морально 
та психологічно. Відповідно, така жінка розраховує лише 
на себе, на свої власні сили, і прислухатись, а, тим більше, 
враховувати думку чоловіка, що практично «сидить на  її 
шиї» чи просто «не дотягує до вигаданої жінкою планки» 
вона не буде. До того ж, вважаємо, що для жінки, яка за-
ймає керівну посаду, важливим є встановлення влади над 
членами сім’ї та їх підпорядкованості їй. І в разі, якщо це 
не відбувається, назріває сімейно-побутовий конфлікт, що 
закінчується злочином.

По-друге, це розчарованість жінки у своєму чоловікові. 
Тобто, розчарованість у виборі «своєї долі». Адже драма 
життєздійснення розгортається не за тим сценарієм, якого 
в ідеалі прагли ці особи [12, с. 228]. Сімейно-побутові від-
носини є найважливішими для кожної жінки  і,  насампе-
ред, сім’я впливає на формування особистості жінки. Ще 
однією жіночою особливістю є орієнтування на емоції, по-
чуття та надумані мрії, що часто закінчується цілковитим 
розчаруванням. Адже молоді жінки (20–25 років) часто ще 
не визначились зі своїм майбутнім, не поставили мету, а 
живуть,  здебільшого, мріями. От  і  у  спілкуванні  з  чоло-
віками,  які  стають  їх  обранцями,  керуються  емоціями. 
Елементарна  відсутність щастя  у жінки  є  стимулюючим 
фактором для наростання та загострення сімейно-побуто-
вого конфлікту. 

Вважаємо, що саме такі жінки підпадають під один з 
типів сімейно-побутових злочинців, розроблених Б. М. Го-
ловкіним,  –  розпачливо-рішучий.  Характеризується  він 
керуванням жінками, в основному, почуттями,  інтуїцією, 
нерідко амбіціями. Для них визнаними цінностями є ви-
сокі  почуття  (кохання,  дружба),  велику  увагу  приділя-
ють  мріям  про щасливу  родину,  матеріальний  добробут, 
кар’єру,  визнання,  повагу,  вдячність. Характерними  осо-
бливостями даного типу виступають їх емоційно-вольові 
якості: уразливість, впливовість, мрійливість, ревнивість, 
страх,  злопам’ятність,  розпачливість,  рішучість,  нена-
висть, помстливість. Зазначені риси  і формують спрямо-
ваність  агресивної  поведінки  у  сімейно-побутових  кон-
фліктах [9, с. 70-71].

Науковці  виділяють  віктимну  поведінку  жертви  як 
причину  вчинення  тяжкого  злочину жінкою. Взагалі,  ві-
ктимна за змістом поведінка створює лише умови, за яких 
виникає загроза протиправного посягання, а для фактич-
ного вчинення злочину необхідно, щоб потенційна жертва 
і злочинець опинилися в одному місці одночасно та стали 
учасниками конкретних подій чи ситуацій [13, с. 162]. Так, 
переконливим  є  твердження  Л.  В.  Крижни,  яка  виділяє 
групу жінок, які скоюють злочини за наявності віктимної 
поведінки потерпілої сторони.  Іноді це свідоме провоку-
вання, особливо при систематичному вживанні спиртних 
напоїв, знущаннях, образах, погрозах, інших фактах про-
типравної поведінки [14, c. 8-9]. 

Подібну позицію займає і Б. М. Головкін, який виділяє 
умисну провокативну поведінку як одну з моделей віктим-
ної поведінки. Науковець називає її пасивною провокаці-
єю, яка зводиться до вчинення аморальних дій особою, яка 
перебуває зі злочинцем у родинних зв’язках (невиконання 
чи неналежне виконання соціальних ролей та обов’язків, 
що  зумовлюють  накопичення  негативних  почуттів,  фор-
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мують  стійке неприязне  ставлення до жертви  і  виклика-
ють стан афекту під час чергового загострення конфлікту 
з одного й того ж питання) [15, с. 133]. Під віктимною по-
ведінкою жерви слід розуміти систематичне знущання по-
терпілих (тобто чоловіків) над майбутніми злочинцями, а 
також аморально-дезадаптивний спосіб життя, який вели 
чоловіки [16, с. 7]. Мається на увазі свідоме провокування 
ними жінок на вчинення злочину. 

Наведемо  конкретне  кримінальне  провадження.  Так, 
20  березня  2015  р.  Галицький  районний  суд  м.  Львова 
визнав  винною громадянку України у  вчиненні передба-
ченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни  злочину. Винна, маючи умисел на  скоєння умисного 
вбивства, який виник на ґрунті особистих неприязних сто-
сунків з колишнім чоловіком, з метою позбавлення життя 
останнього, 22 серпня 2012 р. вступила у злочинну змову 
з  майбутнім  виконавцем  злочину,  пообіцявши  за  скоєн-
ня  злочину  гроші у  сумі 70  тис. доларів США. Проте, у 
зв’язку з добровільною відмовою від злочину виконавця, 
злочинний умисел жінки не був реалізований. Вона свою 
вину повністю визнала  і пояснила, що на  ґрунті особис-
тих неприязних стосунків зі своїм колишнім чоловіком, з 
яким перебувала у шлюбі з 2006 р. по 2011 р., внаслідок 
його  ворожих  дій  стосовно  неї,  що  проявлялось  у  нео-
дноразовому  її побитті, постійному приниженні, вислов-
люванні погроз щодо неї та  її дітей від першого шлюбу, 
у неї виник умисел на вчинення умисного вбивства сво-
го колишнього чоловіка [17]. У цьому випадку основною 
причиною виникнення умислу на вчинення злочину стала 
саме віктимна поведінка жертви, тобто чоловіка. В осно-
вній масі проаналізованих кримінальних проваджень, що 
стосуються  насильницьких  злочинів,  вчинених жінками, 
має  місце  таке  словосполучення,  як  «неприязні  стосун-
ки». Його можна пояснити як сукупність різних за змістом 
окремих мотивів  злочинної  поведінки,  а  саме:  заздрість, 
образа, кривда, ворожнеча, неповага, ненависть, хуліган-
ство [9, с. 48].

Серед  мотивів  вбивства  жінкою  свого  чоловіка 
Д.  А.  Шестаков  виділяє  самоствердження  (33%  з  осіб, 
котрі  вчинили  вбивство  чоловіка),  прагнення  позбутися 
турбот  (20%),  намагання  перешкодити  залишенню  сім’ї 
(22%),  ревнощі  (21%),  користь  (2%)  [18,  с.  45-55]. Отже, 
найбільшу питому вагу серед мотивів складає самоствер-
дження. З цього приводу слід зазначити, що потреба у са-
моствердженні, що проявляється у формі фізичної агресії, 
стає у злочинок нав’язливою і суттєво впливає на спосіб їх 
життя та стереотипи поведінки [19, с. 232]. Вважаємо, що 
самоствердження як мотив вбивства жінкою чоловіка без-
посередньо залежить від його віктимної поведінки. Отже, 
внаслідок негативної та неправомірної провокативної пове-
дінки чоловіка жінки прагнуть самоствердитись та йдуть на 
тяжкий злочин і цим же карають свого кривдника. 

Отже,  саме  істотне  послаблення  основних  сімейних 
інститутів є одним з основних факторів вчинення жінками 
злочинів у побутовій сфері. Реалії сьогоднішнього сімей-
ного  життя  змушують  жінку  забезпечувати  матеріальне 
благополуччя та підтримувати життєздатність своєї сім’ї, 

чого не може зробити чоловік. З цього породжуються такі, 
у своїй більшості неконтрольовані, емоції та почуття, як 
роздратованість, невдоволення своїм життям, агресія жін-
ки до найближчого оточення, що сприяє наростанню кон-
фліктів в сім’ї. 

Слід  зазначити,  що  загальносоціальні,  спеціально-
кримінологічні,  індивідуальні  заходи  запобігання  жі-
ночій злочинності, у т. ч. у побутовій сфері, ретельно та 
детально розроблені багатьма науковцями. Ми вважаємо 
за доцільне виробити декілька порад-вказівок жінкам, до-
тримуючись яких, у них не виникало б мотивів та причин 
вчинення тяжких злочинів проти сім’ї. Так, по-перше, сте-
реотипом є бажання молодої жінки скоріше вийти заміж. 
Особливо ті жінки, які не ставлять собі за мету самореалі-
зацію та досягнення самостійно чогось в житті, виходять 
заміж у 20–25 років. Саме в цьому віці у більшості жінок 
повністю не сформувалась життєва позиція, з якою вона 
твердо йде по життю, і саме в цей період вона вчиняє нео-
бдумані дії,  які призводять до негативних наслідків. Од-
ним з таких наслідків є одруження з чоловіком, якого вона 
обирала, керуючись виключно почуттями. Перед тим, як 
приймати такі доленосні рішення, як одруження, слід ке-
руватись  раціональним  мисленням,  чітко  знати  чого  хо-
чеш та прагнеш. Вважаємо, що з 25–28 років у жінки фор-
мується чітка життєва позиція,  дотримуючись якої,  вона 
досягає бажаних результатів.  

По-друге, ЗМІ, на телебаченні, в мережі Інтернет про-
пагується «багате життя». Кожній дівчині, жінці хочеться 
гарно одягатись, носити дорогі прикраси, відпочивати за 
кордоном, проте не у всіх така можливість є. Відповідно, 
жінки звинувачують в цьому своїх чоловіків, що призво-
дить  до  накопичення  психологічної  напруги,  роздрату-
вання,  втоми, що  «виплескується»  у  вчинення  злочинів. 
Проте,  бажання  жити  краще  у  жінок  може  слугувати 
стимулюючим фактором для матеріального забезпечення 
себе самою. Тобто не розраховувати на «руку допомоги» 
чоловіка, батьків, держави, а самій працювати та забезпе-
чувати свої потреби. 

По-третє, причинами вбивства жінкою чоловіка також 
є  недостатня  авторитарність  чоловіка,  лідерство  жінки, 
спір щодо розподілу домашніх обов’язків. Вважаємо, що 
з самого початку будування сімейного життя слід визнача-
ти та обговорювати взаємні права та обов’язки подружжя, 
розпорядок дня, звички, вподобання, дії, які є неприпусти-
мими для одного з подружжя, тощо, тобто, створювати та-
кий собі сімейний статут, який забезпечував би комфортне 
сімейне життя. На нашу думку, таке обговорення молодою 
сім’єю  зменшило  б  у  майбутньому  кількість  непорозу-
мінь, конфліктів та спорів між подружжям.

Отже, оскільки жіноча злочинність має безліч особли-
востей, порівняно з чоловічою, особливим є і запобігання 
цій злочинності, яке, на нашу думку, тісно пов’язано з жі-
ночою психологією.

Жіноча  злочинність,  незважаючи  на  невелику  частку, 
порівняно з чоловічою, є не менш важливою та актуальною 
проблемою для вивчення, оскільки рівень жіночої злочин-
ності саме у побутовій сфері останнім часом зростає.
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РОЗділ 8
кРиМіНальНий ПРОцЕС Та кРиМіНаліСТика; 

СУдОВа ЕкСПЕРТиЗа; ОПЕРаТиВНО-РОЗШУкОВа діяльНіСТь

УДК 347.121.2

ПРОблЕМи іМПлЕМЕНТаціЇ ЗакОНУ «ПРО ПРиВаТНУ дЕТЕкТиВНУ 
(РОЗШУкОВУ) діяльНіСТь» В УкРаЇНі З УРахУВаННяМ ЗаРУбіжНОгО дОСВідУ

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE LAW 
“ON PRIVATE DETECTIVE (INVESTIGATION) ACTIVITY” 

IN UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE
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У статті розглядаються питання правового закріплення приватної детективної діяльності в Україні, особливості новоприйнятого За-
кону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», його позитивні та негативні моменти. Проведено дослідження світової 
практики (досвід таких розвинених країн, як Велика Британія, Німеччина і Франція) та доцільність її впровадження до законодавства 
нашої держави.

Ключові слова: приватна детективна діяльність, приватний детектив, приватні детективні агентства, недержавна правоохоронна 
діяльність, детективні послуги, інформація, законодавство.

В статье рассматриваются вопросы правового закрепления частной детективной деятельности в Украине, особенности принятого 
Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности» его положительные и отрицательные моменты. Проведено иссле-
дование мировой практики (опыт таких развитых стран, как Великобритания, Германия и Франция) и целесообразность ее внедрения в 
законодательство нашего государства.

Ключевые слова: частная детективная деятельность, частный детектив, частные детективные агентства, негосударственная пра-
воохранительная деятельность, детективные услуги, информация, законодательство.

The article deals with the issues of legal consolidation of private detective activity in Ukraine, features of the adopted Law of Ukraine “On 
Private Detective (Investigation) Activity”, its positive and negative points. The study of world practice, namely, developed countries such as Great 
Britain, Germany and France and the expediency of its implementation in the legislation of our stat have been conducted. Also, based on the 
analysis of the search for options for improving non-state law enforcement activities.

One cannot ignore the fact that the example of the highly developed legal states, in which private detective activity is recognized at the state 
level and regulated by law, shows a significant increase in the responsibility of state law enforcement systems. It also allows the release of law 
enforcement officers from minor and non-specific tasks and a timely, highly professional response to the needs of people and society from private 
detectives or private detective agencies.

The detective combines an operative worker and an investigator. The criminal process in the United States and the United Kingdom does not 
contain a cleardistinctionbetweeninvestigativeandinvestigativeactivitiesanddoesnotdividethe pre-trial investigation and the trial itself. Therefore, a 
detective in foreign countries has more powers. It can combine reviews, searches, interrogations with audio, video monitoring of a person, face-
to-face or, for example, confidential cooperation.

The legislator, though, provided a large amount of services that private detectives can provide, but not everything is as perfect as it would 
be desirable.

Key words: private detective activities, private detective, private detective agencies, non-state law enforcement activities, detective services, 
information, legislation.

Україна  протягом  багатьох  років  розбудовує  правову 
державу на прикладі європейської спільноти, де людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є 
найбільшою соціальною цінністю. Щоб надати більше мож-
ливостей фізичним і юридичним особам для захисту своїх 
законних прав та інтересів, багато країн визнали на держав-
ному рівні та врегульовують законами приватну детективну 
(розшукову) діяльність. Враховуючи всі чинники, діяльність 
приватних детективних агентств або ж приватних детекти-
вів вважається досить новою на українських теренах, хоча 
їх популярність із кожним роком лише зростає.

Напевно, кожен уявляє собі детективів як романтичний 
образ,  описаний  у  художній  літературі,  однак  детективні 
розслідування  мають  досить  прагматичне  значення.  Дана 
діяльність вимагає належного  законодавчого регулювання, 

адже в Україні, за неофіційними показниками, існує близько 
тисячі приватних детективних агентств та приватних детек-
тивів, які успішно маскувалися під юридичні фірми, що на-
дають охороні або технічні послуги. Названими послугами 
користуються політики, адвокати, бізнесмени. Фірма може 
рекламувати захист від прослуховування або промислового 
шпигунства, а насправді займатися збором  інформації про 
конкурентів  на  замовлення  комерційного  синдикату.  Вод-
ночас  приватна  детективна  діяльність  надавалася  в  меж-
ах  правового  поля  та  врегульовувалася  конституційними, 
кримінальними,  цивільними,  адміністративними  нормами 
права та на основі Законів України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність», «Про інформацію», «Про інформаційні 
агентства». Відтак цілком логічним було б вимагати законо-
давчого врегулювання такої діяльності.
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Питання  правового  регулювання  здійснення  приватної 
детективної  діяльності  є  недостатньо  дослідженими  в  су-
часній правовій науці. Увагу даній проблемі у своїх роботах 
приділяли: В.І. Бобрик, О.О. Пунда, І.М. Риженко, О.Ю. Че-
редниченко,  В.О.  Черков,  С.С. Юрко. У  працях  науковців 
охоплено лише загальні аспекти даної тематики, здійснено 
аналіз  окремих  законопроектів,  які  були  актуальними  для 
цих авторів на той час. Тому можна констатувати недостат-
ній  рівень  наукової  розробленості  у  зазначеній  сфері,  що 
обумовлює актуальність даного дослідження.

Метою дослідження є аналіз основних проблем  імпле-
ментації  Закону  України  «Про  приватну  детективну  (роз-
шукову)  діяльність»  із  урахуванням  позитивного  для  нас 
зарубіжного досвіду.

Історія створення та прийняття законопроекту про при-
ватну детективну (розшукову) діяльність нараховує більше 
15  років.  Починаючи  з  2000  р.,  існувала  велика  кількість 
законопроектів, розроблених різними авторами, які так і не 
отримали відповідної підтримки з боку законодавчої влади. 
Та  наприкінці  2015  р.  знову  постала  необхідність  законо-
давчого закріплення даного питання з метою забезпечення 
якнайкращого  функціонування  приватної  детективної  ді-
яльності як одного зі способів гарантування конституційних 
свобод людини та громадянина. Актуальність недержавних 
методів  безпеки  та  потреба  легалізувати  даний  вид  діяль-
ності зумовили розробку проекту Закону України «Про при-
ватну детективну (розшукову) діяльність». Лише у 2016 р. 
даний законопроект був прийнятий із другої спроби в пер-
шому читанні. Отже, 13 квітня 2017 р., після підпитання За-
кону Президентом України, закінчилася довготривала істо-
рія легалізації приватної оперативно-розшукової діяльності 
і розпочався новий етап розвитку приватних детективів [1].

У  високорозвинених  правових  державах,  у  яких  при-
ватна  детективна  діяльність  визнана  на  державному  рівні 
та  врегульовується  законодавчо,  значно  підвищена  відпо-
відальність державних правоохоронних систем. Правоохо-
ронці звільняються від незначних та невластивих їм завдань; 
приватні ж детективи або детективні агенції  забезпечують 
своєчасне високопрофесійне реагування на потреби людей 
та суспільства.

Закон  дає  визначення  основним  поняттям  детективної 
діяльності, визначає загальні засади, принципи та завдання 
організації приватної детективної діяльності в Україні, не-
залежність суб’єктів приватної детективної діяльності, до-
бросовісність, конфіденційність та збереження професійної 
таємниці.

Творці даного закону визначають, що приватний детек-
тив – це фізична особа, яка здійснює приватну детективну 
(розшукову) діяльність на підставах та в порядку, передба-
чених цим Законом України «Про приватну детективну (роз-
шукову) діяльність» [2]. Така вичерпна інформація конкрет-
ної відповіді і пояснення не дає, однак, якщо проаналізувати 
поняття, встановлені в зарубіжних країнах, стає зрозуміло, 
що детектив (від. лат. detectio – розкриття; англ. detective) – 
це агент карного розшуку поліції, сищик [3, с. 186]. «Детек-
тивом» також називають співробітника поліцейських струк-
тур деяких  зарубіжних країн, переважно організованих на 
основі  англосаксонської  системи  права,  країн  Британської 
Співдружності, професіоналів із розслідувань злочинів, що 
збирають інформацію про певні факти, які можуть бути ви-
користані як докази в суді [5, с. 160].

Детектив має певну спільність із професією слідчого в 
українській правовій  системі,  але приватна детективна ді-
яльність  зазвичай  має  більш  універсальний  характер.  Де-
тектив поєднує в собі оперативного працівника та слідчого. 
Кримінальний процес США та Великої Британії не містить 
чіткого розмежування слідчої та оперативно-розшукової ді-
яльності та не поділяється на досудове слідство та сам судо-
вий процес. Тому детектив у зарубіжних країнах має більше 
повноважень. Він може поєднувати огляди, обшуки, допити 
з аудіо-, відеоконтролем особи, спостереженням за особою 

чи,  наприклад,  використанням  конфіденційного  співробіт-
ництва.

Законодавець надав широкий обсяг послуг, які раніше на-
лежали до компетенції правоохоронних органів, приватним 
детективним  агенціям.  Це  дозволило  об’єднати  приватну 
та державну системи, які відтепер доповнювали один одну. 
Отже, приватним детективним (розшуковим) агентствам до-
зволено:  збирання, фіксування  та  дослідження  відомостей, 
необхідних для розгляду справ у цивільному, господарсько-
му та адміністративному судочинстві, на договірній основі зі 
сторонами судового процесу; пошук, збирання та фіксація ві-
домостей в кримінальному провадженні на договірній осно-
ві зі стороною кримінального провадження; пошук і збір да-
них, які можуть бути приводом або підставою для звернення 
замовником приватних детективних (розшукових) послуг до 
правоохоронних органів або до суду, з метою захисту закон-
них прав та інтересів такого замовника [2].

Відповідно  до  Закону,  приватним  детективом  можуть 
бути  громадяни  України,  які  підпадають  під  окрему  ка-
тегорію  осіб  та  відповідають  встановленим  вимогам. 
Обов’язковими є вік не менше 21 року, володіння держав-
ною мовою, наявність вищої юридичної освіти або досвід 
роботи не менше трьох років у спеціальних органах, таких 
як оперативний підрозділ або досудове розслідування, про-
ходження  спеціального  навчання  та  отримання  свідоцтва. 
Також приватним детективом може бути особа, яка є пси-
хічно здоровою, не страждає на алкогольну чи наркотичну 
залежність та не має судимості. Часто таким видом діяль-
ності  починають  займатися  колишні  співробітники  право-
охоронних  органів,  прокуратури  або  інших  структур,  які 
хоча б частково мали відношення до пошуків та збирання 
інформації,  викриття  комерційного  шпигунства,  пошуку 
людей і т. д. Та обов’язковою умовою є те, що службова чи 
посадова особа не може займатися приватною детективною 
діяльністю, паралельно працюючи в органах державної вла-
ди, місцевого самоврядування та в правоохоронних або су-
дових органах влади [2].

Як  прихильники,  так  і  противники  прийнятого  Закону 
погоджуються, що подібний акт був необхідний для вдоско-
налення державної правової системи. Позитивним є те, що 
приватні детективи зможуть отримувати ліцензії, буде ство-
рено їх єдиний реєстр, що позбавить шахраїв можливості ді-
яти, прикидаючись приватними детективами. Вони отриму-
ють право звертатися з офіційними запитами до державних 
органів  і  отримувати відповіді  у  встановлені  законом тер-
міни. Раніше для таких запитів багатьом приватним детек-
тивам доводилося оформляти журналістські посвідчення, а 
інакше їм відмовляли.

Для держави Закон України «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність» є плюсом, адже він дозволить лега-
лізувати і вивести з тіні ринок детективних послуг, попит на 
які з кожним роком тільки зростатиме. Також встановлені в 
законі правила надають суб’єктам, які хочуть займатися да-
ною діяльністю,  гарантії, що  забезпечують  захист прав  та 
інтересів осіб, яких представляє приватний детектив.

Ще один позитивний момент полягає у демократичному 
виборі голосуванням депутатів контролюючого органу, тоб-
то контролювати роботу приватних детективів буде не На-
ціональна поліція, як передбачалося раніше, а Міністерство 
юстиції  –  незацікавлений  у  компрометації  цієї  фінансової 
інституції орган.

Однак експерти в даній галузі, проаналізувавши Закон, 
висловили думку, що в ньому міститься багато істотних не-
доліків. Зокрема, в нормативному акті не врахували основні 
моменти,  необхідні  для  якісного  виконання  послуг  детек-
тивами.  Фахівці  помітили,  що  приватних  детективів  по-
збавили права на негласний збір інформації та оперативно-
розшукову діяльність, яка так  і  залишається у компетенції 
державних правоохоронних органів.

Також  існує  думка,  що  від  кандидата  в  детективи  не 
обов’язково вимагати юридичної освіти або досвіду роботи 



199

Юридичний науковий електронний журнал
♦

в правоохоронних органах, адже з такою роботою успішно 
можуть справлятися і представники інших професій, якщо 
у них є пошуково-аналітичні здібності. Та й вищу юридич-
ну освіту можна замінити на вищу освіту в будь-якій галузі, 
адже майбутні детективи проходитимуть відповідну профе-
сійну підготовку.

Законодавець  визначає  види  діяльності  та  послуг,  які 
можуть  надавати  приватні  детективи  або  детективні  аген-
ції,  але,  якщо  враховувати  специфічні  умови  їх  проведен-
ня, вони не матимуть жодної ефективності. Однією з таких 
умов є те, що особа має надати письмову згоду на її фото-
зйомку, відеозйомку або аудіофіксацію. Для прикладу, якщо 
чоловік захоче викрити в невірності дружину і скористаєть-
ся  послугами  приватного  детектива,  то  детектив  повинен 
буде просити у жінки письмового дозволу на шпигунство за 
нею, а інакше він порушить закон і в нього заберуть ліцен-
зію. Така постановка питання викликає певний когнітивний 
дисонанс.

Також ні в Законі, ні в Кримінально-процесуальному ко-
дексі нічого не сказано про правове закріплення інформації, 
яку добувають приватні детективи. Така інформація не є до-
пустимим доказом в суді, правоохоронні органи повинні її 
перевіряти. Знову ж грубий приклад: проти людини скоєно 
злочин, і вона підозрює, що поліція і прокуратура покрива-
ють злочинців. Потерпілий наймає детектива, той збирає  і 
представляє докази проти винуватця, а суд їх не приймає або 
призначає повторну перевірку. Гроші клієнта  і старанність 
сищика виявляються безуспішними,  справа просто  затягу-
ється.  Тоді  постає  питання:  чим  відрізняється  приватний 
детектив від адвоката чи навіть журналіста, якщо вони так 
само можуть займатися пошуками свідків чи зниклої люди-
ни, але не мають вільного доступу до баз даних, які могли б 
пришвидшити роботу.

Керуючий  партнер  Адвокатського  об’єднання  «Юрі-
мекс» Я. Толкачов назвав прийняття нового Закону черговою 
профанацією з боку чинної влади, спрямованою на порож-
ній піар або далекоглядні корупційні схеми [4]. Він вважає, 
що фактично за цим Законом приватні детективи займають-
ся тим, що й до їхнього узаконення. Даний Закон мав чітко 
врегульовувати узаконену діяльність приватних детективів, 
визначити повноваження приватної детективної діяльності. 
Відсутність таких елементів виключає можливість реально 
надавати детективні послуги.

Здійснюючи  безпосередній  вплив  на  запобігання  зло-
чинності,  детективні  агентства  займають  особливе  місце 
в  групі  недержавних  суб’єктів  правоохоронної  діяльності. 
Враховуючи, що інститут приватної детективної діяльності 
тільки  розвивається,  для  підвищення  ефективності  було  б 
доцільно, окрім законодавчого закріплення самої діяльнос-
ті, забезпечити якісну систему навчання детективів та вза-
ємодію приватних та державних правоохоронних структур. 
Оскільки  приватна  детективна  діяльність  сьогодні  знахо-
диться на  стадії  становлення  та нормативно-правового  за-
безпечення, за основу слід взяти світовий досвід.

Доцільно  було  б  розпочати  з  Великої  Британії,  де  де-
тективні  агенції  (служби,  бюро)  наділені  широким  колом 
компетенцій, причому це стосується як правоохоронної ді-
яльності, так і розслідуванням злочинів. Приватні детективи 
мають  великий  вибір  технічних  засобів  для  своєї  роботи. 
Наприклад, вони мають вільний доступ до криміналістич-

ної лабораторії поліції Лондона та до 100 баз даних підда-
них країни, в т. ч. до списку британських виборців, судових 
досьє та комп’ютерних довідок. Також слід врахувати тісне 
співробітництво  приватних  детективних  агентств  та  дер-
жавних правоохоронних органів, адже 70% детективів – це 
колишні працівники поліції, які мають спільну мету: розслі-
дування злочинів та захист прав та свобод людей [4].

У Німеччині, щоб стати детективом, особі не потрібна 
юридична освіта чи досвід роботи в правоохоронних орга-
нах,  адже в країні  існують відповідні центри  з підготовки 
детективів. Наприклад, функціонує Центр з навчання детек-
тивному бізнесу, де майбутні детективи проходять підготов-
ку в сфері кримінології, права, економіки тощо. У Німеччині 
приватні детективні організації та державні правоохоронні 
органи тісно взаємодіють у проведені спеціальних операцій, 
спільному використанні оперативних сил, засобів та обміну 
інформацією у підготовці кадрів [4].

Французьке законодавство також має свої особливості, 
які відрізняють його від англійського та німецького: у Фран-
ції чітко відокремлено приватних детективів від юристів, ад-
вокатів, полісменів та будь-яких інших професій, які по суті 
є близькими до професії детектива. Французькі законодавці 
поділяють приватну детективну діяльність на розшукову та 
охоронну [4].

Інститут приватних детективів, приватних детективних 
агентств також був створений у таких країнах, як Сполуче-
ні Штати Америки, Італія, Іспанія, Канада, Ізраїль, Японія, 
Норвегія, Португалія, Мексика. Більшість із них запровади-
ли новий, не зовсім державний інститут як реакцію на по-
треби та вимоги суспільства. На сьогодні це вже не є чимось 
новим для більшості країн, тож для кращої роботи в сфері 
розслідувань та безпеки була створена міжнародна організа-
ція – Всесвітня Асоціація Детективів. Організація об’єднує 
тисячі  фахівців  у  галузі  детективної  діяльності  із  понад  
60 країн світу.

Звичайно,  українське  законодавство  в  даному  питанні 
тільки розвивається, однак уже має певну основу для запо-
бігання злочинності завдяки детективній діяльності. Відпо-
відно, після вдосконалення Закону України «Про приватну 
детективну  (розшукову)  діяльність»  приватна  детективна 
діяльність  досягне  більшої  ефективності  та  незалежності. 
Отже, враховуючи всі чинники, ми вважаємо за необхідне:

1)  чітко  визначити  місце  детективів  та  детективних 
агентств, їх участі у боротьбі зі злочинністю;

2) визначити і закріпити правовий статус інформації, яку 
можуть добувати і використовувати приватні детективи або 
їх об’єднання (агентства, служби);

3) розробити навчальні плани, за якими могли б навча-
тися майбутні приватні детективи, організувати підготовку 
останніх;

4) конкретно встановити дозволені дії, які входитимуть 
до компетенції приватних детективів;

5)  забезпечити  доступ  до  баз  даних  та  інформаційних 
технологій, щоб детективи почали надавати реальні послуги;

6) розробити та законодавчо закріпити порядок застосу-
вання доказів та/або інформації, яку вони отримають у влас-
ному розслідуванні;

7) визначити порядок та систему взаємодії між приват-
ними детективними агентствами або приватними детектива-
ми та державними правоохоронними органами.
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ОСОблиВОСТі ТакТики ОглядУ МіСця ПОдіЇ Під ЧаС РОЗСлідУВаННя 
ЗлОЧиНіВ, УЧиНЮВаНих У СфЕРі ОбігУ лікаРСьких ЗаСОбіВ

TACTICS FEATURES OF EXAMINING THE CRIME SCENE DURING INVESTIGATION 
OF CRIMES IN THE FIELD OF DRUG CIRCULATION

литвин а.а.,
ад’юнкт кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії факультету № 1
Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Львівського державного університету внутрішніх справ

Розглянуто питання криміналістики щодо організації й проведення огляду під час розслідування злочинів у сфері обігу лікарських за-
собів. Підтримано думку науковців, що огляд місця події є невідкладною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться з метою виявлення 
та фіксації відомостей щодо обставин учинення кримінального правопорушення. Він повинен бути проведений своєчасно та кваліфікова-
но, щоб не допустити зникнення слідів злочину. Наведені особливості проведення таких видів огляду, як огляд приміщення й місцевості.

Ключові слова: злочин, кримінальне провадження, лікарські засоби, огляд місця події, слідчі (розшукові) дії.

Рассмотрены вопросы криминалистики по организации и проведению осмотра места происшествия при расследовании престу-
плений в сфере оборота лекарственных средств. Поддержано мнение ученых, что осмотр места происшествия является неотложным 
следственным (розыскным) действием, которое проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершенного 
уголовного преступления. Он должен быть проведен своевременно и квалифицировано, чтобы не допустить исчезновения следов пре-
ступления. Приведены особенности таких видов осмотров, как осмотр помещения и местности.

Ключевые слова: преступление, уголовное производство, лекарственные средства, осмотр места происшествия, следственное 
(розыскное) действие.

The problematic issues of criminology concerning organization and examination of the crime scene during investigation crimes in the field of 
drug circulation are considered. The opinion of scientists that inspection of the crime scene is an urgent investigative (detective) action, which is 
carried out in order to detect and record information about the circumstances of the commission of a criminal offense is supported. The inspection 
of the crime scene must be held timely and qualified in order to prevent the disappearance of traces of the crime. Features of the survey of prem-
ises and the area are given. The following stages of inspection of the crime scene as initial, further and final are analyzed. The main tasks and 
actions of the investigator at each stage are determined. The opinion of obligatory involving a specialist in the field of medicine and pharmacology 
in examining the crime scene besides a specialist-criminalist is suggested. They will help to examine the discovered medicine, correctly describe 
them in the inspection protocol and pack them.

It is recommended to use the technical fixing devices to provide objective illustration of the course and results during the inspection of the 
crime scene. The recommendations for the inspection of the premises (booth, shop, department, and warehouse) and vehicles that transport 
medicinal products are given. It is proposed to apply both general tactical methods of inspection and tactical techniques aimed at finding traces of 
the crime. The task of the investigator at the working stage of the inspection of the crime scene is determined, recommendations for selecting of 
the required survey method (eccentric and linear) by the investigator are given. Attention is paid to record-keeping of the inspection of the crime 
scene and a detailed description of the detected medicine and documents related to them. Recommendations for correct packaging of detected 
poisonous, strong or falsified medicine are made.

Key words: crime, criminal proceedings, medicine, crime scene, investigation (detective) action.

Під  час  розслідування  злочинів  у  сфері  обігу  лікар-
ських засобів (далі – ЛЗ) важливе місце займає така слідча 
(розшукова)  дія,  як  огляд. У  ч.  1  ст.  237 Кримінального 
процесуального  кодексу  України  (далі  –  КПК  України) 
визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей 
щодо  обставин  кримінального  правопорушення  слідчий, 
прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей 
і документів [1]. Ураховуючи те, що кожен злочин учиня-
ється в певних визначених просторових межах, у криміна-
лістичній літературі огляд місцевості та приміщень нерід-
ко називають оглядом місця події. Сутність огляду полягає 
в тому, що слідчий і/або прокурор сприймає об’єкт огляду 
(за допомогою слухових, зорових, тактильних відчуттів), 
досліджує й оцінює його стан, властивості, ознаки з ме-
тою виявлення та фіксації будь-яких відомостей щодо об-
ставин кримінального правопорушення [2, с. 604]. Отри-
мані відомості в подальшому він використовує в процесі 
доказування.

Указану слідчу  (розшукову) дію вважають найважли-
вішою  з  погляду  отримання  потрібної  для  подальшого 
розслідування злочину інформації (часові межі, кількість 
задіяних суб’єктів, їхні мотиви) і переведення джерел ін-
формації  стосовно  слідів  злочину  в  інструменти  доказу-
вання (слідів злочину – у речові докази). Тому й сьогодні 
питання  якості  проведення  огляду  залишається  актуаль-
ним, зважаючи на різноманіття злочинів, визначених Кри-
мінальним кодексом України.

