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Побудова цивілізованого, громадянського суспільства неможлива без широкого розвитку демократії, свободи слова. Надійними носіями їх є засоби масової інформації. Тому вихід у світ нового юридичного журналу «Право. ua» прислужиться справі утвердження в суспільстві високих і благородних цінностей,
без яких немислима Україна завтрашнього дня.
Майже 20 років Комітет Верховної ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності плідно співпрацює із Західно-регіональною асоціацією клубів ЮНЕСКО та її видавництвом «ЮНЕСКО-СОЦІО».
Народні депутати, працівники Секретаріату Комітету є членами редколегії і редакційної ради у журналах «Наше право» і «Європейські перспективи», які видає Асоціація, вони періодично друкують у цих журналах свої наукові статті,
використовують шпальти журналів для ознайомлення широкої громадськості із
Законопроектами, висвітлюють діяльність Комітету тощо. Впевнений, що журнал «Право. ua» також, як журнали «Наше право» і «Європейські перспективи», буде популярним серед читачів, юристів-науковців.
Вірю, що це поважне видання із першого номера візьме на озброєння кращий інструментарій журналістики – чесність, правдивість, непримиренну боротьбу із зловживанням, бюрократизмом.
Щиро бажаю колективу журналу «Право. ua» успіхів у справі служіння Закону України.
Голова Комітету ВР України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності

А.Кожемякін

З метою поширення в Україні ідей ЮНЕСКО в галузі освіти, науки, культури, інформатики та екології в 1991 році за сприяння ЮНЕСКО було утворено
Міжнародну громадську миротворчу організацію – Західно-регіональну асоціацію клубів ЮНЕСКО.
За час роботи Асоціація провела та взяла участь у багатьох міжнародних
програмах, конференціях, форумах тощо. Одна з програм Асоціації «Львів зберегти для нащадків» була прийнята ЮНЕСКО і Львів внесено до світової культурної спадщини.
21.01.1997 р. Міністерством у справах преси та інформації зареєстровано Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО» (підрозділ Асоціації), яке
включене у Всесвітній каталог видавництв. Крім видання книг (в основному
освітнього та наукового спрямування), «ЮНЕСКО-СОЦІО» видає журнали
«Європейські перспективи», «Український бальнеологічний журнал» і «Наше право», які Постановою президії ВАК України внесені до переліку фахових наукових видань.
За роки видання журнали здобули авторитет серед читачів і науковців. Особливо слід відзначити журнали
«Наше право» і «Європейські перспективи», які тісно співпрацюють з фахівцями, працівниками правоохоронних органів України, Комітетами ВР України, робота редакції журналів неодноразово відмічалась державними
нагородами. Виходить електронна версія журналів в Інтернеті, що дає можливість читати журнали практично
у всіх країнах світу.
24 березня 2014 р. Державна реєстраційна служба України зареєструвала новий журнал «Право.ua»,
а 28 квітня 2015 р. Міністерство освіти і науки внесло журнал до переліку фахових видань.
Я щиро й сердечно вітаю колектив видавництва «ЮНЕСКО-СОЦІО» із важливою подією – виходом у
світ нового фахового друкованого видання – юридичного журналу «Право.ua». Переконаний, що високий рівень видання дасть змогу фахівцям-правникам, які творитимуть його, прилучити широкий загал до високої
поваги прав людини, розібратися у хитросплетіннях національної юриспруденції, в деталях міжнародного
права, активно служитиме суспільству у розвитку демократії та свободи слова.
Бажаю успіхів колективу редакції у цій благородній і натхненній праці.
З повагою,
Президент Асоціації ЮНЕСКО,
генерал-полковник міліції,
доктор юридичних наук, професор

О.Бандурка
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Шановний Євгене Валерійовичу!
Вітаю Вас і членів редколегії, авторів та читачів журналу
«Право.ua» з новим здобутком - журнал Міністерством науки освіти
України включено до Переліку науковий фахових видань України з
юридичних наук.
Бажаю Вам творчого натхнення й удачі, нових можливостей
і професійних звершень, сил і упевненості, поповнення наукової та
читацької аудиторії.
На журнал покладено відповідальну і важливу місію знайомити наукову спільноту з новими поглядами на актуальні
теми сьогодення, які існують в усіх галузях вітчизняного права,
з пропозиціями та новаційними підходами щодо їх вирішення.
Редакція гідно справляється з цими завданнями, привносячи професіоналізм, оперативність
та об’єктивність у виборі авторів публікацій та викладенні матеріалу.
Вчена рада Харківського національного університету внутрішніх справ високо цінує
співпрацю із Західно-регіональною асоціацією клубів ЮНЕСКО. Упевнений, що ця робота
і надалі буде плідною і змістовною.
Бажаю всім працівникам і членам редколегії гарного настрою, міцного здоров’я,
здійснення усіх творчих і життєвих задумів, миру і злагоди!
Нехай буде успішною наша праця на користь Українському народу! Слава Україні!
З повагою, ректор ХНУВС,
член-кореспондент НАПрН України,
доктор юридичних наук,
генерал-полковник міліції

С.М. Гусаров

Від імені Наглядової ради, ректорату та багатотисячного колективу Міжрегіональної Академії управління персоналом, а також
працівників Видавничого дому ДП «Персонал» щиро вітаю колектив журналу «Право.ua» зі знаменною подією – створенням періодичного видання.
Маю переконання, що журнал «Право.ua» стане ще однією перлиною у загальній скарбниці найкращих періодичних видань нашої
Вітчизни, на шпальтах якого допитливі читачі зможуть знайти відповіді на найнагальніші питання та проблеми українського державотворення, вітчизняного правознавства, юридичної практики тощо.
Як співзасновник журналу «Право.ua» МАУП разом з його високоосвіченими фахівцями - правниками докладатиме всіх зусиль,
спрямованих на широку підтримку діяльності видання. Тож нехай
наша плідна співпраця буде запорукою загального визнання та стрімкого зростання авторитету журналу до наукових вершин в ім’я процвітання та блага нашої Незалежної неділимої та
суверенної Української держави!
Нехай береже вас Господь!
Ректор МАУП
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

А.М. Подоляка
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ÑÓ×ÀÑÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
ÄÅÐÆÀÂÀ ² ÏÐÀÂÎ Â ÑÈÑÒÅÌ²
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ:
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ
ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²¯ Â ÓÌÎÂÀÕ
ÀÑÎÖ²ÉÎÂÀÍÎÃÎ ×ËÅÍÑÒÂÀ
Ç ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌ ÑÎÞÇÎÌ
Á²ËÀÑ ²âàí Ãðèãîðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð, Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè, ïðîôåñîð êàôåäðè ïîð³âíÿëüíîãî ³
ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà ²íñòèòóòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
Á²ËÀÑ Àíäð³é ²âàíîâè÷ - ïîøóêà÷ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
íà÷àëüíèê Äðîãîáèöüêî¿ ì³ë³ö³¿ Ëüâ³âñüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿
і міжнародних відносин. При цьому процес формування загального державо- та
праворозуміння вимагає нового осмислення сутності державно-правових явищ на
основі філософсько-світоглядних позицій
та загальногуманістичних цінностей. Особливої актуальності це набирає з моменту
підписання Україною Угоди про асоційоване членство з Європейським Союзом , що
спонукає проведення поглибленого міжнародно-порівняльного аналізу державноправових реалій, поняттєво-категорійного
апарату, юридичної техніки й термінології,
тлумачення та реалізації права з метою гармонізації національних державно-правових
інституцій з європейськими та загальносвітовими, що зорієнтовані на створення рівних можливостей та забезпечення належних умов для реалізації природних прав
людини.

Автор статьи с философско-мировозренческих позиций раскрывает сущность современного государства и права в системе
международных координат через призму гуманистических ценностей, их роль в реализации
основоположных прав человека и в обеспечении
международно-правовых стандартов в межгосударственных отношениях современности. В
статье рассматриваются и анализируются
современные международно-правовые сущности украинского государства и права, их функциональное назначение в условиях ассоциированного членства с Европейским Союзом,
мировых процессов глобализации. Акцентируется внимание на необходимости и направлениях модернизации государства, правовой
системы, их ориентирование на обеспечение
прав и интересов человека, гражданина и общества.
Ключові слова: система міжнародних координат, асоційоване членство, Європейський Союз,
глобалізація, держава, правова система, гуманістичні цінності, міжнародні правові стандарти,
порівняльно-правовий аналіз, міжнародні відносини, праворозуміння, механізм держави, державний
апарат, місцеве самоврядування, нормотворчість,
механізм правового регулювання.

Мета статті – полягає у спробі автора з
нових філософсько-світоглядних позицій
та загальногуманістичних цінностей висвітлити сучасну сутність правової природи
держави й національної правової системи,
розкрити їх роль та функціональне призначення в обслуговуванні потреб та інтересів
людини, у формуванні громадянського суспільства на засадах міжнародно-правових
стандартів. У статті з критичних позицій
аналізуються усталені підходи та суспіль-

Постановка проблеми
У сучасних умовах глобалізації світу, викликів і загроз світовому правопорядку триває пошук ефективних шляхів гармонізації
та оптимізації як загальносуспільних, так
7

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

но-ідеологічні штампи сутності державноправових явищ, формулюється автором їх
сучасне призначення і роль у забезпеченні
міжнародного правопорядку, як складової
частини світової культури та загальнолюдського надбання.

лителів Нового часу, які безпосередньо стосуються правових проблем функціонування
держави. Зокрема, Томас Гоббс суверенну
державу називає «левіафаном», так як державна влада встановлює панування розуму,
миру, безпеку, захист власності, справедливості; лише вона приводить громадянське
суспільство до цивілізованої впорядкованості на основі права та може впорядкувати
відносини у стані «війни всіх проти всіх».Дж. Локк у «Двох трактатах про управління» мотивує, що утворення державної влади
мало у своїй основі згоду народу, за допомогою неї суспільство перетворюється на єдиний організм, при цьому люди віддають частину своєї природної свободи заради блага
держави і суспільства.
Отже, глибинна сутність держави полягає у служінні та підпорядкуванні інтересам людини, громадян, що об’єднуються
у суспільство й усвідомлюють природну потребу в необхідності творення держави.
Водночас парадоксальним для нашого пострадянського, посттоталітарного суспільства (його ментальність продовжує існувати
у свідомості його ж творців, що живуть у нашому сьогоденні) є сприйняття держави як
символічного знаку самодержавної влади,
володарювання, що виконаний у вигляді золотої кулі, яку вінчає хрест або корона. До
того ж у Російській імперії, до складу якої
століттями насильницьким шляхом приєднувались українські землі, сутність держави
ототожнювалась виключно з правителем-государем-самодержцем, звідки й до нині похідною є назва – «государство», що й відображає його сутність як тоталітарну форму
правління над народом, а не для народу.
Тож закономірним було і залишається не
сприйняття сучасної європейської, загальнолюдської моделі державного будівництва.
Великий внесок у подальший розвиток правової природи держави зробив Ш.
Монтеск’є, який у трактаті «Про дух законів» сформулював й обґрунтував ідею і
принципи поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки, які взаємно стримують одна одну. Згідно з теорією Ж.-Ж. Руссо, держава виникає внаслідок укладення
суспільного договору між людьми, що перебувають у «природному» стані, відтак ста-

Основні результати дослідження
Методологічна криза (у світоглядних
підходах, у невмінні застосовувати традиційні методи, у відсутності нових способів і
засобів пізнання), наслідки якої все ще відчуваються у вітчизняному правознавстві,
значною мірою пояснюється тим, що в науці
загальної теорії держави і права був істотно
деформований такий важливий механізм
її саморозвитку, як методологічне відображення аналізу наукових проблем. Зміст відображеного механізму полягає в тому, що
будь-який пізнавальний акт як у наукових,
так і у позанаукових (практичних) формах має властивість «звернення» до самого
себе. У цьому відношенні справедливим є
визначення Б. Кістяківським методологічного аналізу як «совісті науки» [1, с. 238].
При цьому змістом такого методологічного
відображення є не просто співвідношення
«об’єкт пізнання – суб’єкт пізнання», а безпосередній зміст цих відносин, їх «практична» сторона, що неминуче призводить до
поєднання когнітивних процесів із загальними питаннями про сутність людини, світу
і т.п. Але, як свідчить історія, в умовах, коли
творчий, нічим не обмежений у своїх сутнісних параметрах, відображений процес заміщується готовими ідеологічними стереотипами, суб’єкт такого пізнання втрачає не
просто здатність одержувати адекватне теоретичне знання, а й можливість залишатися
моральним суб’єктом.
Характерною рисою нинішнього етапу
розвитку вітчизняної юридичної науки є
подолання вузьконормативного підходу до
осмислення державно-правової реальності,
відповідно до якого сформувалися і домінуюча в теорії держави і права фундаментальна теоретична схема, і пануючі концептуально-методологічні установки в правопізнанні
загалом [2, с. 3-12].
Серед наукового філософсько-правового
спадку варто виділити особливі праці мисÏðàâî.ua ¹ 1, 2015
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ють єдиним, цілим народом. Угода людей,
на думку Руссо, – основа законної влади, як
наслідок, кожна людина, підкоряючись загальній волі, водночас стає одним з учасників цієї волі.
Національна політико-правова думка
також не оминала проблеми дослідження
сутності держави. Українським Аристотелем
заведено називати С. Оріховського – Роксолянина, представника українсько-польської
науки. Значення його творчої спадщини
важко переоцінити. Передусім зауважимо,
що він відкрито виступив з передовою ідеєю світської, соціальної природи походження держави. Можна стверджувати про те,
що він стояв біля витоків договірної теорії
походження держави, адже серед вітчизняних філософів він був першим. Водночас
він піддавав критиці тодішню концепцію
божественного походження основних соціально-політичних інститутів. Він обґрунтовував принцип незалежності і невтручання
церковної і світської (політичної) влади у
справи одна одної. Оптимальною формою
правління він вважав конституційну монархію, при якій короля обирає лише шляхта,
тобто частина народу.
Найбільшою заслугою С.Оріховського
було те, що він одним із перших у тодішній
Європі започаткував теорію правової держави, причому в основу цієї теорії він заклав відразу два класичні принципи, що в
незмінному вигляді дійшли до наших днів:
це принцип поділу влади та принцип верховенства права. Він слушно зазначав про те,
що «закон же, якщо є душею і розумом держави, значно кращий за непевну державу і
вищий за короля» [3, c.802].
Наведене зі всією очевидністю стверджує про глибокі історичні традиції українського народу у національному державотворенні та органічну єдність з європейською
моделлю суспільного устрою й державного
будівництва. Тож нинішній європейський
вибір України є не що інше, як повернення до власних державотворчих традицій та
орієнтація державно-правових інституцій
на потреби людини, громадянина та суспільства.
Водночас загострення конфронтації в
багатьох сферах та напрямах владно-право-