Дослідженню питань щодо огляду місця події як однієї 
з перших слідчих (розшукових) дій у межах кримінального 
провадження, який дозволяє отримати найповнішу інфор-
мацію щодо певного злочину, приділяли увагу такі вітчиз-
няні та зарубіжні науковці, як Т.В. Авер’янова, В.П. Бахін, 
Р.С. Бєлків, В.М. Глібко, В.А. Журавель, В.П. Колмаков, 
Є.Ф.  Коновалов,  М.В.  Салтевський,  М.О.  Селіванов, 
В.Ю. Шепітько та ін.

В  останні  роки  питання  огляду  місця  події  під  час 
розслідування  окремих  видів  злочинів  досліджували 
Б.Ю. Бистрицький (2015 р.), О.В. Любчинський (2016 р.), 
І.В. Пиріг (2017 р.), Б.К. Слободянюк (2015 р.), Р.Л. Сте-
панюк (2016 р.), С.О. Тіщенкова  (2014 р.), Г. Щербакова 
(2014 р.), а огляду документів – Г.С. Бідняк, О.В. Заребен-
ко, А.В. Коваленко, О.В. Пчеліна, Н.В. Тимофєєва тощо.

Однак питань, які сьогодні є актуальними й потребу-
ють наукового дослідження й обґрунтування, залишається 
багато, зокрема й у частині організаційних і тактичних ас-
пектів проведення огляду під час розслідування злочинів 
у сфері обігу ЛЗ.

Метою  статті  є  висвітлення  тактичних  особливостей 
проведення огляду місця події під час розслідування зло-
чинів у сфері обігу ЛЗ.

З огляду місця події починається розслідування пере-
важної більшості злочинів. Навіть тоді, коли ймовірність 
виявлення на місці події слідів злочину досить мала, його 
рекомендують проводити хоча б для того, щоб зафіксувати 
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обстановку  того місця,  де  злочин  відбувся. Це  дає мож-
ливість  слідчому  орієнтуватися  в  обстановці  (отримати 
вихідну інформацію про обставини події), висувати слідчі 
версії, зіставити отриману в процесі розслідування інфор-
мацію  з  реальною  обстановкою місця  події  з  метою  ви-
явлення  інсценування тощо. Огляд місця події фактично 
неможливо повністю замінити іншими слідчими (розшу-
ковими) діями.

Варто погодитися з думкою В.Ю. Шепітька про те, що 
безпосереднє сприйняття слідчим обстановки місця події 
й виявлених речових доказів стає тим вихідним матеріа-
лом, ознайомлення з яким дозволяє відновити подію зло-
чину,  а  в  окремих випадках –  з’ясувати особу  злочинця. 
Таке  сприйняття  має  не  тільки  загальні  закономірності 
психологічного механізму його здійснення, а й специфіч-
ні риси, до яких може бути віднесена професійна вибір-
ковість сприйняття, точна й швидка оцінка сприйнятого, 
здатність до виявлення речових доказів. Специфіка такого 
сприйняття й визначає тактику огляду місця події й ті так-
тичні прийоми, які можуть бути використані [3, с. 4].

У  теорії  криміналістики  до  мети  проведення  огляду 
місця події переважно відносять такі дії: 1) безпосереднє 
вивчення слідчим обстановки місця події для з’ясування 
характеру й обставин події; 2) виявлення, збирання, закрі-
плення, попереднє дослідження й оцінка слідів  злочину; 
3) отримання інформації для висунення й перевірки вер-
сій щодо події,  яка  сталася;  4)  отримання даних для ор-
ганізації  оперативно-розшукових  заходів  і  використання 
громадськості,  переслідування  злочинця,  установлення 
особи  злочинця,  мотивів  учинення  ним  злочину;  5)  ви-
явлення причин  і умов, які сприяють учиненню злочину 
або  полегшують  злочинні  дії  [4,  с.  11]. Сам  огляд місця 
події  складається  з  трьох  етапів  (підготовчого,  робочого 
та заключного), тому почнемо розгляд особливостей його 
проведення в зазначеній послідовності.

У Кримінальному кодексі України (далі – КК України) 
відповідальність за вчинення злочинів у сфері обігу ЛЗ за-
кріплена  у  ст.  ст.  321,  3211,  3212 КК України  [5]. Щодо 
кожного  із зазначених злочинів, то огляд слід проводити 
негайно після отримання інформації про злочин та залу-
чати до його проведення осіб, які володіють спеціальни-
ми знаннями. Особливістю таких оглядів є те, що слідчим 
одночасно з оглядом відповідного приміщення, місцевос-
ті чи транспортного засобу проводиться також огляд ЛЗ, 
устаткування, на якому вони виготовлялися та пакувалися, 
документів.

Із прийняттям слідчим рішення про проведення огляду 
місця події починається підготовчий етап його проведен-
ня. На цьому етапі слідчий спочатку з’ясовує таку інфор-
мацію:  а)  яка  саме  подія  та  де  сталася;  б)  чи  є  на місці 
події працівники поліції та чи організували вони охорону 
місця події (чи обмежили доступ сторонніх осіб); в) чи є 
постраждалі  та  чи  надана  їм  допомога;  г)  чи  затримана 
підозрювана особа та чи є очевидці вчинення злочину. На 
основі отриманої інформації він вирішує такі основні пи-
тання: 1) яким повинен бути склад учасників огляду; 2) які 
технічні засоби потрібні для огляду; 3) які тактичні при-
йоми можна використати.

Підготовчий етап продовжується й після приїзду слід-
чого з іншими членами слідчо-оперативної групи на місце 
події. Прибувши на місце події, він повинен пересвідчити-
ся, чи були усунуті або послаблені (у разі наявності) шкід-
ливі  наслідки  події,  і  запропонувати  вивести  сторонніх 
осіб із місця події. Варто поспілкуватися з працівниками 
поліції, які прибули на місце події раніше, а також із оче-
видцями  з  метою  з’ясування  обставин  події  та  змін, що 
вже  сталися.  Завершується  підготовчий  етап  розподілом 
обов’язків між учасниками огляду [6, с. 229].

У Наказі МВС України від 07.07.2017 р. № 575 вказу-
ється, що для якісного проведення огляду місця події ство-
рюються слідчо-оперативні групи (далі – СОГ), до складу 

яких  входить  слідчий  (старший  СОГ),  працівник  опера-
тивного підрозділу,  інспектор-криміналіст  (технік-кримі-
наліст), а також (за необхідності) кінолог зі службовим со-
бакою. Завданням СОГ є виявлення, фіксація, вилучення 
та пакування слідів кримінального правопорушення, речо-
вих доказів, установлення свідків і потерпілих, з’ясування 
обставин кримінального правопорушення, що мають зна-
чення для всебічного, повного й неупередженого їх дослі-
дження та встановлення осіб, які його вчинили [7].

До огляду місця події в разі вчинення досліджуваного 
нами  злочину окрім  інспектора-криміналіста доцільно  за-
лучати  спеціалістів  у  галузі  медицини  чи  фармакології. 
Ними можуть бути представники Державної служби Укра-
їни з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держ-
лікслужби України),  державних  підприємств  «Державний 
науковий центр лікарських засобів  і медичної продукції», 
«Український науковий фармакопейний центр якості ЛЗ», 
«Український фармацевтичний інститут якості», а в разі не-
можливості їх залучення – працівник аптеки (фармацевт).

Залучені до огляду спеціалісти мають бути належним 
чином  екіпіровані  (зокрема  засобами  зв’язку).  Згідно  зі  
ст.  71  КПК України  в  разі  залучення  вони  мають  право 
ставити запитання учасникам процесуальної дії, користу-
ватися  технічними  засобами,  приладами  та  спеціальним 
обладнанням,  звертати  увагу  на  характерні  обставини  й 
особливості речей і документів, ознайомлюватися з прото-
колом процесуальної дії та робити щодо нього зауваження 
[1].  Завдання  надавати  безпосередню  технічну  допомо-
гу  слідчому  (фотографувати,  здійснювати  відеозапис  чи 
складати плани) варто доручити інспектору-криміналісту.

Під час проведення огляду місця події слідчий може ско-
ристатися такими загальними тактичними прийомами: 1) зі-
ставлення первинних відомостей і обстановки на місці події; 
2) аналіз окремих слідів на місці події; 3) моделювання події, 
що сталася,  і зіставлення цієї моделі з реальною картиною 
місця події; 4) аналіз ознак знищення слідів злочину; 5) за-
лучення до огляду осіб, які повідомили про злочин [8, с. 26].

На робочому етапі огляду місця події слідчий повинен:
–  визначити  межі  території,  яка  підлягатиме  огляду 

(дати  вказівку  огородити  її  в  разі  потреби  сигнальною 
стрічкою);

– визначити точку  (місце),  з  якої буде розпочинатися 
огляд, і обрати потрібний метод огляду (спосіб пересуван-
ня місцем події);

– дати вказівку провести фотозйомку (спочатку орієн-
туючу й  оглядову,  а  потім  –  вузлову  та  детальну)  або ж 
здійснювати безперервний відеозапис огляду;

–  провести  спочатку  статичний,  а  потім  динамічний 
огляд місця події, ужити заходів для пошуку слідів злочи-
ну (до них належать самі ЛЗ, обладнання для їх виробни-
цтва, виготовлення чи упакування, документи);

– зафіксувати обстановку місця події, хід огляду, вияв-
лені сліди злочину шляхом детального опису в протоколі 
місця  їх  виявлення,  їхніх  характерних  (ідентифікуючих) 
ознак;

–  у  разі  потреби  дати  роз’яснення  учасникам  огляду 
місця події щодо виявлених слідів злочину чи звернутися 
з таким проханням до спеціаліста;

– вилучити й упакувати виявлені сліди злочину.
Як  свідчить  практика,  слідчі  допускають  певні  про-

рахунки  під  час  визначення  меж  огляду  місця  події. 
У нашому випадку типовими місцями огляду можуть бути 
різноманітні приміщення (аптеки, аптечні кіоски (де фаль-
сифіковані чи заборонені ЛЗ розповсюджувалися), склади, 
ангари,  цехи  (де  такі ЛЗ  вироблялися,  виготовлялися  чи 
зберігалися)).  Рідше  місцем  огляду  може  бути  приватна 
квартира  чи  інше  приватне  володіння  особи  (гараж,  по-
гріб,  сарай). Трапляються  ситуації,  коли необхідно огля-
дати  транспортні  засоби,  якими  ці  ЛЗ  транспортуються. 
У таких випадках значно легше забезпечувати охорону міс-
ця події та слідів злочину, не допускати туди сторонніх осіб. 
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Однак необхідно обов’язково вирішити питання про безпе-
рервну фіксацію ходу огляду місця події. Такої рекоменда-
ції варто дотримуватися, оскільки в подальшому (після за-
кінчення огляду місця події) потрібно складати клопотання 
до слідчого судді, щоб дотримати вимоги ч. 3 ст. 233 КПК 
України. 

У будь-якому разі варто дотримуватися загальних реко-
мендацій щодо огляду місця події, розроблених криміналіс-
тикою. Наведемо кілька рекомендацій, що можуть стати в 
нагоді слідчому.

У разі  огляду невеликого приміщення  (кіоску, магази-
ну), де отруйні, сильнодіючі чи фальсифіковані ЛЗ зберіга-
лися та збувалися, можна порекомендувати ексцентричний 
метод огляду (рух по спіралі від центру до периферії). У та-
кому  разі  слідчий  за  початкову  точку  (центр  місця  події) 
обирає  місце,  де  знаходяться  вищевказані  ЛЗ.  Крім  того, 
уважно оглядається вітрина, на якій також може знаходити-
ся частина таких ЛЗ, і підсобне приміщення. Також слідчий 
повинен вирішити питання щодо пошуку відповідних до-
кументів, які свідчать про надходження до цієї торгівельної 
точки певних ЛЗ і їх продаж (наприклад, накладних і чеків). 
Вони можуть міститися як у касовому апараті, так і в нако-
пичувальних папках, що знаходяться в аптеці.

Якщо місцем події є досить велике приміщення, де ЛЗ 
вироблялися, виготовлялися чи зберігалися  (цехи, ангари, 
склади),  слідчому  доцільно  використати  лінійний  метод 
огляду, тобто визначити умовну лінію й рухатися по ній від 
одного кінця приміщення до іншого. Це дасть можливість 
описати все устаткування, що знаходиться в приміщенні, а 
також  самі ЛЗ. Варто пам’ятати, що документи щодо об-
ладнання та ЛЗ можуть знаходитися як в оглянутому при-
міщенні, так і в окремій кімнаті чи взагалі в приміщенні за 
іншою адресою.

Під час огляду транспортного засобу, яким транспорту-
ються ЛЗ, огляд варто розпочати  із салону транспортного 
засобу, оскільки там можуть знаходитися відповідні доку-
менти на товар, і слідчий одразу зможе уявити, з якими ЛЗ 
він має справу. Крім того, це займе менше часу, а самі тран-
спортовані ЛЗ будуть знаходитися як вантаж у  закритому 
вигляді. Потім слід оглянути сам вантаж. Слідчому в цьому 
разі варто пам’ятати, що під час перевезення тих чи інших 
ЛЗ перевірник повинен ураховувати їх фізичні та фізико-хі-
мічні властивості. Кожне вантажне місце повинне маркува-
тися позначеннями «Обережно», «Берегти від нагрівання», 
«Боїться холоду», «Скло», «Верх» тощо. Для більшості ЛЗ 
під час транспортування є важливим дотримання певного 
режиму  температури  та  вологості. Цю  інформацію  також 
потрібно відображати в протоколі огляду, а перед відкрит-
тям  транспортних  вантажів проконсультуватися  зі  спеціа-
лістом щодо дотримання заходів безпеки.

Зважаючи на доволі різноманітні види ЛЗ, хочемо запро-
понувати орієнтовний алгоритм їх опису в протоколі: 1) ука-
зується  вид  продукції  (таблетка,  капсула,  драже,  порошок, 
рідина, мазь), її кількість, колір і розмір (якщо це таблетки); 
2) указується вид упаковки: скло (флакон, банка, ампула, кар-
тридж, шприц у спецпакеті); полімерний матеріал; блістерна 
упаковка  (із ПВХ  і  алюмінієвої фольги  чи  тільки фольги);  
3) указується інформація про маркування ЛЗ (яка міститься 
на первинній і вторинній упаковках): назва ЛЗ; маса, об’єм, 
концентрація чи кількість одиниць ЛЗ; номер серії препара-
ту; дата закінчення терміну придатності; найменування ви-
робника тощо; 4) указується наявність чи відсутність листка-
вкладення з інформацією для пацієнта.

Під час проведення огляду місця події слідчий повинен 
звернути увагу на наявність камер спостереження (якщо це 
кіоск чи магазин), відмітити це в протоколі огляду. У по-
дальшому доцільно в найкоротші строки вирішити питання 
про тимчасовий доступ до документів (записів із камер спо-
стереження), а протокол огляду місця події буде підставою 
для складання такого клопотання.

Також  рекомендується  залучати  понятих  до  окремих 
дій під час огляду місця події  (це  забезпечує відкладення 
інформації про участь в огляді в їхній пам’яті), а також спо-
стерігати  за поведінкою особи,  у присутності  якої  прово-
диться огляд.

На завершальному етапі огляду місця події підбивають-
ся підсумки й оцінюються отримані результати з метою пе-
ревірки того, чи всі завдання огляду виконані. Це дає змогу 
слідчому ліквідувати недоліки огляду, які згодом не можна 
буде виправити. У цей час слідчий здійснює такі дії: 1) за-
вершує складання протоколу, за необхідності складає план 
чи схему; 2) перевіряє, чи всі виявлені ЛЗ та інші речі опи-
сані в протоколі; 3) упаковує вилучені ЛЗ та інші речі й до-
кументи; 4) уживає заходів для збереження тих об’єктів, що 
мають доказове значення, але їх неможливо чи недоцільно 
вилучати з місця події; 5) ознайомлює зі змістом протоколу 
огляду його учасників  і вживає заходів щодо задоволення 
заяв і прийняття зауважень, які від них надійшли [9, с. 314].

Хід  і  результати проведення огляду місця події фіксу-
ються  в  протоколі.  Це  відбувається  паралельно  з  прове-
денням  самого  огляду.  Тут  не  зайвим  буде  навести  слова 
І.М. Якимова про те, що мало під час огляду виявити важ-
ливе й потрібне для справи, необхідно ще й  закріпити та 
зберегти все побачене та знайдене під час огляду в зовніш-
ніх формах, що дасть правильне й точне уявлення кожному, 
хто за такими формами повинен ознайомитися з результата-
ми огляду [10, с. 412].

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, під час 
проведення цієї слідчої (розшукової) дії мають право роби-
ти заяви та зауваження, що підлягають обов’язковому зане-
сенню в протокол. Протокол підписують усі учасники, які 
брали участь у проведенні огляду та зазначені у вступній 
частині протоколу. Крім того,  слідчий уживає  заходів для 
належного оформлення додатків до протоколу огляду (скла-
дання планів, фототаблиці тощо).

Досліджувана процесуальна дія спрямована на безпосе-
реднє виявлення та фіксацію обстановки місця події, слідів 
злочину й інших фактичних даних, що мають значення для 
встановлення  обставин  учинення  злочину.  Ефективність 
огляду місця події під час розслідування злочинів у сфері 
обігу лікарських засобів зумовлена такими факторами: сво-
єчасним виїздом на місце події СОГ, кваліфікованими діями 
слідчого та залучених спеціалістів, суворим дотриманням 
вимог кримінального процесуального законодавства та ви-
користанням розроблених криміналістикою рекомендацій.

Тактичні прийоми, які слідчий може застосувати під час 
проведення огляду місця події, зумовлюються конкретною 
слідчою ситуацією. У переважній більшості випадків міс-
цем події є приміщення, тому, на наш погляд, доречно за-
стосовувати концентричний або лінійний методи огляду. Не 
менш важливим для ефективного проведення такого огляду 
є залучення відповідного спеціаліста та використання тех-
нічних засобів фіксації. Самі ж відомості, що будуть отри-
мані під час огляду місця події, можуть бути використані 
різнопланово (для побудови версій, розшуку особи злочин-
ця, планування подальших слідчих (розшукових) дій).
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ОбСТаВиНи, ЩО ПідлягаЮТь дОкаЗУВаННЮ 
У кРиМіНальНОМУ ПРОВаджЕННі ЩОдО ЮРидиЧНОЇ ОСОби

CIRCUMSTANCES SUBJECT TO PROOF OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
ON THE LEGAL ENTITY

Панченко О.В.,
здобувач кафедри кримінального процесу

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

У статті здійснюється науковий аналіз обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо юридичної особи. 
На підставі відповідного дослідження надаються пропозиції про внесення змін до чинного кримінального процесуального законодавства 
з метою підвищення його дієвості.

Ключові слова: юридична особа, щодо якої здійснюється кримінальне провадження; обставини, що підлягають доказуванню у кри-
мінальному провадженні щодо юридичної особи.

В статье осуществляется научный анализ обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве в отношении юри-
дического лица. На основании соответствующего исследования высказываются предложения о внесении изменений в действующее 
уголовное процессуальное законодательство с целью повышения его эффективности.

Ключевые слова: юридическое лицо, в отношении которого осуществляется уголовное производство; обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию в уголовном производстве в отношении юридического лица.

The purpose of criminal procedural knowledge is to obtain information about circumstances that are subject to proof in criminal proceedings.
What is important is that during the proceedings, competent state bodies and persons from all flow of information about the properties, status, 

features of the object of cognition highlight the most important legally significant information about the facts, the amount of which should be suf-
ficient to solve the tasks of criminal proceedings. The essence of such circumstances is the subject of evidence, which is defined in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine.

Facts and circumstances analysis what is the subject to be proven in a criminal proceeding concerning a juridical person gives grounds for 
concluding that it is necessary to distinguish in the theory of criminal procedural law such a kind of subject of proof as a “special-derivative” inher-
ent in a criminal proceeding concerning juridical person. It is special because it differs from the content and range of circumstances to be proved 
in this type of proceedings, compared with the general one. Derivative – because the need for its formation depends entirely on the presence of 
a criminal offense in the actions of the authorized individual and the lack of grounds for closing the criminal proceedings against her.

System analysis of the provisions of the criminal and criminal procedural laws makes it possible to distinguish the elements of the subject of 
evidence in a criminal proceeding against a legal entity, which should be consolidated in a separate article of the Criminal Procedural Code of 
Ukraine: “Circumstances to be established in a criminal proceeding against the juridical person”.

Key words: juridical person against whom are applied the criminal proceeding; facts what are the subject of proof in criminal proceeding 
against juridical person.

Метою кримінального процесуального пізнання є одер-
жання відомостей про обставини, які підлягають доказуван-
ню  у  кримінальному  провадженні.  Важливо,  щоб  під  час 
судочинства компетентні державні органи та особи з усього 
потоку інформації про властивості, стан, особливості об’єкту 
пізнання виділяли найбільш важливі юридично значущі ві-
домості про факти, обсяг яких має бути достатнім для вирі-
шення завдань кримінального провадження. Сутність таких 
обставин  складає  предмет  доказування,  який  визначається 
у  Кримінальному  процесуальному  кодексі  України  (далі  – 
КПК України).

Виокремлення  та  оцінка  обставин,  що  підлягають  до-
казуванню у кримінальному провадженні щодо юридичної 
особи, є актуальною з погляду науки та потреб практики.

Питання предмету доказування та його специфіки у різ-
них видах кримінального провадження було та залишається 
предметом дослідження багатьох вчених. Актуальність про-
ведених пошуків важко переоцінити. Однак постійні зміни 
у кримінальному та кримінальному процесуальному законо-
давстві, поява нових видів проваджень у рамках криміналь-

ного судочинства потребують окремого наукового осмислен-
ня сутності та змісту обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні, зокрема щодо юридичних осіб.

Проблематиці  предмета  доказування  приділяли  увагу 
такі юристи, як: О.В. Баганець, В.В Вапнярчук, Ю.М. Гро-
шевий,  В.П.  Гмирко,  В.С.  Зеленецький,  М.М.  Михеєнко, 
М.А.  Погорецький,  В.О.  Попелюшко,  С.М.  Стахівський, 
М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллін, М.Є. Шумило та ін.

Метою  та  завданням  статті  є  виокремлення  обставин, 
що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 
щодо юридичної особи.

Загальновизнаним у наукових колах є той факт, що піз-
нання  у  кримінальному  судочинстві  здійснюється  за  до-
помогою  кримінально-процесуального  доказування,  яке 
за  своєю  гносеологічною  суттю  є  різновидом  людського 
пізнання дійсності  [1, с. 9; 2, с. 296]. «Воно не є науковим 
у тому розумінні, що не ставить собі за мету пізнання законо-
мірностей розвитку природи й суспільства, але в плані вста-
новлення окремих фактів, явищ дійсності має багато спіль-
ного з науковим пізнанням. У кримінально-процесуальному  
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доказуванні як пізнавальній діяльності застосовуються (зви-
чайно, з урахуванням його особливостей) усі закони і катего-
рії діалектичної і формальної логіки. Ця специфіка зумовле-
на передусім об’єктом, завданням і засобами пізнання, колом 
його суб’єктів, процесуальними строками і процесуальною 
формою» [3, с. 115–116].

Для всебічного з’ясування обставин кримінального пра-
вопорушення  на  законодавчому  рівні  встановлений  орієн-
тир, а саме перелік обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні (предмет доказування), з метою 
вирішення завдань кримінального судочинства.

Багатьма юристами на дослідницькому рівні вже давно 
обґрунтована теза, що у кримінальному процесі існує де-
кілька видів предмета доказування, які відрізняються один 
від одного за такими критеріями, як: структура, зміст фак-
тів та обставин, які його складають, правових наслідків, 
що наступають внаслідок винесення рішення по суті тощо 
[4, с. 49; 5, с. 59–63].

З’ясування  місця  предмета  доказування щодо юридич-
ної особи в системі обставин, що підлягають доказуванню 
у кримінальному судочинстві, дасть можливість визначитися 
з його структурою та змістом, послідовністю встановлення 
обставин, що підлягають встановленню у даному виді прова-
джень, їх характеристикою. Результати цієї роботи дозволять 
виокремити об’єкт,  завдання,  засоби пізнання та його про-
цесуальні особливості.

Як вже зазначалося у попередніх наукових працях авто-
ра, предмет доказування у кримінальному провадженні щодо 
юридичної  особи має  дещо  відмінну,  порівняно  з  іншими, 
визначеними на теоретичному рівні видами предмета дока-
зування, правову природу. З одного боку, він має похідний 
характер, оскільки обставини, що складають його зміст, по-
чинають встановлюватися лише за наявності ознак певного 
кримінального правопорушення в діях уповноваженої особи 
юридичної особи і автоматично припиняють у разі закриття 
кримінального провадження щодо неї. З  іншого,  існування 
підстав притягнення до кримінальної відповідальності упо-
вноваженої особи юридичної особи є передумовою доказу-
вання додаткових, порівняно зі ст. 91 КПК України, обставин 
[6, с. 136–139].

Зазначене  твердження  дало  підстави  зробити  висновок 
про  необхідність  виділення  в  теорії  кримінального  проце-
суального права такого різновиду предмета доказування, як 
«спеціально-похідний»,  що  притаманний  кримінальному 
провадженню  щодо  юридичної  особи.  Він  є  спеціальним, 
оскільки відрізняється  змістом та колом обставин, що під-
лягають доказуванню у цьому виді проваджень, порівняно 
із загальним. Похідним – тому що необхідність його форму-
вання  повністю  залежить  від  наявності  складу  криміналь-
ного правопорушення в діях уповноваженої фізичної особи 
та відсутності підстав закриття кримінального провадження 
щодо неї.

З’ясування  характеру  предмета  доказування  у  кримі-
нальному  провадженні  щодо  юридичної  особи  логічно 
підштовхує  до  визначення  та  аналізу  обставин,  що  під-
лягають доказуванню у ньому. Вирішення цього завдання 
дозволить  окреслити  напрямки  пізнавальної  діяльності 
суб’єктів  кримінального  провадження,  розробити  прак-
тичні  рекомендації,  спрямовані  на  підвищення  дієвості 
досудового розслідування та судового провадження щодо 
юридичної особи. Відповідні юридичні висновки робити-
мемо, резюмуючи, що в діях уповноваженої особи юри-

дичної  особи  є  ознаки  кримінального  правопорушення, 
передбаченого ст. 96-3 КК України, відомості про яке вне-
сено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і за яким 
слідчий  та  прокурор  здійснюють  доказування  обставин, 
передбачених ст. 91 КПК України для даного виду право-
порушень.

Системний  аналіз  положень  кримінального  та  кримі-
нального  процесуального  законів  дає  можливість  виокре-
мити такі елементи предмета доказування у кримінальному 
провадженні щодо юридичної особи, які, на наш погляд, до-
цільно закріпити в окремій статті КПК України. Вона пови-
нна мати назву: «Обставини, що підлягають встановленню 
у  кримінальному  провадженні щодо юридичної  особи»  та 
такий зміст:

«Під  час  досудового  розслідування  та  судового  розгля-
ду  в  кримінальному  провадженні  щодо  юридичної  особи, 
крім  обставин,  передбачених  ст.  91  цього  Кодексу,  також 
з’ясовуються:

1) організаційно-правова форма юридичної особи;
2)  повноваження  особи,  яка  діяла  від  імені юридичної 

особи;
3) обставини, які підтверджують, що уповноважена осо-

ба: вчинила злочини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК Укра-
їни, від імені юридичної особи; злочини, передбачені п. 1, 4 
ч. 1 ст. 96-3 КК України, від імені та в інтересах юридичної 
особи; не забезпечила виконання покладених на неї законом 
або установчими документами юридичної особи обов’язків 
щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до 
вчинення будь-якого зі злочинів, передбачених ч. 2 ст. 96-3 
КК України;

4) ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою 
злочину, ступінь здійснення злочинного наміру;

5) характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана 
або могла бути отримана юридичною особою;

6) вжиті юридичною особою заходи для запобігання кри-
мінальному правопорушенню;

7) обставини, що є підставою для звільнення юридичної 
особи  від  застосування  заходів  кримінально-правового  ха-
рактеру чи закриття кримінального провадження;

8) майновий стан юридичної особи.
Для комплексного розуміння змісту предмета доказуван-

ня у кримінальному провадженні щодо юридичної особи об-
ставини, що його складають, доцільно поділити на дві групи:

а) обставини, що є підставою застосування до юридич-
них осіб заходів кримінально-правового характеру за наяв-
ності складу злочину в діях уповноваженої особи юридичної 
особи. До них, відповідно до запропонованої редакції статті 
(«Обставини, що підлягають встановленню у кримінально-
му провадженні щодо юридичної особи»), слід віднести ті, 
які зазначені у п. 1–3. Відсутність будь-якої з них унемож-
ливлює застосування до юридичної особи такого виду відпо-
відальності та робить зайвим доказування наступних, окрес-
лених у п. 4–7.

б)  обставини,  які  підлягають доказуванню  з метою ви-
значення виду та розміру заходу кримінально-правового ха-
рактеру, що застосовується до юридичної особи (п. 4–7). Їх 
встановлення дозволить суду обрати найбільш доцільну та 
справедливу міру відповідальності для юридичної особи.

Виокремлення обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні щодо юридичної особи, є пере-
думовою з’ясування їх змісту з метою уніфікованого сприй-
няття правозастосовниками.
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діяльНіСТь ПРОкУРОРа – ПРОцЕСУальНОгО кЕРіВНика Під ЧаС ЗакРиТТя 
кРиМіНальНОгО ПРОВаджЕННя У ЗВ’яЗкУ З РЕабіліТУЮЧиМи ПідСТаВаМи

THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR AT THE CLOSURE OF CRIMINAL 
PROCEEDINGS IN CONNECTION WITH REHABILITATION GROUNDS

Пащенко к.і.,
аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проведено дослідження теоретичних і практичних проблем діяльності прокурора під час закриття кримінального проваджен-
ня у зв’язку з реабілітуючими підставами (встановлення відсутності події кримінального правопорушення, встановлення відсутності в 
діянні складу кримінального правопорушення, невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання 
можливостей їх отримати). Проведено системний аналіз судової практики з метою виявлення типових помилок – тих, що допускаються 
прокурорами під час закриття кримінальних проваджень за вищевказаних підстав, та тих, що лишаються поза увагою прокурорів – про-
цесуальних керівників під час перевірки законності та обґрунтованості винесення слідчими постанов про закриття кримінальних про-
ваджень.

Ключові слова: кримінальне провадження, прокурор, досудове розслідування, процесуальне керівництво, закриття кримінального 
провадження, реабілітуючі підстави, скасування постанови.

В статье проведено исследование теоретических и практических проблем деятельности прокурора при закрытии уголовного про-
изводства в связи с реабилитирующими основаниями. Проведен системный анализ судебной практики с целью выявления типичных 
ошибок – тех, которые допускаются прокурорами при закрытии уголовных производств на вышеуказанных основаниях, и тех, которые 
остаются без внимания прокуроров – процессуальных руководителей при проверке законности и обоснованности вынесения следовате-
лем постановления о закрытии уголовных производств.

Ключевые слова: уголовное производство, прокурор, досудебное расследование, процессуальное руководство, закрытие уголов-
ного производства, реабилитирующие основания, отмена постановления.

The article analyzes theoretical and practical problems of the prosecutor’s activity in closing criminal proceedings in connection with rehabili-
tating grounds (establishing the absence of a criminal offense, establishing the absence of a criminal offense in the act, not establishing sufficient 
evidence to prove the guilt of a person in court and exhausting their possibilities get). In addition, a systematic analysis of judicial practice was 
carried out in order to identify typical mistakes made by prosecutors both when closing criminal proceedings on the basis of the above-mentioned 
grounds and those that are left out of the attention of prosecutors – procedural executives in checking the legality and justification of issuing 
investigators rulings on the closure of criminal proceedings.

When writing the article, the author came to the conclusion that the task of the prosecutor – the procedural supervisor at the stage of closing 
criminal proceedings in connection with rehabilitating grounds, regardless of the form of his activity (as when checking the legality and validity of 
the closure of criminal proceedings by the investigator and during an independent passing by the prosecutor the relevant resolution) is a thorough 
examination by the prosecutor of the materials of the criminal proceedings in order to provide a legal assessment of the existence of grounds for 
its closure. In case of self-ruling on the closure of criminal proceedings, it is also necessary to pay attention to its proper motivation and substan-
tiation, which should certainly correspond to the materials of the proceedings.

Key words: criminal proceedings, prosecutor, pre-trial investigation, procedural guidance, closure of criminal proceedings, rehabilitation of 
grounds, abolition of the resolution.

Відповідно до положень Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі – КПК України), прокурор у здій-
сненні нагляду за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі процесуального керівни-
цтва досудовим розслідуванням уповноважений приймати 
процесуальні  рішення  у  випадках,  передбачених  цим Ко-
дексом, у т. ч. щодо закриття кримінального провадження, 
скасовувати  незаконні  та  необґрунтовані  постанови  слід-
чих.  Однак  у  практичній  діяльності  найбільша  кількість 
порушень закону спостерігається саме на етапі закінчення 
досудового  розслідування  у формі  закриття  кримінально-
го  провадження.  Необґрунтоване  закриття  кримінального 
провадження  шкодить  боротьбі  зі  злочинністю,  дозволяє 
винним уникнути відповідальності за вчинене кримінальне 
правопорушення і, звісно, порушує права та законні інтер-
еси потерпілих осіб. Актуальність обраної теми зумовлена 
необхідністю  теоретичного  дослідження  питання  діяль-
ності  прокурора  щодо  реалізації  даної  форми  закінчення 
досудового  розслідування  та  проведення  аналізу  судової 
практики і виявлення типових помилок, які допускаються 
прокурорами під час закриття кримінальних проваджень та 
які лишаються поза увагою останніх під час перевірки за-
конності та обґрунтованості винесення слідчими постанов 
про закриття кримінальних проваджень.

Дослідженню питання  закриття  кримінальних прова-
джень, в т. ч. у зв’язку з реабілітуючими підставами, у різні  

роки  присвятили  свої  праці  такі  науковці,  як  Г.В.  Рось, 
О.В. Капліна, М.С. Строгович, В.Т. Маляренко, А.Я. Дубин-
ський, В.М. Савицький, Ю.І. Азаров, О.О. Торбас, М.В. Ру-
денко та ін. Однак висвітлення вказаного питання саме в 
частині діяльності прокурора – процесуального керівника 
під час  закриття кримінального провадження у  зв’язку  з 
реабілітуючими підставами не проводилося, що викликає 
потребу у даному дослідженні. Окрім того, вважаємо, що 
на даний час відсутній системний аналіз судової практи-
ки з метою виявлення типових помилок, які допускають-
ся  прокурорами  під  час  закриття  кримінальних  прова-
джень на вищевказаних підставах, та тих, які лишаються 
поза  увагою  прокурорів  –  процесуальних  керівників  під  
час  перевірки  законності  та  обґрунтованості  винесення 
слідчими  постанов  про  закриття  кримінальних  прова-
джень.