вої взаємодії в умовах суперечливих процесів розвитку сучасної техногенної цивілізації
одночасно зі спробами застосувати оптимальні засоби подолання нестабільності та
конфронтації в різних територіальних складових та групах суспільних відносин свідчить про потребу наукового аналізу змінної
детермінанти правової природи держави.
Основою для здійснення державної влади є потреби й інтереси людей. Тому в ході
державного управління про ефективну реалізацію влади можна говорити лише тоді,
коли з’являється суспільний запит у такій
послідовності: приватні інтереси – приватні
цілі діяльності – соціально значущі інтереси
– публічний інтерес – публічна мета діяльності – вплив.
Зародження інституційної форми у владних відносинах зумовлено переходом від
додержавного правління (племінно-бюрократичне суспільство) до державної форми
організації соціуму, оскільки виникає потреба у визнанні певної інституції як суб’єкта
влади загальнодержавного рівня.
Ш. Монтеск’є відзначав, що «…всяка людина, яка має владу, схильна зловживати
нею, вона йде у цьому напрямку, доки не досягне покладеного для неї ліміту» [4, c. 289].
Відтак виникає потреба запровадити реальні механізми запобігання ситуації, «щоб не
було зловживання владою, потрібен такий
порядок речей, за якого б різні інститути
влади стримували один одного. Теоретично
це такий державний устрій, за якого нікого
не будуть примушувати робити те, чого його
не зобов’язує робити закон» [5, c. 289]. Подібний державний устрій стає можливим для
сучасного суспільства, а стримуючі завдання може виконувати саме інституалізована
структура влади. Однак наявність інституціолізованої влади не призводить автоматично до правової реалізації владного механізму, тобто не створює функціонування
владних відносин у правовому вимірі.
Влада в сучасному суспільстві набуває,
порівняно з минулим, нової структурної і
функціональної змістовності в системі управління державою. Впровадження принципу
розподілу державної влади, поступове формування дієвої системи органів місцевого самоврядування, докорінна зміна орієнтирів
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взаємовідносин влади і суспільства – усе це
правові демократичні основи функціонування публічно-владних інституцій. У демократичній державі діяльність окремих носіїв
влади раціоналізована, як зазначав М. Вебер, завдяки «встановленим правилам, які
якраз і визначають, хто саме і якою мірою
мусить ними керуватися» [6, c. 158].
Як стверджує В. Ковальчук, «державна
влада здатна стати виразником волі народу,
а отже, набути реальної легітимності лише
за умови збалансованості та координованості дій органів, на які покладено функцію забезпечення конституційності» [7, c. 36]. Погоджуючись з його розумінням, вкажемо, що
такі органи влади доцільно поділити на дві
групи. Перша група – це органи «конституційно-виконавчі», основна роль яких полягає в забезпеченні конституційності, тобто в
реалізації конституційних положень, переведенні їх у стан де-факто, йдеться, зокрема,
про такі положення, які містять фундаментальні принципи правової держави. Друга
група – це органи «конституційно-наглядові», які перешкоджають відхиленню від реалізації конституційних положень, тим самим
забезпечуючи умови практичного втілення
норм Основного закону в життя.
Основним завданням державної влади є
інтегрування різноманітних громадських інтересів. Особиста свобода є природним правом людини, джерелом її самостійності, що
визначає зміст і цілеспрямованість держави.
У суспільній сфері межі свободи встановлюються правами держави, які випливають
із суспільних потреб. Отож, рамки, у яких
кожний може рухатися без завдання шкоди
іншим, визначаються законом. Але цю визначену межу між державою та індивідуальною діяльністю неможливо вказати раз і назавжди, оскільки з розвитком життя інтереси
й вимоги суспільства можуть змінюватися, і
вже залежно від ступеня інтересів окремого й
загального змінюється й межа людської свободи. Тобто вони повинні мати місце лише
настільки, наскільки вони необхідні суспільним сукупним інтересам. Це є той загальний
стрижень, що визначає діяльність державної
влади та регулює ці відносини.
Тому в інституційній структурі державної влади має бути компонент, функціональÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ним призначенням якого є досягнення мети
інтегрування, погодження інтересів публічних та індивідуальних кожного суб’єкта соціуму. На основі об’єднання різноманітних
переважних інтересів виробляються рішення, які стають керуючими правилами для
функціонування соціального середовища як
певної соціально-адміністративної цілісності. Відповідно, за державною владою закріплюється право на такий вид діяльності.
Організаційна структура інституціонального рівня влади детермінується діяльністю її інститутів. Ця структура пов’язана, на
наш погляд, з чотирма типами діяльності:
1) прийняттям і реалізацією нормативних
рішень; 2) наданням громадських послуг;
3) забезпеченням «соціальності держави»; 4) артикуляцією й агрегуванням інтересів.
Здійснення перших трьох типів діяльності характерне для певного набору інститутів, які в сукупності утворюють публічну
підсистему системи влади. Якісне здійснення всіх типів діяльності неможливе без
адекватного залучення громадськості, громадських організацій. Ідеться, по суті, про
утворення громадянської підсистеми влади.
Внутрішня організація, функціонування,
взаємодія публічної й громадянської підсистем визначають структурно-функціональні
механізми влади інституціонального рівня.
Важливою функцією державної влади є
необхідність реалізації власних рішень, їх
перетворення на конкретні дії щодо організації й реалізації впливу. Тому другим важливим компонентом механізму державнопублічного володарювання є виконавчий
або управлінський компонент, який у межах
поставлених перед ним завдань раціонально впливає на соціальне середовище. Цей
компонент сприяє мобілізації засобів, необхідних для вирішення поставлених завдань,
їх трансформації у вплив. У реальному житті для функціонування інституцій державної
влади характерні: 1) легально закріплене й
легітимно визнане за державними інституціями влади право на використання силового ресурсу; 2) монопольне право на збір
податків, чим забезпечується економічний
чинник функціонування влади; 3) легальне
право на нормотворчу діяльність – ухвалення рішень. Усе це створює основу для
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можливості зовнішньої реалізації владної
суб’єктності.
Механізм правової державної влади передбачає чітко визначені повноваження
нормотворчого і виконавчого компонентів
і відповідну персональну відповідальність
за втручання представників одного компонента у справи іншого. Державна влада має
необмежений юридичний характер, переважне право на правотворчу (як спосіб організації громадських стосунків) і правозастосовну (як спосіб регулювання і контролю)
діяльність. Урівноваження інтересів різних
соціальних груп досягається завдяки загрозі позбавлення індивіда або соціальної групи владного статусу в разі порушення цих
правил, а реалізується завдяки взаємному
контролю.
Перевагою функціонального механізму
є зменшення ролі окремого владного індивіда у функціонуванні публічної підсистеми, що запобігає можливій узурпації влади
з боку певних політичних сил. Проте цей
механізм, як і попередній, має свої недоліки: функції нормотворчого й виконавчого
компонентів є надто розмитими в умовах
плинного навколишнього середовища, а також дуже складною є практична реалізація
механізмів індивідуальної відповідальності.
Незалежно від реалізованого механізму урівноваження, його запровадження
в публічну підсистему дає змогу створити
причинну залежність між нормотворчим і
виконавчим компонентами, завдяки необхідності врахування у своїй діяльності вимог іншого компонента. Це можливо завдяки наданню цим компонентам повноважень
урівноваження, що дозволяє збалансувати
діяльність складових публічної підсистеми
системи влади.
Громадянське суспільство передбачає
подальшу розбудову і впровадження чіткої
системи влади на основі суворого дотримання принципів розподілу влад, їх взаємодії і взаємоконтролю, на основі поєднання
широко розвиненої повноправної системи
представницьких органів, яких обирає правоздатне населення, що йому підзвітні і виражають його волю, та органів державного
управління (утворюються представницькими органами у визначених законом межах).

Мова йде про запровадження в Україні
повноцінної сучасно європейської системи
місцевого самоврядування, яка історично
розвивалась упродовж попередніх століть з
активною участю української спільноти. Зауважимо, що українське місцеве самоврядування вирізнялося особливою побудовою,
що була найбільш прийнятною для української ментальності. Загалом же можна
ствердити, що основний принцип західноєвропейського громадського самоврядування – «свобода від» (у розумінні від держави;
«дистанціювання» інтересів муніципальної
громади, поліса від державних інтересів) –
складно приживався у Східній Європі, зокрема в Україні, де більш прийнятним був
принцип «свобода для» (коли муніципальний колектив має чималі повноваження для
реалізації не стільки своїх, скільки загальнодержавних завдань) [8, c.174].
Якщо методологічно сконцентруватися
на формально-бюрократичному підході до
аналізу інституційних характеристик державної влади, то припустимим є висновок,
що всі сучасні держави бюрократично організовані, тобто засновані на ієрархічно
структурованому управлінському апараті,
здійснюють формалізоване діловодство в
цілях виконання чітко визначених завдань.
У термінології М. Вебера, бюрократичне панування – це панування, що спирається на
адміністративний апарат, легітимність якого заснована на вірі в законність правил, що,
у свою чергу, забезпечує суворе підпорядкування чиновників по вертикалі влади [9, с.
42]. Бюрократичний апарат, згідно з концепцією раціональної бюрократії Вебера,
становить ядро державності. Бюрократичний апарат виступає одночасно і джерелом,
і інструментом державної влади, причому
мова тут йде про ефективний і дієздатний
бюрократичний апарат, який є не тільки
ключовою ланкою, що сполучає державу з
громадянами, а й виступає актором у міжнародних відносинах.
Адміністративний апарат управління
– це не просто статична система влади, це
колосальна рушійна сила змін, здатна, проте, вийти із зони політичного контролю
або, навпаки, потрапити під вплив девальвуючих факторів. Бюрократичний апарат
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є одночасно й уособленням інституційної
стабільності державної влади, реалізатором
політико-правових норм та представником
народного суверенітету. Проте сучасне правознавство не має однозначного розуміння
органів державної влади. Розгляньмо приклад з європейського права. Королівські поліцейські сили Ольстеру розглядалися Судом ЄС як «державний орган» у справі 224/84
Jonson v.RUC. Високий суд Великої Британії у справі R.v. London Borought Transport
Committee ex parte Freight Association Ltd
(1990) вирішив, що місцеві органи влади є
«органом держави». Рішення у справі RollsRoyce v.Doughty визначає, що приватизована промисловість може розглядатись як
«державний орган», якщо її повноваження
та відповідальність відносять її до цього визначення (див. докладніше [10, c. 199]). Тож
підсумуємо, що судові органи подекуди можуть ототожнювати органи держави з органами місцевого самоврядування та й навіть
державними підприємства. Така позиція є
недоречною і доктринально помилковою з
погляду теоретичного правознавства та пояснюється особливостями європейського
права перехідного періоду, необхідністю в
судовому порядку заповнити нормотворчі
прогалини та врегулювати колізії.
Очевидно, що інституційні характеристики пов’язані першочергово з фактором
ефективності державного апарату. Головною турботою суб’єкта верховної державної
влади повинна стати діяльність, спрямована
на пошук шляхів підвищення ефективності
якості та результативності діяльності державних органів, установ й організацій, що
гарантують безпеку держави, захист прав і
свобод її громадян. Могутність держави залежить не лише від величини її території,
природних багатств, оснащення і численної
армії, але й від умілого керування суспільством з боку державної влади. У правовій
державі ефективне функціонування державних органів має ґрунтуватися на таких
принципах: 1) у своїй діяльності органи
державної влади повинні керуватися принципом первинності прав і свобод людини
та громадянина; 2) принцип народовладдя
означає, що верховну владу в країні отримують органи, яким народ надає відповідÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ні повноваження; 3) принцип світськості
означає взаємне невтручання як держави і
її органів у справи церкви, так і церкви – у
справи держави; 4) принцип деідеологізації
означає, що ніяка ідеологія не може встановлюватися державною або обов’язковою,
органи державної влади не мають права
насильно спонукати до сповідування якихнебудь поглядів, суджень, ідей; 5) принцип
законності в діяльності державних органів
означає суворе, неухильне виконання ними
приписів Конституції та інших законодавчих актів.
Правова природа механізму державної
влади вимагає, щоб її інституційний вимір
був наділений ще й такою характеристикою, як компетентність. Безумовно, у демократичних державах потрібно ставити
питання про встановлення меж державної
влади, однак у суспільствах і політичних
системах, що реформуються, питання про
обмеження влади, а також проблеми її легітимності, авторитетності, ефективності не
повинні передувати, випереджати питання
про наявність самої влади та її інституційної
сили. С. Хантінгтон стверджує: «Перш ніж
ставити питання про обмеження влади, повинна існувати сама влада, а самої влади не
вистачає в тих країнах, що модернізуються,
де вона є заручницею опозиційної інтелігенції, бунтівних полковників, бунтівників студентів, некомпетентних чиновників і т. д.»
[11, c. 23].
Російський науковець І. Іванников чітко
ставить знак рівності між такими двома інституційними алгоритмами державної влади, як ефективність та відповідальність. Він
стверджує, що відповідальність у політиковладному управлінні просто необхідна. У
правовій державі має бути взаємна відповідальність держави й особи. Він навіть каже,
що «обидві сторони владно-управлінських
стосунків мають бути відповідальні, причому взаємно, але міра і характер здійснення
відповідальності різні, адекватно вектору
управлінської дії» [12, c. 56].
Влада, яка замість того, щоб сприяти
розвитку суспільства, лише руйнує його,
знижує рівень і якість життя народу, є аморальною, оскільки її закони хіба що руйнують саму державу. Теоретично було б
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правильним вважати, що таку владу може
«повалити» народ. Однак на практиці жодна конституція не закріплює права народу
виступати проти державної влади, чинити опір антинародній політиці з використанням зброї. Водночас було б слушним на
конституційному рівні закріпити право народу на законний спротив – опір будь-яким
формам узурпації влади, оскільки це є прямим зазіханням на природні права людини.
Більше того, у громадянському суспільстві
це має стати обов’язком громадян – якомога скоріше змінити форму правління, яка
спрямована на системні утиски й порушення природних прав і свобод людини та громадянина. Вважаємо за логічне збільшити
кількість конституційних деліктів, за які
державні органи і державні службовці повинні притягуватися до відповідальності, та
розробити відповідний механізм реалізації
притягнення до юридичної відповідальності. Варто було б водночас збільшити й кількість суб’єктів державної влади, яких можна
притягати до юридичної відповідальності.
Однак забезпечити легітимну конституційність державної влади лише через збалансованість та координованість у роботі
органів державної влади не можна, точніше, цього замало, як і недостатньо для цієї
мети нормативно-правового регулювання
владно-політичних відносин, які виникають
усередині держави, потрібно, окрім того,
щоб окрема особистість мала змогу брати
безпосередню участь у владній діяльності.
Це передбачає не лише участь громадян у
формуванні органів державної влади шляхом чесних виборів, а й залучення народу до
процесу ухвалення важливих політичних рішень і, що найважливіше, – до первинного
етапу створення, народного обговорення та
прийняття нормативних рішень, як слушно
стверджує професор А. Селіванов [13].
В умовах асоційованого членства України у Європейському Союзі тривалий період знадобиться для системної модернізації
державного механізму, його оптимізації та
децентралізації державної влади. Водночас
паралельно слід формувати сучасну національну правову систему за зразками міжнародно-правових стандартів, зорієнтовану на
обслуговування потреб та інтересів людини.

Формування правової держави в умовах
переходу від посттоталітаризму до вільного
громадянського суспільства, проголошена
плюралістична демократія зумовлюють необхідність здійснення державно-правового
впливу в законних межах. Нині проблема
форм здійснення державної влади є однією
з гострих й актуальних. Її значення визначається вже тим, що в сучасних умовах можливе ірраціональне використання правових
форм здійснення державної влади, на жаль,
їй (владі) властиві приховані важелі та форми державно-владних відносин, так звані
«підводні течії впливу». Між тим досконалість реалізації правових форм влади повинна існувати в будь-якій державі, не кажучи
вже про державу, яка оголошує себе правовою.
Однак говорити про правову досконалість функціонування державної влади
можна тільки в тому разі, якщо вона у своїй
діяльності керується правовими положеннями і принципами, а це, у свою чергу, зумовлює функціонування інституцій держави у правовій системі задля недопущення
узурпації владних повноважень і зумовлених такою узурпацією зловживань владою.
При цьому, в умовах глобальних світових
процесів, порушення усталених принципів світового порядку й безпеки, держава
набирає нового звучання, як інституція з
узгодження суспільних інтересів, обслуговування громадян, створення рівних умов для
реалізації природних прав людини, захисту
загальносуспільних й національних інтересів, гармонізації міжнародних відносин,
взаємовигідної співпраці з іншими державами, ефективної міждержавної діяльності з
підтримки миру, захисту світового правопорядку й безпеки.
У загальному вигляді глобалізацію можна уявити як сукупність процесів становлення більш-менш єдиних загальносвітових
систем в економіці, фінансах, технології,
політико-правовій сфері, інформаційній
сфері, а також у сфері культури та інших
видах людської життєдіяльності. Як явище
гіперсоціального характеру, глобалізація
впливає на всі сфери суспільного буття, зокрема на політичну, державно-владну та
правову. Попри те, що в міжнародному та
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українському науковому колах є спроби виробити єдину стратегію глобального програмування правових явищ, на сьогодні не
вироблено єдиної гносеологічно-правової
концепції глобалізації, яка могла б стати
основою розуміння загальнопланетарної
трансформації устрою держави, права, влади та окремої особистості.
Державна влада окремої держави не існує ізольовано від інших держав у міжнародному просторі і повинна адекватно і миттєво
реагувати на характер змін у суспільстві або
на певні геополітичні коливання. У широкому розуміння – державна влада повинна
ставити перед собою не тільки внутрішньодержавні цілі, але й знаходити консенсус із
загальнолюдським соціумом, у тому сенсі,
що вона має гуманітарний характер, покликана, передусім, служити людству. Діяльність з реалізації влади в межах форми правління постійно є об’єктом рефлексії щодо
відповідності проблем розвитку суспільства
та його моральним орієнтирам. Тому влада
в межах форм правління має вирішувати
конкретні ситуативні і магістральні стратегічні завдання розвитку суспільства. У
зв’язку із зростанням негативних наслідків
активної діяльності сучасної людини актуалізується питання про докорінну парадигму
зміни методів, форм і способів управління
природною і соціальною дійсністю.
Актуальність розгляду проблем глобалізації зумовлена тим, що в онтологічному
змісті процеси щодо глобальних змін є природними і такими, що вже існують в соціумі. Розмови чи дискусії про якісь специфічні
умови, особливості національного розвитку,
кризові стани і внутрішні трансформації не
можуть ані скасувати, ані відкласти невловиму дію об’єктивних законів глобального
розвитку [14, c. 12]. Актуалізуючи первинну
думку про те, що розв’язання проблем глобалізації в державно-владному контексті є
необхідним джерелом наукового пошуку, О.
Ющик дійшов до висновку, що більшість сучасних типів право розуміння орієнтується
на ліберальну концепцію права XIX ст., що
вже довела свою неадекватність умовам сьогодення. А тому нагальною проблемою для
юридичної науки має стати конструювання
нового типу право розуміння, який враховуÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