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних 
проблем діяльності прокурора під час закриття криміналь-
ного провадження у зв’язку з реабілітуючими підставами.

М.Є. Шумило  зазначає,  що  реабілітація  –  це  понов-
лення у правах і відновлення репутації осіб, які безвинно 
зазнали  репресій  або  були  неправомірно  притягнені  до 
кримінальної,  адміністративної  чи  дисциплінарної  від-
повідальності.  Остання  ж  поєднується  з  компенсацією 
(відшкодуванням)  завданих  цим  особам  матеріальних  і 
моральних збитків [1, с. 244].
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Якщо ми говоримо про реабілітуючі підстави закрит-
тя кримінального провадження, слід виходити з того, що 
особа  не  вчинила  протиправного  діяння,  передбаченого 
кримінальним законом, і має право на реабілітацію. Під-
стави  закриття кримінального провадження,  які  свідчать 
про повну невинуватість особи у вчиненні кримінального 
правопорушення, що їй інкримінується, тягнуть за собою 
зняття з неї підозри, відновлення її доброго імені, гідності 
та репутації, а також відшкодування (компенсацію) шкоди, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органу,  що  здійснює  оперативно-розшукову  діяльність, 
досудове розслідування, прокуратури або суду відповідно 
до ст. 130 КПК України, належать до реабілітуючих.

Слідчий  або  прокурор,  у  разі  закриття  криміналь-
ного  провадження  за  однією  з  реабілітуючих  підстав, 
зобов’язані  роз’яснити  особі  порядок  поновлення  її  по-
рушених прав і свобод та відшкодування завданої шкоди. 
Підстави  і  порядок  відшкодування  шкоди  визначаються 
Законом  України  «Про  порядок  відшкодування  шкоди, 
завданої  громадянинові  незаконними  діями  органів,  що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів до-
судового розслідування, прокуратури і суду» [2].

В юридичній літературі  і у практиці діяльності орга-
нів, які проводять досудове розслідування, реабілітуючи-
ми підставами вважаються:

– встановлення відсутності події кримінального право-
порушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України );

– встановлення відсутності в діянні складу криміналь-
ного правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України);

– невстановлення достатніх доказів для доведення ви-
нуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отри-
мати (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України) [3].

Незалежно від того, яка з вищевказаних обставин ста-
ла  підставою  для  закриття  кримінального  провадження, 
прийняття такого рішення не дає приводу вважати особу 
залишеною під підозрою та повністю її реабілітує.

Під час закриття кримінального провадження на під-
ставі  невстановлення  достатніх  доказів  для  доведення 
винуватості  особи  у  суді  і  вичерпання  можливостей  їх 
отримати  провадження  в  цілому  не  закінчується,  а  про-
довжується  з  метою  встановлення  винного  у  вчиненні 
кримінального правопорушення. Однак винятком  із цьо-
го правила має бути ситуація, коли з обставин справи ви-
ключається можливість вчинення розслідуваного злочину 
іншою особою.

Надалі  ми  перейдемо  до  більш  детального  розгляду 
кожної  з  реабілітуючих  підстав  закриття  кримінально-
го  провадження  та,  відповідно,  особливостей  діяльності 
прокурора на етапі закриття кримінального провадження 
із зазначених підстав.

Однією  з  реабілітуючих  підстав  закриття  криміналь-
ного провадження є відсутність події кримінального пра-
вопорушення  (п.  1  ч.  1  ст.  284  КПК  України).  Вказана 
підстава означає, що події,  які  сталися,  спочатку розгля-
далися як суспільно небезпечне діяння людини, однак по-
тім було встановлено, що подія сталася незалежно від волі 
людини або ж взагалі не відбулася, проте суспільно небез-
печні наслідки настали. Встановлену наявність суспільно 
небезпечного  діяння  особи,  припущення  про  існування 
якого було причиною виникнення кримінально-правового 
конфлікту, слід вважати подією кримінального правопору-
шення для кримінального провадження як предмета його 
діяльності.

Вважається, що закриття кримінального провадження 
за  відсутності  події  правопорушення  має  застосовувати-
ся, якщо: під час досудового розслідування встановлено, 
що не було самого факту, для розслідування якого розпо-
чато  кримінальне  провадження  (наприклад,  було  помил-
кове або завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 
кримінального правопорушення); встановлено, що подія, 
про  яку  було  повідомлено  заявником,  мала  місце,  проте 

її визнання кримінальним правопорушенням неможливе, 
оскільки вона була не результатом дій людини, а явищем 
природи (стихійного лиха, фізіологічних процесів тощо); 
встановлено, що подія відбулася, однак не була криміналь-
ним правопорушенням, оскільки пов’язана з діями потер-
пілого, а не сторонніх осіб (самогубство, нещасні випадки 
на виробництві тощо) [4, с. 262].

Слід  зауважити,  що  закриття  кримінального  прова-
дження  за  відсутності  події  кримінального  правопору-
шення є обов’язком, а не правом уповноваженої особи, яке 
також надає можливість особі, права якої були порушені, 
вимагати  компенсацію  шкоди  у  порядку,  визначеному  
ст. 130 КПК України.

У  зв’язку  з  тим, що,  відповідно  до  положень  ст.  284 
КПК України, повноваженнями щодо закриття криміналь-
них проваджень на підставі п. 1 ч. 1 цієї статті належить 
слідчому,  діяльність  прокурора  в  даному  разі  зводиться 
лише до перевірки відповідної постанови на предмет за-
конності  та  обґрунтованості.  Прокурору  слід  звернути 
увагу на те, що мотивація постанови про закриття кримі-
нального провадження за відсутністю події кримінально-
го правопорушення повинна містити наведення доводів і 
доказів,  які  достовірно  свідчать  про  те, що подія  кримі-
нального  правопорушення  не  мала  місця  або  ж  вона  не 
доказана.

Таким чином, у постанові про закриття кримінального 
провадження за відсутністю події кримінального правопо-
рушення важливу роль відіграють фактичні мотиви при-
йнятого рішення [5, с. 152].

Під  час  доказування  мають  бути  встановлені  обстави-
ни,  які  належать  до  події  кримінального  правопорушення 
(злочину  чи  кримінального  проступку).  Адже  відомо,  що 
кожне кримінальне правопорушення – подія,  але не кожна 
подія – кримінальне правопорушення. Під час доказування 
обставин, які утворюють подію злочину, слід встановлювати 
передбачені нормою кримінального закону діяння, наслідки 
для матеріальних складів та наявність між ними причинно-
го зв’язку вчинення. Подія злочину розуміється як елементи 
об’єктивної сторони складу злочину, що відбуваються у пев-
ному часі та місці певним способом [6, с. 267–268].

Ми провели моніторинг ухвал суду, винесених внаслі-
док розгляду скарг учасників кримінального проваджен-
ня на постанови про закриття кримінальних проваджень 
на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, які розміщені в 
ЄДРСР. Основними підставами для скасування постанов 
про  закриття  кримінальних  проваджень,  постановлених 
за вищевказаною підставою, є неповнота проведення до-
судового  розслідування  (недослідження  усіх  обставин 
кримінального провадження, непроведення допитів свід-
ків, які були очевидцями події). Також слідчими суддями 
часто звертається увага на невиконання слідчим вказівок 
прокурора  –  процесуального  керівника  щодо  виконання 
слідчих  (розшукових) дій для повного  та неупереджено-
го виконання вимог КПК України, які є обов’язковими до 
виконання  (ухвала  Рівненського  міського  суду  у  справі 
№569/1859/16-к) [7].

Перейдемо  до  розгляду  наступної  реабілітуючої  під-
стави.  Так,  згідно  з  п.  2  ч.  1  ст.  284 КПК України,  кри-
мінальне  провадження  може  бути  закрите  у  зв’язку  з 
відсутністю в діянні особи складу кримінального право-
порушення. Тобто, відсутність хоча б одного з елементів 
складу кримінального правопорушення: об’єкта, суб’єкта, 
об’єктивної чи суб’єктивної  сторони є достатнім для  за-
криття  кримінального  провадження  за  цією  підставою 
(окрім випадків визнання особи неосудною або недосяг-
нення віку кримінальної відповідальності). У такому разі 
законодавець, виходячи з положень кримінального та кри-
мінального  процесуального  законодавства,  підкреслює 
неможливість  проведення  досудового  розслідування  та 
обов’язок  уповноваженого  органу  закрити  провадження. 
Деякі науковці відносять до цієї підстави також і непри-
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четність особи до злочину. Тобто, у цій підставі йдеться 
про склад кримінального правопорушення, а не про саме 
кримінальне  правопорушення.  Однак  положення  КК 
України не містять визначення поняття складу криміналь-
ного правопорушення. Склад злочину, згідно із загально-
прийнятою теоретичною моделлю, означає наявність у ді-
янні сукупності чотирьох елементів: об’єкта, об’єктивної 
сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України слід закривати 
кримінальні провадження і за наявності деяких обставин, 
передбачених у КК України. Зокрема, такою обставиною 
є малозначність вчиненого особою діяння. Відповідно до 
положень  ч.  2  ст.  11 КК України,  не  є  злочином дія  або 
бездіяльність, яка, хоча формально і містить ознаки будь-
якого  діяння,  передбаченого  КК  України,  але  через  ма-
лозначність  не  становить  суспільної  небезпеки  [8].  Так, 
у  практичній  діяльності  поширеними  є  випадки  надхо-
дження до правоохоронних органів повідомлень про вчи-
нення кримінальних правопорушень – зокрема крадіжок, 
відповідальність  за вчинення яких передбачена нормами  
ст. 185 КК України. Щоб розпочати досудове розслідуван-
ня, слідчому достатньо інформації, яку надав потерпілий, 
про те, що невстановлена особа вчинила (або ж особа, на 
яку  вказує  потерпілий)  таємне  викрадення  його  майна. 
Однак,  у  рамках  проведення  досудового  розслідування, 
для  встановлення  розміру  заподіяної  потерпілим  шкоди 
призначається  проведення  товарознавчої  експертизи,  за 
результатами  якої  встановлюється, що  вартість  викраде-
ного майна є нижчою, ніж розмір майнової шкоди, яку має 
заподіяти правопорушник для того, щоб існувала підстава 
притягнення його до кримінальної відповідальності. Слід-
чий,  прокурор має  прийняти  рішення  про  закриття  кри-
мінального  провадження  саме  на  підставі  встановлення 
відсутності складу кримінального правопорушення. Така 
наукова позиція пояснюється тим, що наявність суспільно 
небезпечного наслідку, а саме заподіяння потерпілому ма-
теріальної шкоди у розмірі, визначеному чинним законо-
давством, є обов’язковою ознакою такого елемента складу 
кримінального  правопорушення,  як  об’єктивна  сторона. 
У  процесуальному  рішенні  про  закриття  кримінального 
провадження у разі встановлення відсутності складу кри-
мінального правопорушення на підставі малозначності ді-
яння  слідчий,  прокурор повинні  обов’язково посилатися 
як на ч. 2 ст. 11 КК України, так і на п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК 
України.

Окрім цього, до таких обставин належать: заздалегідь 
не обіцяне приховування злочину членами сім’ї чи близь-
кими  родичами  особи,  яка  вчинила  злочин,  коло  яких 
визначається законом (ч. 2 ст. 396 КК України),  імунітет 
свідка (ч. 2 ст. 385 КК України, ст. 69 КПК України), до-
бровільна відмова особи від вчинення злочину (ч. 2 ст. 17, 
ч. 1, ч. 2 ст. 31 КК України).

У  науковій  літературі  висловлено  думку,  що  за  ви-
щевказаним  пунктом  слід  закривати  кримінальні  прова-
дження й у разі встановлення таких обставин, що виклю-
чають  злочинність діяння  (які передбачені розділом VIII 
КК України), але стаття, яка б передбачала застосування 
зазначених підстав у КПК України, відсутня. Як слушно 
зауважив Л.М. Лобойко, необхідно посилатися на п. 2 ч. 1  
ст. 6 КПК України (в редакції 1960 р.) та на конкретну стат-
тю КК України, яка передбачає відповідну обставину, що 
виключає кримінальне провадження у справі [9, с. 171].

Вважаємо,  що  в  КПК  України  має  бути  закріплена 
окрема  підстава  закриття  кримінального  провадження, 
яку слід сформулювати таким чином: «у разі встановлення 
обставин, що в силу закону України про кримінальну від-
повідальність  визнають  діяння правомірним». Таке фор-
мулювання не використовує термін «злочинність діяння» і 
тим самим не виключає можливості визнання законом про 
кримінальну відповідальність правомірним вчинення дій, 
які можуть містити ознаки кримінального проступку.

Діяльність прокурора – процесуального керівника під 
час закриття кримінального правопорушення на підставі 
п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України також зводиться до вивчення 
матеріалів кримінального провадження  з метою надання 
правової оцінки законності винесення відповідної поста-
нови  та  її  обґрунтованості. Отже,  прокурорам  слід мати 
на увазі, що відсутність складу кримінального правопору-
шення має місце, коли за результатами досудового розслі-
дування  достовірно  встановлено, що  діяння  мало місце, 
що воно вчинене конкретною особою, однак в силу ряду 
причин не підпадає під дію закону України про криміналь-
ну відповідальність.

Станом на  сьогодні  ряд проблемних питань  закриття 
кримінального  провадження  у  разі  встановлення  відсут-
ності у діянні складу кримінального правопорушення не 
отримали свого однозначного вирішення.

Досить  часто  у  практичній  діяльності  органів  досу-
дового  розслідування  зустрічаються  випадки  прийнят-
тя  слідчими  поліції  рішень  про  закриття  кримінального 
провадження  у формі  приватного  обвинувачення на під-
ставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, коли потерпілий або 
його представник відмовляються від обвинувачення доти, 
поки  особі,  яка  могла  вчинити  таке  кримінальне  право-
порушення, повідомляється про підозру. Такі порушення 
положень  кримінального  процесуального  законодавства 
допускаються слідчими та прокурорами – процесуальни-
ми керівниками свідомо. Так, мали місце випадки відмо-
ви потерпілого або його представника від обвинувачення 
за  вказаних  обставин.  У  цьому  разі  слідчий  самостій-
но,  порушуючи  положення  ч.  1,  3  ст.  284 КПК України, 
приймав процесуальне рішення на підставі п. 2 та 7 ч. 1  
ст. 284 КПК України. Натомість процесуальний керівник 
не  скасовував  такі  рішення  у  зв’язку  з  незаконністю  та 
необґрунтованістю, оскільки таким чином навантаження 
на останнього знижувалося. За таких обставин вважаємо, 
що слідчого слід наділити процесуальними повноважен-
нями щодо  прийняття  рішення  про  закриття  криміналь-
них проваджень на підставі п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України 
(звісно, коли жодній особі не повідомлялося про підозру), 
адже саме слідчий встановлює обставини кримінального 
провадження, безпосередньо сприймає всі докази, зазви-
чай першим дізнається про зазначену відмову потерпілого 
від підтримання обвинуваченого. Враховуючи викладене, 
до  абзацу 2  ч.  3  ст.  284 КПК України  слід  внести  зміни 
та викласти її у такій редакції: «Слідчий приймає поста-
нову про закриття кримінального провадження з підстав, 
передбачених п.1, 2, 4, 7 ч. 1 цієї статті, якщо в цьому кри-
мінальному провадженні жодній особі не повідомлялося 
про підозру» [10, с. 100].

З  ухвали  Харківського  районного  суду  Харківської 
області у справі № 635/4424/16-к вбачається, що О. звер-
нувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України, 
в якій просив скасувати постанову слідчого Харківського 
відділу поліції ГУ НП в Харківській області В. від 10 груд-
ня 2015 р. про закриття кримінального провадження, вне-
сеного  до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  за  
№ 12014220430002357  від  10  червня  2014  р.,  за  ознака-
ми  кримінального  правопорушення,  передбаченого  ч.  2 
ст.  125 КК України,  закритого  у  зв’язку  з  відсутністю  в 
діянні  складу  кримінального  правопорушення.  Слідчий 
суддя  ухвалив  скасувати  вищевказану постанову про  за-
криття кримінального провадження, виходячи з таких під-
став.  У  розумінні  вимог  кримінального  процесуального 
законодавства,  закриття  кримінального  провадження  за 
відсутністю в діянні складу злочину передбачає наявність 
самої події, у якої відсутні певні ознаки (обов’язкові еле-
менти конкретного складу) злочину. За таких обставин рі-
шення слідчого повинно містити вказівку на те, яке діяння 
мало місце (час, місце, спосіб та інші обставини вчинен-
ня кримінального правопорушення) та які ознаки складу 
кримінального правопорушення в діях конкретної  особи 
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відсутні. Слідчим вказані вимоги закону не виконані. Мо-
тивувальна частина постанови не містить обґрунтування 
прийнятого  рішення,  слідчим  не  надана  оцінка  показан-
ням  потерпілого  та  висновку  судово-медичної  експерти-
зи.  Резолютивна  частина  постанови  слідчого  також  не 
конкретизована, оскільки закриття кримінального прова-
дження за відсутністю конкретного складу кримінального 
правопорушення можливе  лише щодо певних  осіб,  яких 
слідчим не зазначено [11]. Окрім того, непоодинокою під-
ставою для скасування постанов про закриття криміналь-
них  проваджень,  винесених  на  підставі  п.  2  ч.  1  ст.  284  
КПК  України,  є  непроведення  слідчим  усього  спектру 
необхідних  слідчих дій для  встановлення усіх  обставин, 
на  які  вказував  у  поданій  скарзі  заявник,  якого  визнано 
потерпілим. Обов’язковість проведення таких слідчих дій 
обумовлена самим завданням кримінального проваджен-
ня. У постановах про закриття кримінального проваджен-
ня немає посилань на факти або докази, що спростовують 
відсутність кримінального правопорушення та вини осіб, 
стосовно  яких  подані  заяви  про  вчинення  злочину  (на-
приклад ухвала Приморського районного суду м. Одеси у 
справі № 522/11030/16-к).

Ще однією реабілітуючою підставою закриття кримі-
нального провадження є п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, від-
повідно до якого кримінальне провадження закривається 
у  разі  невстановлення  достатніх  доказів  для  доведення 
винуватості  особи  в  суді  та  вичерпання можливостей  їх 
отримання,  коли  особі  було  повідомлено  про  підозру  з 
урахуванням вимог КПК України, однак у процесі подаль-
шого  проведення  досудового  розслідування  слідчий  чи 
прокурор дійшов висновку, що зібраних ним доказів не-
достатньо для обвинувачення особи і всі можливості для 
збирання  додаткових  доказів  вичерпані.  Повноваження 
щодо  закриття  кримінального  провадження  за  вказаною 
підставою належать виключно прокурору.

Закриття кримінального провадження за п. 3 ч. 1 ст. 284  
КПК не можливе щодо кожної особи, яка «запідозрена» у 
вчиненні злочину – така особа не має процесуального ста-
тусу, не  є учасником кримінального провадження  з боку 
захисту. Закриття можливе лише щодо конкретного учас-
ника кримінального провадження – підозрюваного.

На  підтвердження  наданого  тлумачення  можна  на-
вести позицію законодавця, який у ч. 4 ст. 284 КПК надає 
слідчому право закривати кримінальне провадження лише 
за двома реабілітуючими підставами  (п.  1,  2 ч.  1  ст.  284 
КПК,  якщо в цьому кримінальному провадженні жодній 
особі не повідомлено про підозру), що також дає підста-
ву  зробити  висновок:  кримінальне  провадження  за  п.  3  
ч.  1  ст.  284  КПК  закривається,  якщо  особі  повідомлено 
про підозру.

Фактично, вищевказана підстава закриття криміналь-
ного  провадження  прийшла  на  зміну  такій  підставі  за-
криття кримінальної справи, як недоведеність участі об-
винуваченого  у  вчиненні  злочину  (яка  була  передбачена  
п. 2 ст. 213 КПК України 1960 р.).

Формулювання цієї підстави в кримінальному проце-
суальному законі піддавалось критиці науковцями. Йшло-
ся про те, що, хоча вказана підстава є реабілітуючою, од-
нак вже сама її назва містить у собі обвинувальний ухил. 
Застосування слова «обвинувачений» можливо тлумачити 
як те, що держава, хоч і відмовляється від кримінального 
переслідування  особи  з  подальшою  її  реабілітацією,  все 
одно  залишає  особу  в  статусі  обвинуваченого. Водночас 
така підстава повинна повністю виключати будь-які ваган-
ня щодо невинуватості особи, тож будь-які обмеження  її 
прав та  законних  інтересів неприпустимі. Тобто,  закрит-
тя  кримінального  провадження  за  цією  підставою  озна-
чає,  що  стосовно  особи  не  повинно  бути  висловлювань 
про можливість вчинення нею кримінального правопору-
шення  та,  відповідно,  її  неможливо  в  судовому  порядку 
визнати винною. Із самого формулювання такої підстави 

закриття  кримінального  провадження має  випливати  ви-
сновок, що  особа  не  вчиняла  кримінального  правопору-
шення.

Формулюючи у КПК України 2012 р. аналогічну під-
ставу для закриття кримінального провадження (п. 3 ч. 1 
ст. 284), незважаючи на широку критику, якої зазнало фор-
мулювання відповідної підстави у КПК України 1960 р., 
законодавець цілком виправдано уникнув використання у 
ній термінів «підозрюваний» чи «обвинувачений», однак 
не зняв проблему обвинувального ухилу в  її  змісті. Вка-
зане  формулювання  можливо  розуміти  як  таке,  що  осо-
ба,  щодо  якої  здійснювалося  кримінальне  провадження, 
причетна  до  вчинення  кримінального  правопорушення, 
але у зв’язку з тим, що органам досудового розслідуван-
ня не вдалося зібрати достатньої сукупності доказів, які б 
вказали на цю особу як на таку, що вчинила кримінальне 
правопорушення, а можливості  їх одержання вичерпали-
ся, слідчий, прокурор були вимушені закрити кримінальне 
провадження.

Законодавець,  використовуючи  такі  формулювання, 
фактично  передбачаючи  причетність  особи  до  вчинення 
кримінального правопорушення, допускає закриття кримі-
нального провадження у зв’язку з недостатністю обвину-
вальних доказів та відсутністю можливості їх одержання, 
що є недопустимим для тих підстав закриття криміналь-
ного провадження, які реабілітують особу.

Свого  часу В.М. Савицький  слушно  зауважував, що, 
якщо участь обвинуваченого у вчиненні злочину не дове-
дено,  це  означає, що  зібрано мало, можливо,  дуже мало 
доказів, але деякі докази все ж таки є. Термін «недоведе-
но» можна тлумачити по-різному, в т. ч. і як «не повністю 
доведено». Із зазначеного вбачається, що в деякій части-
ні  участь  обвинуваченого  у  вчиненні  злочину  доведено, 
але слідство  (з об’єктивних причин) не  змогло повністю 
довести його винуватість  і  тому було вимушене  закрити 
справу [12, с. 49].

З результатів  аналізу  сутності  та юридичної природи 
наявних у чинному кримінальному процесуальному зако-
нодавстві реабілітуючих підстав до закриття кримінально-
го провадження можемо зробити висновок, що підставою, 
передбаченою п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, охоплюються 
випадки надання правової оцінки діям конкретної особи за 
принципом презумпції невинуватості  (у разі ймовірності 
встановлення участі особи у вчиненні кримінального пра-
вопорушення)  або можливості  встановлення об’єктивної 
істини (у разі достовірності встановлення участі особи у 
вчиненні кримінального правопорушення), а не вирішен-
ня кримінального провадження по суті (за винятком вчи-
нення кримінального правопорушення, яке за своє специ-
фікою не могло бути вчинене іншою особою, наприклад, 
одержання неправомірної вигоди). Якщо за результатами 
досудового  розслідування  буде  достовірно  встановлено, 
що особа,  яка набула статусу підозрюваного, криміналь-
не  правопорушення,  яке  їй  інкриміноване,  не  вчиняла, 
це означає, що це кримінальне правопорушення вчинила 
інша особа (за винятком вказаних випадків).

Цікаво,  що  правові  норми,  аналогічні  зазначеним  
у п. 3 ч. 1 ст. 284 чинного КПК України, містилися у п. 2  
ст. 206 КПК УРСР від 13 вересня 1922 р., відповідно до якої 
«попереднє слідство підлягає припиненню <...> при недо-
статності зібраних по справі доказів для передачі справи 
стосовно особи до суду, залученої раніше до цієї ж справи 
в якості обвинуваченого» та у п. 2 ст. 197 КПК УРСР від 
20 липня 1927 р., у якій йшлося про закриття криміналь-
ної справи «при недостатності зібраних по справі доказів 
для  передачі  справи  стосовно  обвинуваченого  до  суду».  
Вчені-процесуалісти того часу також висловлювали чис-
ленні критичні зауваження з приводу таких формулювань 
[13, с. 43–44].

Однак  відкритим  залишається питання,  чому  законо-
давці  у  формуванні  системи  підстав  до  закриття  кримі-
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нального провадження у чинному КПК України залишили 
суперечливу правову конструкцію «невстановлені достат-
ні  докази для доведення  винуватості  особи»,  тим  самим 
залишаючи без відповіді і питання про те, за якою з реабі-
літуючих підстав слід закривати кримінальне проваджен-
ня, коли після повідомлення особі про підозру достовірно 
встановлено, що особа не вчиняла кримінальне правопо-
рушення.

Вважаємо, що у даному разі (непричетності особи до 
вчинення  злочину)  кримінальне провадження має  закри-
ватися саме на підставі невстановлення достатності дока-
зів для доведення вини, а не відсутності складу злочину. 
Насамперед, це зумовлено значними відмінностями в по-
дальшому проведенні досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні. Так, у разі його закриття у зв’язку 
з відсутністю складу злочину відповідна посадова особа 
своїм  рішенням  встановлює  недоцільність  подальшого 
проведення  досудового  розслідування  через  відсутність 
одного з елементів складу злочину, тобто злочин виключа-
ється у принципі. У разі ж недоведеності вини особи про-
курор  закриває провадження щодо окремої  особи, проте 
він не вирішує долю самого правопорушення. Просто про-
курор робить  висновок про  те, що  злочин  вчинила  інша 
особа.  Таке  закриття  кримінального  провадження  зали-
шає кримінальне правопорушення нерозкритим, і слідчий 
зобов’язаний  застосувати  всі  заходи  щодо  встановлення 
осіб, які його вчинили. Тобто, у разі непричетності особи 
до  вчиненого  кримінального  правопорушення,  таке  про-
вадження слід виділити в окреме провадження та винести 
постанову про його закриття. Саме ж досудове розсліду-
вання повинно продовжуватися. Звісно, за винятком, коли 
з  обставин  справи  виключається  можливість  вчинення 
розслідуваного  злочину  якоюсь  іншою  особою.  Однак 
чіткої вказівки на такий порядок у чинному КПК немає, 
що наштовхує на думку про необхідність удосконалення 
даних правових положень.

О.В. Капліна пропонує внести зміни у відповідні по-
ложення КПК та виділити два види постанов про закрит-
тя кримінального провадження – постанову про закриття 
кримінального провадження щодо особи та постанову про 
закриття  кримінального  провадження.  Таким  чином,  на 
законодавчому рівні будуть усунені будь-які суперечності, 
що лише покращить правозастосовну діяльність.

Вважаємо, що у постанові про закриття кримінально-
го провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України 
мають бути висвітлені  відповіді на ряд питань,  зокрема: 
«Що  встановлено  досудовим  розслідуванням?»,  «Яких 
доказів недостатньо?», «Чи все зроблено для їх отриман-
ня?», «Чи дійсно вичерпані усі можливості для отримання 
нових (необхідних) доказів?». У постанові мають бути чіт-
ко викладені  та вмотивовані дві ключові обставини: про 
недостатність  доказів  для  обвинувачення  та  відсутність 
можливості для збирання додаткових. Викладені у поста-
нові  про  закриття  кримінального провадження  висновки 
прокурора повинні мати категоричний характер та виклю-
чати будь-які сумніви з приводу невинуватості особи або 
залишати підозри в її винуватості.

Отже,  кримінальне  провадження  за  п.  3  ч.  1  ст.  284 
КПК має закриватися за таких умов:

–  за  умови  встановлення, що кримінально каране ді-
яння, за фактом якого було розпочате кримінальне прова-
дження, відбулося та відповідало ознакам, передбаченим 
законом України про кримінальну відповідальність;

– встановлено особу, щодо якої зібрані достатні докази 
для підозри у вчиненні кримінального правопорушення та 
якій  повідомлено  про  підозру  у  порядку,  встановленому 
КПК України;

– доказів причетності особи до вчинення інкримінова-
ного їй кримінального правопорушення є замало для скла-
дання обвинувального акту, направлення його до суду та 
доведення винуватості цієї особи в суді, у зв’язку із чим 

кримінальне провадження щодо цієї особи повинно бути 
закрито.

Варто також зазначити, що недосконалість конструкції 
ч. 1 ст. 284 КПК дає підстави закривати кримінальне про-
вадження за п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК також і в такій ситуації: 
достовірно встановлено непричетність підозрюваного до 
вчинення кримінального правопорушення (наприклад, за 
підтвердження його алібі) [4, с. 265].

З ухвали Печерського районного суду м. Києва у спра-
ві № 757/56481/16-к вбачається, що СВ Печерського УП 
ГУНП в м. Києві  здійснювалося досудове розслідування 
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру  досудових  розслідувань  за  №  12014100060007179 
від 18 грудня 2014 р. за підозрою А. у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України. Згідно з висунутою 
підозрою, 25 вересня 2014 р., приблизно о 20.30 год., А. 
разом із О., В. та Г.  і групою невстановлених осіб, пере-
буваючи  неподалік  будівлі  Центральної  виборчої  комі-
сії,  розташованої  на  площі  Лесі  Українки,  1  у  м.  Києві, 
де відбувалася реєстрація кандидатів у народні депутати 
України, діючи умисно, з особливою зухвалістю,  ігнору-
ючи норми поведінки  і моралі у суспільстві, підбігли до 
кандидата в народні депутати К. та його помічника П.,  і 
невстановлена особа облила К. фарбою. Після цього А. ра-
зом із Г. і невстановленими особами оточили К. в кільце, 
нецензурно висловлюючись, та виштовхали його за огоро-
жу Центральної виборчої комісії, де збили К. з ніг, нане-
сли йому удари руками та ногами по різних частинах тіла. 
В основу рішення про закриття кримінального проваджен-
ня прокурором покладено твердження, що значна частина 
допитаних  у  справі  свідків  спростувала  факт  нанесення 
ударів громадянином А. громадянину К., у зв’язку з чим 
не встановлено достатньо доказів для доведення його ви-
нуватості в суді і вичерпані можливості їх отримати в пе-
редбачені законом строки досудового розслідування.

Аналізуючи  фактичні  обставини  справи  та  підстави 
для  закриття  кримінального  провадження  згідно  з  п.  3  
ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя зазначив, що на-
явні у справі докази, в т. ч. показання потерпілого і свід-
ків,  оцінені прокурором вибірково  з перекручуванням  їх 
змісту. Водночас, прокурором жодним чином не мотиво-
вано, з яких підстав ним відхилено показання потерпілого 
К., свідків Н., М., Т., які дали показання, що викривають 
А.  в  нанесенні  ударів К.  за  обставин,  оскільки  вони  ви-
кладені в повідомленні про підозру. Встановлено такими, 
що заслуговують на увагу і доводи скарги про те, що сам 
по собі факт нанесення ударів з боку підозрюваного або 
його відсутність не є визначальним для кваліфікації дій за  
ч. 2 ст. 296 КК України, основним безпосереднім об’єктом 
захисту якої  є  саме  громадський порядок, особливо вра-
ховуючи,  що  А.  інкримінувалося  вчинення  хуліганства 
групою осіб. Звісно, за таких обставин визнати досудове 
розслідування ефективним, а прийняте за його результата-
ми рішення законним та обґрунтованим не видалося мож-
ливим, у зв’язку з чим постанова прокурора про закриття 
даного кримінального провадження слідчим суддею ска-
сована [14].

Окрім того, відповідно до ухвали Чаплинського район-
ного  суду Херсонської  області  у  справі № 665/1044/16-к 
у  провадженні  слідчого Чаплинського  відділення поліції 
Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, 
перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за 
№ 12016230250000168 від 21 березня 2016 р., за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 
КК України. Постановою прокурора Генічеської місцевої 
прокуратури Ш. від 05 травня 2016 р. вказане кримінальне 
провадження закрите на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК Укра-
їни. У постанові про закриття кримінального провадження 
прокурор зазначив, що в діях О. вбачаються ознаки кри-
мінального  правопорушення,  передбаченого  ч.  1  ст.  309  
КК  України,  такі  як  незаконне  придбання,  зберігання  
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наркотичних засобів, психотропних речовин без мети збу-
ту, однак закрив кримінальне провадження на підставі п. 3 
ч. 1 ст. 284 КПК України, мотивуючи тим, що підозрюва-
ний заперечував належність вилученої речовини рослин-
ного походження та двох недопалків саме йому та під час 
досудового  розслідування  доказів  спростування  позиції 
підозрюваного  не  здобуто.  Суд  дійшов  висновку, що  за-
криття кримінального провадження у зв’язку з невстанов-
ленням достатніх доказів для доведення винуватості особи 
в суді і вичерпанням можливостей їх отримати є передчас-
ними, а висновки прокурора не відповідають фактичним 
обставинам справи. Так, із матеріалів кримінального про-
вадження вбачається, що під час санкціонованого обшуку 
за місцем тимчасового проживання О. було вилучено три 
пігулки рожевого кольору, які, відповідно до висновку екс-
перта від 04 березня 2016 р., містять особливо небезпечну 
психотропну речовину, обіг якої заборонено. Крім того, у 
тимчасовому помешканні підозрюваного  вилучено папе-
ровий пакунок із речовиною рослинного походження, яка, 
відповідно до висновку експерта від 04 березня 2016 р., є 
особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом 
вагою 28,13 г. Допитані в якості свідків А., Д., Ю., К., Ф. 
та М. пояснили, що доступу до приміщення, де були ви-
лучені  наркотичні  та  психотропні  речовини,  ніхто,  крім 
підозрюваного, не мав. О. вживав траву коноплі шляхом 
куріння відкрито, нікого не соромлячись. Під час досудо-
вого розслідування не було допитано підозрюваного О., не 
проведено одночасний допит О. і свідків, які підтверджу-

ють факт належності останньому вилучених наркотичних 
та психотропних речовин. У кримінальному провадженні 
відсутні дані про проведення біологічної та молекулярно-
генетичної  експертиз  на  предмет  належності О.  вилуче-
них у нього психотропних та наркотичних речовин [15].

Проаналізувавши  вищевказані  ухвали  суду,  можна 
побачити яскраві приклади неналежного здійснення про-
курорами процесуального керівництва, зокрема щодо за-
безпечення повноти та всебічності проведення досудового 
розслідування. Більше того, як вбачається із вищевказаних 
ухвал  суду,  постанови  про  закриття  кримінальних  про-
ваджень  були  винесені  прокурором  передчасно,  без 
з’ясування усіх обставин справи, і є, очевидно, незаконни-
ми, що призвело до їх скасування судом.