вав би реалії пост сучасної доби початку XXI
ст. [15, c. 148]. Перед юридичною наукою
постала потреба розробити новий науковий
концепт світового глобального правового
розвитку. Дослідження державно-правових явищ у межах теорії держави і права
має глибинний аксіологічний зміст, оскільки визначає ціннісні та антиціннісні явища
в межах нового право розуміння. Глобальний простір відкидає антиціннісні явища
класичної світобудови, трансформуючи
всю політичну та правову реальність. Проявляється також антропоправовий зміст,
тобто заради людини, як соціальної істоти,
здійснюються трансформації та модернізовані зміни. Людина виступає автентичним
інтерпретатором нового політико-владного
і правового характеру світобуття на основі
новітнього ідеологічного сприйняття і глибинного соціокультурного досвіду державотворення.
Зараз процес глобалізації стає реальністю незалежно від того, чи усвідомили це ми,
а це означає зміну всієї парадигми життя:
людства загалом і кожної людини окремо.
Різні вияви глобальних явищ і стратегій стають предметом обговорення для представників найрізноманітніших галузей знання
– від економіки до естетики. Сучасна глобалізація – це глобалізація ризиків, соціальнополітичних конфліктів, екологічної кризи,
тероризму та організованої злочинності;
вона загострює колишні проблеми, роблячи
їх загальними і всеохоплюючими [16, c. 2].
Кожен елемент всесвітньої будови існує як
фрагмент загальної цілісності, у якій процеси взаємозалежності визначають вплив змін
кожної її складової частини на характер цивілізаційного процесу як всього Всесвіту,
так і в межах окремих державних утворень.
Однак разом із цим не вироблено єдиного
погляду на правову глобалізацію. Як вказує
російський науковець Є. Оглезнєв, «кумулятивні наслідки глобалізації, які виявляються в капіталістичних країнах, свідчать про
те, що вони переживають процес глибокої
трансформації, у ході якої їх владні повноваження, ролі та функції переосмислюються, перебудовуються і вступають у проміжну
сферу глобальних та регіональних систем і
структур» [17, c. 8].
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Сучасне суспільство характеризується
поглибленням трансформаційних процесів.
В умовах світових трансформацій державна
влада не лише виступає об’єктом впливу, а
й сама може активно впливати на зміни в
суспільстві, сприяє гармонізації держави і
права, вдосконаленню міжнародного права,
підвищенню ефективності владного регулювання та рівня суспільної або індивідуальної
правосвідомості тощо. Вивчення і пізнання
владних і правових глобальних процесів,
враховуючи властиві їм суперечливі тенденції, – це спільне завдання для всіх сучасних країн і всього світового співтовариства.
Об’єктивний аналіз дає змогу правильно
оцінити ступінь загального і специфічного
в політичному, економічному, правому, науково-технічному, соціально-культурному
та іншому розвитку держав й адекватну міру
правових розбіжностей і ступінь правової
інтеграції.
Основу глобалізації заклала масова міграція та інтеграційні ринки капіталу XIX ст.
Технічні досягнення, що дозволили пришвидшити і здешевити переміщення людей, товарів, грошей, інформації тощо, значно посилили початкові тенденції. У XX ст.
межі національних держав стали занадто
тісні для швидкозростаючих виробничих
сил і ринкові відносини вийшли за межі національних кордонів. Економічні, науковотехнічні, політичні, культурні та інші відносини дедалі більше стають поза державними
і, цілком природно, все менш контрольовані державою або урядовими організаціями.
Інтенсивні процеси глобалізації відбувалися спочатку під час активного формування
єдиного світового економічного простору.
Сьогодні ці процеси простежуються в усіх
сферах життя суспільства.
Глобалізацію можна означити як процес всесвітньої та системної (охоплює усі
суспільні сфери) політичної, економічної
та культурної інтеграції й уніфікації, що
призводить до міжнародного поділу праці, міграції, стандартизації законодавства,
економічних і технічних процесів, а також зближення культур різних країн. Наслідком глобалізації світу є також і вищий
рівень залежності від усіх його суб’єктів,
кількість яких, до речі, також збільшуєть-

ся, як і кількість спільних для груп держав
проблем.
З уваги на викладене, основною метою
глобальної інтеграції виступає реалізація загальних інтересів, шляхом досягнення геостратегічного консенсусу та збереження національної ідентичності. Процес інтеграції
держав, як абстрактне поняття, має початковий етап (мінімальна взаємодія держав,
коли можна констатувати наявність інтеграційного процесу) і кінцевий етап (взаємодія
такого масштабу, коли держави втрачають
міжнародну правосуб’єктність, яка властива їм як первинним суб’єктам міжнародного права). Кінцевим етапом інтеграційного
процесу є створення єдиної держави. Отже,
процес інтеграції держав – це процес побудови міждержавної моделі співпраці, для
яких характерна сукупність міжнародноправових ознак.
На думку В. Кварацхелія, «основною
характеристикою процесу глобалізації, що
відбувається в сучасному світі, є екстраполяція ліберально-демократичних цінностей
на всі регіони без винятку. Це означає, що
політичні, економічні, правові та інші системи всіх країн світу стають ідентичними і
взаємозалежність держав досягає небувалих
масштабів. До цього часу народи і культури
ніколи не були так залежні один від одного.
Проблеми, що виникають у будь-якій точці
світу, миттєво позначаються на всьому світі.
Процес глобалізації та гомогенізації призводить до створення єдиного світового співтовариства, у якому формуються єдині норми,
інститути та культурні цінності» [18].
Кумулятивні наслідки глобалізації, які
виявляються в країнах з розвиненою економікою, свідчать про те, що вони переживають процес глибокої трансформації, під час
якої їх владні повноваження, ролі та функції
переосмислюються, перебудовуються і вступають у проміжну сферу глобальних і регіональних структур. Якщо буття національної держави в умовах глобалізації піддано
трансформації, то, очевидно, роль форми
правління підлягає серйозному перегляду.
Проблема вибору оптимальної форми правління є необхідною, а отже, актуальною.
Державна влада змінює свій статус і, видається, це перманентно пов’язано зі змі15
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ною ролі і місця самого феномену держави
в політичній системі суспільства.
Білоруські науковці вказують на зміну політики держави: «Епоха глобалізації
змушує кожну країну переглядати свою зовнішню політику і приділяти пильну увагу
проблемі посилення свого геополітичного
становища. Тобто піклуватися про те, щоб
максимальне коло країн було зацікавлене
в розвитку найтісніших відносин. Більше
того, щоб ці країни не уявляли існування
без послуг, які їм може надати ця держава»
[19, c. 200].
У сучасній політико-правовій ситуації
суверенітет перестали розглядати як невіддільну ознаку держави. У справі 26/62 Van
Gend en Loos Суд ЄС визначив: «Суспільство створює новий правовий порядок (похідний) від міжнародного права, для цілей
якого держави обмежили свої суверенні права, хоча й в обмежених сферах» [20, c. 191].
Глобалізація влади – тотальний контроль
може поширюватися не тільки на окремих
громадян чи суспільство, але й на саму владу, тобто суверенність окремих держав в
епоху глобалізації фактично розчиняється,
і сучасні інформаційно-комунікаційні технології цьому активно сприяють [21, c. 606].
Дедалі частіше висуваються припущення
про відмирання суверенітету як атрибута
сучасної держави. Цей процес І. Кресіна називає «ерозією внутрішнього суверенітету»
[22, c. 148]. Отже, держави, які утворюють
світову систему, зберігають свою специфіку
і є різними зразками соціально-економічного та політичного розвитку. При цьому
зберігається відмінність у фактичних рівнях
суверенітету. Існують держави, які самостійно реалізують внутрішню і зовнішню політику, і ті, в яких процес ухвалення політичних рішень детермінується імпульсами, що
виходять від інших держав. Відповідно до
правового підходу, у цьому випадку не існує
проблеми, оскільки формально останні є суверенними утвореннями, тобто суверенітет
трактується категорично – констатується
його наявність або відсутність. Проте динаміка політичних процесів вносить зміни
в політичну практику, що дозволяє констатувати диференціацію рівнів незалежності і
самостійності держав [23, c. 2].
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Однією з нерозв’язаних проблем міжнародного права є те, що статут ООН декларує рівність держав, разом із цим існують
«сильніші» і «слабші» держави, які не можуть однаково впливати на геополітичний
простір та на вирішення всесвітніх питань
існування людства. «Слабші» держави мають слабший суверенітет і роль державновладних інституцій так само, як сама держава, залежна від декількох елітарних держав.
Однак проблема не тільки в рівності статусу
держав, а й у зміні ролі держави – інші всесвітні організації міжнародного урядового і
навіть неурядового рівня, транснаціональні
компанії на сьогодні володіють безпрецедентним правом регулювання загальнопланетарних відносин. Держава вже не виступає атракторною точкою впливу, тобто
центр змістився в бік інших суб’єктів. Саме
вони мають домінантний вплив на державну владу кожної держави від «найсильнішої»
до «найслабшої».
Зміна ролі держави пов’язана також
із зміною суспільних проблем. Сучасність
ставить нас перед нерозв’язаними проблемами, які одна, навіть «найсильніша»
держава розв’язати не може: продовольча
криза, екологічні зміни, тероризм та низка
інших. Тому управлінські функції автоматично переходять до конгломерату міжнародних об’єднань, що їх можуть розв’язати.
«Що стосується багатьох сучасних проблем,
то етнічна держава, здається, більше не є
найбільш відповідним рівнем ухвалення рішень, оскільки структури управління дедалі
більше переносяться на глобальний рівень,
щоб мати справу зі зростаючою кількістю
глобальних проблем» [24].
Глобальні зміни зумовлені широким конгломератом суспільних явищ і наступним,
як нам видається, фактором зміни природи
державної влади. Варто пов’язати ці зміни
у сфері глобалізації політичного і правового
існування.
Під політичною глобалізацією розглядають систему глобальних процесів, що призводять до уніфікації політичного устрою
держав, розширення політичних зв’язків
між державами, народами і континентами,
і, в підсумку, до встановлення особливих
політичних відносин – глобальних за масш16
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табом і таких, що пронизують внутрішній
устрій усіх держав [25, c. 146]. Політика як
суспільна діяльність має різні вектори, вибір
якого є показником для державно-владних
рішень та, відповідно, впровадження цієї
політики в життєздатну сферу через інститути державної влади. У цьому зв’язку відносини між двома країнами мають будуватися з урахуванням їх культурно-історичного
і соціально-політичного розвитку. Етнічні,
релігійні, економічні, політичні особливості
історичного становлення держави-партнера
потрібно використовувати при укладенні
угод та поглибленні відносин. Зв’язки, що
сприяють національним пріоритетам і зміцнюють сформовані внутрішні традиції, слід
заохочувати й інтенсифікувати, а такі, що
ведуть до порушення традицій, якщо вони
не зумовлені корінними змінами в міжнародній обстановці, треба припиняти.
Правову глобалізацію в наукових сферах
розуміють як явище, чий «всебічний вплив
на державно-правову сферу призводить до
трансформації, зміни і модернізації державно-правових інститутів, норм і відносин
у рамках національного та міжнародного
права» [26, c. 12]. Міжнародні правові норми сприймають як загальний стандарт правової сфери та загальні вимоги, імплементовані в законодавство окремої держави й
узгоджені з внутрішньодержавними нормами. Права людини стають чинним правом у
глобальному аспекті – на «наднаціональному», наддержавному рівні. Вони мають універсальну юридичну силу, і тому з питань
прав людини в міжнародному співтоваристві поступово затверджують універсальну
юрисдикцію. Це виявляється, насамперед,
у створенні і діяльності численних міжнародних організацій із захисту прав людини
під егідою ООН, системи європейської гуманітарної юстиції. Згідно з пріоритетами
міжнародного права, кожна національна
юридична система покликана будуватися
відповідно до принципів і критеріїв прав
людини [27, c. 676–677]. Наведемо приклад
із практики: право всього Європейського
Союзу стало джерелом внутрішнього права
європейських держав і чинність його норм
не залежить від внутрішнього законодавства окремої держави. У справі 6/64 Costa

v.ENEL Суду ЄС зазначено: «На відміну від
звичайних міжнародних договорів договір
про європейське економічне співтовариство
створив свою власну систему права, яка після набуття чинності договорів стала інтегрованою частиною системи права держав-членів, яку їхні суди зобов’язані застосовувати».
Наслідком зміни правової системи є формування нового устрою державно-владних
інституцій, а зміна політичного вектора визначає новітню політику та зміну функцій і
принципів владної діяльності. Наголошуємо на тому, що глобалізація правової сфери
може спричинити і негативні наслідки, серед яких деформаційні відхилення в бік нехтування національних історико-правових
принципів та інститутів окремих держав,
сталих політико-правових поглядів. Тобто
нав’язування єдиних стандартів права та
влади неминуче призведе до її відторгнення
як інородного тіла в соціальній реальності. До прикладу, дослідник М. Цимбалюк
акцентує, що «при розробці нормативної
бази правового регулювання на міжнародному рівні пріоритетна ініціатива має виходити саме від національних, а не наднаціональних інституцій; останні повинні лише
узагальнювати, ратифікувати нормативні
угоди національних держав та гарантувати
їх дотримання» [28, c. 167]. Тільки за умов
усвідомлення соціальної природи права
воно може виконувати функцію обмеження державної влади. І навпаки, констатація
держави як джерела права, коли розглядати її як теоретичну конструкцію, заснована
на широкому розумінні сутності держави як
країни загалом, що провокує ототожнення
механізму організації влади в суспільстві зі
самим соціумом, призводить до нехтування
проблем розвитку громадянського суспільства, повної етатизації усіх суспільних відносин.
Право під впливом глобалізації підлягає
зміні. Як стверджує А. Саїдов, інформаційна
революція є підставою зміни форми права,
що спричинює зміну змісту категорії права.
«Один лише факт того, що правовідносини
складаються віртуально, що величезні грошові потоки протікають без реальної присутності їх власників, що будь-який закон
будь-якої держави стає відомим кожному
17
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без відвідування парламентської бібліотеки
тощо, – будь-який з цих фактів свідчить про
закономірні зміни правової форми» [29, c. 468–469]. Право і державна влада співіснують як залежні категорії, тому зміна змісту права зумовлює зміну державної влади
через трансформацію управлінських рішень
та форми вираження авторитетного веління
суб’єкта владних повноважень.
Про ще одну форму зміни згадує М. Козюбра. На його переконання, процеси глобалізації призвели до того, що сьогодні пошук права – це завдання будь-якого юриста,
який розглядає ті чи інші конкретні справи.
В умовах глобалізації сучасне право позбавлене надмірної формальної визначеності,
що перетворює матеріальні норми на формальність, а процесуальні – на абстрактний
інструментарій. Головними елементами системи права мають бути не норми, а конституційні принципи, цінності, інтереси, цілі
[30, c. 103].
Ще одним чинником зміни ролі державної влади є економічні глобальні реформації.
Класик глобалізму У. Робінсон зазначає, що
«нації більше не об’єднуються екстернально
у велику світову економіку, а інтернально
з’єднуються в єдину глобальну економіку і
суспільство. Економічна глобалізація служить причиною створення матеріальної
основи для транснаціоналізації політичних
систем, громадянських суспільств і глобальної інтеграції соціального життя. Глобалізація щораз більше розмиває національні
кордони і робить структурно неможливим
для індивідуальних націй підтримувати незалежні або навіть автономні економіки,
форми правління і соціальні структури» [31,
c. 470]. Як пише С. Стрейндж, «безликі сили
світових ринків нині більш могутні, ніж держави, яким нібито належить політична влада... Зменшення впливу держав відображається в тому факті, що влада дедалі більше
переходить до інших інститутів і об’єднань,
до місцевих і регіональних органів» [32, c. 4].

рівних умов для реалізації природних прав
людини, захисту загальносуспільних й національних інтересів, гармонізації міжнародних відносин, взаємовигідної співпраці з іншими державами, ефективної міждержавної
діяльності з підтримки миру, захисту світового правопорядку й безпеки.
При цьому в системі міжнародних координат особливу тривогу становлять сучасні
виклики усталеним принципам світового
порядку й безпеки, які системно порушуються та руйнуються з боку окремих держав,
зокрема Російської Федерації. Це вимагає
адекватного міжнародного реагування, модернізації міжнародних організацій, зокрема ООН, міжнародно-правового обмеження
та припинення зовнішньої агресивної політики цих держав. Ефективна підтримка
миру, захист світового порядку й безпеки
повинні стати загальнообов’язковими для
всіх сучасних держав та отримати нормативне закріплення у модернізованому Статуті ООН.
Висновки
У процесі реалізації синхронно ратифікованої національним парламентом та
Європарламентом Угоди про асоційоване
членство України з Європейським Союзом
та подальшої світової глобалізації існуючі
державно-правові інституції українського
суспільства потребують глибокої модернізації, оптимізації, підпорядкування потребовим інтересам людини, громадянина та
громадянського суспільства. При формуванні концептуальних положень щодо децентралізації державної влади необхідно
зосередити увагу на реорганізації (інституціонально і за повноваженнями) всіх органів
виконавчої влади, ліквідувавши паралельні структури у сфері державного управління і місцевого самоврядування. Встановити децентралізований правовий порядок в
Україні, коли окремі повноваження щодо
видання нормативних актів закріплюються
на регіональному рівні та за самоврядними
територіальними одиницями; сформувати сучасну національну правову систему за
зразками міжнародно-правових стандартів,
зорієнтовану на обслуговування потреб та
інтересів людини.

Висновки
В умовах глобальних світових процесів, держава набирає нового звучання, як
інституція з узгодження суспільних інтересів, обслуговування громадян, створення
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АНОТАЦІЯ
Автор статті висвітлює філософські світоглядні підходи зясування сутності сучасної
української держави і права у системі міжнародних координат з позицій гуманістичних
цінностей, їх роль у реалізації природних прав
людини і забезпеченні міжнародних правових
стандартів у міждержавних відносинах сьогодення. У статті розглядаються та аналізуються сучасні міжнародно-правові проблеми
сутності української держави і права та їх
функціональне призначення в умовах асоційованого членства з Європейським Союзом, світових глобальних процесів. Акцентується увага
на необхідності та напрямах глибокої модернізації держави і правової системи та їх виключну орієнтацію на потребові інтереси людини,
громадянина й суспільства.

SUMMARY
The article reviews and analyzes the current
international legal issues of the essence of the
general theory of law science and its functionality in
legal understanding of international law lawyers.
The author of the article describes the philosophical
worldview approaches of the essence of modern
state and law in international system of coordinates
with the position of humanistic values, their role
in the natural rights realization and international
legal standards evaluation in international
relations today. The article it was emphasized on
the methodology of teaching of the theory of law
and its purpose in the fundamental legal training
specialists of international law in the educational
system of modern Ukraine.
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інноваційно перетворювати її на поліцію
вже сьогодні. Необхідно не тільки розробляти концепцію реформування, необхідно
рішуче діяти.