Враховуючи  вищевикладене,  можна  дійти  висновку, 
що  завданням прокурора – процесуального керівника на 
етапі закриття кримінальних проваджень у зв’язку з реа-
білітуючими підставами незалежно від форми його діяль-
ності (як під час перевірки законності та обґрунтованості 
закриття  кримінального  провадження  слідчим,  так  і  під 
час  самостійного  винесення прокурором відповідної  по-
станови) є ретельне вивчення прокурором матеріалів кри-
мінального провадження з метою надання правової оцін-
ки на предмет наявності підстав для його закриття. У разі 
самостійного  винесення  постанови  про  закриття  кримі-
нального провадження також необхідно звернути увагу на 
належне її мотивування та обґрунтування, яке має відпо-
відати матеріалам провадження.
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The article is devoted to highlighting one of the topical issues of the criminal procedural law of Ukraine regarding the observance of human 
rights and freedoms, in particular, the right to silence while detaining a person. The right not to answer the question and the mechanism for its 
implementation is a very important element of protection in criminal proceedings. It is the organs of pre-trial investigation and the prosecutor 
as a party to the prosecution and the court are called upon to ensure the realization of this right by the suspect, the accused, who has this right 
guaranteed by law. However, according to our study, investigative bodies of the pre-trial investigation in their criminal investigation activities are 
more focused on the fact that the suspect did not take advantage of his right to remain silent. Рrocedurally, a person who does not testify against 
himself is in no way in a worse position than the one who answers the question. At the same time, investigative and judicial practice has produced 
a radically different position. The refusal to provide an explanation is assessed by the authorities of the pre-trial investigation as a way of avoiding 
a person to punish an offense. The revealed tendencies of realization of the right of the detained person do not answer the questions. According 
to the results of the study, proposals were submitted to the current criminal procedural code of Ukraine.
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У статті на підставі теорії пізнання проаналізовано деякі положення дотримання прав і свобод людини, зокрема право на мовчання 
під час затримання особи, оскільки право не відповідати на запитання та механізм його реалізації є досить важливим елементом захисту 
у кримінальному провадженні. Виявлені тенденції реалізації права затриманої особи не відповідати на запитання. За результатами до-
слідження надані пропозиції до чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: людська гідність, затримання, гарантії, підозрюваний, права, свободи, гарантії, мовчання, приватне життя, реаліза-
ція прав.

В статье на основании теории познания проанализированы некоторые положения соблюдения прав и свобод человека, в частности 
право на молчание при задержании лица, поскольку право не отвечать на вопросы и механизм его реализации является весьма важным 
элементом защиты в уголовном производстве. Выявлены тенденции реализации права задержанного не отвечать на вопросы. По ре-
зультатам исследования предоставлены предложения к действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Ключевые слова: человеческое достоинство, задержание, гарантии, подозреваемый, права, свободы, гарантии молчания, частная 
жизнь, реализация прав.

Criminal justice in Ukraine serves as a task of the success-
ful  fight  against  crime,  but  along with  this  system  contains 
guarantees of rights and legal interests of its members. Con-
cern about compliance with the procedural guarantees set out 
in the Constitution of Ukraine regarding the privacy and other 
rights and freedoms largely on bodies of pre-trial investigation 
and the Prosecutor as the prosecution side, and on the Court. 
These organs during the investigation of criminal offences and 
the trial of criminal cases are designed to ensure the realiza-
tion of the rights of the suspect, accused and other persons to 
whom these rights are guaranteed by law. An important pro-
cedural safeguard against the rights and interests of a person 
and a citizen is the right to silence. In particular, in accordance 
with part one of the provisions of Article 63 of the Constitution 
of Ukraine, a person is not responsible for refusing to testify 
or explain his or her family members or close relatives circle 
determined by law.

This important provision of the Basic Law of the State is 
detailed  in  the Criminal  Procedure Code  of Ukraine.  In  ac-
cordance with part 2 of Article 18 of this Code, each person 
has the right not to speak about suspicion or accusation against 
her, at any time to refuse to answer the questions, and also to 
be promptly notified of these rights. In addition, Part 1 of the 
said procedural norm establishes a direct prohibition on com-
pelling a person to provide explanations, indications that may 
serve as grounds  for  suspicion, or prosecution of  a  criminal 
offense [1].

One of the three cases in which a person may be identified 
as a suspect is, in accordance with Article 42 paragraph 1 of 
the Criminal  Procedure Code,  his  detention  on  suspicion  of 

committing a criminal offense. An authorized official who has 
committed such detention must promptly explain to the suspect 
a number of his procedural rights provided for in Article 208,  
paragraph 4, of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in-
cluding  the  right  to  give  explanations,  testimonies  or  not  to 
speak about suspicion against him. The right not to speak about 
suspicion,  accusation or  at  any  time  to  refuse  to  answer  the 
question set forth in paragraph 4 of paragraph 3 of Article 42  
of the Criminal Procedure Code of Ukraine as a general rule 
and detailed in part 4 of Article 224 of this Code.

In accordance with Part 5 of Article 208 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, a detention of a person suspect-
ed of committing a crime is drawn up in a protocol in which, 
among other information, a complete list of procedural rights 
and obligations of the detainee is indicated. The detention re-
port shall be signed by the person who made it and the detain-
ee. A copy of the protocol immediately under the painting is 
handed to the detainee, and also sent to the prosecutor.

The right of a detained person to fail to answer the ques-
tions posed  to her by an  investigator may be communicated 
both verbally and in writing. It is rather difficult to check the 
application of the oral form of clarification of this right. As to 
the clarification of  this  right, which  is fixed  in writing –  the 
handing over of a monument on the rights – the presence of a 
signature under the corresponding text in the detention proto-
col does not in any way indicate that the person in fact was not 
only explained his rights, but also properly The mechanism for 
their implementation was announced. In view of the above, the 
absence of written confirmation by the suspect in paragraph 4, 
5 of Article 208 of the Criminal Procedure Code of Ukraine 
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of a full understanding of his rights aimed at the observance 
and guarantee of  his  legitimate  interests  is  a  significant  gap 
that  requires  urgent  resolution.  The  right  not  to  answer  the 
questions, among a number of other procedural rights of the 
suspect, is also reported to him during the handing of a written 
notice of suspicion (paragraph 7 of part 1 of Article 277 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine). Thus, on the one hand, 
the suspect’s right to speak about suspicion against him is not 
procedurally regulated  in a number of articles of  the current 
Criminal Procedure Code of Ukraine and its implementation 
in  criminal  proceedings  should  not  raise  any  questions.  On 
the  other  hand,  the  study we  conducted  revealed  significant 
problems  associated with  reporting  a  detained  person  about 
her right not to answer the question.

In particular, informing a detained person about his proce-
dural rights should be carried out at various stages of pre-trial 
investigation, starting from the moment of his detention. It is 
precisely at this moment that the party is accused of interfer-
ence with the private life of a person, since the fact of his de-
tention  as  an  element of  personal  secrecy, which  she would 
like to conceal, becomes the property of society. In addition, 
during a detention, a personal search, which can result in the 
removal of photographs, mobile phone, tablets, business cards, 
other things related to the privacy of a person.

During  interrogation, only one  third of  the detainees are 
informed about their right not to answer the questions. In par-
ticular, our survey showed that in only 18% of cases the sus-
pect was fully aware of this right, and only in 7% of cases the 
investigator explained in detail to him this right.

In our opinion, the main reason for this phenomenon is that 
investigators are not interested in implementing the detained 
person’s  right  not  to  answer  the  question,  which  was  fully 
confirmed by their questioning. Probate investigators consider 
that in some cases restrictions on the use of the right provided  
for by Article 63 of the Constitution of Ukraine should be es-
tablished. In this case, a person may say something interest-
ing or  important during  the  testimony. When  in contact,  the 
interrogation answers  the question,  and  the  investigator will 
be able to obtain the necessary information. In addition, inves-
tigators believe that the testimony of a suspect is a source of 
evidence used in evidence, along with other sources identified 
in paragraph 2 of Article 84 of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine.

Consequently, the investigative bodies of the pre-trial in-
vestigation in their criminal  investigation activities are more 
focused on the fact that the suspect does not use his right to 
remain  silent.  Typical  situations  are  the  communication  of 
the  suspect  to  this  right  in  a  form  that  increases  the  chance 
of  ignoring  it  –  by  providing  a mechanical  signature  in  the 
protocol or so that the suspect believes that this right applies 
only to certain stages of the criminal proceedings and acts only 
in court or so that  the suspect considered it disadvantageous 
for him to use  this right (exaggerating the  importance of fa-
cilitating the pre-trial investigation, the prospect of a negative 
attitude towards him by the investigator, etc.).

The study convinces that the right not to answer the ques-
tion and the mechanism for its implementation is a very im-
portant  element  of  protection  in  criminal  proceedings.  Polls 
of  lawyers  reveal  their ambiguous attitude  to  the practice of 
implementing this right. A number of lawyers interviewed in-
dicate the benefits of this right and notes that it is widely used 
in practice.

Indicative are the opinions of other interrogated lawyers, 
who believe  that  answering  the question  is  necessary,  but  it 
matters how to answer and what statements to provide. It all 
depends on the circumstances of the event and on the fact that 
in the commission of which the crime is suspected of a per-
son. Of course, there are cases of convictions of these lawyers, 
when it is better for the client to say nothing at all, because, 
as practice shows, in about 50% of cases the person is found 
guilty only because she confesses her guilt. In addition, sus-

pects are generally understood to have the right not to testify 
during interrogation, but they believe that in the court the pros-
ecutor will use it as evidence of their guilt. However, they do 
not understand that if the protocol is not being conducted, they 
may also fail to answer the question.

Most of the lawyers interviewed draw attention to the ob-
stacles faced by investigators in implementing detainee’s right 
to silence. After all, investigators, although they are right and 
explain, but warn about the alleged negative consequences of 
the refusal to testify, in particular, the impediment to the inves-
tigation. Therefore, without a lawyer, detainees find it difficult 
to resolve the issue of refusing to testify.

Some of the lawyers interviewed draw attention to the ste-
reotype  of  investigators,  prosecutors  and  judges’  perception 
of the detainee’s refusal to testify as a covert evidence of his 
guilt. At the same time, the analysis of the answers of lawyers 
during the questionnaire proves that the right not to answer the 
question – a rather difficult instrument and for its use should 
take  into  account  all  the  circumstances  of  the  criminal  pro-
ceedings. In the course of a person’s detention, the exercise of 
this right is justified because it provides the opportunity to get 
time for orientation in an investigative situation, to consult an 
attorney, and consider the details of his position.

Procedurally, a person who does not testify against himself 
is  in  no way  in  a worse position  than  the one who  answers 
the question. At the same time, investigative and judicial prac-
tice has produced a radically different position. The refusal to 
provide  an  explanation  is  assessed  by  the  authorities  of  the 
pre-trial  investigation as a way of avoiding a person to pun-
ish an offense. This is indicated by both interviewed lawyers 
and investigators, who are characterized by the position that 
the suspect thus has a chance to escape the punishment if the 
investigator does not have direct evidence; instead, the investi-
gator has the ability to indicate in the indictment that a person 
is not aware of his guilt, does not repent.

Lawyers in their responses note the tendency of the court 
to disagree with assessing the refusal of the suspect to testify, 
and in a number of cases – to consider the position of the sus-
pect as an aggravating circumstance, unlike cases where  the 
person completely confesses his guilt, and repulses.

Thus, investigative practice reveals the following trends in 
the implementation of the right of the detained person not to 
answer the question:

– insufficiency of procedural guarantees of the realization 
of this right;

– concealing the true meaning of this right, distorting its 
provisions, exaggerating the negative consequences of its im-
plementation for the detainee;

– unlawful pressure aimed at obtaining testimony from the 
detainee;

– the existence of prejudiced attitudes among lawyers and 
an assessment of the refusal to provide evidence as a way of 
avoiding the responsibility of a detained person for a criminal 
offense committed.

Depending on the investigative situation that occurs at dif-
ferent stages of the investigation, for any person detained, any 
form of behavior may be desirable: to provide or not to provide 
an explanation,  to answer or not  to answer a question posed 
to her,  etc.  It  is  important  that a decision on whether or not 
to provide testimony is taken by a person in a conscious and 
balanced manner, understanding  the very possibility of  such 
a  choice  and  the  consequences  of  his  behavior. The  correct 
understanding of  the detained person by  the  said procedural 
law  is a guarantee of observance of  the principle of  legality 
during the interrogation and other procedural actions provided 
for  by  the Criminal  Procedure Code  of Ukraine.  In  fact,  in 
the practice of investigating criminal offenses, because of the 
presence of a high risk of conflict during a person’s detention 
and subsequent interrogation, often resort to various ways of 
obtaining  information  from  a  person  bypassing  her  genuine 
will,  forcing her  to communicate  in  that or another way (by 
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holding oral  interviews and obtaining explanations  in which 
the right not to testify is declared as such, which can only be 
used for  interrogation;  the conviction of  the detained person 
that  the right has not been given The  testimony acts only  in 
court, exaggeration of possible negative consequences of re-
fusal of testimony, etc.).

The realization of the right to provide or not to testify in an 
investigative practice is rather complicated and depends on the 
compliance of all actors involved in the detention of a person 
(operational  officers,  investigators,  prosecutors  as  procedural 
executives,  investigators,  lawyers, persons responsible for de-
tainees, etc.) guarantees, a significant part of which lies in the 
mechanism of their application, namely, in specifying the mo-
ment, method, form of notification of the right to keep silence, 
clarifying the consequences of this right [2]. The legal regulation 
of interviewing and the rights of a suspect while not answering 
the questions of an investigator is sufficiently detailed and con-
sistent. Its main provisions are enshrined in the Constitution of 
Ukraine,  the Criminal Procedure Code  of Ukraine,  and  other 
normative acts. In accordance with the provisions of the law, the 
investigator is not obliged to immediately question the detained 
person or person who has been notified of the suspicion. Exist-
ing problems are mainly related to implementation mechanisms 
and guarantees of the rights of suspects. The questioning of the 
detainee matters in the context of the detention itself as proce-
dural action and cannot be evaluated on its own.

In  the  context  of  securing  the  rights  of  the  suspect,  the 
greatest danger lies in the unofficial communication with him 
of operational workers, oriented not so much on the procedural 
documentation  of  testimony  as  a  future  source  of  evidence, 
but on obtaining the maximum amount of information about a 
crime that is known to the suspect. A more skilled and danger-
ous form of conducting of informal interrogations is commu-
nication under the pretext of carrying out secret investigative 
(search) actions.

One of  the main guarantees of observance of  the proce-
dural form of interrogation and realization of the right of the 
suspect to fail to answer the questions is the participation of 
the lawyer. It provides the opportunity to receive complete and 
objective  information  about  the  rights  and  consequences  of 
their  implementation,  to counteract attempts  to  influence the 
behavior of the suspect, to choose the best position during the 
pre-trial investigation and trial. At the same time, studying the 
practice of  investigating criminal offenses gives grounds  for 
conclusions  about  investigators’  attempts  not  to  provide  the 
defense party with the full exercise of their functions (a solici-
tor’s call only for drawing up a detention protocol or for giving 
a notice of suspicion).

In order to avoid such negative phenomena and to ensure 
the implementation of the complex of procedural rights of the 
suspect, in particular, there is nothing to speak about suspicion 
against him; access of the lawyer to the detainee should be as 
prompt as possible. Legislation provides sufficient guarantees 
for the exercise of the right to use the lawyer’s assistance. The 
stage of pre-trial investigation as a whole and detention as a 
temporary precautionary measure are not based on clear and 
detailed normative  regulation  regarding  the notification of  a 
lawyer to conduct procedural actions. The norms of commu-
nication have controversial content, which consists in the fact 
that the legal regulation of a lawyer’s call concerns a suspect, 
victim,  witness,  and  does  not  provide  for  the  direct  exten-
sion of this rule to a lawyer. In addition, Article 47 (2) of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine establishes  the duty of 
a lawyer to appear for participation in conducting procedural 
actions with the defendant. It should also be taken into account 
that it is objectively necessary for an invitee and actual arrival 
of a lawyer to have some time during which a person remains 
alone with the officials who detained him. Therefore, the issue 
of the lawyer’s report on detention and the need to appear in 
order to participate in the conduct of procedural actions should 
receive detailed legislative regulation. Our research confirms 
that the lack of specifics of the duty of the prosecution party to 
clarify the law by way, form, content and timing of their expla-
nation, as well as the lack of a clear form of notification of the 
suspect’s right to remain silent, constitute a material violation 
of human rights and fundamental freedoms, which entails the 
consequences of  the recognition of evidence as  inadmissible 
under Article 87, paragraph 2, clause 3 of  the Criminal Pro-
cedure Code of Ukraine. The presence of  a  signature  in  the 
detention protocol or in the protocol of the interrogation of the 
suspect  regarding  the clarification of  the  right not  to answer 
the question and not to give explanations does not yet ensure 
the fixation of the fact of explaining the true meaning of this 
right and understanding of the suspect.

Іn view of the above, it would be advisable to establish a 
procedural code for self-written spelling of the suspect in all 
procedural documents related to the clarification of his rights, 
their  awareness  of  the  content  of  the  relevant  law  and  pro-
cedural mechanisms for its implementation. At present, such 
additions are relevant in part 5 of Article 208 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine and in part 3 of Article 224 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine. Taking into account the 
expressed proposals will make  it  impossible  to use physical 
violence to detainees, to receive testimony from them through 
deception or psychological pressure and other illegal means, 
which can often be resisted by silence.
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Стаття розглядає міжнародно-правовий аспект в інституційному регіональному механізмі співробітництва у боротьбі зі злочинністю в 

ЄС. Відображений розвиток регіональних механізмів для співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Проаналізовані міжнародно-правові 
акти, які визначають співробітництво у боротьбі зі злочинністю на регіональному рівні ЄС. Визначено основні інститути ЄС для співробіт-
ництва у боротьбі зі злочинністю на регіональному рівні. Досліджено правові основи та особливості діяльності Європола та Євроюста.

Ключові слова: міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю, ЄС, Європол, Євроюст.

Статья рассматривает международно-правовой аспект в институционно региональном механизме сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью в ЕС. Отображено развитие региональных механизмов для сотрудничества в борьбе с преступностью. Проанализированы 
международно-правовые акты, которые определяют сотрудничество в борьбе с преступностью на региональном уровне ЕС. Определе-
ны основные институты ЕС для сотрудничества по борьбе с преступностью на региональном уровне. Исследованы правовые основы и 
особенности деятельности Европола и Евроюста.

Ключевые слова: международное сотрудничество в борьбе с преступностью, ЕС, Европол, Евроюст.

The article is devoted to the peculiarities of the creation within the EU of an institutional mechanism for cooperation in combating crime. In-
ternational cooperation in the fight against crime demonstrates a tendency to strengthen its regional component. A special place here is occupied 
by the EU, where the depth of inter-state integration provided an opportunity to create a unique institutional regional cooperation mechanism in 
the fight against crime. Europol and Eurojust are considered as its main elements.

The article points out that the history of the creation of specialized institutional bodies of the EU to combat crime clearly demonstrates the 
extent to which international cooperation in combating crime depends on the depth of integration aspirations and the capabilities of the states that 
implement it. This example demonstrates the extremely limited opportunities for such cooperation for states that have not moved to sufficiently 
deep integration relations in the political sphere. These circumstances minimize the possibility of borrowing the European example even in the 
case of using the international treaty mechanism for governing the organ of a single police organization, as it was in the first years of Europol’s 
functioning. This is due to the nature of the state’s powers in the fight against crime, which belong to sensitive sovereign rights. That is why in the 
last thirty years Europol has been in a state of permanent reform.

The article also examines the complex legal nature of Europol, which retains some of the characteristics of an international interstate organ-
ization, but is also a specialized body of the EU with powers in the area of law and order.

The article suggests that granting Europol and Eurojust their own powers to prevent, detect, uncover and investigate crimes can be a pos-
itive tool for countering and preventing international violations in the EU. This optimism is inspired by the fact that lately there has been a clear 
tendency to constantly expand the competence of these bodies, especially Europol, which gradually assumes the responsibility of the national 
police authorities.

Key words: international cooperation in the fight against crime, EU, Europol, Eurojust.

Тенденції  посилення  регіонального  компоненту  між-
народного співробітництва у боротьбі зі злочинністю про-
демонстровано  останніми  подіями  сьогодення.  Особли-
ве місце  займає ЄС, де  глибина міждержавної  інтеграції 
надала  можливість  створити  унікальний  інституційний 
регіональний механізм співробітництва у боротьбі зі зло-
чинністю. В  основі  тривалості  і  суперечності  створення 
чинного механізму співробітництва держав ЄС у боротьбі 
зі  злочинністю лежала складність пошуків спільних під-
ходів  до  інтеграції  національних  органів  з  підтримання 
правопорядку держав ЄС. Саме дослідження міжнародно-
правових інструментів, які були покладені в основу цього 
унікального процесу, дає можливість з’ясувати їх перева-
ги та недоліки, а також оцінити можливість та доцільність 
їх  використання  у  міжнародно-правовій  практиці  інших 
міжнародних інтеграційних утворень.

Метою статті є з’ясування умов формування інститу-
ційного  регіонального  механізму  співробітництва  у  бо-
ротьбі зі злочинністю в межах ЄС, а також організаційно-
правових підстав такого формування. 

Виклики сьогодення свідчать про все більшу популяр-
ність у правовому полі досліджень міжнародно-правового 
співробітництва у боротьбі зі злочинністю на регіональному 
рівні. Вказане характеризує тенденцію до розподілу центру 
ваги у міжнародній боротьбі зі злочинністю між відповід-
ними рівнями, а саме універсальним та регіональними. До-
слідження  різних  аспектів  міжнародного  співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю на регіональному рівні здійсню-
валось в цілому українськими та  зарубіжними юристами: 
М. В. Буроменський [1], А. Г. Волеводз [2], Н. А. Зелинська 
[3], Е. Кіршнер [7], З. М. Макаруха [8], Р. В. Нигматуллин 
[4],  І. С. О. Нуруллаєв  [5], М. Сант’яго  [17]  та  ін. Проте, 
аналіз та системна оцінка міжнародного співробітництва у 
боротьбі зі злочинністю на регіональному рівні, а також ін-
ституційно-правових основ такого явища в його динаміці, 
особливо в аспекті формування міжнародно-правового ме-
ханізму співробітництва, потребує додаткових досліджень, 
враховуючи швидкий розвиток подій.

Однією з найзначиміших подій в історії людства є ста-
новлення інтеграційного утворення ЄС. ЄС є кращім під-
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твердженням  співробітництва  держав,  з  подальшим  роз-
ширенням простору  об’єднання  від  окремих  галузей,  до 
створення єдиних, загальновизнаних цінностей.

Головним напрямком Європейської  інтеграції  є  праг-
нення до економічного єднання Європи, створення єдино-
го ринку та  єдиної валюти. Разом з  тим, для ЄС є неба-
жаною комбінація прагнення до процвітаючої економіки з 
ростом злочинності, що посягає на інтереси ЄС [1, с. 110].

Міжнародне співробітництво правоохоронних органів 
європейських держав було започатковано ще у 70-ті роки 
XX ст. Водночас, реальне співробітництво було  започат-
ковано шляхом  утворення  у  1975  р.  особливого  коорди-
наційного  органу  12  західноєвропейських  держав:  Бель-
гії, Великобританії, Греції, Данії,  Ірландії,  Іспанії,  Італії, 
Люксембургу,  Нідерландів,  Португалії,  ФРН  і  Франції. 
Вирішальним для створення такого органу слугувало до-
сягнення між вказаними західноєвропейськими держава-
ми домовленості у створенні робочої групи й проведенні 
регулярних нарад (двічі на рік) міністрів внутрішніх справ 
(юстиції), керівників поліції й органів безпеки для коорди-
нації боротьби зі злочинністю. Вартує уваги той факт, що 
сама назва «TREVI» групою була одержана від абревіату-
ри французьких слів «Тероризм, радикалізм, екстремізм і 
насильницькі дії міжнародного характеру» [2, с. 49]. 

Початок  значного  зростання  проявів  організованої 
злочинності,  тероризму  і  шахрайства  був  пов’язаний  з 
одночасним  відкриттям  внутрішніх  кордонів  ЄС  та  роз-
ширенням європейських інтеграційних процесів [3, с. 11]. 
Такі суспільні процеси стали новими викликами для ком-
петентних органів держав-членів та інститутів ЄС у рам-
ках Європейського простору свободи, безпеки та юстиції  
[4,  с.  179]. При цьому,  вони  загрожують не лише безпо-
середньо кожному громадянину ЄС, а й також політичній, 
правовій та економічній системі ЄС [5, с. 535].

Заслуговує уваги беззаперечний факт  того, що більш 
ніж  півстоліття  розвивалося  співробітництво між право-
охоронними  й  судовими  органами  держав-членів  ЄС  у 
сфері  боротьби  зі  злочинністю на  різних рівнях,  а  саме: 
двосторонньому,  регіональному  (наприклад,  у  рамках 
Ради Європи), універсальному (Інтерпол і ООН), а також 
у  рамках ЄС  [6].  Водночас,  вперше  на  рівні  установчих 
договорів ЄС домовленості держав-членів безпосередньо 
торкнулися питань співробітництва у боротьбі зі злочин-
ністю в Договорі про ЄС 1992 р. [7, с. 38].

Пріоритетними завданнями співробітництва поліцій і 
судових органів у кримінально-правовій сфері, як визна-
чено ст. 29 Договору про ЄС 1992 р., є протидія тяжким 
і  особливо  тяжким  злочинам,  які  являють  надзвичайну 
загрозу державам-членам ЄС. Серед таких злочинів До-
говір називає тероризм, торгівлю людьми, злочини проти 
дітей, торгівлю наркотиками, зброєю, корупцію та шах-
райство [8].

Слід  вказати,  що  співробітництво  держав-членів  ЄС 
має особливість, яка не є притаманною для інших регіо-
нальних та інтеграційних об’єднань. Отже, таке співробіт-
ництво здійснюється у двох формах:

1) шляхом безпосередньої взаємодії поліцейських ор-
ганів і судів у рамках ЄС;

2)  шляхом  взаємодії  держав-членів  через  спеціально 
створені для цієї установи ЄС, спеціалізовані органі ЄС і 
структурні підрозділи його інститутів [1, с. 111].

З метою виконання відповідних норм установчих до-
говорів, а також задля організації співробітництва поліцій 
і  судів  у  кримінально-правовій  сфері  було  створено  такі 
спеціалізовані органі, як Європол – Європейська поліцей-
ська  організація  та Євроюст  – Європейська  установа  по 
співробітництву у сфері кримінально юстиції.

Слід зазначити, що Конвенцію про створення Європо-
лу було прийнято 26 липня 1995 р. При цьому, ця Конвен-
ція набула чинності 01 жовтня 1998 р. після її ратифікації 
всіма країнами ЄС. Разом з Конвенцією було прийнято ряд 

протоколів (наприклад, Протокол про привілеї й недотор-
канності співробітників Європолу) [9]. 

Європол  повноцінно  почав  функціонувати  тільки  у 
липні 1999 р., коли всі держави ЄС ратифікували Конвен-
цію про створення Європола, прийняту Радою ЄС 26 лип-
ня  1995  р.  Рішенням Ради ЄС від  06  квітня  2009  р.  про 
створення  Європейської  поліцейської  організації  (Євро-
пол) [10, с. 37] зазначена Конвенція була скасована. Таке 
рішення de jure повторно визначило правові основи діяль-
ності Європола, який de facto станом на той час вже десять 
років як існував і успішно виконував покладені на нього 
функції  [11,  с.  52].  В  основу  ухвалення  даного  рішення 
було  покладено  те,  що  на  момент  створення  Європолу, 
ЄС не мав у своєму розпорядженні повноважень видава-
ти акти законодавчого характеру в кримінально-правовій 
сфері.  Таким  чином,  саме  створення Європолу  здійсню-
валося шляхом укладення між державами-членами спеці-
ального міжнародного договору – Конвенції про створен-
ня Європейської поліцейської організації. Водночас, слід 
звернути  увагу  на  ту  обставину, що  перегляд Конвенції, 
як і її укладення, здійснювався за допомогою спеціальних 
міжнародних договорів (додаткових протоколів), що вима-
гали її підписання та ратифікації всіма державами-члена-
ми. Однак, оскільки держави-члени повсякчас затягували 
ратифікаційний процес, здійснення необхідних реформ у 
правовому статусі Європолу відкладалося б на багато ро-
ків [12]. 

Сьогодні Європол – спеціалізований орган ЄС, діяль-
ність  якого  направлена  на  координацію  оперативно-роз-
шукових дій поліцій та інших компетентних органів дер-
жав ЄС,  збір,  аналіз  і обмін  інформацією про злочини й 
осіб, причетних до їхнього здійснення. 

Враховуючи  місце  Європолу  в  організаційному  ме-
ханізмі  ЄС,  можна  надати  вказаній  інституції  наступну 
характеристику:  правоохоронна  установа  з  юридичною, 
фінансовою й інституціональною автономією обмеженого 
характеру стосовно інших органів Союзу [13, с. 24]. 

У  діяльності  Європолу  простежується  така  ціль,  як 
підвищення  ефективності  співробітництва  компетентних 
органів у сфері запобігання й боротьби зі злочинами між-
народного характеру, які повинні відповідати певним кри-
теріям.

Доцільним є зазначення вказаних критеріїв, зокрема в 
наступному розумінні. По-перше, повинні бути фактичні 
вказівки на те, що до їхнього здійснення причетні злочин-
на організація або організована злочинна група. По-друге, 
злочин повинен завдавати шкоди двом або більше держа-
вам-членам ЄС. По-третє, злочин повинен мати масштаб 
й  наслідки,  для  усунення  яких  потрібні  спільні  дії  й  за-
гальний підхід  з  боку  держав-членів ЄС.  З  урахуванням 
вказаних критеріїв до компетенції Європолу у сфері роз-
слідування злочинів віднесені:

– тероризм;
– незаконний обіг наркотиків;
– незаконна торгівля людьми;
– злочини, пов’язані зі створенням мереж нелегальної 

імміграції;
– незаконна торгівля ядерними й радіоактивними ре-

човинами;
– торгівля викраденими транспортними засобами;
– фальшивомонетництво й підробка євро;
– незаконні дії щодо відмивання грошей і пов’язані із 

цим злочини;
–  пов’язані  між  собою  кримінальні  злочини,  які  або 

вчинені з метою придбання коштів для здійснення назва-
них злочинів, або сприяють їхній підготовці й прихован-
ню [1, с. 111] .

Водночас,  Додаток  до  ст.  2  Конвенції  Європолу  міс-
тить  в  собі  перелік  інших  видів  злочинів,  які  також мо-
жуть входити до сфери діяльності Європолу відповідно до 
поставлених перед ним цілей, а саме:
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–  злочини  проти  життя,  здоров’я  або  особистої  волі 
(вбивство й заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю; незакон-
на  торгівля  органами  й  тканинами  людини;  викрадення 
людей; незаконне обмеження волі; взяття в заручники; ра-
сизм і ксенофобія);

–  злочини  проти  власності  або  суспільного  блага, 
включаючи обман (організований грабіж; незаконна тор-
гівля культурними цінностями, включаючи антикваріати й 
твори мистецтва; шахрайство й обман; рекет і вимагання; 
фальшивомонетництво й незаконне використання грошо-
вих знаків; підробка адміністративних документів і торгів-
ля ними; підробка грошей і коштів платежу; комп’ютерні 
злочини; корупція);

–  незаконна  торгівля  зброєю  й  нанесення шкоди  на-
вколишньому  середовищу  (незаконна  торгівля  зброєю, 
боєприпасами й вибуховими речовинами, видами тварин 
та рослин, що вимирають і їх різновидами; екологічні зло-
чини;  незаконна  торгівля  гормональними  речовинами  й 
іншими активаторами росту) [1, с. 111] .

З урахуванням викладеного, Європол є міжнародною 
правоохоронною організацією, яка:

1) координує у сфері оперативно-розшукової діяльнос-
ті,  що  здійснюється  правоохоронними  органами  держав 
ЄС;

2)  збирає  інформацію,  що  представляє  оперативний 
інтерес,  і  організовує  обмін  нею  в  рамках  інформацій-
ної системи, що поєднує держави ЄС та інші країни, що 
співпрацюють між собою;

3)  бере  участь  у  розслідуванні  злочинів  транснаціо-
нального характеру, шляхом включення фахівців Європо-
лу до складу спільних слідчих груп [14, с. 53].

Проте  така  форма  поліцейського  співробітництва  в 
рамках ЄС, як Європол, зазнала суттєвих реформ, про що 
свідчить Рішення Ради 2009/371 від 06 квітня 2009 р. «Про 
заснування  Європейського  Поліційного  Офісу  (Європо-
лу)» [15], яким замінено Конвенцію про Європол 1995 р. 
Вартує уваги та обставина, що причиною зміни правових 
основ функціонування Європолу (який відповідно до Рі-
шення  2009/371  є  правонаступником  Європолу,  створе-
ного  відповідно  до  Конвенції  про  Європол)  є  труднощі, 
пов’язані з процедурою внесення змін до Конвенції. При 
цьому, специфікою та одночасно складністю самої проце-
дури внесення змін до головного правового інструменту є 
те, що Європол не може динамічно та ефективно функці-
онувати, якщо такі зміни набирають чинності лише через 
чотири чи п’ять років після їх погодження на найвищому 
політичному  рівні  [16].  Натомість,  сама  процедура  вне-
сення змін до рішення Ради триває від одного до кількох 
місяців, що  дає  змогу  визначати  компетенцію Європолу 
залежно  від  визначених  політичних  пріоритетів.  Таким 
чином, заміна Конвенції про Європол таким законодавчим 
актом ЄС, як Рішення Ради, має своїм наслідком не лише 
спрощення процедури внесення  змін до правових рамок 
діяльності Європолу, але й низку якісних змін щодо струк-
тури та мандату цієї організації [5, с. 539].

Слід  вказати,  що  окрім  Європолу,  в  межах  ЄС  є  ще 
інша  інституція регіонального характеру у  сфері  співро-
бітництва  держав  у  боротьбі  зі  злочинністю  –  Євроюст. 
Вказана  інституція  була  створена  28  лютого  2002  р.  Рі-
шенням Ради ЄС «Про створення Євроюст із метою поси-
лення боротьби з тяжкою злочинністю» [17] (з останніми 
змінами від 16 грудня 2008 р. [18]).

При  цьому,  на  Євроюст  як  європейську  організацію 
правосуддя  покладено  завдання  забезпечення  належної 
координації  національних  органів  кримінального  пере-
слідування й підтримання розслідування тяжких злочинів, 
особливо проведених Європолом, а також тісної співпраці 
з  Європейською  судовою мережею,  зокрема  задля  спро-
щення виконання судових доручень [19]. 