В статье раскрывается значение понятия полиция, рассматриваются история ее
создания в Украине и основные формы организации национальных полицейских систем.
Также изложены концептуальные основы
и особенности реформирования полиции в
Украине и необходимого развития отношений между полицией и населением, системно
анализируется международный опыт в этой
сфере.

Метою даної статті є доведення необхідності спрямування діяльності Національної поліції на службу суспільству, викорінення усіх хвороб старої міліції та
формування поліцейського нового типу [9,
с. 15].

Ключові слова: централізована і децентралізована форми організації національних поліцейських
систем, «community policing», доктрина KAPRA, реформування поліції в Україні, Національна поліція.

Завданням статті є висвітлення історичних аспектів створення поліції в Україні,
розгляд міжнародних аспектів діяльності
поліції в різних країнах світу та визначення
правильних шляхів та орієнтирів реформування міліції в Україні та перетворення її в
Національну поліцію [12, с. 494].

Постановка й обґрунтування
актуальності проблеми
Фундаментальні наукові дослідження
історії та розвитку функціонування поліції
здійснили такі відомі вчені, як: О.Я. Антонович (1887 р.), Н.Х. Бунге (1869 – 1877 р.р.),
І.Т. Тарасов (1874 р.), Н.М. Цитович
(1896 р., 1907 р.). Сучасному стану діяльності поліцейських органів свої світоглядні роботи присвятили П.П. Михайленко (1963 –
2008 р.р.), О.О. Поліщук, Г.І. Прокопенко
(1995 р.), В.М. Чисніков (1997 – 2014 р.р.),
Ю.С. Шемшученко, Ю.І. Римаренко,
В.Б. Авер’янов, І.Б. Усенко (2003 р.), В.Д. Гвоздецький (2007 р.), І.С. Гриценко і В.А. Короткий (2010 р.), І.В. Кріцак
(2011 р.), О.М. Бандурка, О.А. Греченко,
О.М. Ярмиш (2012 р.) та інші. Однак у світлі останніх подій в Україні потрібно докорінно змінювати якість діяльності міліції та

Виклад основного
матеріалу дослідження
Для того, щоб розглянути історіографію
створення, сучасний стан та перспективи
розвитку нової поліції України, закцентуємо увагу на сутності самого поняття поліція
(лат. politia, грец. politeia – держава, державний устрій, управління полісом, містом,
державою; адміністрація, від поліс – місто).
Слід зазначити, що у первісному значенні –
це все внутрішньодержавне управління. Однак, у наш час – це консолідована система
спеціальних, переважно державних органів
для забезпечення захисту суспільного і державного ладу, існуючого правопорядку.
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Відомо, що поліція виникла в античні часи. Але якщо розглянути історію її
створення в Україні, то необхідно вказати,
що спеціальний орган – дирекцію поліції
було утворено в 1785 році у Львові – центрі коронного краю, а в Києві в 1785 році
почала функціонувати управа благочиння,
що складалася з двох виборних засідателів
(ратманів) і двох приставів (1 з цивільних
справ і 1 з кримінальних справ) під головуванням городничого або поліцмейстера.
Відповідно кожне місто поділялося на поліцейські дільниці та квартали [28, с. 636640].
Важливо підкреслити, що в ряді країн
світу в ХІХ ст. вже існували поліція безпеки, шляхова поліція, пожежна поліція, торгова поліція тощо.
Потрібно зробити наголос, що функції
поліції в УНР (за часів УЦР і Директорії
УНР) виконувала народна міліція, в українській державі П.П. Скоропадського – державна варта, а в ЗУНР – державна жандармерія [28, с. 640].
Слід зазначити, що за радянської влади
функції поліції перебрала міліція та відбулися суттєві зміни в її роботі, особливо у
сфері взаємовідносин із населенням. Американський дослідник Р. Троянович виділив такі групи факторів, які зумовили ці
зміни: ізоляція міліції від громадськості,
зведення її місії до боротьби зі злочинністю, ігнорування безпосереднього спілкування з громадянами та зростання відкритого насильства з боку міліції [20, с. 53].
Загалом, абсолютно некоректно говорити про «європейську модель» поліції,
оскільки у сучасних державах світу існують
дві основні форми організації національних поліцейських систем: централізована
(Франція, Японія та ін.) і децентралізована
(Велика Британія, Німеччина та ін.). Зокрема, децентралізація означає, що поряд
із федеральною (національною) поліцією
існує структура муніципальної (місцевої)
поліції, створеної там, де місцеві громади
вважають це за необхідне [29, с. 203]. У
більшості випадків муніципальна поліція
включає «зовнішню службу», яка займається патрулюванням, іноді до неї входять
бригади кінної поліції та групи співробітÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ників зі службово-розшуковими собаками.
У цій системі наявні й адміністративні відділи, під контролем яких знаходиться забезпечення реалізації на місцевому рівні законодавства про підприємництво, правила
торгівлі, видачу ліцензій тощо, а також дорожньо-транспортні відділи, відповідальні
за організацію дорожнього руху. У віданні
муніципальної поліції перебувають і служби у справах дітей, а іноді наявні підрозділи, які здійснюють нагляд за правилами
перебування та проживання іноземців на
території, підвідомчій цим поліцейським
органам [17].
Необхідно звернути увагу, що у світовій
практиці розрізняють поліцію: управління,
безпеки, кримінальну, адміністративну, політичну, воєнну (жандармерію) тощо. В багатьох країнах світу існує також приватна
поліція, яка охороняє банки, підприємства,
установи, організації, а також надає детективні, сискологічні, розвідувальні, контррозвідувальні, пошукові послуги, здійснює
приватний кримінальний розшук. Однак,
слід акцентувати увагу на тому, що щеЙ. фон Зонненфельс у 1787 році предметом
поліцейської діяльності вважав внутрішню
безпеку, яку поділяв на публічну (державну) та приватну. Тому вчений стверджував,
що існує два види поліцейської діяльності:
піклування про публічну та піклування про
приватну безпеку [19, с. 29-35].
Потрібно підкреслити, що Європейська рада синдикатів поліції, що зібралися на форумі у м. Страсбурзі (Франція)3-6.ХІ.1992 р. прийняла Хартію, в якій
представники 15 країн висловили свою
волю поставити поліцію на «службу закону
і суспільству, а не на службу урядам». Крім
того, у преамбулі даної Хартії стверджується, що «поліція – не влада, а державна
служба, яка гарантує захист вільного здійснення прав громадян» [28, с. 636-640].
Зазначимо, що в багатьох країнах навіть з’явився термін «community policing»
(комунальне поліціювання), паралельно
з яким вживається термін «police-public
partnerships» (партнерство поліції та громадськості). Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2008 році
визначила community policing як філософію
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або організаційну стратегію, під якою розуміють взаємне співробітництво поліції та
суспільства з метою ефективнішої протидії
злочинності, страху перед правопорушеннями, фізичній або моральній шкоді, розірванню добросусідських відносин з метою
покращення якості життя для всіх [23].
Більш детально ці концептуальні положення висвітлені в рішеннях 1-го Європейського поліцейського конгресу з
питань управління якістю роботи поліції(м. Мюнстер – Німеччина, Вища поліцейська академія, 17 – 18 березня 1998 р.). Зокрема, на Конгресі розглядалось широке
коло питань, які об’єднала головна ідея:
якою має бути поліція європейських країн у XXI столітті? За основу побудови такої моделі поліції були прийняті наступні
вихідні принципи: 1) поліція – це сервісна
служба, яка надає послуги населенню на
певній території; 2) діяльність поліції не
повинна обмежуватись боротьбою із правопорушниками, замикатися на власних внутрішніх завданнях; вона повинна існувати
не проти громадян, а для громадян, розвиваючи систему послуг населенню, виходячи з її соціального призначення. Поліції
повинна відводитись важлива роль у знятті соціального напруження, забезпеченні
внутрішньої безпеки, гарантом якої вона
повинна виступати. Також було визначено,
що поліція повинна бути доступною для
громадян та враховувати у своїй роботі їх
приватні права; 3) для ефективності роботи поліції необхідне якісне управління та
якість всієї її діяльності; при цьому не можна задовольнятись тільки кількісними показниками. Учасники Конгресу визначили,
що якість функціонування поліції необхідно постійно покращувати з урахуванням
зростаючих потреб населення, враховувати
критичні зауваження та побажання людей,
яких вона обслуговує [1, с. 29-30].
Проте, необхідно зазначити, що йдеться не лише про надання послуг шляхом
розширення завдань поліції, а про зовсім
якісно новий рівень її діяльності. Ще у 1985
році канадськими вченими була розроблена доктрина KAPRA, яка орієнтує поліцію
на неухильне дотримання чотирьох принципів: 1) громадяни є клієнтами поліції,

саме вони визначають рівень потреб та
очікувань щодо якості її функціонування;2) поліція й населення є партнерами, як
партнери вони несуть однакову відповідальність за рівень безпеки та стан боротьби зі злочинністю; 3) основою діяльності
поліції має бути профілактика злочинності, відновлення справедливості щодо потерпілого, недопущення втягнення громадян у злочинну діяльність; 4) ефективність
функціонування поліції передусім оцінює
населення (клієнт), а вже потім – вище керівництво [33, с. 43]. Очевидно, що поліції необхідно здійснювати дотримання та
виконання вимог Європейського кодексу
поліцейської етики про те, що поліція повинна представляти громадськість, якій
служить, нести перед нею відповідальність
і бути їй підзвітною.
Концептуальні основи і особливості подальшого становлення та розвитку відносин
між поліцією та населенням всебічно відобразили американські дослідники Дж. Келінг і М. Мор в своїх працях, визначивши
три етапи цього процесу: політики, реформ
та співробітництва з громадськістю [16, с. 8].
Потрібно вказати, що події останнього
року, глибокі зміни соціально-економічних
і політико-правових умов функціонування
міліції України та конкретний курс нашої
країни на євроінтеграцію засвідчили потребу докорінних перетворень, які фактично і теоретично детермінують перехід від
карального ухилу до соціально-сервісного
змісту діяльності міліції та перейменування
її в Національну поліцію [7]. Навколо реформування поліції в Україні вже не один
рік тривають як фахова дискусія, так і політичні дебати. Однак, що важливо, громадськість також не залишається осторонь процесу перетворень щодо методів діяльності
поліції, використовуючи для обговорення
різноманітні майданчики. Звертається увага на проблеми відвертого недостатнього
фінансування та колосального перевантаження системи. Оскільки, як зазначає відомий правозахисник Євген Захаров, сьогодні наша міліція – це «воєнізований загін
народу» – ще за ленінським визначенням,
але поліція України – це повинен бути орган зовсім нового типу, діяльність якого
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слід спрямувати на захист конституційних
прав і свобод людини і громадянина [18].
Як заявив Президент України Петро Порошенко: «Міліція не може сама себе реформувати. Повинен бути новий закон про
поліцію. Нові її функції, нові права, нові
обличчя зокрема» [26]. Досвідчений правознавець О.М. Чистяков також вважає,
що реорганізаційна «косметика» сьогодні
не допоможе. Необхідні радикальні зміни
[15]. Підкреслимо, що представники МВС
України разом із громадськими активістами, вченими, експертами міжнародних
організацій розробили базовий документ у
цій сфері – Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України [31]. Згідно з цією
концепцією нова поліція має бути орієнтована на потреби населення, а не держави.
Саме це й буде здійсненням «демілітаризації» діяльності поліції нового типу в Україні. Очевидно, що реформування міліції
та перетворення її в Національну поліцію
вимагає створення демократичного громадянського контролю за нею та підвищення
рівня довіри суспільства як результату формування сучасного позитивного іміджу поліцейського службовця в Україні [29, с. 199].
Слід підкреслити, що основні цілі в
діяльності Національної поліції повинні
стояти на службі суспільству і включати забезпечення розкриття та попередження
правопорушень, зниження страху перед
злочинністю та зміцнення взаємин поліції
й населення. Потрібно звернути увагу, що
вони реально досягаються за рахунок трьох
основних заходів: 1) взаємодія з населенням (обговорення з суспільством стратегічних і тактичних напрямів роботи та конкретна мобілізація зусиль з надання йому
активної допомоги); 2) вирішення проблем
людини, суспільства і держави (акцент потрібно робити на запобіганні та протидії
правопорушенням, а не тільки на їх розкритті, дослідженні причин звернення громадян у поліцію та прагненні усунути фактори, ризики, загрози, негативні тенденції,
що викликають проблеми); 3) розвиток
тісної співпраці з іншими громадськими і
державними відомствами і установами у забезпеченні безпеки людини, суспільства,
держави. Зокрема, на думку Євгена ЗахаÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

рова, спрямованість поліції на забезпечення потреб населення і наданню йому відповідних послуг передбачає відкритість, яка
досягається різними засобами, зокрема, це
регулярні публічні звіти керівників поліції
перед громадськістю та зміна системи оцінки показників ефективності її діяльності
[18]. Слід наголосити, що головною метою
реформування міліції та перетворення її в
Національну поліцію є зняття напруженості у взаємовідносинах між нею та населенням України.
Очевидно, що також потрібно здійснювати «деполітизацію» Національної поліції,
а це свідчить про те, що її основний та керівний склад повинні бути кращими з кращих професіоналів, які зовсім не пов’язані
з політикою. Надзвичайно важливим та
актуальним питанням наразі також є скасування дублювання функцій поліцейських
службовців та інших органів в Україні.
Необхідно зробити наголос на тому,
що процеси, які відбуваються в поліції багатьох країн світу, є актуальними для Національної поліції в Україні. Це, як вказує
П. Астапенко, є «соціалізація поліції» [3,c. 34-36].
Зазначимо, що для ефективного реформування міліції та перетворення її в Національну поліцію необхідно здійснити конкретний системний аналіз вітчизняного і
міжнародного досвіду у цій сфері [14, с. 45].
Розглянемо ряд узагальнень, які здійснені нами більш детально. Зокрема, якщо
розглядати функціонування діяльності поліції Польщі, то потрібно вказати, що, як
підтверджують Е.В. Плюмашевський та
П. Воланчик, вона структурно складається з таких основних служб: кримінальної,
профілактичної, організаційної та матеріально-технічного постачання. До складу
поліції також входять: судова поліція, поліцейські школи, вища поліцейська школа,
підрозділи по профілактиці злочинності,
антитерористичні підрозділи, науково-дослідні установи [27, с. 81].
Що стосується діяльності поліції Великої Британії, то всі поліцейські формування поділяються на дві категорії: загальні
та спеціалізовані поліцейські сили. Зокрема, загальні поліцейські сили цієї країни є
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органами місцевої влади, до них належать:
поліцейські формування графств, міських
поселень, столична лондонська поліція,
об’єднані поліцейські формування. На регіональному рівні (графств) поліцейські
сили підрозділяються на ряд територіальних операційних одиниць. Залежно від
кількості персоналу та характеристик району обслуговування їх очолює головний
інспектор або суперінтендант. Зазначимо,
що зона обслуговування такої поліцейської одиниці Великої Британії складається із кількох районів обходу або декількох
селищ у сільській місцевості. На відміну
від загальних, спеціалізованими поліцейськими формуваннями країни є поліція
національного управління атомної енергетики, Міністерства оборони, транспортна
поліція, паркова поліція, поліція цивільної авіації, лондонського та інших портів.
Ці поліцейські формування обслуговують
окремі державні органи, відомства і установи та знаходяться в їх безпосередньому
підпорядкуванні [21, с. 45].
Важливо зробити наголос на тому, що,
наприклад, поліція Німеччини поділяється на: поліцію громадської безпеки та громадського порядку, поліцію готовності та
кримінальну поліцію [2, с. 96]. Зокрема, поліція готовності – це дуже цікавий вид мобільних сил швидкого реагування німецької поліції. Вона являє собою організовані
та укомплектовані за єдиним принципом
кругло добові діючі підрозділи, які є організаційно самостійними, дислокуються в
казармах та є необхідними, наприклад, при
проведенні великих суспільно-політичних і
різного роду громадських заходів, забезпеченні візитів державних діячів інших країн, катастрофах, великих аваріях, а також
при оголошенні надзвичайного стану тощо
[30, с. 463].
Закцентуємо увагу на досвіді діяльності
французької поліції. Сучасна поліцейська
система Франції є складним апаратом з
власною структурою, що покликаний захищати інтереси адміністрації. Структурно
він складається з таких підрозділів: національна, муніципальна поліція, жандармерія [30, с. 464]. Зокрема, до системи муніципальної поліції входять: 1) поліція руху,