Перед Євроюстом відповідно до положень ч. 1 ст. 3 Рі-
шення про Євроюст у ході розслідувань і вживанні заходів 

щодо кримінального переслідування, що зачіпають дві й 
більше держав-членів ЄС й проведених по фактах злочин-
них  діянь,  що  відносяться  до  видів  тяжкої  злочинності,  
у т.ч. організованої, ставляться наступні цілі, а саме:

1. Розбудовувати й поліпшувати координацію між ком-
петентними  органами  держав-членів  відносно  дій  щодо 
розслідування й кримінального переслідування, які вони 
проводять на своїй території, з врахуванням будь-якого за-
питу, що зроблено від компетентного органа одного з них, 
а також будь-якої інформації, наданої компетентним орга-
ном на підставі приписів, виданих відповідно до установ-
чих договорів.

2.  Зміцнювати  співробітництво  між  компетентними 
органами держав-членів, зокрема шляхом сприяння між-
народній правовій допомозі й виконанню запитів про ви-
дачу.

3.  Підтримувати  іншими  способами  зусилля  компе-
тентних органів держав-членів з метою підвищення ефек-
тивності  здійснюваних  ними  розслідувань  і  заходів  для 
кримінального переслідування.

Водночас, розширено сферу діяльності й завдання Єв-
роюсту, про що свідчить ст. 85 Консолідованої версії Дого-
вору про функціонування ЄС, до яких поряд з викладеним 
у Рішенні віднесено (абз. 2 ч. 1):

1.  Порушення  кримінальних  розслідувань,  а  також 
висування  пропозицій  про  порушення  кримінальних  пе-
реслідувань,  проведених  компетентними  національними 
органами,  зокрема  по  фактах  злочинів,  що  зазіхають  на 
фінансові інтереси ЄС.

2. Координація таких розслідувань і кримінальних пе-
реслідувань.

3.  Посилення  судового  співробітництва,  у  т.  ч.  шля-
хом  розв’язання  конфліктів  юрисдикцій  і  за  допомогою  
тісного  співробітництва  з  Європейською  судовою  мере-
жею [20]. 

Таким  чином,  можна  констатувати  наявність  можли-
востей протистояння росту злочинності на європейському 
континенті з урахуванням створення в межах ЄС певного 
інституційного механізму співробітництва. При цьому,  у 
якості основних елементів такого інституційного механіз-
му можна виділити Європол як орган, що забезпечує спів-
робітництво  між  поліцейськими  відомствами,  митними 
органами й іншими компетентними органами по боротьбі 
зі злочинністю, а також Євроюст – в якості координатора 
співробітництва між судовими органами держав-учасниць 
ЄС.

Проведені  дослідження  дають  можливість  дійти  ви-
сновку, що історія створення вказаних спеціалізованих ін-
ституційних органів ЄС боротьби зі злочинністю наочно 
демонструє пряму залежність міжнародного співробітни-
цтва у боротьбі зі злочинністю від глибини інтеграційних 
прагнень  і можливостей держав,  які його безпосередньо 
здійснюють. Водночас, такий приклад дає можливість де-
монстрації вкрай обмежених можливостей такого співро-
бітництва для держав, що не перейшли до інтеграційних 
відносин в політичній сфері, що, в свою чергу, мінімізує 
можливості запозичення такого прикладу навіть у випад-
ку  використання  міжнародного  договірного  механізму 
керування  органом  єдиної  поліцейської  організації.  Вка-
зане пов’язане із самою природою повноважень держави 
у сфері боротьби зі злочинністю, що належать до суверен-
них  прав.  Саме  тому  спеціалізовані  інституційні  органи 
ЄС боротьби зі  злочинністю, такі як Європол  і Євроюст 
належать до міжнародних органів, що знаходяться у стані 
перманентного реформування. 

Водночас, можливим є констатування висновку, що на-
ділення Європолу і Євроюсту власними повноваженнями 
щодо припинення, виявлення, розкриття й розслідування 
злочинів  може  стати  позитивним  інструментом  протидії 
та запобіганню міжнародним правопорушенням у межах 
ЄС в цілому. Цей оптимізм вселяє та обставина, що про-



217

Юридичний науковий електронний журнал
♦

тягом останнього часу спостерігається чітка тенденція до 
постійного розширення їх компетенції, особливо Європо-

лу,  який  поступово  перебирає  на  себе  частину  повнова-
жень національних поліцейських органів.
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Стаття присвячена характеристиці трафікінгу як сучасної форми рабства в Україні. У статті охарактеризовано основні причини збіль-
шення масштабів торгівлі людьми на території нашої держави. Визначено наслідки торгівлі людьми та групи осіб, які ризикують потра-
пити до рук торговців людьми.

Ключові слова: трафікінг, торгівля людьми, рабство, причини та наслідки торгівлі людьми, жертви работорговців.

Статья посвящена характеристике трафикинга как современной формы рабства в Украине. Охарактеризованы основные причины 
увеличения масштабов торговли людьми на территории нашего государства. Определены последствия торговли людьми и группы лиц, 
рискующих попасть в руки торговцев людьми.

Ключевые слова: трафикинг, торговля людьми, рабство, причины и последствия торговли людьми, жертвы работорговцев.

To date, the world has reached such a level of development that it is not necessary to be an astronaut to fly into space, now an ordinary per-
son can afford to leave the Earth. We can support a population of animals and plants that are on the verge of extinction by cloning. And humanity 
is now able to cope with the worst diseases such as cancer, AIDS / HIV. But, despite such achievements, there are such phenomena in the world 
that turn our civilized society back into history, where human rights are violated, and the person himself is used as a thing.

Recently we are increasingly hearing the word "traffic". An average citizen does not realize that such a "fashionable" word refers to well-
known for everyone crime, namely human trafficking and slavery. The danger of this crime lies in the fact that it is one of the types of transnational 
crime, which complicates the process of identifying the victim of this crime, since the person whom they plan to sell and operate can move through 
several transit regions, where they can be temporarily exploited, resold, hidden, etc. The feature of trafficking is that traffickers (those involved in 
criminal business) adapt to the conditions of the economic, political, social situation in each state, while changing the forms and methods of work. 
Thus, Ukraine, due to its geographical location, unstable economic and political situation, corruption of the state apparatus, the law-enforcement 
reform process, becomes “easy prey” for criminal gangs.

The article is devoted to the description of trafficking as a modern form of slavery in Ukraine. The main reasons for the increase in the scale 
of trafficking in people on the territory of our state are described. The consequences of human trafficking and groups of people at risk of falling 
into the hands of traffickers are identified.

Key words: trafficking, human trafficking, slavery, causes and consequences of human trafficking, victims of slavers.

На  сьогодні  світ  досяг  такого  рівня  розвитку,  що  не 
обов’язково  бути  космонавтом,  щоб  полетіти  у  космос, 
тепер  звичайна  людина  зможе  собі  дозволити  покину-
ти  Землю.  Ми  можемо  підтримувати  популяцію  тварин 
та  рослин,  які  стоять  на  межі  вимирання  за  допомогою 
клонування. А ще людство тепер у змозі боротися з най-
страшнішими хворобами, такими як рак, СНІД/ВІЧ. Але, 
незважаючи на такі досягнення, в світі існують такі яви-
ща,  які повертають наше цивілізоване  суспільство назад 
в історію, де порушуються права людини, а сама людина 
використовується як річ. 

Останнім часом ми дедалі частіше чуємо слово «тра-
фікінг». Пересічний  громадянин  і  не  здогадуються,  що 
таке «модне» слово позначає добре відомі кожному злочи-
ни, а саме торгівлю людьми та рабство. Небезпечність цьо-
го злочину полягає в тому, що він є одним із видів трансна-
ціональної злочинності, що ускладнює процес виявлення 
жертви цього злочину, адже особу, яку планують продати 
та експлуатувати, можуть переміщувати через кілька тран-
зитних регіонів, де вони можуть бути тимчасово експлу-
атовані, перепродані,  заховані  тощо. Особливістю трафі-
кінгу є те, що трафікери (особи, які задіяні в злочинному 
бізнесі)  пристосовуються  до  умов  економічної,  політич-
ної, соціальної ситуації в кожній державі, змінюючи при 
цьому форми та методи роботи. Тим самим Україна через 
своє  географічне  розташування,  нестабільну  економічну 
та  політичну  ситуацію,  корумпованість  державного  апа-

рату, процес реформування правоохоронних органів,стає 
«легкою здобиччю» для злочинних угрупувань. 

Цю тему у своїх роботах використовували І.А. Граба-
зій, В.І. Василинчук, А.В. Войціховський, М.В. Головець-
кий, Г.П. Жаровська, В.М. Куц, К.Б. Марисюк, Д.С. Мель-
ник, А.М. Орлеан, А.В. Пунда, Л.І. Щербина.

Трафікінг  нині  сягнув  грандіозних  масштабів  свого 
поширення, що змушує говорити про цей злочин як про 
глобальну  проблему  ХХІ  ст.  Проблема  суттєво  впливає 
на життя  людей,  стабільність  у  світі  та  викликає  дедалі 
більше  занепокоєння  міжнародної  спільноти.  Це  новий 
виклик, який поставила перед людством глобалізація [1].

Торгівля  людьми  та  рабство  набрали  поширення  не 
тільки за кордоном, але й протягом останніх років поши-
рюється по території України. Саме тому злочин, що пося-
гає на право особи обирати місце свого перебування, знай-
шов своє закріплення в Кримінальному кодексі (далі – КК) 
України.

Ч. 1 ст. 149 КК України передбачена відповідальність 
за торгівлю людьми або здійснення іншої незаконної уго-
ди  щодо  людини,  а  так  само  вербування,  переміщення, 
переховування, передача або одержання людини, вчинені 
з метою експлуатації,  з використанням обману, шантажу 
чи уразливого  стану особи  [5]. Санкція цієї  частини пе-
редбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми 
років. На нашу думку, це надто м’яке покарання  за вчи-
нення такого небезпечного для суспільства злочину. Адже 
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торгівля людьми як кримінально-каране діяння посягає не 
лише на волю особи та право обирати місце свого пере-
бування, але й на  її честь та гідність, негативно впливає 
на психічний та моральний стан, а також здебільшого цей 
злочин  супроводжується  посяганням  на  статеву  свободу 
та статеву недоторканність, викликає в населення відчут-
тя незахищеності.

Так,  за  статистичними даними Генеральної Прокура-
тури України  за  2013  р.  до Єдиного  реєстру  досудового 
розслідування було внесено 131 повідомлення про злочин, 
передбачений ст. 149 КК України, у 2014 – 115, у 2015 – 
114, 2016 – 114, а лише за 10 місяців 2017 р. було внесено 
286 фактів про вчинення цього кримінального правопору-
шення  [4]. Отже, це  свідчить про  збільшення масштабів 
торгівлі людьми на території нашої держави, однак варто 
пам’ятати про  високий  рівень  латентності  цих  злочинів, 
адже велика кількість фактів торгівлі людьми не виявля-
ється правоохоронними органами,  внаслідок чого не об-
ліковується  частина  злочинів  вказаної  категорії.  Трафі-
кінг є однією із форм транснаціональної злочинності, що 
ускладнює процес виявлення фактів вчинення цього зло-
чину, бо переважно здійснюється в межах кількох держав 
і тягне за собою перетин кордону. І як тільки жертва пере-
тне кордон та прибуде до країни призначення, виявити це 
суспільно небезпечне діяння стане ще складніше, особли-
во у разі відсутності у неї родичів чи друзів, які зможуть 
звернутися до поліції.

До основних різновидів трафікінгу належить торгівля 
людьми з метою: сексуальної, трудової експлуатації; вико-
ристання у жебрацтві, виготовленні порнопродукції; неза-
конної трансплантації органів (вилучення органів) тощо.

А.В. Пунда вважає, що причини та передумови торгів-
лі людьми в Україні з’явилися внаслідок зростання безро-
біття, зменшення асигнувань програм соціального захис-
ту, зубожіння населення [2].

Важливо виявити усі причини трафікінгу на території 
нашої держави, для того аби в подальшому розробити від-
повідні заходи протидії торгівлі людьми в Україні. Усі ви-
явлені нами під час дослідження цієї проблеми причини 
трафікінгу умовно можна поділити на кілька груп:

1.  Економічні. Ні для кого не секрет, що економічна 
нестабільність  створює  сприятливі  умови  для  збільшен-
ня  масштабів  торгівлі  людьми.  Економічними  причина-
ми трафікінгу в Україні  є:  зростання цін,  але при цьому 
малі заробітні плати; наявність в Україні великої кількості 
малозабезпечених сімей, які не отримують належної ма-
теріальної підтримки від держави; низький рівень життя 
українців; відсутність, на думку молодих людей, власної 
перспективи для життя та реалізації себе в Україні; брак 
робочих  місць,  що  могли  б  задовольнити  особу;  масш-
табна ліквідація заводів та фабрик, внаслідок чого збіль-
шився рівень безробіття; реформування правоохоронних і 
державних органів та масове скорочення, яке найближчим 
часом дасть про себе знати. 

2. Політичні. Ситуація на сході нашої держави також 
відіграє важливу роль у збільшенні масштабів трафікінгу. 
Такими причинами є знищення заводів, фабрик, шахт, за-
непад  сільського  господарства  змушує  переселенців  або 
погоджуватися  на  будь-яку  роботу  за  мізерну  заробітну 
плату  в  Україні,  або  ж  виїжджати  за  її  межі  в  пошуках 
більш  достойної  оплати  праці,  ризикуючи  потрапити  до 
трафікерів.

3. Психологічні. За принципом «мене це не торкнеть-
ся»  або «гірше вже не буде»,  «подрузі пощастило  і мені 
пощастить»  людина  приймає  ризиковані  пропозиції,  без 
змоги адекватно оцінити ситуацію. Якщо раніше торгівці 
пропонували  «легальне»  працевлаштування  через  інтер-
нет,  засоби  масової  інформації,  то  на  сьогодні  вони  для 
того, аби не виникло зайвих запитань, можуть представи-
тись відомими компаніями, щоб зменшити пильність на-
селення. Також людина не може бути впевнена, що серед 

її родичів чи знайомих немає особи, яка співпрацює з тра-
фікерами. Якщо особа зможе критично осмислити пропо-
зицію працевлаштування в інтернеті чи в ЗМІ, то родичам 
та друзям вона буде повністю довіряти.

4. Соціальні. До соціальних причин, перш за все, нале-
жать насильство в сім’ї, жорстоке поводження з дітьми та 
жінками, неналежна опіка, сирітство, гендерна дискримі-
нація,  відсутність дієвого державного механізму  захисту 
таких осіб, недосконалість системи освіти та виховання, 
деформована правосвідомість, вживання алкогольних на-
поїв, наркотичних засобів, психотропних речовин.

5. Інформаційні. Погана  поінформованість  громадян 
про працевлаштування закордоном та його наслідки, нео-
бізнаність людей із цією проблемою, вони відкидають вза-
галі можливість існування рабства та торгівлі людьми, не 
здогадуються про його масштаби та форми. В Україні ак-
тивно діють безплатні гарячі лінії, на які можна зателефо-
нувати та отримати консультацію з питань працевлашту-
вання за кордоном, проте людина не хоче витратити кілька 
хвилин і тим самим убезпечити себе та своїх родичів від 
ризику потрапити до рук трафікерів.

Підбиваючи підсумки,  доцільно  згадати  про  соціаль-
ний  інститут,  який  відіграє  не  останню  роль  як  у  збіль-
шенні масштабів трафікінгу, так і, навпаки, є дієвим засо-
бом боротьби з трафікерами. Мова йде про засоби масової 
інформації.

Неабиякий вплив на формування світоглядних позицій 
сучасної  особистості  здійснюють  засоби  масової  інфор-
мації,  іноді  зумовлюючи  деформацію  моральних  норм  і 
спотворення суспільних цінностей. Створюючи міфи про 
«красиве життя», ЗМІ фактично налаштовують людину на 
пошук швидкого збагачення, як-то: нелегальне працевла-
штування за кордоном, доступність послуг сексіндустрії, 
наживу коштом іншої особи, експлуатацію тощо. За таких 
обставин люди часто стають заручниками ситуації торгів-
лі людьми. Враховуючи те, що людина сприймає 80% ін-
формації про оточуючу дійсність через візуальне відчуття, 
телебачення давно вже стало головним каналом інформа-
ції про соціально-політичне й економічне життя, а також 
центральним  вектором,  який  чинить  великий  вплив  на 
емоційну сферу та здатність діяти [3].

А, й справді, переглянувши, випуск новин про неймо-
вірні гарні пейзажі Туреччини, почувши історію дівчини, 
яка досягла усього сама, працюючи за кордоном, людина, 
яка  дивиться  телебачення  чи  читає  газету,  думає:  «На  її 
місці мала  бути  я»  і,  кидаючи  все,  не  розібравшись, що 
правда, а що ілюзія, купує квитки на літак.

Перш  за  все,  як  і  будь-який  злочин,  трафікінг  нега-
тивно впливає на фізичне та психічне здоров’я. Під час 
транспортування та безпосередньої експлуатації особи до 
неї  задля подолання опору та, аби зломити  її дух,  засто-
совують фізичне,  психологічне  чи  інше  насилля.  Робота 
по 15−16 годин на добу, проживання в нестерпних анти-
санітарійних умовах, неналежне харчування, мордування, 
нанесення  тілесних  ушкоджень,  вживання  алкогольних 
напоїв, наркотичних засобів, рання сексуальна активність 
− все це впливає на фізичний стан жертви. У багатьох ви-
падках, щоб змусити особу працювати, крім фізичного на-
силля, її залякують, погрожують розправою, насильством 
над її родичами. Усі ці дії призводять до того, що жертва 
відчуває себе незахищеною та безпорадною.

Більшу  частину  жертв  трафікінгу  становлять  молоді 
жінки  та дівчата,  яких  експлуатують у  сексуальній  сфері. 
Ця форма експлуатація стосується найінтимнішої сторони 
життя  людини,  тому  несе  жахливі  наслідки  для  жертви. 
Варто розпочати з того, що здебільшого молодих жінок та 
дівчат змушують вступати, за бажанням клієнта, в незахи-
щені статеві стосунки, що має своїм наслідком небажану 
вагітність. Небажана вагітність може призвести до трьох 
варіантів розвитку подій: по-перше, дівчину змусять зроби-
ти аборт і це може потягнути за собою негативні наслідки 
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у  вигляді  неможливості  завагітніти  та  мати  дітей  у  май-
бутньому; по-друге,  їй дозволять  залишити дитину,  і  така 
дитина в чужій державі стане соціально незахищеною, яку 
зможуть  також  незаконно  експлуатувати,  наприклад,  для 
жебрацтва; по-третє, трафікер забажає звільнитися від так 
званого «тягаря». Дівчину  також можуть  змушувати  вжи-
вати протизаплідні препарати у дозах, що  значно переви-
щують норму, що також не може не вплинути на її здоров’я. 

До того ж, незахищені статеві стосунки тягнуть за со-
бою  зараження різноманітними хворобами,  серед  яких 
СНІД,  ВІЛ-інфекції,  що  є  найнебезпечнішими  та  важко 
виліковними. Тим більше жертву трафікінгу, яка знає, що 
заражена  венеричною  хворобою,  можна  притягнути  до 
відповідальності,  адже  національним  кримінальним  за-
конодавством передбачено відповідальність за зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи  іншої невиліковної ін-
фекційної хвороби.

Для  подолання  опору  особи  її  змушують  вживати 
алкогольні напої та наркотичні засоби,  що  призводить 
до  залежності  від  них.  Залежні  особи  втрачають  будь-
який  зв’язок  із  суспільством, повільно втрачають власне 
здоров’я, наражають своїх майбутніх дітей на небезпеку. 
Постійне  вживання  алкоголю  та  наркотиків  рано  чи піз-
но вплине за зовнішній вигляд особи, а збільшення дози 
може призвести до смерті.

І найцінніше, чим жертвує людина, яка потрапила до 
рук трафікерів, − це її життя. Адже величезна кількість 
осіб, які виїхали за кордон у пошуках кращих умов життя, 
так і не повернулися. До того ж, особа через щоденні зну-
щання втрачає контроль над собою та може наважитись на 
вчинення  самогубства.  Широкою  залишається  практика 
використання осіб для незаконного донорства та вилучен-
ня органів.

Міжнародна спільнота раніше відчула на собі таке не-
гативне явище, як торгівля людьми та рабство, і розпочала 
вживати необхідних заходів для боротьби з ними. До таких 
заходів входить прийняття нормативно-правових актів, які 
встановлюють  організаційно-правові  засади  протидії  тор-
гівлі людьми, до яких долучається і Україна. Так, 21 берез-
ня 2010 р. Верховна Рада Україна ратифікувала Конвенцію 
Ради  Європи  про  заходи щодо  протидії  торгівлі  людьми. 
Кожна з держав, яка ратифікувала цю Конвенцію, вважає, 
що торгівля людьми є порушенням прав людини її гіднос-
ті й недоторканості, наслідком для жертв торгівлі людьми 
може бути рабство. Головними цілями у протидії і боротьбі 
з трафікінгом мають бути: дотримання прав жертв та їх за-
хист; заходи  або ініціативи, спрямовані на боротьбу з тор-

гівлею людьми,  повинні мати недискримінаційний харак-
тер, брати до уваги гендерну рівність, а також обов’язково 
враховувати права дитини. Крім того, держави, що підпи-
сали Конвенцію,  зобов’язуються  вживати  належних  зако-
нодавчих та інших заходів щодо попередження та протидії 
торгівлі людьми, а також заходів, які є необхідними для за-
безпечення  покарання  злочинів,  ефективними,  адекватни-
ми й переконливими санкціями [6]. 

На  основі  Конвенції  Ради  Європи  про  заходи  щодо 
протидії торгівлі людьми Верховною Радою України у ве-
ресні 2011 р. було прийнято Закон України «Про протидію 
торгівлі  людьми»,  який  визначає  організаційно-правові 
засади  протидії  торгівлі  людьми,  гарантуючи  гендерну 
рівність,  основні  напрями  державної  політики  та  засади 
міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження 
органів  виконавчої  влади, порядок встановлення  статусу 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок на-
дання допомоги таким особам [7].

Злочин, що має  своїм наслідком розлад фізичного  та 
психічного  здоров’я,  небажану  вагітність,  зараження  ве-
неричними хворобами, алкогольну та наркотичну залеж-
ність,  смерть,  вимагає  негайних  та  активних  дій  із  боку 
української влади. 

На  основі  проведеного  дослідження  можемо  зроби-
ти висновок, що з боку держави доцільним є проведення 
активних та ефективних профілактичних заходів держав-
ного характеру для усунення причин і сприятливих умов, 
вчинення будь-якого злочину, зокрема й торгівлі людьми. 
Такими факторами можна  вважати:  боротьбу  з  безробіт-
тям, повернення до «життя» заводів та фабрик, гарантію 
випускникам  вищих  навчальних  закладів  робочі  місця, 
що задовольнять особу та дадуть змогу реалізувати себе в 
Україні, боротьбу з нелегальною імміграцією, покращен-
ня рівня життя українців,  інформування населення щодо 
працевлаштування  за  кордоном,  стабілізацію  політичної 
ситуації  в  державі,  подолання  корупції  тощо. Для  дієвої 
боротьби з трафікерами треба залучати ЗМІ, в яких висвіт-
лювати  історії жертв торгівців людьми та реальні умови 
працевлаштування за кордоном.

Отже, пропонуємо створити єдину державну базу да-
них  щодо  працевлаштування  за  кордоном,  в  яку  будуть 
вноситися відомості про осіб, які виїхали в пошуках ро-
боти,  та  відомості  про  вільні  вакансії  за  кордоном,  що 
держава  зможе  пропонувати  громадянам  і  буде  нести 
відповідальність  за них,  а  за  допомогою дипломатичних 
представництв  −  підтримувати  з  такими  особами  безпе-
рервний зв’язок.
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«BREXIT» У ВЕликій бРиТаНіЇ 
як СПОСіб ВідНОВлЕННя дЕРжаВНОгО СУВЕРЕНіТЕТУ

“BREXIT” IN GREAT BRITAIN 
AS A WAY TO RESTORE STATE SOVEREIGNTY

івченко Ю.В.,
к.ю.н., докторант

Національна академія внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню проблеми патріотизму у Великій Британії. Особливий акцент робиться на визначенні особливостей 
національного характеру та світоглядних установок англійців, їх способу життя та вікових традицій. Крім цього, досліджується питання 
виходу країни з Європейського Союзу та аналізуються основні причини, що зумовили цей процес.

Ключові слова: «brexit», патріотизм, консерватизм, національні традиції, суверенітет.

Статья посвящена исследованию проблемы патриотизма в Великобритании. Особый акцент делается на определении особенно-
стей национального характера и мировоззренческих установок англичан, их образа жизни и вековых традиций. Кроме этого, исследует-
ся вопрос выхода страны из Европейского Союза и анализируются основные причины, обусловившие этот процесс.

Ключевые слова: «brexit», патриотизм, консерватизм, национальные традиции, суверенитет.

The article is devoted to the study of the problem of patriotism in Great Britain. Particular emphasis is placed on determining the character-
istics of the national character and worldview of the British, their way of life and age-old traditions.

It can be said that Britons are patriots of their country, although they do not use this term. Their peculiarity is pedantry and reluctance to adapt 
to the global changes taking place in the world. The British do not trust new phenomena that can change their cultural values and traditions. They 
are trying to preserve the peculiarities of their way of life.

Analyzing modern features of state-building processes, it should be noted that Britain has always sought to maintain maximum independ-
ence, as evidenced by the special status that she was endowed with as a member of the EU. However, even under such conditions, the results 
of the referendum in 2016 led to the country’s withdrawal from the EU (51,9% of the country’s citizens voted to leave the EU, and only 48,1% 
voted against it).

Given the current situation with Britain’s exit from the European Union, it has become a country that does not see itself as part of Europe. 
The British consistently abandon this privilege, in every way separating themselves from all over the world and striving to be themselves, and in 
this they succeeded.

One of the decisive reasons for Britain’s departure from the EU was the issue of migration and economic dependence of the country in which 
London was completely dependent on the European Union.

The fear of losing their national identity and economic components played an important role in restoring Britain’s national sovereignty.
Key words: “brexit”, patriotism, conservatism, national traditions, sovereignty.

Велика Британія є консолідуючим центром Британської 
Співдружності,  політичного  та  економічного  об’єднання 
країн  і  територій, які раніше входили до складу Британ-
ської імперії, що у 60–70-х рр. XX ст. трансформувалася в 
Британську співдружність у мирний та еволюційний спо-
сіб. Крім Великої Британії, членами Співдружності є Ав-
стралія, Канада, Нова Зеландія та інші держави.

Конституційний досвід Великої Британії є унікальним. 
Ця країна має чи не найдавнішу конституційну історію та 
практику. Саме Велика Британія (хоча ця назва буде пра-
вильною лише з 1707 р., коли Англія і Шотландія підпи-
сали договір про союз і формування Королівства Велика 
Британія)  започаткувала  функціонування  багатьох  демо-
кратичних державно-правових інститутів [1].

«Володарюй,  Британіє!»    це  не  заклик  або  гасло,  це 
назва  неофіційного  гімну  Великої  Британії,  патріотич-
ної пісні, написаної ще у 1740 р. Не забута вона  і  зараз. 
В одному з перекладів приспів  звучить як: «Володарюй, 
Британіє, володарка морів! Нехай твій народ не знає лан-
цюгів!». І досі британці зберігають пам’ять про те, що їх 
держава ще не так давно була імперією. Вони впевнені, і 
не без підстав, що їх країна займає особливе місце у світі.

Англія – це явище унікальне і парадоксальне. Почати з 
того, що ця країна не має певної назви. Загальновідомо, що 
Англія (Британія)   це частина Великої Британії (офіційна 
назва Сполучене Королівство Великої Британії і Північної 

Ірландії),  до  складу  якої ще  входять Шотландія, Уельс  і 
Північна Ірландія. Як і будь-яка країна, Велика Британія 
має притаманні лише їй риси національного характеру, що 
сформувалися протягом століть та відображають особли-
вості її культурного спадку.

В  англійців  високо  розвинене  почуття  патріотизму, 
хоча дане поняття вони не використовують. Їх особливіс-
тю можна назвати педантичність та небажання поспіша-
ти  за  сучасними  глобальними  змінами, що відбуваються 
у світі. Англійці відчувають вроджену недовіру до всьо-
го  незнайомого, що може  змінити  ціннісні  складники  їх 
культури. Вони всіма  силами намагаються  зберегти осо-
бливості свого способу життя.

Загалом, аналізуючи характери тих народів, які насе-
ляють  Велику  Британію  (англійці,  шотландці,  валлійці, 
ірландці), можна припусти, що всі вони різні. Безумовно, 
так  і  є,  адже  кожен  з  цих  народів  має  свої  особливості, 
традиції та культурні цінності, однак довгий період часу 
спільного існування під проводом єдиної країни зумовив 
появу і спільних рис, що укорінилися у суспільній свідо-
мості та залишаються актуальними досі.

Цей невеликий острів  є  цілим  світом,  в  якому  є  свої 
яскраво виражені регіональні відмінності між Північчю і 
Півднем, Заходом і Сходом – не лише у характері, їжі, тра-
диціях, одязі, але і в мові: жителі різних регіонів Англії де-
коли просто не можуть зрозуміти один одного. Різноманіт-
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ність природи, пейзажу, географії, економіки перетворює 
невеликий острів у величезну країну. Але найголовніше – 
це ставлення самих англійців до своєї країни. Англійці – 
один із небагатьох народів у світі, який користується без-
умовною повагою оточуючих. Водночас вони позбавлені 
необхідності відверто висловлювати власний патріотизм. 
Неможливо уявити собі англійця, який повторює, як мо-
литву: «Пишаюся тим, що я англієць», як це роблять їхні 
сусіди американці. Гучний галасливий патріотизм  їм не-
властивий,  адже  тим,  хто  твердо  переконаний  у  власній 
перевазі, він не потрібен.

Англійський національний характер  є,  з одного боку, 
чи не найбільш суперечливим і парадоксальним серед єв-
ропейських народів, майже усі його особливості мають і 
прямо протилежні властивості, а з іншого   дуже цілісним 
та визначеним, що простежується протягом багатьох сто-
літь.  Це  найчастіше  пояснюють  острівним  положенням 
країни, з приводу цього навіть з’явився такий термін, як 
«острівна психологія» Англії. Напевне, для цього  знадо-
бився комплексний вплив багатьох чинників, до яких, зо-
крема, належить об’єднання у єдине ціле різних народів 
(бриттів, пиктів, кельтів, англосаксів та багатьох  інших), 
обумовлене римськими і нормандським завоюваннями та 
тісними зв’язками з континентальними народами. У цих 
умовах  і  виник  народ,  настільки  несхожий на  інших  єв-
ропейців.

Однією  з  ключових  особливостей  англійського  ха-
рактеру є прихильність до традицій – багато хто називає 
цю  рису  консерватизмом.  Дійсно,  прагнення  зберегти  у 
первісному вигляді особливості побуту і поведінки, риту-
али  і  звички,  часом  доведені  до  абсурду,  з  сучасного  та 
неанглійського погляду, відрізняє  їх від більшості  інших 
народів,  піддаючи  різкій  критиці  та  викликаючи  інтерес 
в усього світу.

Традиції, що мають цінність у суспільному бутті, жи-
вуть не тільки у побуті, вони пронизують найрізноманітні-
ші сторони англійського життя. Так, університети з усією 
серйозністю ставляться до підтримки ритуалів, що вини-
кли, наприклад, у XVI або XVII ст. Ще зовсім недавно у 
солідних університетах деякі професори пускали на свої 
лекції студентів виключно у мантіях, а для певних видів 
підсумкових  іспитів  подібна  форма  збереглася  до  цього 
часу. Церемонія випуску – це пишне театральне дійство, 
яке аж ніяк не здається штучним або надмірно помпезним. 
Складається  враження,  що  всі  ці  люди  народилися  для 
того, щоб ходити у перуках, професорських шапочках, ви-
мовляти сторіччями повторювані формули і слова. У жод-
ному університеті світу немає такої кількості умовностей 
та історичних традицій, як в англійському. Видача мантій 
для церемоній проводиться у суворо визначених кімнатах: 
окремо для професорів, окремо для докторів, окремо для 
співробітників без ступеня, ніякого демократизму тут і уя-
вити неможливо. Урочиста вечеря з будь-якого важливого 
приводу неможлива без фрака і метелика. По прекрасних 
зелених галявинах у Кембріджському університеті можуть 
ходити  тільки  ті,  хто  належить  до  професорсько-викла-
дацького  складу,  інші повинні  обмежуватися доріжками. 
Під час щоденних спільних обідів, які проходять у старо-
винних високих залах, при свічках, кожен, від студента до 
ректора, займає певне місце відповідно до його статусу у 
колективі. Однак усі вони залишаються сучасними людь-
ми,  іронічними щодо власного світу, але водночас відда-
ними йому та такими, що таємно відчувають гордість за 
національні традиції.

З великою повагою англійці ставляться до своєї історії. 
Вони добре пам’ятають  і  пишаються  історичною велич-
чю Британської імперії, яка володіла морями і землями по 
всьому світу. І навіть, якщо англійці і не говорять вголос 
про свій патріотизм, їх спосіб життя, національні традиції 
та особлива гордість за ці традиції закладені у самій сут-
ності  їх  національного  характеру, що  робить  цих  людей 

безумовними,  справжніми  і  дійсними  патріотами  своєї 
країни.

Неможливо  не  згадати  і  про  те,  що  найважливішою 
частиною  англійської  традиції  є  монархія.  Безумовно, 
сьогодні монархічна влада у країні має лише номінальний 
характер,  та  вона дуже важлива для  англійців,  головним 
чином – для консолідації нації, підтримки національного 
духу та національної  ідеї. Королівська влада є  і  в  інших 
країнах – Швеції, Норвегії, Данії, Іспанії – але лише в Ан-
глії вона викликає таке хвилювання і захоплення.

Водночас,  немає  більш  неформального  товариства, 
ніж  англійське,  звичайно,  лише  у  тих  випадках,  коли це 
допускається традицією. Це країна диваків і ексцентриків, 
де кожен вільний робити те, що він бажає, але стриманість 
і самоконтроль вважаються одними з основних життєвих 
правил. Саме стриманість, контроль над своїми почуття-
ми   життєві принципи цього маленького, але дуже гордого 
народу.

Що стосується права і закону, то у цьому питанні ан-
глійці – народ  законослухняний. Повага до  закону  стала 
природною складовою частиною їхнього характеру і жит-
тя, а тому фактично відпала необхідність суворого контр-
олю і покарання. Суспільство вже може дозволити собі у 
вирішенні окремих питань звертатися до здорового глуз-
ду, а не до сили. Виявляється це й у дрібницях, і в глобаль-
них питаннях.

Отже, ціннісні складники культури та англійський ха-
рактер є різноманітними та повними контрастів явищами. 
Лише завдяки силі цього характеру така невелика країна 
змогла домогтися великої поваги оточуючих та визнання в 
усьому світі. Більше того, збереження цього характеру та 
традицій стало важливою складовою частиною суспільно-
го буття народу [2].