що забезпечує безпеку й безперервність дорожнього руху; 2) поліція великих масових
видовищ, що забезпечує безпеку громадян
і правопорядок під час проведення видовищних заходів – концертів, виставок, конкурсів тощо; 3) поліція споруд, що перебувають під загрозою руйнування, основним
завданням якої є втручання з метою попередження небезпеки в разі, якщо споруда,
яка перебуває під загрозою руйнування,
загрожує перехожим та особам, які перебувають у самій споруді; 4) поліція профілактики пожеж, що повинна попереджувати,
запобігати й надавати необхідну допомогу
при великомасштабних аваріях та лихах,
пов’язаних із пожежами [8, с. 22-53].
Слід зазначити, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков піднімав
питання щодо необхідності формування в
Україні шести видів поліції – місцевої, адміністративної, карної, фінансової, прикордонної та військової [18]. Дані положення
ввійшли в якості законодавчої ініціативи в
проекті нового Закону України «Про Національну поліцію».
Очевидно, що при формуванні структури поліції слід враховувати як національні
традиції, так і міжнародний досвід.
Висновки та перспективи
подальших досліджень
Вище викладене дозволяє зробити висновок про те, що діяльність поліції у світі,
в тому числі і в Україні, є безперервним та
динамічним процесом, тому різні практичні ситуації вимагають застосування нових
конкретних підходів та сучасних методів
роботи [13, с. 568]. Від поліції України нового типу вимагається довгостроковий інноваційний ініціативний підхід, а не тільки
тимчасова реакція на ситуацію, яка склалася. Вважаємо, що Національна поліція повинна чітко дотримуватися законодавчих
норм, у тому числі норм конституційного і
міжнародного права в галузі захисту прав і
свобод людини і громадянина [10, с. 496].
Для того, щоб поліція України нового типу
реально здійснювала свою професійну діяльність відповідно до сучасних постійно
змінюваних умов, їй необхідно постійно
спостерігати за змінами в суспільстві та їх
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впливом на очікування населення щодо покращення діяльності поліції. Слід також
звернути увагу на те, що при реформуванні міліції та перетворення її в Національну поліцію потрібно проводити розвиток і
впровадження інновацій у її діяльності, активно формувати у поліцейських службовців креативних професійних знань, умінь
та навичок нової найвисочайшої якості [5].
Для цього необхідно здійснювати ефективну розробку чітких освітніх стандартів, забезпечення управління, організації та змісту навчання реальним потребам практики,
творчий підхід до використання сучасних
методів та впровадження новітніх навчальних програм, впровадження безперервного професійного розвитку для всіх поліцейських службовців протягом їх кар’єри [22,
с. 44]. Такі службовці Національної поліції
повинні стати поліцейськими службовцями
нового типу, нової якості та прагнути запобігати й протидіяти сучасній злочинності, а
не тільки реагувати на неї, а також нести
якомога вищий ступінь професійної відповідальності за діяльність кожного й усіх
разом [25, с. 38-39]. Роботу поліції потрібно оцінювати за декількома статистичними
показниками, які є конкретними індикаторами рівня злочинності. Але головним
критерієм є оцінка населення, яка визначає якість її функціонування. Очевидно,
що необхідно вдосконалювати методики
документування злочинної діяльності, вивчати й узагальнювати відповідний вітчизняний [4], європейський та світовий досвід
[25] у цій сфері та стимулювати науковий
пошук, особливо, у галузі криміналістики
[6], детективознавства, експертознавства
та безпекознавства [32]. Однак, потрібно
також підкреслити, що найбільш ефективними дії по реформуванню міліції та перетворення її в Національну поліцію будуть
тільки у разі системної загальної реформи
всієї системи органів правосуддя, судочинства, правопорядку: кримінальної юстиції,
органів Служби безпеки України, прокуратури, кримінально-виконавчої служби, всієї
системи правоохоронних органів та правозахисних організацій, але при цьому необхідно уникати дублювання діяльності цих
органів [11, с. 14-15].
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АНОТАЦІЯ
У статті розкривається значення поняття поліція, розглядаються історія її створення в Україні та основні форми організації національних поліцейських систем. Також викладені концептуальні основи і особливості реформування поліції в Україні та необхідного розвитку
відносин між поліцією й населенням, системно
аналізується міжнародний досвід у цій сфері.

SUMMARY
The article highlights a meaning of term “police”
and considers the Police Foundation’s history in
Ukraine and the main forms of organization of the
National Police systems. In addition, it deals with
the conceptual basics and features of Police reform
in Ukraine, the needed development of relations
between police and public, and system analysis of
international experience in this ﬁeld.
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ка, Р.О. Стефанчука та ін. Питання реалізації та захисту прав людини у сфері надання
психіатричної допомоги у примусовому порядку розкривали Н. Г. Бурлакова, О.С. Погребняк, А. М. Соколюк, М. М. Ясинок та
ін. Проблемами застосування примусових
заходів психічного характеру та нагляду
за додержанням законності у цій сфері в
контексті кримінально-процесуального законодавства займалися П. А. Колмаков,
Є.В. Міщенко, В. В. Смирнова-Бартенєва,
С.Л. Шаренко та ін.
Загальна методика організації прокурорського нагляду за додержанням законів
при застосуванні примусових заходів медичного характеру та проведенні стаціонарної
судово-психіатричної експертизи особам,
які тримаються під вартою, розроблена авторським колективом у складі: В.А. Горан,
О.О. Карпенко, В.Д. Гураль, В.І. Руденко, В.Г. Неділько, К.Є. Назарчук. Окремі
питання реалізації прокуратурою цього
завдання також розкривалися Р.М. Білоконем, А.М. Меденцевим, Р.О. Семешком,
П.В. Шумським, В.І. Чечерським та ін.
Водночас слід відзначити, що конкретної специфіки прокурорських перевірок
за додержанням законів при застосуванні
примусових заходів медичного характеру,
а також інших заходів психіатричного лікування, що здійснюється у примусовому
порядку, зазначені праці здебільшого не зачіпають. Розроблені Генеральною прокуратурою України та Національною академією
прокуратури України методичні рекоменда-

Статья рассматривает пути совершенствования прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных
решений, а также при применении других
мер принудительного характера, связанных
с ограничением личной свободы граждан.
Предлагается расширить круг объектов прокурорского надзора за ограничением личной
свободы при оказании психиатрической помощи в принудительном порядке.
Ключові слова: прокуратура; прокурорський нагляд; обмеження особистої свободи; психіатричні
заклади; психіатрична допомога; примусові заходи
медичного характеру.

Постановка проблеми
Проблематика захисту прав осіб, які
отримують психіатричну допомогу у примусовому порядку, особливо актуальна в
контексті оновлення законодавства про діяльність прокуратури. Нові формулювання
мети і завдань діяльності прокуратури дають підстави переглянути нормативні та методичні засади здійснення прокурорського
нагляду за додержанням законів у цій сфері,
що є важливим фактором виявлення та усунення зловживань у процесі надання психіатричної допомоги.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Реалізація прав психічнохворих пацієнтів розглядалася у працях Н.Б. Болотіної, В.О. Галай, А.В. Датія, О.В. Корнієнко,
Н.І. Полежаєвої, І.Я. Сенюти, С.Г. Стецен29
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ції з цієї проблематики [1] розкривають переважно організаційний аспект такої діяльності та заслуговують оновлення за рахунок
опису поширених порушень прав психічнохворих пацієнтів, надання їм медичного догляду та лікування, матеріального та
іншого забезпечення психіатричних закладів. Певну користь у реалізації цієї функції
прокуратури може принести впровадження
аналогічних розробок Національного превентивного механізму, що забезпечується
Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини, проте ці дослідження потрібно адаптувати до специфіки організації діяльності та повноважень прокуратури.

беркульозних та територіальних закладів, у
яких проходять стаціонарне лікування взяті
під варту особи.
Тобто
Генеральною
прокуратурою
України у 2105 році розширено коло осіб,
які матимуть змогу реалізувати свої права
щодо примусового психіатричного лікування завдяки цьому виду нагляду органів прокуратури.
Ознаки підпадання закладів охорони
здоров’я психіатричного профілю під прокурорський нагляд, згідно з поточною редакцією зазначеного наказу наступні:
1) статус психіатричної лікарні при умові застосування у цьому закладі охорони
здоров’я призначених судом примусових заходів медичного характеру;
2) статус закладу охорони здоров’я, у
якому провадиться стаціонарна судово-психіатрична експертиза;
3) статус спеціальної палати територіального закладу охорони здоров’я, у якій проходять стаціонарне лікування взяті під варту особи.
Крім буквально наведених на підставі
наказу Генеральної прокуратури, відмітимо
ознаку стаціонарного лікування (експертного обстеження), яка випливає із тексту другої та третьої наведених ознак та змісту примусових заходів медичного характеру.
На наш погляд, ці ознаки звужують
предмет прокурорського нагляду у цій сфері, а отже обмежують коло осіб, які одержують примусове психіатричне лікування та
права яких здатна захистити прокуратура
під час здійснення нагляду.
Проведемо мовний аналіз цього виду
прокурорського нагляду. Четверта функція
прокуратури відповідно до Закону України
«Про прокуратуру» називається: нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [3].
Виходячи із важливості з позицій концептуального бачення нами шляхів удосконалення прокурорського нагляду щодо
обмеження особистої свободи, принагідно
коротко зазначимо, що формулювання про
«обмеження особистої свободи громадян»

Метою статті є пошук шляхів удосконалення захисту прав людини прокуратурою
під час здійснення нагляду за додержанням
законів при обмеженні особистої свободи
під час надання психіатричної допомоги у
примусовому порядку за рахунок розширення кола об’єктів такого нагляду.
Виклад основного
матеріалу дослідження
Наказ Генерального прокурора України
№ 7гн від 12 квітня 2013 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях, а також при
застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» до числа об’єктів
цього виду нагляду відносить психіатричні
лікарні при застосуванні судом примусових
заходів медичного характеру та заклади
для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи, спеціальні палати
територіальних закладів, у яких проходять
стаціонарне лікування взяті під варту особи
[2]. Це нова редакція, ухвалена у 2105 році,
п. 3 зазначеного наказу, попередня містила
такі об’єкти: Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом, відділення психіатричних лікарень із звичайним і посиленим
наглядом при застосуванні судом примусових заходів медичного характеру та заклади
для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою, спеціальні палати протитуÏðàâî.ua ¹ 1, 2015
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також обмежує можливості здійснення прокурорського нагляду. Адже в сучасних умовах глобалізації, євроінтеграції, обмеження
особистої свободи в Україні здійснюється,
зокрема, і щодо осіб, які не належать до
громадян України, тобто іноземців чи осіб
без громадянства. Частково це питання вирішує згаданий наказ №7гн Генерального
прокурора України, який до кола об’єктів
контролю відносить пункти тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні Державної міграційної служби України;
пункти тимчасового тримання та спеціально обладнані приміщення, призначені для
тримання осіб, затриманих в адміністративному порядку Адміністрації Державної
прикордонної служби України, а також місця попереднього затримання Міністерства
внутрішніх справ України. Хоча ця позиція
Генеральної прокуратури України і суперечить буквальному терміну, вжитому Законом України «Про прокуратуру» 2014 року,
проте це той випадок, коли принцип верховенства права дозволяє розширено тлумачити норму закону щодо прав особи. Тому
пропонуємо унести до Закону України «Про
прокуратуру» 2014 року редакційні зміни,
зазначивши про четверту функцію прокуратури так: нагляд за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи людини та
внести відповідні зміни до статті 26 закону
та його прикінцевих положень.
Отже, ця функція прокуратури передбачає два напрями:
- нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних
справах;
- нагляд за додержанням законів при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи.
Аналіз напрямів прокурорського нагляду щодо здійснення примусового психіатричного лікування дозволяє віднести таку
діяльність прокуратури до обох складових
зазначеної функції прокуратури, адже примусові заходи медичного характеру нале-

жать до судових рішень у кримінальних
справах, а інші форми примусового здійснення психіатричного обстеження чи лікування стосуються застосування інших заходів примусового характеру, що пов’язані
з обмеженням особистої свободи людини.
Цей висновок має ознаки наукової новизни
з позицій того, що консервативна прокурорська практика прокурорського нагляду
засновується більшою мірою на сфері виконання судових рішень, тобто виконанні
примусових заходів медичного характеру.
Відмітимо, що такий підхід має бути модернізованим, адже первинним завданням прокуратури згідно Закону України «Про прокуратуру» 2014 року є захист прав і свобод
людини, а розширене тлумачення примусового психіатричного лікування стосується
передусім застосування так званих інших
заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи. Додаткове обґрунтування розширення переліку
об’єктів прокурорського нагляду надає віднесення методичних рекомендацій з цього виду нагляду за додержанням законів у
Єдиній базі методичних документів до рубрики «Нагляд за додержанням законів при
застосуванні примусових заходів», тобто це
дозволяє широко охарактеризувати ці види
об’єктів як усі заклади охорони здоров’я, у
яких здійснюється примусове утримання
осіб, яких охарактеризовано як такі, що потребують психіатричного лікування.
Для розуміння обмежень особистої свободи, які здійснюються у психіатричних
закладах різного типу проведемо аналіз законодавства про надання психіатричної
допомоги. Передусім зазначимо, що комплекс заходів з обстеження, профілактики,
діагностики психічних розладів, лікування,
нагляду, догляду та медико-соціальної реабілітації осіб, які страждають на психічні
розлади охоплюється категорією психіатрична допомога [4].
Основними формами примусового надання психіатричної допомоги є надання
амбулаторної та стаціонарної психіатричної допомоги. Кожний із цих видів психіатричної допомоги включає увесь комплекс
її заходів, відмінності між ними полягають
у тому, що стаціонарна психіатрична допо31
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мога надається в стаціонарних умовах понад
24 години підряд [4].
З наведеного зробимо декілька узагальнень: амбулаторна психіатрична допомога
за переліком заходів не відрізняється від
стаціонарної, вона застосовується на строк
до 24 годин або у декілька етапів без тривалості жодного з них понад добу.
Заходи як амбулаторної, так і стаціонарної допомоги обмежують особисту свободу, оскільки включають заходи примусу.
Звернімо увагу на статтю 19 Закону України
«Про психіатричну допомогу»: до примусових заходів медичного характеру належить
надання амбулаторної психіатричної допомоги та стаціонарної при трьох типах нагляду (звичайному, посиленому, суворому) [4].
У цьому контексті доречно провести порівняння обмеження особистої свободи під
час примусового надання психіатричної допомоги з іншими традиційними видами обмеження особистої свободи.
Так, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження та
покарання 1998 року зазначає про те, що
обмежують особисту свободу будь-яка форма арешту, затримання чи ув’язнення [5], а
Факультативний протокол до неї 2006 року
уточнює це поняття так, що позбавлення
волі [у розумінні обмеження особистої свободи] означає будь-яку форму утримання під
вартою чи тюремного ув’язнення або поміщення особи в державне чи приватне місце
утримання під вартою, яке ця особа не має
права залишити за власним бажанням, за наказом будь-якого судового, адміністративного чи іншого органу [6]. Наведене дозволяє
національному превентивному механізмові
поділяти загальноприйнятий у Європі підхід
«духу факультативного протоколу Конвенції
проти катувань» (public or private custodial
setting): місцем несвободи можна вважати
будь-яке місце вимушеного перебування, в
якому утримуються або потенційно можуть
утримуватися люди за розпорядженням державного органу, за його вказівкою або з його
відома чи мовчазної згоди, які не можуть залишити його за власною волею [7, с. 10].
Відмітимо також, що до традиційних
об’єктів прокурорського нагляду, що здійснюÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ють обмеження особистої свободи, належать
місця адміністративного затримання особи,
які допускають утримання особи до 3 годин
або навіть менше, що в порівнянні з добовою
часовою межею примусової психіатричної допомоги є значно меншим обсягом часу.
Отже, в сенсі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань, іншого
законодавства України навіть амбулаторна
психіатрична допомога, не кажучи вже про
стаціонарну, охоплюється поняттям заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи.
Ст. 10 Закону України «Про психіатричну допомогу» зазначає, що психіатрична
допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності, а також лікарями-психіатрами за наявності ліцензії [4].
Примусова психіатрична допомога Отже,
виходячи із попереднього формулювання
про можливість обмеження особистої свободи під час навіть амбулаторного надання
психіатричної допомоги, заслуговує розширення перелік об’єктів, які підлягають спеціальному прокурорському нагляду.
До видів примусового надання психіатричної допомоги для повнолітніх осіб
належить також поміщення особи, яка
страждає на психічний розлад, до психоневрологічного закладу для соціального захисту на підставі ст. 23 Закону України «Про
психіатричну допомогу» [4]. Про можливості зловживання правами осіб, які поміщені
до таких закладів, досить змістовно продемонстровано у матеріалах журналістського
розслідування 2102 року [8].
Висновки
Отже, психіатрична допомога, амбулаторна чи стаціонарна, у державному, комунальному чи приватному психіатричному закладі
є обмеженням права на свободу і особисту недоторканність. Вона має підлягати прокурорському нагляду, адже у сучасних умовах звужує права людини і їх захист прокуратурою.
Тому пропонується формулювання кола
об’єктів нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи
32
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АНОТАЦІЯ
Стаття розглядає шляхи удосконалення
прокурорського нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи. Пропонується розширити коло об’єктів прокурорського нагляду за обмеженням особистої свободи під час
надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.

SUMMARY
The article considers ways of improving
prosecution of supervising the execution of
judgments and other enforcement measures that
restrict human rights. It is proposed to expand the
range of objects of Public Prosecutions when the
provision of psychiatric care in compulsory order.
ральна прокуратура України; Національна
академія прокуратури України, 2013. – 30 с.
2. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи громадян
(редакція наказу Генерального прокурора
України від 24.03.2015 №7гн-2): Наказ Генерального прокурора України № 7гн від
12 квітня 2013 року [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/
gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102
3. Про прокуратуру: Закон України від
14 жовтня 2014 року № 1697-VII [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/
print1390212845546304
4. Про психіатричну допомогу: Закон
України від 22 лютого 2000 року № 1489III [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14/
print1391705486422525
5. Конвенція проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_085
6. Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_f48
7. Місця несвободи в Україні / Д. О. Кобзін, А. М. Черноусов, С. В. Щербань та ін. –
Х.: «ХІСД», 2013. – 224 с.
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громадян у частині примусового надання
психіатричної допомоги у пунктах 3-6, 10
наказу Генерального прокурора України
№ 7гн від 12 квітня 2013 року застосовувати у такій редакції: психіатричні та психоневрологічні заклади незалежно від форм
власності, які здійснюють надання психіатричної допомоги у примусовому порядку
амбулаторно чи стаціонарно.
Таким чином, коло форм нагляду щодо
обмеження особистої свободи у цій сфері
розширюється на процес примусової госпіталізації до психіатричного закладу, перебування у психіатричному закладі та психоневрологічному закладі соціального захисту
та інші заходи примусового характеру, що
обмежують особисту свободу особи.
Відмітимо, що форми реалізації діяльності прокуратури щодо захисту прав особи
при застосуванні примусового надання психіатричної допомоги стосуються не лише
функції прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Адже отримані під
час цього матеріали та докази можуть бути
реалізовані в контексті функції представництва інтересів особи або держави в суді.
Література
1. Методичні рекомендації щодо організації прокурорського нагляду за додержанням
законів при застосуванні примусових заходів
медичного характеру та проведенні стаціонарної судово-психіатричної експертизи особам, які тримаються під вартою / В.А. Горан,
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альних підрозділів міліції, недостатньо розмежовує їх компетенцію з повноваженнями
інших правоохоронних структур і не враховує сучасну специфіку протидії злочинності,
забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у зоні проведення антитерористичної операції. А відтак, у рамках
вдосконалення адміністративно-правового
статусу підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення й вбачаються
актуальними питання їх повноважень.