Аналізуючи сучасні особливості державотворчих про-
цесів, варто зазначити, що Британія завжди прагнула збе-
регти максимальну самостійність, про що свідчить навіть 
особливий статус, яким вона була наділена, будучи членом 
ЄС. Проте, навіть за таких умов у членства в Євросоюзі 
були противники, про що свідчать результати референду-
му 2016 р, за результатами якого 51,9% громадян країни 
проголосували  за  вихід  з ЄС  і  лише  48,1%  висловилися 
проти. Таким чином, Brexit  (від поєднання слів Britain – 
Британія  і Еxit  –  вихід)  став  реальністю нашого часу  та 
індикатором змін, що відбуваються у ЄС і спрямовані на 
повернення європейських країн на шлях суверенітету і не-
залежності,  з  правом  самостійно  вирішувати  свою долю 
та зберігати свої культурні і національні цінності, відмов-
ляючись від космополітизму.

Враховуючи  теперішню  ситуацію,  Велика  Брита-
нія  стала  країною,  що  не  бачить  себе  частиною  Євро-
пи.  Англійці  послідовно  відмовляються  від  цього  при-
вілею,  всіляко  відокремлюючи  себе  від  усього  світу,  та  
прагнуть бути самі по собі і, як показує сьогодення, їм це 
вдається [3].

Причинами подібного бажання відокремлення від Єв-
ропейського Союзу є як їх бажання зберегти традиції, що 
формувалися протягом століть та мають для них важливе 
значення,  так  і  економічна складова частина  захисту на-
ціональних інтересів.

Ідею суверенітету країни традиційно, ще за часів Мар-
гарет  Тетчер,  підтримувала  партія  консерваторів,  зазна-
чаючи, що  потрібно  вносити  зміни  у  відносини  з  Євро-
пейським союзом – не можна безконтрольно поширювати 
на  себе правила,  які  приймаються  у ЄС,  якщо від цього 
страждає суверенітет країни чи може постраждати безпе-
ка держави, оскільки всередині ЄС є можливість перемі-
щення капіталів, робочої сили та послуг.

Ідея проведення референдуму за вихід Великої Брита-
нії  з ЄС формувалася ще у 2010 р.,  а спровокувала його 
проведення  спочатку  економічна  криза  у  Євросоюзі,  а 
потім  великій  потік  мігрантів,  що  фактично  загрожував 
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традиційному  способу  життя  та  культурним  цінностям 
англійців.

В умовах економічної кризи в ЄС британський політик 
Найджел Фарадж, лідер Партії незалежності Сполученого 
Королівства та активний учасник агітації  за вихід  із ЄС, 
зміг  переконати  просте  населення  (насамперед Англії,  а 
вже потім  і Уельсу)  у необхідності  вивести країну  з Єв-
ропейського союзу. На підставі цього він переконав бри-
танців, що ЄС намагається контролювати усе, в т. ч. еко-
номічні процеси в рамках Сполученого Королівства, і це 
негативно відбивається на економіці Великої Британії. Ще 
одним важливим фактором майбутніх  змін  став  історич-
ний аспект, оскільки Велика Британія була імперією, якій 
підкорялися інші народи. Це поступово змінило уявлення 
самих англійців про місце своєї країни у світі. Саме тому 
Фарадж зробив ставку і на  історичну пам’ять британців, 
створивши образ незахищеної нації, що змушена викону-
вати чужі умови. Для Британії з її історією навіть сама ідея 
відмови від частини свого суверенітету і передачі його на 
наднаціональний  рівень  була  непростим  рішенням.  Тим 
більше, якщо мова йде про союз, створений у свій час без 
участі британців.

Британія пишається своїм правом і історією парламен-
таризму.  Вестмінстерська  парламентська  система  стала 
зразком демократичного устрою для багатьох країн світу. 
Фактичне  підпорядкування  британської  правової  систе-
ми  праву  Європейського  співтовариства  згідно  із  зако-
ном «Про Європейське співтовариство» 1972 р. (European 
Communities Act  1972)  було  серйозним  ударом  по  само-
любству  британців.  Референдум  2016  р.  був  шансом  це 
виправити, і Британія його використала на свою користь.

На  думку  американського  журналу  Foreign  Policy,  з 
Євросоюзу хочуть вийти не британці, а англійці, що ста-
ли націоналістами. Як зазначається у журналі, англійській 
націоналізм в останні роки став як ніколи активним. Най-
більше національну свідомість англійців турбувало праг-
нення європейських ідеалістів замінити вірність суверен-
ній національній державі вірністю Об’єднаній Європі.

Як вже зазначалося, однією з визначальних причин ви-
ходу Британії з ЄС стало питання міграції, в якому Лондон 
повністю  залежав  від  Євросоюзу.  Під  тиском  Брюсселя 
британцям довелося відкрити кордони своєї країни, і Ту-
манний Альбіон заполонили мігранти. У зв’язку з мігра-
ційною кризою,  яка  виникла  у  2015  р.,  англійці  всерйоз 
задумалися, що робити. Оскільки приплив  іммігрантів у 
країну був катастрофічним, британці занепокоїлися і про 
свою національну ідентичність, і про те, що мігранти мо-
жуть  відібрати  у  них  робочі  місця. Міжнародна  служба 
опитувань громадської думки You Gov, яка проводила до-
слідження  напередодні  референдуму,  з’ясувала, що  про-
блеми з імміграцією – це одна з основних причин, через 
яку британці готові сказати «так» виходу з Євросоюзу.

Крім цього, Британія була країною-донором ЄС поряд 
із  Німеччиною,  Францією  і  деякими  іншими  країнами. 
Якщо,  наприклад,  Євросоюз  надає  фінансову  допомогу 
Греції,  це  робиться,  в  т.  ч.,  і  на  британські  гроші. Одне 
з  головних  гасел  прихильників  виходу:  «Ми  платимо 
ЄС 50 млн фунтів на день. Віддамо ці гроші на охорону 

здоров’я».  Отже,  британці  вважали,  що  зможуть  знайти 
краще застосування своїм грошам, ніж це зроблять євро-
пейські бюрократи, і в цьому, безумовно, є сенс.

Інший фактор, що  вплинув  на  підсумки  голосування 
у різних районах Сполученого Королівства,     це різниця 
інтересів різних верств населення. Не дивно, що столиця 
проголосувала  за  те,  щоб  залишитися  у  ЄС.  У  Лондон-
ському  Сіті  зосереджені  штаб-квартири  багатьох  фінан-
сових  гігантів,  які  працюють  у  континентальній Європі. 
Британія вже давно не та країна, якою вона була за часів 
промислової  революції.  Тепер  її  основний  експортний 
«товар» не машини, вовна і тканини, а послуги – фінансо-
ві, юридичні, страхові та ін. Це суттєва стаття доходу Ко-
ролівства. Але в цих сферах працюють, переважно, жителі 
Лондона. Провінція, де зосереджений дрібний і середній 
бізнес, проголосувала за вихід. Причиною цього стали єв-
робюрократи, що встановили суворі квоти та правила на 
все. Як зазначають звичайні британці у соціальних мере-
жах, «вихід з ЄС – це наше звільнення з бюрократичної 
в’язниці ЄС».

Foreign Policy  зазначає ще одну причину позитивних 
результатів  референдуму.  У журналі  вказується, що  між 
англійцями  та  європейцями  існує  велика  психологічна 
різниця.  Проект  Об’єднаної  Європи  з’явився  від  страху 
перед погрозами, що стали актуальними у минулому сто-
літті  –  страху  війни,  громадянського  конфлікту,  тиранії 
уряду,  іноземної окупації, комунізму. Європейський про-
ект дозволив почати  все  з  початку,  звільнившись  від  ко-
лишніх страхів. Безумовно, у чомусь це об’єднання допо-
могло, але старі фобії не зникли, адже більшість жителів 
континентальної частини ЄС бояться розпаду союзу.

На Туманному Альбіоні ситуація зовсім інша. Британ-
ці  менше,  ніж  європейці,  постраждали  від жахів XX  ст. 
(останній раз Англія програла війну у 1783 р.,  а  завойо-
вана була у 1066 р.). Тому британці, і, в першу чергу, ан-
глійці, зовсім не бояться виходу з Євросоюзу, на відміну 
від інших європейців, для яких союз виступає гарантом у 
багатьох питаннях.

У  цьому  контексті  варто  згадати  слова  колишнього 
президента  Франції Шарля  де  Голля,  що  колись  катего-
рично  висловлювався  проти  вступу  Британії  до  єдиної 
Європи. Він зазначав, що «Англія     це острів. Нація мо-
реплавців, пов’язана своєю торгівлею, своїм ринком, сво-
їми торговими шляхами з дуже різними і дуже далекими 
країнами». Велика Британія надто відрізняється від інших 
країн континентальної Європи, щоб бути частиною єдино-
го Європейського союзу [4].

Отже, підводячи підсумок, слід сказати, що сучасний 
вибір Великої Британії є показником суттєвих змін у сві-
ті. Бажання бути суверенною та незалежною державою є 
необхідною умовою розвитку, адже, втрачаючи власну са-
мобутність та можливість самостійно вирішувати власну 
долю,  країна  позбувається  національної  ідентичності  та 
права  на  особистий  вибір.  Економічна,  політична,  куль-
турна  залежність  є  передумовою  національного  забуття, 
втрати  такої  важливої цінності,  як  свобода вибору свого 
шляху, що повинен бути спрямований на забезпечення на-
ціональних інтересів.
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СПЕцифіка фОРМУВаННя ПаРадигМи ПРаВа На СВОбОдУ дУМки, СОВіСТі 
Та РЕлігіЇ У філОСОфіЇ ПРаВа дОби ВідРОджЕННя Та РЕфОРМаціЇ
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Хмельницький університет управління та права

У статті аналізується зміст права на свободу думки, совісті та релігії у філософії права доби Відродження та Реформації, адже саме 
цей період є особливо значущим в аспекті як теоретичного осмислення цього права, так і понятійного та концептуального його оформ-
лення, а також розширення можливостей його практичного, реалізаційного вияву. Вагомий вплив на розвиток уявлень про свободу совісті 
в епоху Відродження у її філософсько-правовому розумінні справили праці таких мислителів, як Т. Мор, Ф. Рабле, Е. Роттердамський,  
Л. Валла. В епоху Реформації значний вплив на зміну філософського мислення справили М. Лютер, Т. Мюнцер, Е. ла Боесі, Ф. Меланх-
тон, У. Цвінглі, Ж. Кальвін та ін. Констатується, що саме у зазначені періоди найбільш повно та цілеспрямовано сформувалася парадиг-
ма свободи думки, совісті та релігії.

Ключові слова: свобода думки, совісті та релігії, Відродження, Реформація, філософсько-правова парадигма, вільнодумство, при-
родне, невідчужуване право, атеїзм, примус у релігії, деїзм, переконання, віра, свобода віросповідання.

В статье анализируется содержание права на свободу мысли, совести и религии в философии права эпохи Возрождения и Рефор-
мации, поскольку именно этот период является особо значимым в аспекте как теоретического осмысления этого права, так и понятий-
ного и концептуального его оформления, а также расширения возможностей его практического, реализационного проявления. Суще-
ственное влияние на развитие представлений о свободе совести в эпоху Возрождения в её философско-правовом понимании оказали 
труды таких мыслителей, как Т. Мор, Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Л. Валла. В эпоху Реформации значительное влияние на изменение 
философского мышления произвели М. Лютер, Т. Мюнцер, Э. ла Боэси, Ф. Меланхтон, В. Цвингли, Ж. Кальвин и др. Констатируется, 
что именно в указанные периоды наиболее полно и целенаправленно сформировалась парадигма свободы мысли, совести и религии.

Ключевые слова: свобода мысли, совести и религии, Возрождение, Реформация, философско-правовая парадигма, свободомыс-
лие, естественное, неотчуждаемое право, атеизм, принуждение в религии, деизм, убеждения, вера, свобода вероисповедания.

The content of the right to freedom of thought, conscience and religion in the philosophy of the law of the era of the Renaissance and the 
Reformation is analyzed. Arguments are made in favor of the fact that this period is especially significant both in the aspect of theoretical under-
standing of this right, as well as their conceptual and conceptual design, as well as the expansion of the possibilities of practical, realizing their 
manifestation.

The works of such thinkers as T. Mor, F. Rabelais, E. Rotterdam, L. Wallа have made a significant influence on the development of rep-
resentations of freedom of conscience in the Renaissance period in its philosophical and legal sense. In the era of the Reformation, M. Luther,  
T. Muntser, E. la Boesy, F. Melanchthon, W. Zwinglie, J. Calvin and others made a significant influence on the change of philosophical thinking. 
It is stated that it is precisely in the above-mentioned periods that the paradigm of freedom of thought, conscience and religion was formed most 
fully and purposefully. Since in the Renaissance the idea of freedom of thought, conscience and religion acquired a new philosophical and theo-
retical basis, and on the eve of the Reformation its practical implementation took place.

Key words: freedom of thought, conscience and religion, Revival, Reformation, philosophical and legal paradigm, free-thinking, natural, 
inalienable right, atheism, compulsion in religion, deism, belief, faith, freedom of religion.

Право на  свободу  думки,  совісті  та  релігії  є  найваж-
ливішим  компонентом  загальнолюдських  цінностей,  над 
яким  протягом  кількох  століть  працювали  вчені-юристи 
та філософи. Поступово утверджувалося розуміння його 
суті, особливостей, необхідності в сучасному демократич-
ному суспільстві. Це право, як і ступінь його вияву, усві-
домлення та смислове навантаження в кожну епоху було 
різним. Проблеми, що назріли сьогодні в нашому суспіль-
стві,  пов’язані  зі  сферою застосування права на  свободу 
думки, совісті та релігії, роблять актуальним дослідження 
його змісту в різні історичні епохи, зокрема й у період Від-
родження та Реформації, коли сформувалося не лише нове 
світосприйняття,  а  й  теоретичне  підґрунтя  та  практичне 
закріплення аналізованого нами права.

Різноманітні аспекти права на свободу думки, совісті 
та релігії у добу Відродження аналізували такі мислителі, 
як Т. Мор, Ф. Рабле, Е. Роттердамський, Л. Валла. В епо-
ху Реформації значний вплив на розвиток філософського 
мислення  справили  М.  Лютер,  Т.  Мюнцер,  Е.  ла  Боесі, 
Ф. Меланхтон, У. Цвінглі, Ж. Кальвін.

Метою  статті  є  пошук  змістовних  характеристик  та 
еволюції змісту філософсько-правових поглядів щодо осо-
бливостей становлення права на свободу думки, совісті та 
релігії в періоди Відродження та Реформації.

Доба Відродження була досить важливим етапом роз-
витку  соціально-політичного  та  правового  утвердження 

ідей свободи думки, совісті та релігії. Цей період виступав 
як  своєрідна  духовна  формація,  що  виділялася  власною 
світоглядною  матрицею.  Відродження  охоплює  XIV  – 
XVI ст. в Італії і XV – XVI ст. в інших країнах Європи. Як 
і  будь-який  інший період,  ця  доба має  свої філософські, 
правові та політичні особливості, оскільки саме тоді сфор-
мувався ідейний рух, що отримав назву гуманізму.

франсуа Рабле (1494–1553  рр.)  вирішує  досить 
складні  релігійні  питання,  пов’язані  з  критикою бороть-
би різних релігійних напрямків, у четвертій частині свого 
роману під назвою «Гаргантюа і Пантагрюель». Він наго-
лошував, що людина є вільною у своїх думках, почуттях і 
сама обирає форму їх вираження. Думка не підлягає ніякій 
опіці, над нею не повинно бути чужої волі, яка б заважа-
ла їй розвиватися. Кожен відчуває щось, а тому і повинен 
думати  про  це,  як  хоче.  Таку  свободу  думки  мислитель 
проголошував не для когось одного, а для великої групи 
людей  [1,  c. 240]. Ф. Рабле відстоював вільнодумство та 
піднімав на  сміх будь-яке примушування до  сповідуван-
ня релігії. У питаннях, що стосувалися релігії, мислитель 
відстоював тільки етичну сторону. Як гуманіст, він визна-
вав  за  людиною  невід’ємне  право  вільного  вибору  релі-
гії, оскільки все його життя було наповнене боротьбою за 
духовну свободу. Його релігія була близькою до деїзму та 
пантеїзму і зовсім не підпадала під вплив папістів. Став-
лення Ф.  Рабле  до  свободи  релігії  було  синтетичним  та 
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універсальним, тому не можна впевнено говорити, чи був 
він прихильником певної філософської системи чи іншої 
релігійної доктрини. Рабле, всебічно вивчивши філософ-
ські  системи  минулого,  замислюється  над  проблемами 
сьогоднішнього дня. У творі Ф. Рабле відчувається вплив 
стоїцизму і скептицизму, а також раціоналізму і стихійно-
го матеріалізму.

Еразм Роттердамський  (1469–1536  рр.)  особливу 
увагу звертав на розвиток свободи совісті. У своїй роботі 
«Похвала глупоті» він приділяв увагу розвитку релігійних 
прав, у контексті чого критикував духовенство. Мислитель 
наголошував, що вони відійшли від призначення, послано-
го їм Богом, показуючи їх досить таки зажерливим станом, 
який служить лише феодалам із метою збагачення останніх  
[2, c. 147]. Його ідеї значно послаблювали позиції католиць-
кої церкви у суспільстві. Крім того, він відстоював думку, 
що  розвиток  християнства,  вільне  сповідування  саме  цієї 
релігії веде до виправлення особистості злочинця [3, c. 25]. 
Такими ідеями Е. Роттердамський заклав ідеологічні осно-
ви нового руху, що отримав назву Реформація.

У працях лоренцо Валли (1407–1457  рр.)  право  на 
свободу  релігії  синтезує  з мораллю вже не на  середньо-
вічній,  аскетичній  основі,  а  на  новій  гедоністичній,  яка 
відображає думку правителів великих італійських міст, а 
не феодалів. Крім того, Л. Валла не відстоював поширен-
ня якоїсь однієї релігії, його погляди нерозривно пов’язані 
з особливостями епохи, в яку він жив, з гуманістичними 
ідеями [4, c. 36].

Ніколо Макіавеллі (1469–1527 рр.) у праці «Прави-
тель» обґрунтував ідею, що нова держава потребує нової 
релігії,  оскільки  держава  постійно  розвивається,  зміню-
ється  її  устрій,  із  яким,  відповідно,  змінюється  релігія. 
Держави, які спираються на релігію, є досить могутніми, 
незалежно від того, які вчинки здійснюють  їх правителі. 
Будь-яка релігія в процесі свого розвитку має стати дже-
релом влади в руках правителя. Він вважав, що всі закони, 
права  породжені  розумом  людини  та  історичним  досві-
дом, а не йдуть від Бога та релігії [5, c. 17]. Така позиція 
мислителя є спірною, оскільки правом на релігію він на-
діляє держави в особі правителів,  і нічого не вказує про 
вільне  сповідування  релігії  людиною. Також  він  наголо-
шував, що, якби не існувало релігії, її довелося б вигада-
ти, оскільки політичній еліті було б дуже важко керувати 
народом без неї. Право на свободу релігії включає у себе 
певні норми, які санкціонують та контролюють поведінку 
людей. Саме завдяки цим нормам існує мир у суспільстві.

Англійський  філософ  Томас Мор  (1478–1535  рр.)  у 
своїй праці «Утопія» відроджує право кожного сповідува-
ти будь-яку релігію, вільно пропагувати її та утримуватися 
від образ інших релігій. На його думку, повинно каратися 
розпалювання фанатизму, насильство та образа іновірців. 
Релігія є чимось найсвятішим, що послане людині з неба, 
і ніхто не може знайти нічого більш правдивого. Т. Мор 
нехтував  забобонами,  стверджуючи,  що  всі  повинні  од-
ностайно визнавати тільки ту релігію, котра перевершує 
інші розумністю. Філософ не мав жодного сумніву з при-
воду  того, що  інші  релігії  вже  давно  могли  б  зникнути, 
оскільки людина має право на вибір релігії. Людина,  за-
думавши змінити релігію, може спіткнутися  з невдачею, 
витлумачивши її так, ніби вона сталася не випадково, а як 
результат волі божества, культ якого залишають [6, c. 114]. 
Акценту ж на свободі думки у працях мислителя майже не 
робиться, хоча вказується, що кожна думка існує сама по 
собі, оцінювати, наскільки вона правильна, ніхто не може, 
оскільки час нам цього не дозволяє зробити, та й необхід-
ності в цьому немає. Думки повинні викладатися в різних 
статутах, але ніхто в жодному разі не повинен захищати їх.

Французький  філософ  Мішель де Монтень  (1533–
1592 рр.) у праці «Проби» вважає, що джерелом всіх сво-
бод  є  людський  розум. У  його  концепції  віротерпимість 
поширюється на всі переконання [7, c. 144].

Епоха  Відродження  значно  вдосконалила  анти-
чну  парадигму  суспільного  життя,  наділивши  людину 
суб’єктністю у відносинах із Богом. Так, особа віддає ба-
гато справ на волю божу, але за нею залишається можли-
вість брати участь у власному житті.

Філософ  джованні Піко делла Мірандола  (1463–
1494  рр.)  у  своїй  праці  «Промова  про  гідність  людини» 
наголошував,  що  всі  морально-етичні  міркування  епохи 
обумовлені вільною творчістю людини-творця, котра на-
ділена божественним талантом [8].

Умовно  цю  добу  можна  назвати  своєрідним  «проек-
том емансипації  людини»,  у  якій  варіювався баланс між 
«ми-ідентичністю» та «я-ідентичністю» на користь другої  
[9, c. 24]. Гуманісти епохи Відродження наголошували на 
тому, що такі категорії, як католики, магометани, буддис-
ти, іудеї та язичники йдуть до Бога різними шляхами, які, 
за своєю суттю, є спільним єдиним шляхом [10, c. 524]. Всі 
мислителі в цей період підтримували повну заглибленість 
людини в  земне буття,  сповідували  свободу особи.  З  ін-
шого боку, гуманісти, на думку професора Гарвардського 
університету Крейна Брінтона (1898–1968 рр.), «повністю 
не звільнилися від старої інтелектуальної традиції серед-
ньовіччя, що шукала відповіді на всі питання в авторите-
тів, у працях знаменитих попередників. Різниця була лише 
в тому, що гуманісти замінили батьків церкви, Аристотеля 
і середньовічних вчителів сукупністю збережених грець-
ких  і  римських  творів,  літературних  і філософських,  а  в 
тих випадках, коли вони все ще активно цікавилися релі-
гією, вони старанно вивчали Біблію – в єврейському або 
грецькому оригіналі» [11, c. 327].

Була  ще  одна  сфера,  в  якій  повинно  було  відбутися 
неминуче  зіткнення  церкви  і  філософсько-правових  та 
політичних поглядів  гуманістів. Вихід на  історичну аре-
ну  нових  продуктивних  сил  і  утвердження  в  соціальній 
структурі нового класу,  буржуазії,  супроводжувалося  го-
строю  ідеологічною боротьбою між протиборчими  соці-
альними силами. Стара феодальна знать не бажала добро-
вільно поступатися своїми правами і привілеями і запекло 
відстоювала їх. Буржуазія ж, борючись за політичне й еко-
номічне панування, намагалася обмежити владу церкви і 
пристосувати релігійну ідеологію до своїх потреб.

Епоха Відродження принесла послаблення духовного 
гніту  релігії, що було пов’язано  з  подальшим розвитком 
суспільства, науки, культури, мистецтва, філософії. У пра-
цях  філософів-правників  того  часу  піддавалася  критиці 
середньовічна схоластика, уявлення про божественну при-
роду влади, застарілі правові норми, догмати церкви, ре-
лігійна мораль. Головним завданням філософії стала роз-
робка принципів активної участі людини у перетворенні 
дійсності. Ця епоха формувала нове світосприйняття, яке 
на практиці виражалося у потребі свободи розуму, знання 
та творчості. Зовсім по-іншому осмислювалася філософія 
античності, стверджувалися ідеї світського гуманізму.

Поряд  із філософськими вченнями епохи Відроджен-
ня, істотний внесок у зміну філософського мислення вне-
сли ідеї Реформації (хVI ст.), яка поставила у центр до-
слідження  проблему  людини,  розуміння  її  місця  у  світі, 
змісту життя, а найголовніше – людської свободи. І, хоча 
поняття «свободи» виникло давно та вважалося іманентно 
притаманним кожній людині й розумілося як можливість 
певної поведінки людини, не забороненої законом, понят-
тя «свободи совісті» було введене у науковий вжиток до-
сить пізно такими мислителями, як М. Лютер, Дж. Локк, 
Ф. Вольтер.

Одним  із  найяскравіших  представників  Реформації 
був Мартін лютер (1483–1546 рр.). Він  не  був філосо-
фом, проте у своїй теології відстоював ідеї, які відобража-
ють зміни у філософській думці. Він найпершим обґрун-
тував ідею свободи совісті, одночасно протиставляючи її 
свободі  волі.  Мислитель  наголошував,  що  жодна  люди-
на не може чогось робити з власної волі, не  залишивши 
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свободу  совісті  в  собі.  М.  Лютер  вказував,  що  совість 
має  здатність  розсуджувати,  яка  робить  людину  причет-
ною до Бога і, водночас, свідчить про її богозалишеність  
[12,  c.  25]. У  своєму  реформаторському  творі  «Про  сво-
боду  християнина»  він  обґрунтовував  принцип  свободи 
релігії як всезагальний принцип правосвідомості, свобода 
совісті ж зводилася до інтимно-особистісного процесу. На 
його думку, кожен закон, під владу якого підпадає совість 
людини, не просто зазіхає на права Бога, але і творить не-
розумну справу, оскільки нікого не можна примусити ві-
рити  [12,  c.  15]. Під  свободою релігії М. Лютер називав 
найголовніший  та  найперший  принцип  правосвідомості. 
З релігійно-морального погляду мислитель обґрунтовував 
також права та обов’язки кожного члена суспільства, вба-
чаючи в них порятунок свого вчення силою лише однієї 
віри. Все повсякденне життя людини базується на  вико-
нанні свого обов’язку перед Богом. Кожна особа повинна 
домагатися дій, що беруть свій початок зі спокути прови-
ни  перед  Богом. Уявлення М. Лютера  про  свободу  сові-
сті зводилося до того, що право вірити за своєю совістю 
означало право на спосіб життя, який би диктувався вірою 
і  обирався  відповідно  до  неї. Всі філософського-правові 
постулати мислителя ґрунтувалися на тому, що, по-перше, 
свобода віри за совістю вважалася універсальним правом, 
яке було рівним для всіх; по-друге, свобода совісті вклю-
чала в себе свободу слова, преси та зборів; по-третє, кожне 
право людини повинно реалізовуватися  в непокорі  владі 
держави, яка була спрямована на обмеження свободи сові-
сті [13]. У тезах і наступних роботах М. Лютера містяться 
філософське, правове і богословське обґрунтування прин-
ципів свободи совісті і свободи віросповідання. М. Лютер 
пов’язував свободу совісті християнина з вимогою вільної 
проповіді та безперешкодного поширення Святого Пись-
ма. Відомий вислів Лютера про свободу совісті: «У спра-
вах совісті Бог хоче бути один, і тільки Його слово може 
тут панувати» [12, c. 20]. Одночасно реформатор підкрес-
лював, що віруючий повинен неухильно виконувати свої 
громадянські обов’язки, бути законослухняною людиною.

Продовжуючи  висвітлювати  дане питання,  варто  зга-
дати  також  філософсько-правові  погляди  лідера  плебей-
ського  угруповання  Томаса Мюнцера  (1490–1525  рр.), 
який  ставив  вимогу  рівності  всіх  перед  Богом,  звертав 
увагу  на  те,  що  людина  повинна  мати  свободу  вибору 
ставлення до релігії. Погляди Т. Мюнцера та М. Лютера 
на  розуміння  поняття  свободи  совісті  відрізнялися  дуже 
суттєво, адже відображали різні соціальні ідеали та інтер-
еси,  неоднакове  ставлення  до  свободи  совісті  народних 
мас  та буржуазії. Вони пов’язували боротьбу  за  свободу 
релігійної совісті з боротьбою за соціальні перетворення. 
Т. Мюнцер  пов’язував  вимоги  свободи  совісті,  вільного 
сповідання релігії зі свободою підприємництва, жадаючи 
рівності всіх перед Богом і навіть всіх на землі.

Становлення уявлень про свободу совісті в епоху Ре-
формації характеризувалося позбавленням від релігійного 
та містичного змісту. Філософи-мислителі зводили понят-
тя свободи совісті до свободи релігійної совісті, що пояс-
нювалося пануванням релігійного світогляду.

У цю епоху велися запеклі атаки тираноборців проти 
концентрації абсолютної влади в руках монарха. Саме тоді 
на світ з’явився трактат французького філософа-гуманіста 
«Міркування про добровільне рабство» Етьєна ла боесі 
(1530–1563  рр.),  у  якому  автор  намагався  знайти  відпо-
відь на два питання: по-перше, чому мільйони людей самі 
відмовляються  від  своєї  свободи,  стаючи  невільниками 
правителів, і, по-друге, завдяки чому правителям вдається 
досягати цього стану і утримувати його [14, c. 119] Е. ла 
Боесі вважав, що в стародавні часи володарі насильством 
і обманом забирали у людей природно притаманну їм сво-
боду  думати,  висловлюватися,  вірити  в  Бога. Поступово 
людська  пам’ять  забувала  це  зло,  з  ним  примирилися; 
воно вкоренилося і стало відтворюватися вже силою звич-

ки.  Так  звані  добродії  всіма  способами привчають  своїх 
підданих  усвідомлювати  і  відчувати  себе  безправними 
рабами. Від свободи люди відрікаються також внаслідок 
боягузтва, страху, які породжує в них тиранічний режим. 
Нарешті, у підневільний стан вони впадають через благо-
говіння перед верховною владою, що вселяється різними 
пишними символами і ритуалами.

філіп Меланхтон  (1497–1560  рр.)  був  сподвижником 
М. Лютера та сформулював свої погляди у «Аугсбургсько-
му  віросповіданні»,  де  виклав  ідею  можливості  спасіння, 
умовою якого є дотримання тільки однієї віри, однієї релігії. 
Всі віруючі у питаннях віри перед Богом є рівними, що при-
зводило до скорочення церковної ієрархії і культу [15, c. 52]. 
Він наполягав на тому, що влада походить від Бога; Новий 
Заповіт не встановлює ніякого певного державного устрою, 
але вимагає покори можновладцям; держава є сховищем для 
законів  і  зобов’язана  охороняти право на  сповідування ре-
лігії; правителям належить право перетворення церкви; не-
честивим велінням світської влади коритися не слід. Останнє 
застереження усувало безумовність покори, але те, що було 
несправедливим для підданого, могло здаватися благочести-
вим для правителя, якого Ф. Меланхтон дозволяв пересліду-
вати за богохульство. Адже правитель міг вбачати богохуль-
ство в тому, що для його підданих могло здаватися справжнім 
розумінням писання. Свобода ж совісті трактувалася мисли-
телем як невідчужуване особисте надбання.

Ульріх цвінглі  (1484–1531  рр.)  був  представником 
бюргерського напрямку Реформації та виступав проти вся-
ких переслідувань на релігійному ґрунті. Він продовжив 
ідеї М. Лютера, але в своїх поглядах був більш послідов-
ним та раціоналістичним, оскільки наполягав на тому, що 
кожне положення його віровчення має бути обґрунтоване 
текстом Біблії. Мислитель вказував, що Святе Письмо нам 
дав Господь, а не людина, а тому Той, Хто просвічує всіх, 
допоможе зрозуміти все, від нього все виходить [15, c. 68].

У контексті розгляду даного питання доцільно також 
згадати про погляди жана кальвіна (1509–1564 рр.), ін-
терпретація поняття свободи совісті якого залишила дуже 
мало місця для висловлення незгоди з прочитанням Свя-
того Письма,  котре пропонував женевський реформатор. 
У  своєму  головному  творі  «Повчання  в  християнській 
вірі»  (1535–1559 рр.) він часто згадував про свободу со-
вісті.  Бог,  відзначав  Кальвін,  є  єдиним  паном  людської 
совісті, яка є «живим почуттям шанування Бога». Совість 
має справу тільки з Богом, а не з людьми, і тому повинна 
управлятися  тільки  Словом  Божим.  Свобода  совісті  по-
лягала  в щирому  прийнятті  виключно  тих  настанов,  які 
базуються на ясному авторитеті Біблії. Дотримуватися їх 
треба «не з марновірства, а зберігати свободу совісті, до-
бровільно їм підкоряючись». Одночасно Ж. Кальвін різко 
критикував закони католицької церкви, які, на його думку, 
спрямовані на те, щоб «зв’язати душі людей перед Богом 
і обплутати їх масою дріб’язкових приписів». Католицька 
церква,  вказував Ж. Кальвін, не має права примушувати 
совість людей підкорятися  своїм  законам,  оскільки вони 
не ґрунтуються на Писанні і, отже, є лише «тиранією люд-
ських настанов» [15, c. 73]. Що стосується права на свобо-
ду релігії, то Ж. Кальвін наполягав на тому, що не держава 
повинна визначати, яка релігія має панувати, і в жодному 
разі держава не повинна панувати над церквою, а, навпа-
ки, має дотримуватися приписів церкви.

Тому основним питанням щодо свободи совісті та ре-
лігії, яке неминуче поставало перед кожним мислителем, 
було те, якою мірою ці свободи можуть (або не можуть) 
узгоджуватися  з  міркуваннями  державного  порядку,  ло-
яльністю  громадян  до  влади.  Адже  релігія  існувала  за 
визначеною католицькими та протестантськими правите-
лями формулою «чия  влада,  того  і  віра», що було  вкрай 
бажаною умовою існування стійкої держави.

Французький політичний філософ жан боден (1530–
1590  рр.)  під  враженням  від  спустошливих  воєн  гугено-
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тів, в основі яких лежав релігійний фактор, сформулював 
тезу  про  допустимість  існування  кількох  віросповідань 
в  державі,  вважаючи  це  меншим  злом  порівняно  з  без-
перервною громадянською ворожнечею. Примус до  віри 
Ж. Боден вважав справою не тільки безперспективною, а 
й небезпечною, що представляє набагато більшу загрозу 
державі, ніж будь-яка форма християнства [15, c. 73].

Епоха  Реформації  означала  для  одних  повернення 
віруючих  до  Святого  Письма  (без  посередництва  свя-
щеників і ченців), для інших – відмову церкви від своїх 
багатств, насамперед монастирських угідь, для третіх – 
здешевлення утримання цього  інституту  і  т.  д.,  але  для 
всіх  протестантів  це  був  процес  піднесення  людського 
розуму, часткового відступу перед знанням, а, отже, і но-
вих можливостей проявів особистості, світських асоціа-
цій, приватного життя. Заслугою Реформації можна вва-
жати  включення  в життєдіяльність  суспільства  поняття 
«свободи совісті і свободи віросповідання» у формі віль-
ного вибору віруючими однієї з конфесій християнства. 
Але  в  цілому  епоха  Реформації  дійсно  ознаменувалася 
проголошенням  принципу  свободи  совісті.  Громадяни 
цілого  ряду  країн  Західної  Європи  отримали  право  ві-
рити  і діяти за власним внутрішнім переконанням. Тим 
самим  була  закладена  основа  свободи  совісті,  релігій-
ного  індивідуалізму,  свободи  релігій  і  віротерпимість. 
Реформація стала тим періодом, який вщент змінив всю 
духовну  атмосферу  Європи,  оскільки  всі  керувалися 
своєрідним алгоритмом – від зовнішньої релігійності до 

внутрішнього світу людини, відкривши цим самим шлях 
до свободи релігії [16].