В статье выполнен анализ теоретических положений и административно-правового регулирования компетенции и полномочий подразделений милиции общественной
безопасности особого назначения, определены
их основные черты, сущность и значение, а
также обоснованы приоритетные направления совершенствования статуса данных
спецподразделений милиции.
Ключові слова: компетенція, повноваження,
підрозділи особливого призначення, попередження
правопорушень, громадський порядок, спеціальні
операції.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Зазначимо, що проблематика компетенції та повноважень спеціальних підрозділів
міліції раніше вже висвітлювалась у дослідженнях таких вчених, як С.А. Буткевич,
А.П. Головін, О.С. Доценко, В.Ю. Кривенда,
А.С. Проневич, С.А. Шатрава та інші.

Постановка проблеми
Ефективна правоохоронна діяльність
підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення насамперед вимагає
чіткого правового визначення їх компетенції у відповідності з покладеними завданнями і функціями, узгодженості організаційно-штатної структури з повноваженнями,
адекватного кадрового і матеріально-фінансового забезпечення. Питання конкретних
повноважень спеціальних підрозділів міліції наразі набувають підвищеного значення в контексті необхідності довготривалого
залучення підрозділів міліції громадської
безпеки особливого призначення до проведення широкомасштабної антитерористичної операції на сході України. Разом із тим
чинне правове регулювання статусу даних
спецпідрозділів міліції містить лише досить
орієнтовний перелік їх повноважень, який
не відображає усі аспекти діяльності спеціÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

Не вирішені раніше проблеми
У той же час дані наукові роботи переважно тільки побічно розкривають окремі
питання адміністративно-правового регулювання компетенції спеціальних підрозділів міліції, при цьому не приділяючи достатньої уваги комплексній характеристиці
специфіки повноважень, прав і обов’язків
сучасних підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення з урахуванням практики їх широкого залучення до
проведення антитерористичних заходів та
підтримання громадського порядку в умовах постійних терористичних та інших зло34
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чинних загроз. Саме тому метою цієї роботи
є аналіз теоретичних положень і адміністративно-правового регулювання компетенції
та повноважень підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення, визначення їх основних рис, сутності та значення, а також обґрунтування пріоритетних
напрямків вдосконалення статусу даних
спецпідрозділів міліції.

ває всі аспекти практичної діяльності спеціальних підрозділів міліції. До недоліків
регулювання компетенції підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення відноситься й помилкове віднесення
їх повноважень з проведення спеціальних
операцій до переліку завдань (п.2.6 Положення від 08.05.2014 р. [1]), так само як
і просте дублювання завдань та функцій у
переліку обов’язків. Як на нас, такий підхід
виявляє безсистемність, недостатню чіткість
і фрагментарність врегулювання компетенції (насамперед лише обов’язків) даних спецпідрозділів міліції, а також невідмежованість
у рамках загальної компетенції їх завдань,
функцій і повноважень.
Перш за все, не можна однозначно погодитись із віднесенням до обов’язків підрозділів міліції громадської безпеки особливого
призначення «забезпечення безпеки громадян і громадського порядку» (п.3.1 Положення від 08.05.2014 р. [1], п.1 ч.1 ст.10
Закону України від 20.12.1990 р. № 565XII [2]). Вказане за своїм формулюванням
більшою мірою відповідає рівню завдань і
функцій даних спецпідрозділів міліції, тоді
як в якості їх обов’язків повинен бути представлений уже комплекс конкретних засобів
і заходів, здійснюваних підрозділами міліції
громадської безпеки особливого призначення для забезпечення безпеки громадян
і громадського порядку.
Певним прикладом деталізованого розкриття обов’язків із забезпечення громадського порядку можна вказати п.124–132
Статуту патрульно-постової служби міліції
України від 28.07.1994 р. [3], хоч він також
не позбавлений деякої неточності і дублювання у визначенні обов’язків підрозділів
міліції. Відповідно до цього в контексті забезпечення безпеки громадян і громадського порядку (у тому числі під час проведення
масових заходів) слід означити такі базові
обов’язки підрозділів міліції громадської
безпеки особливого призначення як патрулювання і встановлення постів, охорона громадського порядку по зонах, вжиття
профілактичних і розшукових заходів, захист власності і громадян від протиправних
посягань, застереження громадян від вчинення протиправних дій, спостереження

Виклад основного матеріалу
Передусім відмітимо, що повноваження підрозділів міліції громадської безпеки
особливого призначення уособлюють нормативно визначені конкретні напрямки їх
діяльності (вид і міру можливої та належної
владної поведінки) щодо забезпечення громадського порядку і громадської безпеки у
складних умовах (підвищеної небезпеки),
а також протидії озброєним і небезпечним
злочинцям та їх злочинним формуванням.
Наразі конкретні повноваження підрозділів міліції громадської безпеки особливого
призначення в основному регламентуються їх Положенням, затвердженим Наказом
МВС України від 08.05.2014 р. № 447 [1]. Із
подібною практикою підзаконного відомчого регулювання компетенції даних спеціальних підрозділів міліції не можна однозначно
погодитись. Зважаючи, що їх правоохоронні повноваження прямо стосуються (охорони, захисту, обмеження тощо) прав і свобод
людини і громадянина, компетенція підрозділів міліції громадської безпеки особливого
призначення має набути саме законодавчого визначення.
Зазначимо, що на нормативно-правовому рівні у профільному Положенні від
08.05.2014 р. [1] і Законі України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-XII [2] безпосередньо не йдеться про «компетенцію»
чи «повноваження» підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення,
поняття яких здебільшого підміняються
термінами «права» і «обов’язки». Загалом
закріплений у Розділі 3 Положення від
08.05.2014 р. перелік обов’язків підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення, складаючись усього лише
з десяти не надто конкретних пунктів, не
можна назвати таким, що повністю розкри35
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за місцями вірогідного вчинення правопорушень і можливої появи правопорушників тощо. У цьому ж контексті розглядаємо
й окремо передбачене п.3.9 Положення
від 08.05.2014 р. [1] і п.20 ч.1 ст.11 Закону
України від 20.12.1990 р. № 565-XII [2] повноваження даних спецпідрозділів міліції
щодо тимчасового обмеження або заборони
доступу громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти «з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,
охорони життя і здоров’я людей».
Ці та інші подібні повноваження спеціальних підрозділів міліції мають віднайти
необхідне і достатнє правове визначення
у профільному законодавстві не тільки з
метою раціональної організації правоохоронної діяльності, але й для забезпечення
максимального дотримання прав громадян,
недопущення їх необґрунтованого і незаконного обмеження.
У рамках загального напрямку із забезпечення громадського порядку п.27 ч.1 ст.10
Закону України від 20.12.1990 р. № 565-XII
[2] і п.3.8, 3.10 Положення про підрозділи
міліції громадської безпеки особливого призначення від 08.05.2014 р. [1] окремо виділяються їх повноваження по забезпеченню
громадського порядку «під час проведення
масових заходів комерційного характеру на
кошти організацій або осіб, які їх проводять»
і «в місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна
охорона, та на прилеглій до них території».
При цьому, зауважимо, що така діяльність
спецпідрозділів міліції направлена на задоволення, перш за все, саме суспільних інтересів щодо забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, а не приватних
інтересів організаторів комерційних заходів
чи охоронюваних посадових осіб. Вищеназвана практика покриття видатків на забезпечення спецпідрозділами міліції громадського порядку під час проведення масових
комерційних заходів за рахунок коштів їх
організаторів вбачається цілком сучасною
і виправданою. У той же час також маємо
підкреслити, що забезпечення громадського порядку є іманентною правоохоронною
функцією держави, яка повинна здійснюватись повно і своєчасно й не може прямо заÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

лежати від факту надходження необхідного
фінансування з боку організаторів масових
комерційних заходів.
Залучення підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення до
здійснення заходів державної охорони вищих посадових осіб насамперед пояснюється високим рівнем професійної підготовки
і оснащення даних спецпідрозділів міліції,
характером потенційних загроз (збройний
напад, диверсія, терористичний акт тощо),
а також підвищеною складністю забезпечення безпеки вищих посадових осіб держави у зоні проведення антитерористичної
операції на сході України. Беручи до уваги
зауважену А.В. Журавльовим нагальність
підвищення ефективності державної охорони шляхом залучення до неї інших фахових
правоохоронних структур [4], вважаю, що
підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення цілком можуть бути
задіяні для виконання також й інших заходів державної охорони вищих посадових
осіб (наприклад, для участі у контролі на
безпеку), що потребуватиме правового врегулювання таких їх повноважень та засад
взаємодії з Управлінням державної охорони
України.
Окрім того, до обов’язків підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення згідно з п.3.2, 3.3 Положення від
08.05.2014 р. [1] включається «виявлення,
запобігання і припинення кримінальних
правопорушень» і «виявлення та припинення адміністративних правопорушень».
Передусім зауважимо, що принципам повноти і всебічності правоохоронної діяльності спеціальних підрозділів міліції відповідає її спрямування не лише на виявлення
і припинення, але й на запобігання адміністративним правопорушенням (так само
як і кримінальним правопорушенням). Виявлення, запобігання та припинення правопорушень є одними з найважливіших
завдань і функцій підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення.
У їх повноваженнях ці напрямки діяльності
можуть відображуватись як безпосередньо
(буквально передбачаючи виявлення, попередження і припинення конкретних правопорушень), так і через деталізацію в інших
36
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повноваженнях (наприклад, виявлення та
усунення причин і умов правопорушень,
затримання осіб, вище вже згадане спостереження за місцями вірогідного вчинення
правопорушень і т.ін.).
Покладення на підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення
завдань із проведення спеціальних операцій, зокрема антитерористичного характеру, зумовлює виконання ними низки повноважень відповідної спрямованості. Наразі
значна частина таких повноважень викладена у п.2.6 Положення від 08.05.2014 р.
[1], помилково відносячи їх не до обов’язків,
а до завдань даних спецпідрозділів міліції.
Так, сюди відноситься участь у заходах із
розшуку та затримання підозрюваних осіб,
озброєних та інших «злочинців, які становлять суспільну небезпеку». У проведенні
цих та інших подібних заходів підрозділи міліції громадської безпеки особливого
призначення згідно з їх підготовкою і оснащенням задіються головною мірою саме як
силовий компонент. При цьому, вбачається
дещо неточним формулювання щодо розшуку і затримання «злочинців, які становлять
суспільну небезпеку», оскільки усі злочинці
(як такі, що вчинили суспільно небезпечні
діяння) по суті, є суспільно небезпечними.
Вочевидь тут має йтися про «злочинців, які
становлять підвищену (істотну) суспільну
небезпеку», що більшою мірою відповідає
призначенню даних спецпідрозділів міліції.
Суміжними із вказаним напрямком діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення виступають
їх повноваження відносно участі у заходах
із звільнення заручників, що слід розглядати як вірогідну складову загальної операції
із затримання (нейтралізації) особливо небезпечних злочинців. Вказаний напрямок
правоохоронної діяльності особливо потребує ретельного опрацювання інформації,
попередньої розробки і підготовки спеціальних методик із звільнення заручників з
урахування кількості злочинців, озброєності
та характеру їх поведінки, кількості заручників, місця і умов утримання заручників,
реальних можливостей правоохоронних органів та інших факторів. Не останню роль в
ефективності організації та проведення за-

ходів із звільнення заручників відіграє злагоджена взаємодія підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення
з іншими правоохоронними структурами і,
перш за все, з Антитерористичним центром
при Службі безпеки України та її спецпідрозділом «Альфа», питання чого також мають дістати належного правового врегулювання.
Нинішні терористичні загрози і фактично іноземна збройна інтервенція у східних
регіонах України зумовлюють необхідність
системної протидії не тільки розрізненим
(хоча і численним) озброєним злочинцям та
їх групам, а й організованим, добре навченим і озброєним сучасною військовою технікою незаконним воєнізованим формуванням. Тому у сучасних реаліях припинення
їх діяльності доцільно виділити в окремий
блок повноважень підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення,
що передбачають здійснення ними заходів
по виявленню, ліквідації та затриманню
учасників незаконних воєнізованих формування, а також по вилученню, знешкодженню та ліквідації каналів поставок їх озброєння, техніки і боєприпасів.
Крім того, до повноважень підрозділів міліції громадської безпеки особливого
призначення на рівні з вищевикладеним
відноситься й визначена п.2.6 Положення
від 08.05.2014 р. [1] їх участь у проведенні
«заходів, пов’язаних із припиненням терористичної діяльності». Терористична діяльність на сьогодні є доволі складним багатогранним явищем, встановлення усіх проявів
якого становить важливу передумову правильної організації боротьби з тероризмом.
Викладене у Положенні від 08.05.2014 р.
формулювання даного напрямку діяльності спецпідрозділів міліції вбачається нами
дещо абстрактним, оскільки не розкриває
конкретних форм їх діяльності і залишає
широке поле для інтерпретації меж заходів,
які можуть здійснюватись даними спецпідрозділами міліції з метою припинення терористичної діяльності.
В умовах перманентного проведення з
2014 року широкомасштабної антитерористичної операції на сході України не можна
не відзначити як позитив врегулювання
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вперше (хоча й лише частково) Законом
України від 05.06.2014 р. № 1313-VII [5]
профільних повноважень саме спеціальних
підрозділів і підрозділів особливого призначення. Зокрема йдеться про проникнення
на захоплені терористами об’єкти, фізичне
затримання і знешкодження терористів, випередження їх дій, роззброєння та охорону
затриманих осіб, звільнення заручників, забезпечення зберігання документів та інших
речей. Нормативне закріплення таких повноважень (включаючи більш розгорнуте
визначення умов і порядку їх реалізації) в
цілому кореспондує меті, завданням і функціям підрозділів міліції громадської безпеки
особливого призначення й закладає основу
раціонального використання їх сил і засобів.
Як на нас, дані спецпідрозділи міліції
мають розглядатися не тільки в контексті
їхньої участі у безпосередньому «силовому»
припиненні терористичної діяльності, але
також і в інших аспектах комплексної боротьби із тероризмом – запобіганні, виявленні та мінімізації наслідків терористичної
діяльності. З цією метою підрозділи міліції
громадської безпеки особливого призначення, будучи залученими до проведення антитерористичної операції, наприклад, здійснюють передбачені ст.15 Закону України
від 20.03.2003 р. № 638-IV [6] права щодо не
лише застосування зброї та спеціальних засобів, а і перевірки документів у громадян та
їх затримання, огляду громадян і їх речей,
тимчасового обмеження руху транспортних
засобів і пішоходів.
Ці та інші подібні повноваження дані
спецпідрозділи міліції мають виконувати і
на загальних засадах згідно зі Статутом патрульно-постової служби міліції України від
28.07.1994 р. [3] та Закону України «Про
міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-XII [2].
Вони виступають не стільки самостійними
напрямками діяльності підрозділів міліції
громадської безпеки особливого призначення, скільки реалізуються в рамках усіх їхніх
основних повноважень щодо забезпечення
громадського порядку, виявлення та запобігання правопорушенням, забезпечення
режиму воєнного стану тощо. Тут не можна
не означити й проблему забезпечення законної, обґрунтованої та сумірної реалізації
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

спецпідрозділами міліції вищеозначених
«прав», що залежить не тільки від правильного розуміння їх природи, але й від належного правового врегулювання підстав і порядку здійснення таких повноважень.
За загальним правилом згідно з ч.2 ст.12
Закону України від 20.12.1990 р. № 565-XII
[2] сила, спецзасоби і зброя можуть застосовуватись працівниками міліції без попередження тільки, якщо виникла загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників
міліції. У той же час Законом України від
12.08.2014 р. № 1633-VII [7] додатково було
дозволено застосування працівниками міліції зброї без попередження також і «у районі
проведення антитерористичної операції».
Із обґрунтованістю та істотним значенням
для ефективної діяльності підрозділів міліції
громадської безпеки особливого призначення саме раптового застосування зброї безперечно слід погодитись. Проте задля мінімізації випадків невиправданого застосування
зброї без попередження (що навпаки може
завдати шкоду життю і здоров’ю громадян)
вбачаємо належним у даному випадку не
просто використовувати абстрактний територіальний критерій, а визначати конкретні
додаткові умови застосування зброї без попередження саме у районі проведення антитерористичної операції. Оптимальним постає комплексне законодавче врегулювання
правил застосування сили, спеціальних засобів і зброї працівниками правоохоронних
органів, адаптуючи тим самим уже існуючі
правові положення відповідно до сучасних
потреб і реалії забезпечення громадського
порядку, протидії злочинності і тероризму.
Підкреслимо, що чітке й детальне правове визначення компетенції підрозділів
міліції громадської безпеки особливого призначення сприяє погодженості та координованості їх діяльності з іншими правоохоронними органами і підрозділами. Цілком
очевидно, що повноваження і предмет відання різних правоохоронних структур, у
тому числі й спеціальних підрозділів міліції,
певною мірою може збігатись. Власне, у визначеній Положенням від 08.05.2014 р. [1]
компетенції даних спецпідрозділів міліції
доволі значну питому вагу мають саме спільні повноваження, залучення до здійснення
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яких одночасно декількох правоохоронних
формувань пояснюється підвищеною складністю і небезпечністю забезпечення громадської безпеки, протидії злочинності та інших правоохоронних задач. При цьому, тут
мається на увазі не тільки вище вже розглянута участь підрозділів міліції громадської
безпеки особливого призначення в антитерористичних заходах та профілактиці правопорушень, але й їхня участь у проведенні
карантинних заходів під час епідемій та епізоотій, ліквідації наслідків аварій, пожеж,
катастроф, стихійних лих та інших надзвичайних подій, рятуванні людей і наданні їм
допомоги.
Даний напрямок діяльності підрозділів
міліції громадської безпеки особливого призначення є загальним для усіх органів внутрішніх справ і прямо не пов’язаний із специфікою підготовки та забезпечення саме
спецпідрозділів міліції. Тому, як на нас, підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення доцільно і раціонально
залучати за потреби не стільки до абстрактно широкої «ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», як до забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, прав
і особистої безпеки громадян в особливих
умовах надзвичайних ситуацій, що безпосередньо відповідає завданням і функціям
даних спецпідрозділів міліції. Вказане може
розглядатись як одна зі складових повноважень підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення по сприянню
забезпеченню «відповідно до законодавства» режиму воєнного або надзвичайного
стану, зони надзвичайної екологічної ситуації (п.3.7 Положення від 08.05.2014 р. [1],
п.17 ч.1 ст.10 Закону України від 20.12.1990
р. № 565-XII [2]).
З приводу ж сприяння забезпеченню режиму воєнного стану основна роль спеціальних підрозділів міліції, так само як і інших
підрозділів органів внутрішніх справ, полягає, перш за все, у забезпеченні, здійсненні
та контролі за виконанням введених заходів
правового режиму воєнного стану, передбачених ст.15 Закону України від 06.04.2000 р.
№ 1647-III [8]. Проте приклад антитерористичної операції на сході України у 2014–
2015 роках свідчить, що в умовах воєнного

стану підрозділи міліції громадської безпеки
особливого призначення (як елемент «силового блоку» держави) можуть не тільки бути
задіяні суто для підтримання громадського
порядку і громадської безпеки, але й прямо
залучатись до бойових дій для відвернення збройної агресії та забезпечення національної безпеки. Це, у свою чергу, потребує
усунення існуючих на сьогодні прогалин
профільного законодавства та детального
врегулювання конкретних прав і обов’язків
саме спеціальних підрозділів міліції, засад їх
взаємодії з органами публічної влади в умовах воєнного та надзвичайного стану. Такий підхід сприятиме не лише ефективності
функціонування підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення, але
й максимальному дотриманню в їх діяльності прав громадян, що і так зазнають значних
обмежень в умовах воєнного стану.
Висновки
Таким чином, комплекс загальних і спеціальних повноважень підрозділів міліції
громадської безпеки особливого призначення в цілому відповідає сутності даних спецпідрозділів міліції, прямо чи опосередковано спрямовуючись на реалізацію їх завдань
і функцій по забезпеченню громадського
порядку та проведенню спеціальних (антитерористичних) операцій. Підвищення
ефективності діяльності підрозділів міліції
громадської безпеки особливого призначення насамперед потребує більш точного,
повного й узгодженого адміністративноправового (законодавчого) врегулювання
їх реальних повноважень з урахуванням
сучасної специфіки та характеру порушень
громадського порядку і терористичних загроз, закріплення порядку реалізації таких
повноважень, а також їх розмежування з
компетенцією інших правоохоронних органів і підрозділів.
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мерційних організацій, їх діяльність може
розглядатися як засіб вирішення багатьох
найсуттєвіших проблем нашої країни і людства в цілому. До останніх належаать проблеми зниження протестного потенціалу в
суспільстві, створення додаткових джерел інвестування, оптимізації економічного розвитку, пов’язання його із забезпеченням екологічної безпеки тощо. Щодо суто українських
проблем, то це здатність ННО успішно виконувати деякі державні функції, заміщати тим
самим ті чи інші державні органи; можливість суттєво, на порядок і більше скоротити
витрати на утримання держапарату, а також
подолати корупцію у виконавчій та, в певній
мірі, у судовій владі. Зупинимося на розкритті зазначених потенційних можливостей недержавних некомерційних організацій.
Зниження протестного потенціалу в суспільстві. Ефективність ННО в цьому напрямі проявляється у наступному. Недержавні
некомерційні організації, створюючи основу
громадянського суспільства, спрямовують
енергію громадян на творчу діяльність, що
знижує соціальну напругу в суспільстві, запобігає накопиченню і викиду негативної енергії, розвитку протестного потенціалу (стабілізаційний ефект). Саме це і знижує соціальну
напругу в суспільстві. Народу потрібно дати
можливість «випустити пар» у легітимний
спосіб. Інакше він зробить це стихійно, що
призведе до великих соціальних, економічних, політичних потрясінь. Так, у країнах
недемократичних, авторитарних, де немає
розвинутого громадянського суспільства, а
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Недержавні некомерційні організації
(ННО), які нерідко об’єднуються поняттям
«третій сектор» економіки (перший становлять державні інституції, другий – бізнесові
структури), відіграють величезну позитивну
роль у життєдіяльності суспільства, його соціально-економічному розвитку. Це можна
спостерігати на прикладі країн Заходу, де
діє розгалужена мережа молодіжних, професійних, дитячих, жіночих, ветеранських,
релігійних та інших організацій, пенсійних,
благодійних фондів, фондів культури, науки,
саморегулівних структур, недержавних освітніх закладів. У розвинених країнах недержавні некомерційні організації, відомі як неурядові (англ. Non-governmental organization,
скорочено NGO). Вони охоплюють практично всі галузі життя людини – економіку,
політику, науку, культуру, освіту, охорону
природи, захист прав громадян, включаючи
розгляд спорів між ними і т.д.
На основі аналізу західного досвіду функціонування зазначених структур та наявних
проблем нашого суспільства можна прогнозувати, що розвиток недержавних неко41
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населення не може впливати на владу цивілізованим шляхом (вибори, примушення, на
підставі громадянської думки, піти чиновника у відставку), зміна влади відбувається
у значно більш жорстокий спосіб – шляхом
масових заворушень, повстань, революцій.
Таким чином, розвиненість (у кількісному
і якісному значеннях) громадянського суспільства є вирішальним стабілізуючим фактором, гарантом демократичного шляху розвитку держави.
Створення додаткових джерел інвестування. Такого роду додаткові джерела створюються у багатьох країнах Заходу. Це так
звані інституційні інвестори, які не належать
ні до державного, ні до комерційного сектору – пенсійні, благодійні фонди, фонди
культури, науки, елітарні організації-клуби,
аналітичні центри або так звані «мозкові центри» (Think tank) і т.д. – забезпечують левову
частку світового венчурного капіталу.
Зрозуміло, що в умовах України, де державний борг країни за своїми розмірами вже
давно перейшов усі допустимі межі і тепер
становить найсуттєвішу загрозу національній безпеці держави – питання пошуку додаткових джерел інвестування набувають
не просто великого значення. Це питання
виживання, бути чи не бути країні. У той же
час у населення країни накопичено коштів,
достатніх і для повернення держборгу, і для
подальшого економічного розвитку країни.
Справа полягає у тому, ЯК їх залучити у фінансовий обіг. Банкам і державі люди вже не
довіряють. А самим собі – чому б ні? Тобто через можливість створення самодіяльних кредитних спілок, різного роду фондів – можна
було б спробувати вирішити таку важливу
проблему, як інвестування, інвестування в
економіку.
Оптимізація економічного розвитку,
пов’язання його із забезпеченням екологічної безпеки. Забезпечення економічного розвитку і, водночас, забезпечення екологічної
безпеки – це дві дихотомічні (взаємовиключаючі) одна одну задачі. Особливо важлива,
безперечно, друга. Перед нами реальна загроза вимирання людства як біологічного
виду. Це і виснаження невідновних ресурсів
і катастрофічне зменшення площі озонового
шару, і глобальне потепління, і накопиченÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ня атомної зброї, у масштабах достатніх для
того, щоб знищити не тільки людство, але й
всю біосферу. Іншими словами, ми перейшли
біфуркаційну точку, йдуть уже незворотні
зміни, що свідчать про кінець нашої цивілізації, епохи і питання лише «коли». Який
вихід? Енерго/ресурснозберігаючі технології,
безвідходні виробництва? Але це не є кардинальним, таким, що вирішує проблему, хоча
б тому, що виробництво утилізуючих засобів,
яке теж має зростати зі збільшенням основного виробництва, що майже повністю нейтралізує той ефект зниження . На думку академіка М.Моісеєва, в умовах глобалізаційних
процесів на нас чекає не просто створення
і використання нових технологій. Людству
треба навчитися узгоджувати свої потреби
з можливостями планети, що згасають. Людям доведеться підпорядковувати своє життя новим і досить жорстким обмеженням. По
суті, створити нову моральність і слідувати їй
у своєму повсякденному житті. Складнощі
переходу полягають ще й у тому, що духовний світ людини з «надбудови», що слідує за
розвитком продуктивних сил, повинен перетворитися у визначаючий фактор розвитку
людства як виду. Це буде зовсім новий етап
еволюційної історії виду homo sapiens, оскільки основою пристосування людини стає його
«душа», якщо користуватися термінологією
Ухтомського» [1]. Учений утверджував, що
головні зусилля повинні бути зосереджені в
гуманітарній сфері: як жити далі, як визначати допустимі навантаження на біосферу і улагоджувати з ними життєдіяльність людства.
Необхідна цивілізація з новим світосприйняттям [2].
На створення такого роду цивілізації
спрямована діяльність ННО духовного,
якщо так можна сказати, типу. Це, переважно, релігійні організації. Крім того, головна
особливість практично усіх недержавних некомерційних організацій полягає в тому, що
вони створюються для задоволення, у більшості своїй, нематеріальних потреб. Саме це
становить статутні завдання, цілі недержавних некомерційних організацій. Відомо, що
вони здійснюють господарську діяльність,
але без мети отримання прибутку, оскільки
доходи від неї використовуються на досягнення статутних цілей. Така господарська ді42
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яльність може асоціюватися з розумним економічним розвитком. Розумний економічний
розвиток ми протиставляємо нестримній
гонитві за надприбутками, викликаної, у
свою чергу, споживчою ідеологією. Остання
обумовлює формування багато в чому збочених матеріальних потреб людини, призводить до перевиробництва, економічних
і соціальних криз. Господарська діяльність,
що здійснюється некомерційними організаціями (безпосередньо або через створювані
ними підприємства) підпорядковується, як
зазначалось, задоволенню нематеріальних
потреб. Саме тоді, коли головним стає нематеріальне, духовне, можливе подолання нерозумного споживання – свого роду «коду»
на знищення людством самого себе. Таким
чином можлива оптимізація економічного
розвитку, пов’язання його із забезпеченням
екологічної безпеки.
Здатність ННО успішно виконувати деякі
державні функції, заміщати ті чи інші державні органи, можливість суттєвого скорочення
витрат на утримання держапарату, а також
подолати корупцію у виконавчій та, в певній
мірі, у судовій владі. Ефективність функціонування і розвитку ННО у сфері економіки
полягає і в тому, що вони можуть успішно виконувати деякі державні функції, заміщаючи
відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Наприклад,
функції управління (саморегульовані організації, організації, що здійснюють професійне
самоврядування),
матеріально-технічного
забезпечення, у т.ч. й у сфері забезпечення
збройних сил (відома роль волонтерів у матеріальному забезпеченні українських військових на сході країни), а також такі функції, які
можна віднести, певною мірою, до паразитичних, що непомірно розрослися. Мається
на увазі позичкова, лихварська діяльність.
НДО на Заході, як зазначалось, виконують
функції інвесторів, забезпечуючи більшу частину венчурного капіталу.
Стосовно можливості суттєвого скорочення витрат на утримання державної виконавчої влади та подолання корупції. Чи
не всі біди України у внутрішньому ворогові:
низькій (практично нульовій, хоча про це,
практично, ніхто не говорить) ефективності
діяльності держапарату та тотальній коруп-

ції. Особливо небезпечною є корупція у виконавчій гілці влади. Підкреслимо, страшна
не корупція, наприклад, у правоохоронних
органах, судах, а саме у сфері виконавчої влади. Адже розкрадаються не приватні кошти,
а державні, гроші платників податків. Що
стосується, скажімо, судової корупції, то чутки (саме чутки, серйозних досліджень поки
немає) про неї взагалі, значно перебільшені, і не виключено, що це навмисно роблять
корупціонери від виконавчої влади («ловіть
злодія» волає злодій).
Яскравий приклад корупції у сфері виконавчої влади наведено у статті К. Каплюка і
Д. Дєнкової «Команда Швайки зливала сотні
мільйонів ДПЗКУ за схемами Іванющенка»
(«Економічна правда» 19 травня 2015 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
nashigroshi.org/2015/05/19/komanda-shvajkyzlyvala-sotni-miljoniv-dpzku-za-shemamyivanyuschenka). Йдеться про те, що відразу ж
після призначення міністром аграрної промисловості одного з відомих учасників Майдану, полум’яного революціонера революції
гідності, через підозрілі фірми, що діяли за
часів Януковича, було виведено бюджетні кошти на сотні млн. доларів США. Нові корупціонери значно розширили коло підозрілих
фірм та суттєво перевищили досягнення топменеджерів колишньої влади за спритністю
розкрадання державних грошей. Те ж саме
можна сказати і про багатьох інших (чи не
про всіх взагалі) відомих учасників Майдану
(висуванців нових політсил), що зайняли після перемоги революції гідності високі крісла
у різних гілках влади (див. знову ж таки публікацію «Аферисты у власти. Как коалиция
украинский народ обманывает» 14 мая 2015
//[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ﬁnance. obozrevatel.com/analytics-andforecasts/98165).
Однак, незважаючи на Боже твердження
про те, що всі ми гріховні, а також на всі докази цього, здобуті людством упродовж усього
свого існування, значна частина людей продовжує вірити, що корупцію можна подолати
зміною кадрів. Але це утопія: доки влада залишатиметься найпривабливішою для заробляння грошей – до неї будуть рватися лише
з однією метою. Чому, наприклад, сотні посад командирів взводів ЗСУ залишаються
43
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вакантними (жодного бажаючого), а на посаду депутата – тисячі бажаючих? Звідки така
справді всенародна жага до влади, гетьманства? Чому ті, хто стали гетьманами, постійно чубляться, особливо, після захоплення
влади? Всі пам’ятаємо, як завжди тяжко нашим можновладцям утворити коаліцію. Відповідь така: звісно, все через посади. Адже
чим більше крісел захопити, тим більше грошей можна настригти. Чи не тому майбутні, а зараз вже діючі депутати, із впертістю,
гідною більш пристойного застосування, як
мантру повторювали і повторюють «оновлення влади», влаштовують справжні баталії
за найбільш «жирні» відомства, деруться у
парламенті, лякають один одного розпадом
коаліції, достроковими виборами тощо. Логіка нинішньої влади стара як світ: захопити
якнайбільше посад, пограбувати людей старими і новими поборами, та (для самозбереження) дати їм можливість випустити пар,
нацькувавши на представників попередньої
влади (знову ж таки, злодій кричить: «Ловіть
злодія»).
Для надання хоч якійсь видимості законності «дерибану» посад, придумали закон про
люстрацію, який, розчищаючи таке омріяне
море крісел, не тільки суперечить національним конституційним, міжнародним правовим актам і навіть моральним людським
нормам (відповідає хіба що найтемнішим
і кровожерливим інстинктам натовпу), але
й руйнує державність, шкодить інтересам
України.
Отже, не заміна кадрів, а зміна системи
організації влади може врятувати нас від тотальної корупції. Подолання цієї корупції
пов’язують з реформами, яких вимагає від
української влади і народ, і світове співтовариство. У той же час складається тверде переконання у тому, що ніхто в Україні не знає,
що таке реформи, які саме реформи потрібні
країні, і як треба боротися з корупцією саме
шляхом реформ.
Кабінет Міністрів тлумачить суть реформ
як «закручування гайок» для пересічних громадян, обкладання їх все новими податками
та зменшення розміру зарплат і пенсій. У розумінні багатьох сьогоднішніх нардепів, політичних сил, – реформування, боротьба з корупцією – це, як зазначалось, тотальна заміна
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