Отже, в епоху Реформації право на свободу релігії на-
було більш реального характеру, оскільки поширювалися 
вимоги  свободи  релігійних  переконань,  свободи  релігій-
них союзів, вільної релігійної проповіді, безперешкодного 
розповсюдження Біблії. Гасло свободи релігії, а саме сво-
боди віросповідання, було найпершою політичною буржу-
азно-демократичною вимогою.

Розглядаючи формування парадигми права на свободу 
думки, совісті та релігії у добу Відродження та Реформа-
ції,  ми  можемо  переконатися  в  тому, що  саме  тоді  вона 
сформувалася  більш  точно  та  цілеспрямовано,  набула 
чіткішого  теоретичного,  концептуального  оформлення 
та  суспільної  актуалізації.  Найзначнішим  надбанням фі-
лософсько-правової думки епохи Відродження та Рефор-
мації став висновок про те, що свобода думки і совісті є 
передумовою і обов’язковою ознакою демократично орга-
нізованого суспільства, де свобода релігії займає особли-
во важливе місце. У добу Відродження зовсім по-новому 
осмислювалася  філософія  античності,  стверджувалися 
ідеали світського гуманізму. Склалося розуміння того, що 
такі види духовної діяльності, як етика, мистецтво, філо-
софія, наука і політика незалежні від релігії і можуть роз-
глядатися поза зв’язком із нею. Загальнолюдські цінності 
стали мірилом соціального життя. Все це стимулювало те-
орію та практику антиклерикалізму, активізувало вимоги 
секуляризації церкви, свободи віросповідання.
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діалЕкТиЧНЕ ЗаПЕРЕЧЕННя – ОСНОВа НаСТУПНОСТі В гЕНЕЗиСі ПРаВа

DIALECTIC DENIAL IS A BASIS FOR CONSISTENCY IN GENESISOF LAW
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к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Київський національний університет культури і мистецтв

У статті досліджується генезис права з погляду діалектичного закону заперечення заперечення. Заперечення є основою наступності 
та запозичення в правових явищах, а пізнання цих процесів сприяє удосконаленню праворозуміння у філософії права. Аналіз показує, 
що дія заперечення проявляється через інші закони та категорії діалектики.

Ключові слова: право, закони діалектики, заперечення заперечення, наступність, запозичення, природне право, позитивне право.

В статье исследуется генезис права с точки зрения диалектического закона отрицания отрицания. Отрицание является основой пре-
емственности и заимствования в правовых явлениях, а познание этих процессов способствует усовершенствованию правопонимания в 
философии права. Анализ показывает, что действие отрицания проявляется через другие законы и категории диалектики.

Ключевые слова: право, законы диалектики, отрицание отрицания, преемственность, заимствование, естественное право, по-
зитивное право.

The genesis of law from the point of view of the dialectical law of denying denial is explored in the article. The denial is the basis of succession 
and adoption in legal phenomena, and discovering of these processes contributes to improvement of legal thinking in the philosophy of law. The 
analysis shows that the effect of denying is being demonstrated through other laws and categories of dialectics, which is directed to the develop-
ment of established ideas about the law and methodological approaches to its understanding.

The dialectical denial in law is an objective process that is the result of the movement of contradictions of natural and positive law in the per-
manent process of succession and adoption in law. This leads to real changes that manifest and demonstrate different aspects of legal phenom-
ena in a united system of natural and positive law and in society, elimination of the old and the approval of the new in the process of progressive 
development of law. To the holistic consideration of the problem contributes the consideration of the denial through other laws and categories of 
dialectics: the law of unity and struggle of opposites of the old and the new, with taking into account the dualism of law as a single whole in endless 
repetition of structures of struggle of polar opposites of natural and positive law; causal links and inversion transformations of natural law into a 
positive one, taking into account the features of the of succession and adoption in law; quantitative and qualitative cyclic transformations and their 
infinite repetition in the direction of improving the system of law and certain natural-legal phenomena, such as fractality, symmetry, which also 
demonstrate the essence of the objection. Understanding the essence of dialectical denial helps to eliminate distortions and avoid such extremes 
as nihilistic denial of the heredity of the achievements of law – on the one hand, and conservatism, the blind imitation of the traditions of the past, 
stereotypes and dogmas – on the other hand.

Key words: law, laws of dialectics, denying denial, succession, adoption, natural law, positive law.

Під  час  заперечення  колишніх,  віджилих  форм  іс-
нування  відбуваються  удосконалення  та  перетворення  у 
праві. Діалектичне заперечення є об’єктивним процесом, 
який визначає тенденції розвитку, спрямованості якісних 
змін у праві  і  є результатом руху протиріч у постійному 
процесі, зокрема наступності (спадкоємності) та акульту-
рації (запозичення). Цей процес сприяє реальним змінам 
системи  права,  містить  ряд  характеристик,  які  розкри-
вають його механізми,  показують  різні  сторони  явища  в 
єдиній системі права та в суспільстві. Діалектика – вчен-
ня про всезагальний зв’язок усього, що існує. Дія запере-
чення  у  праві  проявляється  через  інші  закони  та  катего-
рії діалектики й окремі природно-правові явища, такі як 
фрактальність, симетрія, які також передають суть запере-
чення. Зокрема, загальний закон єдності та боротьби про-
тилежностей виходить із дуалізму права як єдиного цілого 
у безкінечній повторюваності структури боротьби поляр-
них  протилежностей  природного  та  позитивного  права. 
Протилежності породжують причинно-наслідкові зв’язки 
та інверсійні перетворення природного в позитивне право 
за умови наступності в поетапному формуванні елементів 
системи права, кількісні і якісні циклічні перетворення і їх 
безкінечне повторення в напрямку вдосконалення системи 
права.

Методологія  пізнання  права  потребує  застосування 
законів діалектики  і  заперечення, дослідження яких роз-
почав Геракліт. Завдяки вивченню співвідношення посту-
пальності  й  повторюваності  у  процесі  розвитку,  Гегель 
обґрунтував філософський закон заперечення заперечення 
[1, c. 64]. З погляду гносеологічного аналізу різних типів 
право розуміння, заперечення займає важливе місце в діа-
лектиці пізнання права. Деякі положення заперечення роз-
глянуті в загальній теорії права. Зокрема, процес розвитку 
права визначається в руслі двох напрямків (форм) сприй-

няття правового матеріалу – наступності, що відбувається 
в межах національного права (історичний вимір, тобто в 
часі)  і  запозичення  правового  матеріалу  –  правової  ак-
культурацїї, що є наслідком перенесення елементів із іно-
земного права в національне (географічний вимір, тобто в 
просторі) [2, c. 324]. Дослідження відомих вчених у сфері 
філософії права – О. Даніляна, С. Максимова – у напрям-
ку необхідності розвитку основних положень гносеології 
права [3, с. 20] обумовлюють напрямки подальших філо-
софсько-правовових досліджень.

Метою статті є дослідження та пізнання права на під-
ставі  закону  заперечення  заперечення,  який  є  основою 
правових  явищ,  зокрема  наступності  та  акультурації  та 
відстеження взаємозв’язку з іншими законами діалектики. 
Ця обставина обумовлює розвиток усталених уявлень та 
методологічних підходів розуміння права.

Діалектичне заперечення є одним із основних законів 
філософії  і  має  якісно  різні  форми,  обумовлені  особли-
вістю організації системи права, сутністю заперечуваних 
явищ,  внутрішніми  протиріччями  системи,  а  також  зо-
внішніми умовами, наприклад, історичними етапами роз-
витку  суспільства,  в  яких  відбувається  розвиток  права. 
У філософії «заперечення» означає перетворення одного 
предмета на інший з одночасним «знищенням» першого. 
Одночасно таке «знищення» відкриває простір для подаль-
шого розвитку і виступає як момент зв’язку з утриманням 
змісту пройдених етапів. Гегель, характеризуючи рух аб-
солютної ідеї, замість терміну «заперечення» застосовував 
термін «зняття». Зняття означає не лише знищення, але і 
збереження системи в переробленому, синтезованому ви-
гляді усього змісту попереднього розвитку [4, с. 123].

Діалектичне заперечення в праві – це усунення старого 
та затвердження нового в процесі поступального розвитку, 
за  якого в новому, поряд  із  реальними  змінами системи, 
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зберігаються  її  позитивні  сторони,  елементи  попередніх 
форм  та  типів  права,  розкриваються  його  механізми 
формування  та  характеристики,  обґрунтовується  прогре-
сивний характер, а кожен наступний етап права вбирає в 
себе попередній,  забезпечуючи повторення  і наступність 
зв’язків у системах на вищій стадії розвитку. Одночасно 
повторення універсальних закономірностей відповідно до 
спадкоємності  забезпечує  вбирання  на  кожному  новому 
етапі досвіду попередніх етапів розвитку права. Виходячи 
з цього, сучасна система права містить в собі досягнення 
всіх попередніх етапів та дозволяє виявити закономірний 
зв’язок  явищ,  як  у  часі,  так  і  серед  одночасно  існуючих 
правових систем.

Принцип наступності та запозичення у процесі розви-
тку права припускає  виділення  і  вивчення  якісно  різних 
етапів  і періодів,  змістовно  і логічно пов’язаних між со-
бою в динаміці єдиного  і безперервного процесу пізнан-
ня  природного  та  позитивного  права  як  одного  цілого. 
Нинішня  система  права  в  своєму  розвитку  базується  на 
попередньому досвіді, на попередніх досягненнях, де на 
основі наступності кожен подальший рівень і етап розви-
тку права вбирає в себе минулий досвід, прискорено по-
вторюючи попередній розвиток у більш скороченому ча-
совому циклі.

Принцип наступності (спадкоємності) відображений у 
принципі  історизму, який є одним із принципів пізнання 
права і розглядає будь-яке явище як продукт визначеного 
історичного розвитку. Але внутрішніх умов окремої кра-
їни  для  розвитку  і  становлення  нової  системи права  не-
достатньо,  тому  завжди  існує  вплив  іншої  правової  сис-
теми. Про спадкоємність у будь-якому типі права, в т. ч. і 
вітчизняному, можна вести мову, лише розглядаючи його 
в якості складової, хоча і відмінної частини світової пра-
вової системи. Невипадково  існуюча типологія правових 
систем позначається через терміни «сім’я» або «тип»: цим 
підкреслюється спільність ознак правових систем, що не-
рідко виникли внаслідок правової акультурації, рецепції, 
тобто прогресивного запозичення елементів одна одної.

Аналіз формаційної типології права [5, c. 23] показує, 
що кожна правова система певної формації сприймала ми-
нулі правові положення і пристосовувала їх для вирішення 
своїх завдань. Системний аналіз типів права формацій по-
казує процес наступності та запозичення у процесі розви-
тку в часі шляхом «включення» кращого досвіду одного 
типу права до іншого, наступного за ним, де досягнення та 
прогресивні напрацювання кожного типу права «поглина-
ються» наступним. Така наступність простежується в ана-
лізі правових  звичаїв первісного  суспільства на  вершині 
його  розвитку,  досягнень  рабовласницького,  феодально-
го,  буржуазного  та  сучасного  типів права. Такий процес 
розвитку та наступності шляхом історичного поетапного 
включення  прогресивного  досвіду  одного  типу  права  в 
інший  схематично  можна  зобразити  у  вигляді  загально-
відомої матрьошки, де остання фігура, сучасний тип пра-
ва, включає в себе всі досягнення та прогресивні цінності 
попередніх типів права. У сучасному праві можливо зна-
йти в трансформованому вигляді ознаки всіх вищеназва-
них формаційних типів права. Найяскравішим прикладом 
наступності  та  акультурації  між  формаційними  типами 
правових систем була рецепція римського права, сформо-
ваного в рабовласницькому Римі, що протягом віків поши-
рювалося по всьому світу, адаптувалося в усіх формацій-
них типах права та в своїй основі збереглося донині. Щодо 
звичаїв первісного суспільства, то деякі з них, зокрема ті, 
які стосуються сімейно-родових відносин патріархальної 
сім’ї,  пройшли  довгий  історичний  розвиток  та  у  транс-
формованому  вигляді  відображені  у  відповідних  законо-
давчих актах позитивного права нинішнього періоду.

Відносно  можливості  включення  доформаційних  ти-
пів  права,  т.  зв.  соціалістичного  типу  права,  зауважимо, 
що  розвиток  усіх  правових  явищ  обумовлений  певними 

закономірностями, але в законодавстві та його реалізації 
в  період  існування  радянської  держави  були  проявлені 
окремі  елементи  та  наміри  побудови  соціалізму,  оскіль-
ки в  замаскованому вигляді  він мав  також  і  окремі риси 
рабовласницького, феодального та капіталістичного (дер-
жавний  капіталізм)  типів  права,  із  притаманними  йому 
ототожненням права і законодавства, управління суспіль-
ством  за  допомогою  силових методів,  принципу  доціль-
ності в системі права та ін. Розглянемо лише один із при-
кладів, де «соціалістичний тип права» юридично закріпив 
основний метод поневолення – політичні репресії, засто-
совані до десятків мільйонів людей вперше в історії, а ев-
фемізм «політв’язні» щодо ув’язнених ГУЛАГу маскував 
незаконність рабства [6, с. 87–88].

Заперечення, на перший погляд, проявляється лише в 
процесах розвитку права та суспільства в напрямку про-
гресу, по висхідній лінії, і не охоплює руху по регресивній, 
нисхідній. Але регрес – це також форма розвитку права, 
яка відображається в процесі розвитку по спіралі та підля-
гає аналізу з погляду вивчення протилежностей негатив-
них тенденцій і прогресивних напрямків розвитку з метою 
усунення суперечностей та пошуку еволюційних напрям-
ків розвитку права.

Говорячи  про  наступність  та  акультурацію  в  україн-
ській  системі  права,  необхідно  зауважити,  що  подібне 
сприйняття,  тобто  взаємне  збагачення,  відбувається  по-
стійно. Не так давно, наприклад, українське законодавство 
сприйняло  і  закріпило  такі  положення,  як  інститут  при-
сяжних засідателів, допуск адвоката з моменту затриман-
ня особи та  інші, давно відомі країнам англосаксонської 
правової  системи.  Наступність  направлена  на  удоскона-
лення  не  тільки  демократичного  прогресивного  змісту 
правових норм та правових інститутів, але і форми права. 
В українському праві використовуються такі джерела пра-
ва, як «закон», «декрет», «постанова», «указ» та ін., які ви-
користовувалися і в попередніх правових системах інших 
країн. Найбільш значною є спадкоємність, характерна для 
всіх типів права у сфері юридичної техніки: правила за-
конотворчої  діяльності,  форми  вираження  норм  права  в 
законодавчих актах, юридичні поняття і терміни є універ-
сальними,  прийнятними  для  більшості  правових  систем 
та входять до загальної культури суспільства.

Що стосується дії заперечення через інші закони діа-
лектики,  зокрема  єдності  та  боротьби  протилежностей, 
наступність розвитку в  системі права відбувається через 
повторення полярних протилежностей природного та по-
зитивного  права.  Це  об’єктивний  процес,  що  визначає 
тенденції спрямованості якісних змін і є результатом руху 
протиріч.  Реально  відбувається  процес  зміни  системи 
права, а протилежності розкривають механізми розвитку 
цього процесу. Заперечення є моментом (результатом) бо-
ротьби між протилежностями – природним та позитивним 
правом. Будь-яка з протилежностей права є носієм запере-
чення, оскільки кожна із них має свої неосновні внутріш-
ні протилежності, зокрема в позитивному праві їх велика 
кількість, а сам поділ на такі протилежності, їх боротьба і 
розв’язання суперечностей є рушійним началом розвитку 
права.

Враховуючи  ці  обставини,  схема  ілюстрації  закону 
заперечення  заперечення – це повторювана полярність у 
вигляді виникнення багаторівневих полюсів, а повторення 
багаторівневої  полярності  точок  протилежностей  наро-
джує траєкторію у вигляді спіралі. Така схема і визначає 
суть закону заперечення заперечення: для розвитку та ста-
новлення системи права необхідно повторення попередніх 
етапів. Закон єдності та боротьби протилежностей природ-
ного та позитивного права визначає і спадкоємність у діа-
лектиці боротьби нового і старого права. Нові правові ідеї 
народжуються в старій системі права і базуються на ній. 
На початку нове в правовій системі та суспільстві слабше 
за старе, але воно, в процесі боротьби цих протилежнос-
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тей, вибирає все позитивне, що було в старому, розвива-
ється і міцніє в боротьбі зі старим. Нове в системі права та 
суспільстві містить потужний потенціал розвитку, завдяки 
якому, внаслідок боротьби, перемагає стару систему пра-
ва, не дивлячись на опір в суспільно-правових процесах. 
Із часом нове в праві стає старим і в процесі боротьби по-
винно поступитися місцем новим ідеям природного права 
та  їх впровадженню в нормах позитивного права. У під-
сумку це заперечення призводить до перетворення систе-
ми права на свою протилежність та появи нової системи 
права. Завдяки боротьбі протилежностей нового і старого 
здійснюється  безперервне  накопичення  системою  права 
досвіду розвитку, що відбувається у взаємозв’язку з роз-
витком суспільства. Те що досягнуто в процесі подолання 
суперечностей у праві, сьогодні вже не вимагає колишніх 
зусиль, є надбанням системи права та суспільства, на яке 
можна спиратися, щоб рухатися далі.

Заперечення також проявляється в причинно-наслідко-
вих  зв’язках,  які повторюються на  всіх рівнях буття,  збе-
рігають багаторівневий зв’язок розвитку системи: наступ-
ність (спадковість) та акультурацію у праві. Закон єдності 
та боротьби протилежностей породив причинно-наслідко-
ву модель, у якій ідеї природного права є причиною, а на-
слідок – результатом впровадження цих ідей та народження 
нового, прогресивного в позитивному праві. Ці дві складові 
частини відносно стабілізуються третьою – точкою транс-
формації, перехідних інверсійних процесів між причиною і 
наслідком, яку здійснює суспільство та його політико-пра-
вова  система,  зокрема  гілки  влади.  Що  стосується  запо-
зичення в праві, воно можливе лише за виконання певних 
умов, які породжують кореляційні зв’язки та детермінують 
причинно-наслідкові. Запозичення певною державою пра-
вових новел може мати очікувані прогресивні наслідки для 
суспільства,  якщо нова  ідея  (причина)  природного  права: 
сприйнята, усвідомлена державою та суспільством як необ-
хідна; в суспільстві, державі визріли умови реалізації (вті-
лення)  нової  ідеї  природного  права;  перехідно-інверсійні 
процеси від  ідеї-причини до наслідку здійснюються  із за-
позиченням форм позитивного права, адаптованих до умов 
суспільства та системи права, виконавчих та судових орга-
нів. Врахування  таких  обставин  у  розвитку  права  та  сус-
пільно-правових процесів у ряді країн привело до успішних 
економічних, судово-правових реформ, і, навпаки, як пока-
зує  практика  їх  ігнорування,  призводить  до  поглиблення 
усесторонньої кризи суспільства та держави.

Удосконалення  минулого  в  суспільно-правових  про-
цесах відбувається шляхом сучасних перетворень у пра-
ві,  закладанням  нової  ідеї-причини  природного  права. 
Життєво  важливим  для  суспільства  є  вчасно  зважитися 
на позбавлення від колишніх надбань у праві, якщо вони 
стають перешкодами для майбутніх інверсійних процесів 
у  розвитку  права. Цей  процес  безкінечний,  природне  та 
позитивне право, як причина і наслідок, взаємно вдоско-
налюють один одного, а пізнання природного права прохо-
дить як у перехідних інверсійних процесах, так і в процесі 
реалізації та вдосконалення норм позитивного права. Вся 
система перебуває в постійному розвитку, що і забезпечує 
наступність і спадкоємність у праві. Відповідно до ієрар-
хічності  причинно-наслідкових  зв’язків  у  праві,  рівню 
проявлення  ідеї,  мети  природного  права  в  сфері  причин 
відповідає рівень пізнання та накопичення досвіду в сфері 
наслідку – позитивному праві. Наступність причин  і на-
слідків  на  всіх  рівнях  системних  відносин  у  праві  ство-
рює загальну структуру організації системи права та його 
складових частин – природного та позитивного права, які 
перебувають у процесі постійного вдосконалення один од-
ного. Відображуючи принцип наступності та акультурації, 
загальна схема права безкінечно повторюється в суспіль-
но-правових національних і світових процесах.

Виникнення  нових  ідей  природного  права  в  старій 
системі права, за наявності умов та кореляційних зв’язків, 

веде  до перемоги нового  в  старому,  як  наслідок  впрова-
дження прогресивних правових ідей. З одного боку, саме 
минулий  і сучасний стан системи права зумовлюють ре-
альність настання того чи іншого алгоритму розвитку по-
дій у майбутній системі права. Це означає, що можливі не 
будь-які варіанти розвитку подій у разі втілення ідей при-
родного права,  а  тільки  ті,  які  визначені минулими умо-
вами цієї  системи права,  зокрема  рівнем  її  розвитку,  го-
товності для впровадження тих чи інших правових новел, 
їх трансформації або запозичення та можливості адаптації 
до  умов  розвитку  вітчизняної  системи права  та  суспіль-
ства, що і породжує кореляційні зв’язки у реалізації ідей 
природного права.

Що стосується повторення кількісних складових час-
тин  розвитку  системи  права,  вони  приводять  до  їх  якіс-
ного перетворення у разі циклічного повторення усіх по-
передніх  етапів,  розвитку  системи права,  наступності  та 
спадковості. Відбувається природна циклічність розвитку 
суспільства  і  права,  коли  накопичення  кількісних  змін 
веде до інверсійних процесів та визначає стрибок у нову 
якість права та суспільства.

Процес перетворень відображається в природній-пра-
вовий циклічності, яка спостерігається в соціально-еконо-
мічних, політико-правових системах, в усіх багаторівневих 
системних стосунках у суспільстві. З цього приводу німець-
кий філософ О. Шпенглер зазначав, що розвиток культури 
і процесів у суспільстві підпорядковується певній цикліч-
ності, який зумовлює головні фази їх розвитку [7, c. 93].  
Широкі дискусії ведуться з приводу кондратьєвських пе-
ріодичних  циклів  розвитку  економіки  країн  [8,  c.  183].  
Право, як і інші суспільні та економічні явища, підпоряд-
ковуються  циклічності  розвитку,  що  потребує  окремого, 
більш  детального  розгляду.  Зауважимо  лише,  що  закон 
переходу  кількості  в  якість  проявлений  як  закономірна 
циклічність розвитку  суспільства  та права. Накопичення 
досвіду в циклі етапів формування системи права створює 
умови переходу цієї системи на якісно новий рівень її роз-
витку, де вона пізнає мету системи більшого рівня і нові 
ціннісні орієнтації. Це означає початок нового витка спі-
ралі, одночасність повторення закономірностей багаторів-
невої структурної організації систем у просторі їх прояву і 
циклічності їх поетапного формування. Суть заперечення 
за  умови  накопичення  кількісних  та  якісних  показників 
полягає в  тому, що у процесі розвитку права,  єдності  та 
боротьби  протилежностей  природного  та  позитивного 
права, траєкторія руху є синтезом поступального, прямо-
лінійного просування вперед  та просування по колу, по-
вертання по траєкторії спіралі, яка начебто веде до старої 
системи права, але це повертання відбувається вже на ви-
щому рівні, новому витку спіралі. У цьому і проявляється 
циклічність кількісних і якісних перетворень в праві. За-
перечення відбувається у дві фази – інволюційний процес, 
або кількісні перетворення, та еволюцій процес, або якісні 
перетворення,  та  охоплюється  триєдиним  процесом:  по-
будуванням форми правової системи (реформування, по-
долання  попередньої,  тощо)  встановлення  взаємодії  між 
елементами системи права (часткове збереження, спадко-
ємність, наступність) і управління (формування, творення 
нового).

Нові  ідеї  природного  права  народжуються  в  попере-
дньому  циклі,  в  старому  устрої,  який ще  продовжує  іс-
нувати, та певним чином сприймаються або ігноруються 
старим, відображаючи боротьбу старого і нового в праві. 
Зокрема, ідея природного права незалежності українсько-
го народу з’явилися ще за декілька століть до реального 
отримання незалежності, виникла в попередньому, старо-
му суспільстві та певним чином знайшла відображення в 
попередньому циклі правової системи, зокрема у створен-
ні  Української  РСР  у  складі  радянської  держави.  Повна 
незалежність та суверенітет юридично (формально) закрі-
плені на початку 90-х рр. попереднього століття. Із цього 
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часу  почався  цикл  побудови  незалежної  демократичної 
держави, громадянського суспільства. На першій фазі він 
проявляється в кількісних накопиченнях та інволюційних 
процесах (аналіз, усунення старого, пошук шляхів розви-
тку). Суспільство ще тільки усвідомлює цінність реаліза-
ції ідеї незалежності та суверенітету. Кількісні накопичен-
ня реалізуються в побудові форми правової та державної 
системи: створення законодавчих органів та законодавчої 
бази, системи виконавчих та судових органів і т. д. Тому 
боротьба протилежностей, зокрема нових ідей природно-
го права, за їх впровадження в позитивне право на першо-
му етапі нового циклу розвитку суспільства відчувається 
особливо гостро. У цьому процесі ми і згадаємо внутріш-
ні та зовнішні причинно-наслідкові зв’язки в суспільстві 
і  системі права, які  тягнуться  з далекого минулого та не 
дозволяють рухатися необхідними темпами перетворень. 
Кількісні  та  якісні  перетворення повинні  розглядатися у 
взаємозв’язку  з  принципом  незворотності  процесів,  що 
відбуваються, незворотності розвитку. Це означає, що по-
вернутися до тих чи інших законодавчих процесів мину-
лого всупереч новим ідеям-причинам та умовам розвитку 
неможливо,  як  неможливе  повторення  або  копіювання 
історичного досвіду та законів  інших країн, запозичення 
форм, перетворень або інститутів у неадаптованому до ре-
альних умов розвитку суспільства без врахування детермі-
нуючих причинно-наслідкових зв’язків.

Зрозуміти  перераховані  аспекти  наступності  в  пра-
ві допоможуть такі природні явища, як фрактальність та 
симетрія. Що стосується симетрії, то ще давньогрецький 
філософ Платон, говорячи про гармонійність світу, бачив 
симетрію у  всьому. Симетрíя  (від  грецького  symmetria  – 
співрозмірність) застосовується у філософії та прямо сто-
сується наступності (спадковості) у праві, оскільки озна-
чає  повторення,  «інваріативність»  структури  об’єкта, 
властивість об’єкта відтворювати себе за певних змін, пе-
ретворень чи трансформацій, які називаються операціями 
симетрії [9, c. 7].

Фрактальність у правововій науці вивчається порівня-
но недавно,  але вже  застосовується у поєднанні  з  різни-
ми традиційними науковими категоріями юриспруденції. 
За походженням дана категорія належить до фрактальної 
геометрії, а термін «фрактал» (від лат. fractus – дробовий, 
ломаний, подрібнений) послужив основою для утворення 
категоріального ряду: «фрактал», «фрактальний», «фрак-
тальність». Дробність фрактала є математичним відобра-

женням міри неправильності фрактала, за допомогою якої 
з’явилася  можливість  розрізняти  й  індивідуалізувати  те, 
що раніше не піддавалося індівідуалізації. Важливою для 
пізнання наступності в праві є така якість фрактала, як са-
моподібність та можливість повторюватися знову і знову. 
У цьому процесі майбутнє вбирає фрактали теперішнього, 
які надалі стійко існуватимуть, а установки теперішнього 
були фракталами в минулому. Це стосується і позитивного 
права як певної мережі фракталів, що постійно зазнають 
еволюційних змін [10, c. 158]. Історично розвиток права як 
єдиного цілого (природного та позитивного права) розгор-
тається за конфігурацією фрактала, що можна відстежити 
на  окремих  історичних  прикладах.  Найбільш  яскравим 
прикладом наступності та повторення фрактальності була 
рецепція  римського  права.  Ця  первинна  матриця  (ядро) 
права, у всіх своїх розворотах знову і знову повторює сама 
себе як голографічна структура права. Від ядра, яким був 
Старий  Рим,  ця  система  розповсюджувалася  за  принци-
пом фрактала настільки широко і глибоко, що привела до 
проникнення римського права майже в усі правові систе-
ми світу.

Отже, діалектичне заперечення в праві – об’єктивний 
процес, який є результатом руху протиріч природного та 
позитивного  права  в  постійному  процесі  наступності  та 
запозичення в праві. Це приводить до реальних змін, які 
проявляють  та  показують  різні  сторони  явища  в  єдиній 
системі  права  та  в  суспільстві,  усунення  старого  та  за-
твердження  нового  в  процесі  поступального  розвитку. 
Цілісному розгляду проблеми сприяє розгляд  заперечен-
ня  через  інші  закони  та  категорії  діалектики:  єдності  та 
боротьби протилежностей старого і нового з урахуванням 
дуалізму права як єдиного цілого у безкінечній повторю-
ваності  структури  боротьби  полярних  протилежностей 
природного та позитивного права; причинно-наслідкових 
зв’язків  та  інверсійних  перетворень  природного  в  пози-
тивне право  з урахуванням особливостей наступності  та 
запозичення в праві; кількісні та якісні циклічні перетво-
рення і їх безкінечне повторення в напрямку вдосконален-
ня  системи  права. Окремі  природно-правові  явища,  такі 
як фрактальність, симетрія також передають суть запере-
чення.  Розуміння  суті  діалектичного  заперечення  допо-
магає усунути спотворення  і уникнути таких крайнощів, 
як нігілістичне заперечення спадковості досягнень права 
та  консерватизм,  сліпе  наслідування  традицій минулого, 
стереотипів і догм.
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МОРальНО-ПРаВОВЕ РЕгУлЮВаННя ПОВЕдіНки 
ВійСькОВОСлУжбОВціВ як факТОР ПідВиЩЕННя ЕфЕкТиВНОСТі бОРОТьби 

З кОРУПціЄЮ В ЗбРОйНих Силах УкРаЇНи

MORAL AND LEGAL REGULATION OF SERVICEMEN’S BEHAVIOR 
AS A FACTOR OF EFFICIENCY IMPROVEMENT OF FIGHT AGAINST CORRUPTION 

IN ARMED FORCES OF UKRAINE

федоренко В.В.,
к.філос.н., доцент кафедри правознавства

Житомирський інститут
Міжрегіональної академії управління персоналом

У статті запропоновано аналіз особливостей, сутності, змісту взаємозв’язку моралі і права в антикорупційній діяльності. Особливу 
увагу зосереджено на впливі морально-правової регуляції поведінки військовослужбовців на підвищення ефективності боротьби з ко-
рупцією в Збройних Силах України.

Ключові слова: мораль, право, корупція, взаємозв’язок, регулювання, антикорупційна діяльність, цінності.

В статье предложен анализ особенностей, сущности, содержания взаимосвязи морали и права в антикорупционной деятельности. 
Особое внимание сосредоточено на влиянии морально-правового регулирования поведения военнослужащих на повышение эффек-
тивности борьбы с коррупцией в Вооруженных Силах Украины.

Ключевые слова: мораль, право, коррупция, взаимосвязь, регулирование, антикорупционная деятельность. 

In the article the analysis of features and essence, content of the relationship between law and morality in anticorruption activity is offered. 
The special attention is concentrated on consideration of influences moral and legal regulation of behavior of the military personnel at improving 
the efficiency of the fight against corruption in Armed Forces of Ukraine.

Appropriate character of improving of role of moral and legal factor is underlined, because it updates the importance of personality, deter-
mines its behavior, attitudes to society and itself. The mechanism of moral and legal regulation of behavior of the servicemen is considered in 
three aspects. Firstly, this regulation of corruption prevention is being carried out by the State by the law and set of legal resources streamlining 
of the social relations, their legal consolidation, protection and development. Secondly, moral regulation of corruption prevention by the moral 
standards which are expressed in social mind is being transmitted through national traditions, customs, fiction, art and mass media. Thirdly, 
dialectic relationship of legal and moral regulation of conduct of personnel in practical activities of subjects of military government. The law is al-
ways guided by moral because it is necessary to use moral norms for development legal norms which give an opportunity to avoid contradictions 
between legal and morality and to deny the fact of rapprochements of moral and legal regulations of social life. The article concluded that, and 
moral and legal norms are the basis of moral and legal regulation of servicemen’s behavior in the sphere of anticorruption activity and being as 
unified valuable and normative system in moral and legal consciousness.

Key words: morality, law, corruption, relationship, regulation, anticorruption activity.

Корупція  як  негативний  соціальний  чинник  суспіль-
ного життя є суттєвою перешкодою розбудови соціально-
правової  держави,  реформування  Збройних  Сил  України 
(далі  –  ЗСУ)  в  умовах  євроатлантичної  інтеграції.  Вона 
суттєво  заважає  демократичним  перетворенням,  зводить 
нанівець важливі реформаторські починання, не сприяє по-
зитивному іміджу України в міжнародних відносинах. Не-
зважаючи  на  поступове  запровадження  антикорупційних 
реформ,  у  всесвітньому  рейтингу  СРІ  станом  на  2017  р. 
Україна займає 131 місце зі 176 країн [1]. Подальший про-
грес суспільства неможливий без радикального подолання 
рівня корупції в усіх сферах життя суспільства, у т. ч.  і у 
військовій сфері. Тому зменшення рівня корупції має від-
буватися шляхом усунення передумов її виникнення через: 
по-перше,  впровадження  превентивних  заходів;  по-друге, 
зміцнення  режиму  законності  і  правопорядку  в  військах; 
по-третє,  формування  у  суспільстві  і  збройних  силах  не-
терпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно 
небезпечного явища за допомогою спільних зусиль держав-
них та громадських структур, за участю міжнародних ор-
ганізацій [2; 3]. Забезпечити запобігання корупції можливо 
тільки на  засадах морально-правового  регулювання  анти-
корупційної діяльності.

На  важливість  дослідження морально-правового  регу-
лювання запобігання корупції в діяльності органів публіч-
ної адміністрації звертали увагу у своїх працях такі вчені, 
як О.М. Бандурка, М.Ю. Бездольний, О.І. Добровольський, 
І.А. Дьомін, М.І. Мельник, О.Я. Прохоренко, С.С. Рогуль-
ський, О.В. Ткаченко, С.О. Шатрава та  ін. Серед зарубіж-
них авторів, які вивчали проблеми протидії корупції у сис-
темі державного управління, варто виділити Р. Андерсона, 

Ф. Вільямса, С. Беркмана, Д. Лойда, К. Мішель. Зазначені 
науковці присвятили свої дослідження різним аспектам ор-
ганізації протидії корупційним проявам в органах держав-
ної влади, зокрема механізму правового регулювання запо-
бігання корупції. Водночас, на сьогодні недостатньо уваги 
приділяється взаємозв’язку моралі і права в антикорупцій-
ній  діяльності  у  ЗСУ. Багато  питань  тут ще  залишаються 
невирішеними, що підтверджує актуальність статті.

Мета цієї статті полягає у визначенні особливостей, сут-
ності, змісту взаємозв’язку моралі і права в антикорупцій-
ній діяльності та впливу морально-правової регуляції пове-
дінки військовослужбовців на підвищення її ефективності.

Проблема  запобігання корупції  в  усіх  сферах  суспіль-
ного життя, у т. ч. військовій сфері, вже тривалий час за-
лишається нагальною для України. Згідно зі світовим індек-
сом сприйняття корупції  (СРІ) станом на 2016 р., Україна 
отримала 29 балів (максимальна позначка – 100 можливих). 
Порівняно з 2015 р., наша країна на 2 позиції піднялася, але 
це недостатньо для країни, в якій ведеться активна політика 
щодо подолання та попередження корупції [4, с. 237].

Особливе місце  в  системі  запобігання  корупції  в  ЗСУ 
займає  морально-правове  регулювання  військової  діяль-
ності.  Але  аналіз  реальної  практики  показує, що  ця  про-
блема ще достатньо не вивчена  і потребує наукової уваги 
саме до особливостей, змісту взаємозв’язку моралі і права 
в антикорупційній діяльності суб’єктів військового управ-
ління.  Так,  результати  проведеного  соціально-правового 
дослідження показали, що 87,9% респондентів вказали на 
необхідність  морально-правового  регулювання  поведінки 
військовослужбовців,  яке  є  об’єктивною  основою  запобі-
гання корупції в ЗСУ. Більше того, 78,5% опитаних вважає, 
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що  в  практичній  діяльності  потрібні  відповідні методики 
та практичні  рекомендації щодо використання моральних 
норм  у  застосуванні  правових  засобів  виховання  військо-
вослужбовців.  На  питання:  «Чи  володієте  Ви  знаннями 
про особливості взаємозв’язку моралі і права в військовій 
діяльності?» 62,4% опитаних відповіли, що їм не вистачає 
таких знань, а 12,7%, що зовсім не мають таких знань (біль-
шість складають суб’єкти управління ротної ланки). Це го-
ворить про необхідність дослідження механізму регуляції 
з аналізом правових і моральних норм, морально-правових 
цінностей  у  їх  діалектичному  взаємозв’язку.  Підвищення 
ролі  морально-правового  чинника  в  антикорупційній  ді-
яльності є закономірним, оскільки він актуалізує значення 
особистості. Морально-правовий  вимір  визначає  поведін-
ку людини,  її  ставлення до  суспільства, містить  внутріш-
ню потребу особистості  до шляхетних  вчинків. Механізм 
морально-правової регуляції розглянемо в трьох аспектах: 
по-перше,  це  правове  регулювання  запобігання  корупції, 
по-друге, моральне регулювання запобігання корупції і, по-
третє, взаємозв’язок правового  і морального регулювання 
в практичній діяльності суб’єктів військового управління. 
Представники теорії держава і права під категорією «пра-
вове регулювання» переважно розуміють здійснюване дер-
жавою за допомогою права та сукупності правових засобів 
упорядкування  суспільних  відносин,  їх  юридичне  закрі-
плення, охорону і розвиток [5, с. 529]. Поняття «механізм 
правового регулювання», на думку дослідника С.С. Алєк-
сєєва,  полягає  у  «взятій  в  єдності  системі правових  засо-
бів (юридичних норм, правовідносин, актів реалізації норм 
права),  за  допомогою  яких  здійснюється  результативний 
правовий вплив на відносини суспільства» [6, с. 541]. Логі-
ка дії механізму правового регулювання полягає у тому, що:

1)  механізм  правового  регулювання  містить  правові 
норми;

2) реалізація правових норм відбувається у межах пев-
них правовідносин;

3) правові відносини набувають своєї сутності за наяв-
ністю  певних юридичних фактів  (життєвих  обставин  або 
підстав для здійснення певних вчинків);

4) юридичні факти закріплені у гіпотезі правових норм.
Як  бачимо,  невід’ємним  елементом  механізму  право-

вого регулювання виступають «норми права». У науковій 
літературі норми права визначають як загальнообов’язкові, 
формально  визначені  правила  поведінки,  які  встановлені 
або санкціоновані державою та забезпечені її примусовою 
силою [7, с. 216]. Нині в Україні діє чимало нормативних 
актів, які містять норми права, що регулюють питання запо-
бігання корупції в ЗСУ. Це положення Конституції України, 
стратегічні нормативно-правові акти (доктрини, програми, 
концепції);  законодавчі  акти,  що  регулюють  питання  за-
побігання корупції  (Статути ЗСУ:  збірник  законів,  закони 
України «Про запобігання корупції», «Про засади держав-
ної  антикорупційної  політики  в  Україні  (Антикорупційна 
стратегія) на 2014–2017 рр.», «Про національне антикоруп-
ційне бюро України», «Про державне бюро розслідувань», 
«Про державну службу» тощо; міжнародні  і міждержавні 
договори,  ратифіковані  вищим  законодавчим  органом; 
Акти  Президента  України;  Постанови  та  розпорядження 
Кабінету  Міністрів  України,  що  визначають  пріоритети 
державної антикорупційної політики; відомчі нормативно-
правові акти Міністерства оборони України).

Правові норми нерозривно пов’язані з мораллю і несуть 
певне моральне навантаження. Це питання розглядалося та 
осмислювалося в усі часи з різних позицій. Навіть сьогодні 
існує думка про те, що природне право – це право у собі, 
воно відповідає природі, якою наділило себе людство  [8]. 
Представники вчення про природне право не визнають чіт-
кої межі між мораллю і правом. Реалізація справедливості 
є основною метою закону. Якщо ж розглядати правові сис-
теми, що містять у собі позитивне право, норми якого при-
йняті органами державної влади, то у них можна побачити 

ідею про те, що основне завдання правових норм – це закрі-
плення рішень, які є справедливими. Право за своєю суттю 
спрямоване на  досягнення  справедливості. Поняття  спра-
ведливості – це поняття певного морального порядку, яке 
повинно бути враховане кожним у міру своїх можливостей 
та світогляду. Справедливість, як і Добро, Істина, Прекрас-
не, − абсолютні, вони є цінностями, які не можливо вивести 
з будь-якої іншої цінності.

Будучи моральною категорією, справедливість також є 
цінністю, як наголошує С.І. Максімов, що посідає пріори-
тетне місце в системі критичних оцінок (легітимації) право-
вих інститутів [9, с. 198]. Саме з погляду моралі формують-
ся ціннісні критерії правової діяльності, право оцінюється 
як справедливе і несправедливе, складається уявлення про 
право  як  про  гуманістичні  цінності.  Від  ступеню  сприй-
няття правом моральних принципів залежить ефективність 
його дії. Вплив моралі на право відчувається й на самому 
застосуванні  права  в  антикорупційній  діяльності.  Це  дає 
можливість розглядати право як офіційний, цивілізований 
і найбільш ефективний регулятор суспільного життя, най-
важливішу соціальну, культурну і моральну цінність, міру 
справедливості,  свободи  і  відповідальності  особистості. 
Мораль проявляє себе в осмисленні добра і зла. Добро – це 
прагнення до  гармонійної цілісності  як у  відносинах між 
людьми, так  і у внутрішньому світі особистості. Зло – це 
все,  що  руйнує  міжособистісні  зв’язки  і  внутрішній  світ 
людини. Мораль контролюється зовнішнім чинником – гро-
мадською думкою і внутрішнім – совістю. Внутрішній ас-
пект моралі виражає глибину усвідомлення індивідом міри 
своєї відповідальності, духовності, громадського обов’язку. 
Тут проявляється відомий кантівський категоричний імпе-
ратив «обмежувач», відповідно до якого в кожній особис-
тості  укладено  якесь  вище  безумовно  моральне  правило, 
якого  вона  має  добровільно  і  неухильно  дотримуватися. 
Воно  ставить межу власному свавіллю,  егоїзму,  себелюб-
ству. Другий аспект моралі – конкретні форми зовнішнього 
прояву чеснот. Ці два аспекти тісно переплетені. Мораль у 
чистому  вигляді  виявляється  в  моральній  свідомості,  мо-
ральних  почуттях  і  поняттях.  Вона  покликана  допомогти 
людині полегшити орієнтацію в життєвому просторі, спи-
раючись на знання законів суспільного розвитку і на бага-
товіковий досвід сотень поколінь. Це забезпечує змістовну 
і функціональну структуру моралі, яка дозволяє розглядати 
її, як і право, в якості регулятора суспільного життя.

Право  завжди  керується  мораллю,  тому  вбачається  за 
необхідне  використовувати моральні  норми  для  розробки 
правових норм. Це дає можливість уникнути суперечнос-
тей між правом і мораллю, визнати існування відносин між 
проявами  соціального  порядку,  правом  та  роллю  органів 
влади з одного боку, а з іншого, − неможливо заперечувати 
факт зближення моралі і права.

Моральні  норми  можуть  бути  систематизовані,  але  в 
цілому моральні погляди, уявлення, вимоги виражаються в 
суспільній думці, передаються нею через національні тра-
диції, звичаї, художню літературу, мистецтво, засоби масо-
вої  інформації. Мораль  охоплює  галузь  відносин ширшу, 
ніж сфера відносин, регульована правом. У побуті, колекти-
ві, родині існує багато взаємин між людьми, які регулюють-
ся моральними нормами, але не підлягають правовому ре-
гулюванню. Право ж складається з установлених у певному 
порядку державними органами правових норм, які зафіксо-
вані в юридичних актах. Воно виражає волю держави, пра-
восвідомість народу. Норми права мають гарантії виконан-
ня в якості авторитету і влади держави та забезпечуються 
за необхідності примусовими заходами. Норми моралі ви-
конуються в силу особистої переконаності, звичок людини.

Внутрішнім  гарантом  виступає  совість  людини,  а  зо-
внішнім  –  суспільна  думка,  яка  може  бути  одночасно  і 
формою  примусу.  Характер  заходів  примусу  і  спосіб  їх 
здійснення  в  праві  й  моралі  різні.  Порушення  норм  пра-
ва  припускає  суворо  визначений  процесуальний  порядок  
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притягнення  винної  особи  до юридичної  відповідальнос-
ті. Порушення ж моральних норм такого порядку не при-
пускає. У якості одного із заходів морального впливу може 
бути осуд вчинку людини в військовому колективі, мораль-
не засудження, попередження тощо. З погляду моралі, важ-
ливо виявити  стимули, мотиви людини,  її  наміри у  вибо-
рі лінії поведінки, що є правомірною. Це підкреслює, що 
система моралі є більш суб’єктивною, ніж система право-
вих норм, яка об’єктивована у законі. Моральні норми, які 
формуються в суспільстві, отримують своєрідне відбиття у 
внутрішньому світі людини. Система норм права встанов-
люється суспільством, яке є для кожної людини зовнішнім 
фактором.  Тому  норми  моралі  допускають  деяке  інше  їх 
трактування, а трактування норм права не залежить від їх 
сприйняття  даним  суб’єктом.  Якщо  право  розглядається 
як  засіб  врегулювання  суспільних  відносин,  метою  якого 
є суспільний порядок, то мораль − як засіб удосконалення 
особистості. Будь-яка моральна норма містить в собі факт 
моральної свідомості і є способом його реалізації. Тут має 
місце  діалектичний  взаємозв’язок:  моральна  свідомість 
формує моральні норми, а моральні норми регулюють мо-
рально-правові відносини і використовуються для розробки 
правових норм. Норми права регулюють теж морально-пра-
вові відносини. Моральні та правові норми є основою мо-
рально-правової  регуляції  поведінки  військовослужбовців 
у сфері антикорупційної діяльності і виступають як єдина 
ціннісно-нормативна  система у моральній й правовій  сві-
домості. Саме у своїй єдності правові та моральні цінності 
утворюють ідеал автономної морально-правової свідомості 
та виступають в якості еквіваленту у процесі оцінки ефек-
тивності антикорупційної діяльності суб’єктів військового 
управління.

Кожна норма закону «Про запобігання корупції» нероз-
ривно  пов’язана  з  мораллю  і  несе  певне  моральне  наван-
таження.  Виконання  приписів  правових  норм  передбачає 
реалізацію моральних вимог, оцінку поведінки суб’єктів пра-
вовідносин із позицій моралі. Але зв’язок норм права та мо-
ралі може бути різним. У деяких правових нормах моральні 
принципи знаходять своє безпосереднє закріплення, і зв’язок 
цих норм права з мораллю є очевидним; в інших – зв’язок 
правових норм із мораллю має непрямий характер і прояв-
ляється опосередковано. В основі цього зв’язку лежить від-
повідність права об’єктивному критерію моралі, наслідком 
чого і є моральна обґрунтованість кожної правової норми.

У цьому контексті можна погодитися з твердженням, що 
в межах жорстокої правової регламентації людської діяль-
ності, коли закон обмежує свободу вибору, поведінка дик-
тується законом. Якщо ж закон передбачає свободу вибору 
в межах наданої  свободи,  існує можливість обрати більш 
моральний варіант поведінки [10, с. 52]. Цю думку підтвер-
джують і інші вчені. Так, Г.В. Дубов зазначив: «Юридичні 
рішення,  засновані  тільки  на  формальному  застосуванні 
«букви закону» і прийняті у відриві від морально-психоло-
гічного клімату в суспільстві, не можуть бути правильними 
і справедливими <…> Взаємопроникнення моралі  і права 

полягає й у тому, що правове регулювання включає в себе 
певне коло моральних норм, яким надається юридичне зна-
чення, водночас мораль наповнена рядом загальносоціаль-
них прав. Гармонійність і дієвість їх досягається, коли існує 
моральне обґрунтування права та правове забезпечення мо-
ральних норм. Це є обов’язковою умовою функціонування 
державних інститутів, передумовою забезпечення гідності і 
честі людської особистості» [11, с. 87]. Врахування сутнос-
ті, змісту, характеру взаємозв’язку моралі і права у антико-
рупційній діяльності дозволить найбільш повно реалізува-
ти основні функції в сфері боротьби з корупцією в ЗСУ. До 
них можливо віднести:

− аналітичні дослідження, моніторинг і координація. Ця 
діяльність передбачає вивчення тенденцій і рівня поширен-
ня  корупції  в  ЗСУ,  оцінку  ефективності  антикорупційних 
заходів;

−  попередження  корупції  в  структурах  Міністерства 
оборони України;

− вироблення конкретних норм і обмежень, що стосу-
ються  військовослужбовців,  а  також  застосування  дисци-
плінарної відповідальності за їх недотримання;

− освітня і просвітницька функції. Реалізація цих функ-
цій спрямована на розробку і запровадження освітніх про-
грам для військовослужбовців. Організація компаній з  ін-
формування громадськості про роботу з подолання корупції 
разом із засобами масової інформації;

− розслідування та кримінальне переслідування випад-
ків корупції.

Варто наголосити на тому, що реалізація антикорупцій-
ної політики в ЗСУ має бути націлена на пріоритетні на-
прямки:  подальше  впровадження  механізмів  прозорості, 
доброчесності,  зниження  корупційних  ризиків;  створення 
ефективного  механізму  запобігання  і  протидії  корупції; 
реалізація антикорупційної політики у кадровому менедж-
менті;  забезпечення  доброчесності  військовослужбовців; 
запобігання  та  врегулювання  конфлікту  інтересів;  дотри-
мання вимог фінансового контролю; виявлення та усунення 
корупціогенних ризиків у Службі військового правопоряд-
ку;  мінімізація  рівня  корупції  у  сфері  державних  закупі-
вель;  взаємодія  з  громадськістю  з питань реалізації  анти-
корупційних заходів.

Отже, морально-правове регулювання військової діяль-
ності займає особливе місце в системі запобігання корупції 
в  ЗСУ.  Його  реалізація  в  практичній  діяльності  суб’єктів 
військового управління всіх рівнів, з урахуванням сутності, 
змісту, характеру взаємозв’язку моралі і права, дає можли-
вість найбільш повно і якісно реалізовувати основні функції 
в сфері боротьби з корупцією в ЗСУ. Уся сфера антикоруп-
ційної  діяльності  повинна  бути  і  простором моральності, 
оскільки  недосконалість  чинного  законодавства  з  запобі-
гання корупції, правозастосовної діяльності, порушення за-
конності  і  військового правопорядку неминуче тягнуть  за 
собою дисфункції у сфері моральної свідомості та мораль-
них відносин військовослужбовців і підривають повагу до 
права, обертаються великими моральними втратами.
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У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України визначено роль указів Президента України в правовому регулюванні 
реформування органів прокуратури України. Наголошено на тому, що нормативно-правові акти глави держави покликані насамперед за-
безпечити оперативне реагування нормативно-правової бази на зміну певних важливих обставин у суспільно-політичному й правовому 
житті України. Не є винятком досліджувана сфера суспільних відносин.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, указ Президента України, правове регулювання, прокуратура, реформування.

В статье на основе анализа норм действующего законодательства Украины определена роль указов Президента Украины в правовом 
регулировании реформирования органов прокуратуры Украины. Отмечено, что нормативно-правовые акты главы государства призваны 
прежде всего обеспечить оперативное реагирование нормативно-правовой базы на изменение определенных важных обстоятельств в 
общественно-политической и правовой жизни Украины. Не является исключением исследуемая сфера общественных отношений.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, Указ Президента Украины, правовое регулирование, прокуратура, реформирование.

The article, based on the analysis of the norms of the current legislation of Ukraine, defined the role of decrees of the President of Ukraine 
in the legal regulation of the reform of the prosecutor’s offices of Ukraine. It is emphasized that the normative-legal acts of the head of state are 
intended primarily to ensure the prompt response of the legal and regulatory framework to the change of certain important circumstances in the 
sociopolitical and legal life of Ukraine. The field of public relations is not an exception.

Key words: normative legal act, Decree of the President of Ukraine, legal regulation, prosecutor’s office, reforming.

Постановка проблеми. На  сьогодні  перед  україн-
ським законодавцем стоїть важливе завдання – реформу-
вання органів прокуратури згідно з європейськими стан-
дартами.  Однак  проведення  реформ  є  неможливим  без 
належного законодавчого регулювання. У цьому контексті 
особлива роль відводиться підзаконним нормативно-пра-
вовим актам, які приймаються уповноваженими органами 
державної  влади.  Зазвичай  під  підзаконними  розуміють 
нормативно-правові акти, які приймаються спеціальними 
органами, що наділені спеціальними повноваження. Під-
законні нормативно-правові акти приймаються відповідно 
до  нормативно-правового  акта  більшої  юридичної  сили 
та  покликані  уточнити  чи  розтлумачити  його  положен-
ня.  Існування підзаконних нормативних актів у правовій 
системі зумовлене багаторівневою структурою самих сус-
пільних  відносин,  які  потребують  як  законодавчого,  так 
і  підзаконного  (у  тому  числі  локального)  нормативного 
регулювання; необхідністю оперативного, компетентного 
й  професійного  вирішення питань  у  відповідних  сферах 
життєдіяльності суспільства [1, с. 102]. Розглядаючи пра-
вові засади реформування органів прокуратури в Україні 
на  підзаконному  рівні,  ми  дійшли  висновку,  що  одне  з 
провідних місць серед таких актів належить указам Пре-
зидента України.

Стан дослідження. Окремим  проблемним  питанням 
правового регулювання реформування органів прокурату-
ри в Україні приділяли увагу такі вчені, як В.П. Пшонка, 
О.В. Рожнов, В.В. Сухонос, П.В. Шумський, Ю.Б. Пастер-
нак, Ю.Є. Полянський, А.В. Лапкін, І.В. Юревич, Г.П. Се-
реда,  О.Р.  Михайленко,  Л.М.  Москвич  та  багато  інших. 
Однак, незважаючи на таку велику кількість наукових по-
шуків, малодослідженим залишається питання щодо ролі 
указів Президента України в правовому регулюванні ре-
формування органів прокуратури України.

Саме тому мета статті – визначити роль указів Пре-
зидента України в правовому регулюванні реформування 
органів прокуратури України.

Виклад основного матеріалу. Починаючи досліджен-
ня, варто зазначити, що поняття «підзаконний нормативно-
правовий акт» досить широко використовується в юридич-

ній літературі, проте єдиного підходу до його тлумачення 
немає. Так, на переконання О.Ф. Скакун, підзаконний нор-
мативно-правовий акт – це нормативний акт, що видається 
на основі закону, відповідно до закону та спрямований на 
його  виконання  шляхом  конкретизації  законодавчих  при-
писів  або встановлення первинних норм. Підзаконні нор-
мативно-правові  акти,  як  наголошує  науковець,  різняться 
за  своєю юридичною силою, що  залежить  від  становища 
органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а та-
кож від характеру й призначення самих актів. Підзаконність 
нормативно-правових  актів  означає  відповідність  норма-
тивно-правових  актів  не  лише  законам,  а  й  іншим  актам, 
які  мають  вищу  юридичну  силу.  Акт  нижчої  державної 
інстанції має перебувати не лише «під законом», а й «під» 
нормативними актами всіх вищих державних органів, яким 
він покликаний відповідати [2, с. 477–478].

Крім того, О.Ф. Скакун виділяє низку ознак, які харак-
терні для підзаконних нормативно-правових актів, зокрема:

1) містить вторинні (похідні) норми, що приймаються 
на основі закону, відповідають йому;

2)  розвиває,  конкретизує,  деталізує  первинні  норми, 
вміщені в законах із метою їх реалізації, або регулює за-
безпечувальні чи допоміжні суспільні відносини;

3) приймається як колегіальним органом держави (уря-
дом),  так  і  уповноваженими особами  (Генеральним про-
курором України);

4)  залежно  від  виду  має  свою  процедуру  прийняття, 
яка  не  настільки  сувора  й  деталізована,  як  під  час  при-
йняття законів;

5) порівняно із законами кількість їх більша, оскільки 
суб’єктами їх прийняття є органи влади, як виконавчі (зго-
ри донизу), так і представницькі (органи місцевого само-
врядування та їх посадові особи тощо) [3].

Л.М. Горбунова визначає, шо термін «підзаконний нор-
мативно-правовий акт» є збірною юридичною категорією, 
яка виражає «одну загальну властивість великої, найбіль-
шої  за  кількісним  складом  групи  нормативно-правових 
актів,  що  видаються  суб’єктами  виконавчо-розпорядчої 
діяльності  в  Україні,  згідно  з  якою  їх  зміст  має  ґрунту-
ватись  на  положеннях  закону  та  не  суперечити  йому»  
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[4, с. 13]. У дисертаційній роботі вчений дійшла висновку, 
шо під поняттям «підзаконний нормативно-правовий акт» 
в аспекті його загальнообов’язкової дії (громадян, підпри-
ємств,  установ,  організацій,  тобто  поза межами  системи 
органів  влади,  які  його  видали)  необхідно  розуміти  по-
станови Верховної Ради України нормативного характеру, 
відповідні офіційні документи Президента України, Кабі-
нету Міністрів  України,  міністерств  та  інших  централь-
них органів виконавчої влади, їх територіальних органів, 
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого са-
моврядування, шо  містять  правила  загальнообов’язкової 
поведінки, дія яких не обмежується одноразовим застосу-
ванням [5, с. 60].

Таким  чином,  підзаконні  нормативно-правові  акти  – 
це  такі  нормативно-правові  акти,  які  видаються  уповно-
важеними  органами  державної  влади  на  підставі  закону 
та спрямовані на детальне врегулювання правовідносин у 
конкретній сфері суспільних відносин (зокрема й у сфері 
реформування  органів  реформування  прокуратури Укра-
їни). Водночас у контексті представленого наукового до-
слідження  варто  зазначити,  що  підзаконні  нормативно-
правові  акти,  а  точніше  їх прийняття,  сприяє  активізації 
діяльності уповноважених суб’єктів щодо реформування 
прокуратури.  Поділяючи  позицію  Ю.А.  Ведєрнікова  та 
А.В. Папірної,  зазначимо, що підзаконність цих актів не 
означає  їх меншу юридичну обов’язковість. Вони мають 
необхідну юридичну  силу,  проте  вона  не  має  всезагаль-
ності  й  верховенства,  притаманної  законам.  Юридична 
сила залежить від статусу органів держави, характеру та 
призначення цих актів [6]. А тому подальший розгляд під-
законних нормативно-правових актів у сфері реформуван-
ня органів прокуратури будемо  здійснювати  залежно від 
суб’єкта, який уповноважений приймати зазначені акти.

Так, насамперед вважаємо за доцільне приділити увагу 
нормативно-правовим актам, які приймаються Президен-
том України. У вітчизняній науці конституційного права 
називають  декілька  характерних  ознак  правових  актів 
Президента України:

1) правові  акти  глави держави мають на меті  деталі-
зацію положень Конституції та законів України. Вони ма-
ють нормативний характер  і підтримуються можливістю 
застосування державного примусу;

2)  нормативно-правові  акти  Президента  України  ма-
ють  підзаконний  характер,  тобто  повинні  відповідати  й 
спрямовуватись на виконання Конституції та законів Укра-
їни, а не підміняти собою закони як акти вищої юридичної 
сили та не встановлювати засади правового регулювання 
важливих  суспільних  відносин,  виключно  деталізуючи 
або уточнюючи порядок реалізації чинного законодавства 
в тій чи іншій сфері суспільних відносин, тим самим спро-
щуючи впровадження принципу верховенства права й су-
ворого дотримання законності в суспільстві;

3) Президент України приймає свої правові акти лише 
в межах повноважень, визначених у Конституції та зако-
нах України;

4)  правові  акти  Президента  України  приймаються  в 
спосіб, передбачений Конституцією й законами України;

5) правові акти Президента України повинні прийма-
тися  з  дотриманням конституційної  процедури розгляду, 
ухвалення  й  набрання  чинності.  У  більшості  випадків 
глава  держави  одноосібно  визначає  процедуру  підготов-
ки проектів своїх правових актів, за єдиним законодавчо 
встановленим винятком – якщо предмет регулювання пра-
вових актів Президента України стосується питань наці-
ональної  безпеки  й  оборони,  адже  тоді  проект  акта  роз-
глядається в Раді національної безпеки і оборони України 
[7, с. 128–130].

У  контексті  представленого  дослідження  особлива 
роль  відводиться  указам Президента України,  під  якими 
варто розуміти юридичні акти глави держави, що містять 
загальнообов’язкові  правила  поведінки,  спрямовані  на 

врегулювання  широкого  кола  суспільних  відносин,  роз-
раховані на постійну, тривалу дію та спрямовані на неви-
значене коло суб’єктів. За своєю юридичною силою й ха-
рактером укази Президента України є актами прямої дії та 
мають однакову юридичну силу на всій території України 
[8, с. 112–113]. О.Ф. Скакун підкреслює, що указ Прези-
дента України – це підзаконний акт-документ, що ухвалю-
ється на підставі та на виконання закону з найважливіших 
питань  життя  суспільства  й  держави  з  метою  сприяння 
ефективній реалізації закону. При цьому науковець серед 
найважливіших  ознак  вищенаведеного  нормативно-пра-
вового акта підзаконного характеру виокремлює такі:

–  характеризується  багатоаспектністю  та  об’ємністю 
регулювання  суспільних  відносин  залежно  від масштаб-
ності функцій і повноважень президента;

–  посідає  пріоритетне  місце  в  ієрархії  підзаконних 
нормативних актів;

– відповідає конституції та іншим законам держави;
– сполучає одноособовий порядок ухвалення з колегі-

альністю підготовки, попереднього розгляду, посвідчення 
та відповідальності за виконання;

–  є  загальнообов’язковим  на  всій  території  країни  
[2, с. 480].

Розглядаючи  укази Президента  України  у  сфері  пра-
вового  регулювання  органів  прокуратури,  ми  не  будемо 
приділяти увагу кожному з них, а розглянемо лише осно-
вні. Так, Указом Президента України «Про рішення Ради 
національної  безпеки  і  оборони  України  від  12  березня 
2013  року  «Про  невідкладні  заходи  щодо  європейської 
інтеграції України» [9] встановлено необхідність ввести в 
дію Рішення Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни від 12 березня 2013 р. «Про невідкладні заходи щодо 
європейської інтеграції України». Серед таких заходів як 
необхідні виділено забезпечення підготовки за участю до-
поміжних  органів,  утворених  Президентом  України,  до 
1 жовтня 2013 р. з урахуванням європейських стандартів 
законопроектів щодо реформування Вищої ради юстиції, 
статусу  суддів,  реформування  прокуратури  для  направ-
лення  таких  законопроектів  до  Європейської  комісії  за 
демократію  через  право  (Венеціанська  комісія)  з  метою 
одержання відповідних висновків [10].

Також  розглянемо  Указ  Президента  України  «Про 
Стратегію  реформування  судоустрою,  судочинства  та 
суміжних  правових  інститутів  на  2015–2020  роки»  від 
20 травня 2015 р. [11]. Важливе значення має те, що цим 
указом було визначено, що функціонування прокуратури 
та кримінальної юстиції як суміжних правових інститутів 
також має свої недоліки, зокрема такі:

– недостатня структурна незалежність прокуратури в 
поєднанні  з безкарністю та низьким рівнем підзвітності, 
невідповідність функцій прокуратури європейським стан-
дартам;

–  відсутність  стратегічного  планування,  належного 
бюджетного  й  фінансового  управління,  низькі  комуніка-
ційні можливості;

– недостатній рівень функціональної незалежності та 
доброчесності  прокурорів,  потреба  в  більш  розвинених 
інструментах  управління  ефективністю,  значно  жорсткі-
ших етичних вимогах і дисциплінарних правилах;

– малорозвинені інструменти внутрішнього та зовніш-
нього контролю в межах боротьби з корупцією;

–  перешкоди  для  структурної  автономії  слідчих  
органів;

– недостатній рівень формальних і практичних каналів 
комунікації (у тому числі мереж обміну даними) між ви-
конавчими органами та прокуратурою, а також між орга-
нами державної влади та європейськими й міжнародними 
партнерами тощо [11].

Серед позитивних моментів Указу Президента Украї-
ни  «Про Стратегію  реформування  судоустрою,  судочин-
ства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» 
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можна назвати те, що з метою узгодження повноважень і 
діяльності органів прокуратури з європейськими стандар-
тами необхідні такі дії:

1)  забезпечення  більшої  інституційної  незалежності 
прокуратури та гарантій захисту від політичного впливу;

2) встановлення рівноваги між незалежністю, профе-
сійністю, відповідальністю й ефективністю прокуратури, 
зокрема, через зміни в системі управління прокуратурою, 
управління ефективністю, системі професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації прокурорів;

3) подальша оптимізація повноважень прокуратури та 
обмеження сфери їх застосування відповідно до рекомен-
дацій Ради Європи;

4) створення й ефективне функціонування органів про-
курорського самоврядування як додаткових гарантій неза-
лежності прокуратури;

5) досягнення балансу між незалежністю, повноважен-
нями,  відповідальністю  та  ефективністю  прокуратури,  у 
тому числі шляхом внесення змін до управління системою 
прокуратури,  порядку  призначення  на  посади,  управлін-
ня продуктивністю та систем професійної й безперервної 
підготовки;

6) забезпечення більшої функціональної незалежності 
прокурорів від неналежного внутрішнього впливу;

7)  забезпечення  належного  балансу  між  слідчими 
функціями органів прокуратури та інших правоохоронних 
органів;

8)  упровадження  ефективної  дисциплінарної  політи-
ки  й  стандартів  прокурорської  етики  та  вдосконалення 
механізмів внутрішнього контролю, у тому числі шляхом 
розширеного декларування прокурорами та членами їхніх 
сімей доходів і витрат;

9) забезпечення дієвих та ефективних механізмів роз-
слідування корупційних та інших правопорушень, вчине-
них прокурорами [11].

Отже,  вищезазначеним  нормативно-правовим  актом 
було  встановлено  як  загальні  пріоритети  реформуван-
ня системи судоустрою й судочинства,  а  також звернено 
увагу на пріоритетні напрями реформування органів про-
куратури.  Із  зазначеного  постає,  що  реформування  про-
куратури  залишається  одним  із  пріоритетних  напрямів 
діяльності держави.

Далі  розглянемо  Указ  Президента  України  «Про  рі-
шення Ради національної безпеки  і оборони України від 
26 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки 
України». Основними цілями, які ставились перед зазна-
ченою стратегією, були такі:

– мінімізація загроз державному суверенітету та ство-
рення  умов  для  відновлення  територіальної  цілісності 
України в межах міжнародно визнаного державного кор-
дону України, гарантування мирного майбутнього Украї-
ни як суверенної й незалежної, демократичної, соціальної, 
правової держави;

– утвердження прав  і  свобод людини й  громадянина, 
забезпечення  нової  якості  економічного,  соціального  та 
гуманітарного  розвитку,  забезпечення  інтеграції України 
до Європейського Союзу, формування умов для вступу в 
НАТО [12].

Визначаючи  ключові  напрями Стратегії  національної 
безпеки України, законодавець вкотре наголошує на необ-
хідності  завершити  реформування  органів  прокуратури 
відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу.

Окрім  названих  указів  Президента  України  у  сфері 
реформування  органів  прокуратури  України,  необхідно 
згадати також такі укази: «Про присвоєння класних чинів 
працівникам органів прокуратури» від 25 червня 2007 р., 
«Про надання Академії прокуратури України статусу наці-
ональної» від 25 жовтня 2007 р., «Про заходи щодо забез-
печення  нормального  функціонування  Генеральної  про-
куратури України» від 25 травня 2007 р. № 114/2007-рп,  
«Про відзначення державними нагородами України праців-
ників прокуратури» від 28 листопада 2008 р. №1118/2008, 
«Про  символіку  Генеральної  прокуратури  України»  від 
29 листопада 2017 р. № 392/2017, «Про вдосконалення ко-
ординації діяльності правоохоронних органів по боротьбі 
з корупцією та організованою злочинністю» від 12 лютого 
2000 р. № 229/2000 тощо.

Висновки. Наведений  перелік  указів  Президента 
України  у  сфері  реформування  прокуратури  України, 
звісно, не є вичерпним. Однак їх аналіз дає змогу гово-
рити про те, що нормативно-правові акти глави держави 
покликані насамперед забезпечити оперативне реагуван-
ня нормативно-правової бази на зміну певних важливих 
обставин  у  суспільно-політичному  й  правовому  житті 
України. Не є винятком досліджувана сфера суспільних 
відносин.  Крім  того,  акти  Президента  України  дають 
змогу  активізувати  діяльність  органів  державної  влади 
в напрямах, що є важливими для держави в певний пе-
ріод часу. Окремим напрямом діяльності президента як 
суб’єкта видання нормативно-правових актів у сфері ре-
формування органів прокуратури є вирішення кадрових 
питань,  адже на адміністративні посади особи назнача-
ються  саме шляхом  видання  відповідного  указу Прези-
дентом України.
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