усіх чиновників, суддів, прокурорів новими
людьми, яких мають запропонувати нардепи, ті політичні сили, що прийшли до влади.
Однак, як було доведено, насправді, це лише
бажання очолити, а не побороти корупцію.
У чому ж повинен полягати справжній
шлях реформування (виконавчої) влади, який
має завершитися підвищенням ефективності її роботи і усуненням корупції? Перш за
все потрібно позбавити владу її привабливості. Шляхи досягнення цієї мети можуть
бути різними. Так, один з можливих засобів
запропоновано у фантастичній історії «Квиток на планету Транай», написаній відомим
американським фантастом Робертом Шеклі.
Розповідається, що місцеві жителі планети
– транайці запропонували землянинові, що
прилетів до них, стати Верховним Президентом. Він погодився. Місцевий президент
відразу ж почав спішно знімати з себе президентський медальйон. Раптово той вибухнув
і президент загинув. Як виявилося, у них всі
державні службовці носять медальйони – символи відповідної влади. Але всі ці медальйони
начинені певною кількістю вибухової речовини (на зразок майданівського «коктейлю
Молотова»). Заряд контролюється по радіо з
Громадянської приймальні. Кожен громадянин планети має доступ до цієї Приймальні
і якщо бажає висловити невдоволення діяльністю уряду, то натискає відповідну кнопку.
При критичному числі натискань медальйон
вибухає разом з чиновником. Це, на думку
транайців, – єдиний метод, який ефективний.
«Контроль і баланс. Як народ у нашій владі,
так і ми у владі народу», – сказав транаєць. І
додав: «Політичне вбивство можливе на будьякій планеті при будь-якому уряді. Ми намагаємося зробити його конструктивним. При
нашій системі народ ніколи не втрачає контакту з урядом, а уряд ніколи не намагається
привласнити собі диктаторські права». Так
що, продовжував транаєць, хіба ви вже не хочете стати Президентом? Ні! – відповів землянин. «Як це схоже на вас, землян, – з сумом
зауважив транаєць. – Ви хочете мати владу
за умови, що вона не тягне за собою ніякого
ризику. Неправильне ставлення до державної
діяльності».
Для обрання більш гуманного способу
позбавлення влади привабливості та одно44
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часного підвищення її ефективності звернемося до відповідного досвіду Заходу. Чому
Заходу, а не Росії чи, скажімо, Білорусі? Тому,
що всім нам у спадок від СРСР дістався чиновницько-бюрократичний апарат виконавчої влади, що включав певну сукупність міністерств і відомств, у систему яких входили
підлеглі їм підприємства. Все це формально
очолювалось Радою Міністрів УРСР (фактично – першим секретарем ЦК КПУ), яка, на
той час, проводила через Державний плановий комітет УРСР (Держплан) і систему міністерств дійсно титанічну роботу з планування
виробництва величезної номенклатури усієї
продукції, товарів та послуг. Існували також
Рада Міністрів СРСР, Держплан СРСР, союзні і союзно-республіканські міністерства і
відомства. Компетенція центральних органів
державної влади була єдиною та всеохоплюючою. У свій час шуткували, Держплан знає
все: скільки, скажімо, виготовити правих і
скільки лівих черевиків, скільки яєць має
знести курка і т.д. Усім підприємствам предписувалось не тільки «що» і «скільки» виробляти, але й скільки їм потрібно на це сировини, скільки грошей мають отримати за це
працівники і т.д. і т.п. Все це планувалося,
наказувалося і контролювалося.
Зрозуміло, що в умовах авторитарної,
тоталітарної держави, якою був СРСР, про
дійсну демократію, дійсне місцеве самоврядування, про контроль держави з боку
суспільства (громадянського суспільства)
не могло бути навіть і мови. Практично всі
рішення приймались центром – чиновницько-бюрократичним апаратом або за погодженням з ним, приймались за людину. Там
краще знали, що їй потрібно. Нічого, що влада була дуже далекою від людини, її потреб.
Непідконтрольний суспільству державний
апарат характеризувався закритістю, привілейованістю; він надстояв над людиною немовби Левіафан Гоббса.
У сучасних умовах ця система давно вже
повністю зжила себе, але продовжує існувати
і зараз, хоча державних підприємств, які були
б підлеглі міністерствам і відомствам, практично немає. Майже все приватне. Отже, немає чим керувати, немає об’єкту управління.
Однак суб’єкт, система управління залишилася (??), дещо, правда, у підмарафеченому

вигляді. Наприклад, замісить посади «перший секретар ЦК КПУ» маємо Президента України, колишня Рада Міністрів УРСР
перейменована у Кабінет Міністрів України, колишній Державний плановий комітет
УРСР – у Міністерство економіки України
(в окремі періоди – Міністерство економіки
і європейської інтеграції); Міністерство сільського господарства – у Міністерство аграрної політики та продовольства України і т.д.
Функціонують численні служби, агентства,
інспекції, що також є органами центральної
виконавчої влади. Ці органи увіковічені, зацементовані навіть і у Конституції України,
що теж свідчить про їх непорушність і непохитність. У той же час у силу таких само
непорушних законів бюрократії зазначені відомства навіть при найсуттєвішому (у рази)
зменшенні обсягів їх робіт постійно розростаються і укріплюються. Парадокс: планувати, контролювати нема чого, а чисельність
нинішнього Кабінету Міністрів на порядок
(!) більша, чим була у Ради Міністрів УРСР;
економіки практично немає, загинається, а
однойменне міністерство є і процвітає, стає
все могутнішим (!?); коли в його назві була
європейська інтеграція, то насправді її теж
не було. Чи не тому з назви Міністерства ці
слова викинуті? Питання: то що ж робити
суб’єктам управління при відсутності його
об’єкта? Правильно, красти. І вони крадуть.
За висловом одного з народних депутатів,
міністерства і відомства в Україні давно вже
перетворилися в засіб розкрадання держбюджету. Наголосимо ще раз: державна виконавча влада перетворилася з адміністративно-розподільчої в абсолютно бюрократичну,
засіб розкрадання державних коштів.
Тепер щодо досвіду західних країн. Соціалістичного нащадку у сфері організації
влади вони, на щастя, не отримали. Система управління вибудовувалася «у них» достатньо раціонально, що характерно для
демократичних ринкових відносин. Влада
ж не є суперпривабливою, як в Україні, та
знаходиться (на відміну від нашого суспільства) під постійним повним контролем суспільства і є досить ефективною. Вважається,
що в основу доктрини побудови виконавчої
влади та законодавства країн Європи покладено принцип субсидіарності (остаточності),
45
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що був сформульований, як такий, Римським
Папою Пієм ХІ у 1931 році. Згідно з цим
принципом під юрисдикцію держави мають
попадати лише ті функції, які не можуть або
не хочуть виконувати органи місцевого самоврядування, недержавні структури, у т.ч.
ННО. Інакше кажучи, за європейською доктриною побудови виконавчої влади компетенція центральних органів державної влади
має бути не головною та всеохоплюючою, а
додатковою, допоміжною до компетенції тих
суб’єктів, органів і організацій, що здійснюють владні повноваження на нижчих рівнях,
віддалених від центру і наближених до людей. Принцип субсидіарності не дозволяє
державам сконцентрувати прийняття всіх
управлінських рішень на рівні центру, стимулює процеси децентралізації здійснення
владних повноважень.
Серед основних інституцій ННО, що
здійснюють управлінські функції, – саморегулюючі організації. Розвиненість інституту
професійного самоврядування у сфері управління економікою в європейських країнах
завдячує саме послідовному дотриманню та
втіленню цими країнами принципу субсидіарності і, зокрема, при регулюванні діяльності представників тих чи інших професій.
У країнах Європи, де, по-перше, влада
усвідомлює потребу зменшення централізації державного управління у багатьох сферах
економічного життя суспільства, а по-друге,
сприймає прагнення професійних спільнот
до самоорганізації і самоврядування, держави йдуть на створення юридичних осіб
публічного права. Такі структури наділяють
правом здійснювати левову частину державних функцій спільноти представників окремих професій.
Зі створенням організації професійного
самоврядування (ОПС) у конкретній професії управлінські функції, які зазвичай виконує держава силами чиновницько-бюрократичного апарату, переходять до компетенції
такої організації і здійснюються на демократичних засадах усіма носіями професії, котрі
практикують на території країни або на території федеративної одиниці. Участь у справах професії кожного з її носіїв досягається,
по-перше, через те, що в країні створюється
лише одна ОПС певної професії. По-друге,
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всі особи, які набули право займатися професією (наприклад, отримали ліцензію/сертифікат, включені до реєстру дійсних носіїв професії тощо), автоматично набувають
членство в цій організації і мають по одному
голосу при ухваленні рішень. До речі, вони
так само автоматично втрачають членство в
ОПС у разі втрати чи позбавлення їх права
на здійснення професії.
Держава як єдиний засновник ОПС закріплює у законі або статуті, на підставі яких
створюється і діє така організація, чіткі процедури прийняття рішень органами ОПС,
що не можуть змінюватися членами організації. Це є гарантією того, що управління у
професії, де існує ОПС, здійснюватиметься
на засадах, які мінімізують авторитарну та
корупційну складову при прийнятті рішень.
Завдяки прозорим, недискримінаційним
правилам внутрішньо-професійного життя
та врядування в ньому кожен із членів професії прямо або опосередковано (через обрання органів ОПС) має змогу долучитися
до формування позиції «цеху» щодо питань
компетенції самоврядної організації. Отже,
засновуючи публічно-правову організацію,
куди входять усі без винятку носії однієї професії, та встановлюючи процедури прийняття ними рішень, держава створює умови виконання її функції з управління в професії
силами членів такої професії та їхнім коштом.
Тобто без бюджетних витрат на управління,
яке до того ж здійснюється демократично,
прозоро, некорупційно, ще й під наглядом та
контролем з боку держави. За своєю юридичною суттю, організація професійного самоврядування хоча й є об’єднанням осіб, проте
це аж ніяк не профспілка і не об’єднання (не
асоціація) на зразок громадської організації,
що характеризується добровільним вступом
до її складу та добровільним виходом з неї.
Оскільки організації професійного самоврядування делегуються владні повноваження
з регулювання та контролю за діяльністю
професійної громади, то участь у ній не може
бути добровільною. Вона є обов’язковою,
адже не повинно бути носіїв професії, які, з
одного боку, були б позбавлені можливості
брати участь в управлінні в професії, тоді як
інші їхні колеги мають такий привілей, а з
другого боку, залишалися б поза впливом за46
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АНОТАЦІЯ
У статті виконано аналіз теоретичних
положень і адміністративно-правового регулювання компетенції та повноважень підрозділів
міліції громадської безпеки особливого призначення, визначено їх основні риси, сутність та
значення, а також обґрунтовано пріоритетні
напрямки вдосконалення статусу даних спецпідрозділів міліції.

SUMMARY
An attempt of the analysis of theoretical
concepts and administrative-legal regulation of
the jurisdiction and powers of special purpose
subdivisions of public security police is made; also
it was determined its main features, the essence and
value, as well as substantiated priority directions of
improving the status those special police units.
котрі претендують на вступ до професійної
громади.
Щодо ефективності управління, то в країнах, де створено ОПС, останні розробляють
для членів своєї професійної громади стандарти діяльності, які зазвичай високого рівня
і приймаються у формі кодексів професійної
етики. Носії професії, поряд із виконанням
приписів законів і підзаконних нормативних
актів, встановлених і контрольованих державою, зобов’язані дотримуватися зазначених
стандартів (положень кодексу професійної
етики), нагляд за дотриманням яких здійснює ОПС.
Підвищений рівень матеріальної відповідальності членів професійної громади перед
суспільством (споживачами) досягається через створення фонду відшкодування, виплати з якого можливі у тому разі, якщо діями
несумлінного члена професії завдано матеріальних збитків споживачеві.
Зазначені та інші ефекти мають місце
тоді, коли в суспільстві, по-перше, існує «критична маса» недержавних некомерційних
організацій, здатних впливати на хід суспільних процесів і, по-друге, якщо розроблено
ефективне їх адміністративно-правове та господарсько-правове забезпечення.

значеної організації і не підкорялися б її вимогам, правилам, стандартам, посилаючись
на відсутність у них членства в ОПС [3].
Основною метою існування професійного
самоврядування у будь-якій професії є прагнення бути консолідованим «голосом» усіх
членів професії, другим законодавцем у питаннях регламентації професійної діяльності, лідером у питаннях урядування всередині
свого «цеху», а також найкращим і головним
репрезентантом професійної громади в країні та за її межами. З досвіду європейських
країн відомо, що діяльність ОПС спрямовується переважно на досягнення та вирішення таких цілей і завдань:
– сприяння організації професійної діяльності, зокрема через участь ОПС у процедурах допуску до професії (ліцензуванні) та виключення з професії (дискваліфікації);
– підвищення професійного рівня членів
професії, а також сприяння підготовці осіб,
котрі претендують на право займатися такою
діяльністю;
– підвищення рівня матеріальної відповідальності членів професії перед суспільством
і конкретними споживачами (створення фонду відшкодування);
– представництво інтересів професії та
надання інформації про діяльність ОПС;
– розвиток міжнародних зв’язків, обмін
досвідом з іноземними ОПС.
Сприяння організації професійної діяльності передбачає активну участь структур
професійного самоврядування у процедурах
допуску до професії (ліцензування) і виключення з професії – дискваліфікації (позбавлення права займатися певним видом діяльності, скасування ліцензії тощо).
ОПС опікуються також підвищенням
професійного рівня дійсних членів професії
і можуть організовувати навчання для осіб,
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тю. І хоча формування якісного кадрового
складу регіональних підрозділів управління ще триває, вже сьогодні можна говорити про здобутки, які дозволили зберегти
мільйони гривень фізичним та юридичним особам, припинити низку кримінальних схем з контрафактною продукцією,
призупинити темпи розповсюдження дитячої порнографії в мережі Інтернет. За
рахунок вказаних заходів вдалося значно
підвищити імідж та авторитет нашої країни у світі [1].
Діяльність цього підрозділу є досить
динамічною та потребує значного інтелектуального потенціалу правоохоронців, що обумовлено високою швидкістю
розвитку техніки, мобільністю кіберзлочинців їх нерідкою високоосвіченістю у
технічній сфері.
Функціональна структура управління
передбачає поділ на відділи відповідно
до специфіки окремих видів злочинної діяльності [2, с. 79]. Одним із цілої низки
проблемних питань [3], [4], [5], яке стоїть
перед управлінням, є підготовка кваліфікованих кадрів.

Статья посвящена анализу проблем, которые возникают во время подготовки и повышения квалификации правоохранителей,
задействованных в борьбе с киберпреступностью. В статье проанализированы статистические данные, которые свидетельствуют об актуальности данной проблематики,
рассмотрен зарубежный опыт и исследованы
проблемные вопросы, которые возникают в
сфере подготовки и повышения квалификации работников в сфере противодействия
киберпреступности. В статье предложены
пути совершенствования подготовки и повышения квалификации специалистов в данной
сфере противодействия преступности.
Ключові слова: боротьба з кіберзлочинністю,
правоохоронні органи, підготовка фахівців.

Постановка проблеми
Використання інновацій у діяльності
органів правопорядку є особливо важливим елементом для ефективного попередження та розслідування правопорушень,
створення умов для недопущення негативних тенденцій у суспільстві, сталого розвитку економіки та політичної стабільності.
Переломним інноваційним моментом у
правоохоронній сфері стало виокремлення
у самостійне управління в структурі кримінальної міліції підрозділу, що спеціалізується на боротьбі з високотехнологічним,
антисоціальним явищем – кіберзлочиннісÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

Аналіз останніх досліджень
і публікацій з даної теми
Питаннями вивчення підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю займалися О. М. Бандур48
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тіше через Інтернет купували побутову та
комп’ютерну техніку та електроніку (72%
онлайн-покупців сказали, що купували цю
категорію товарів за останні 12 місяців).
Переважна більшість (93%) українських
онлайн-покупців у 2014 році продовжили
користуватися торговими площадками та
сайтами з оголошеннями, що розміщені в
мережі Інтернет [10].
Досягненнями
науково-технічного
прогресу користуються не тільки пересічні громадяни, але й представники кримінального світу. Злочинці опановують
та використовують у своїй протиправній
діяльності можливості сучасних інформаційних технологій. Збільшення кількості кіберзлочинів, їх висока технологічна
складова зумовлюють потребу у підготовці кваліфікованих фахівців для відповідних правоохоронних органів, які здатні
на високому професійному рівні протидіяти цьому негативному явищу, а також
проводити наукові дослідження. Для цього працівники органів внутрішніх справ,
які займаються розслідуванням кіберзлочинів, повинні мати не тільки високу кваліфікацію, професійний досвід, але й володіти знаннями з різних галузей науки
і техніки, в тому числі повинні вміти грамотно застосовувати новітні комп’ютерні
технології, сучасні засоби комп’ютерної
техніки.
Так, наприклад, для того щоб слідчий
правильно сформулював запитання до
експерта, він повинен знати більшу частину відповіді на своє питання та розбиратися в термінології. А щоб знати спеціальні
терміни, йому потрібно уявляти їх зміст.
Тобто, йому самому треба володіти спеціальними знаннями в галузі інформаційних технологій. При цьому наприклад,О. В. Орлов звертає увагу, що особи, які
займаються розслідуванням злочинів такого роду, і працівники судової системи
у більшості своїй не мають спеціальних
знань у сфері нових комп’ютерних технологій, що спричиняє помилки в кваліфікації та розслідуванні злочинів. Також він
зазначає, що в правоохоронних органах
відсутня необхідна кількість фахівців, що
розбираються в сучасній техніці і здатних

Дана стаття має на меті проаналізувати підготовку та підвищення кваліфікації
фахівців системи боротьби з кіберзлочинністю, а також запропонувати шляхи удосконалення такої діяльності.
Виклад основного матеріалу
Однією з найхарактерніших рис сьогодення є стрімкий перехід людства із сфери
матеріальних відносин у сферу відносин
у кіберпросторі. Так, за даними Міжнародного союзу електрозв’язку, на кінець
2014 року всесвітньою мережею Інтернет
користувалося майже 3 млрд. осіб, а глобальний рівень проникнення Інтернету
становить 40,4 відсотки [6]. За даними
Держстату України станом на І квартал
2015 року кількість абонентів мережі Інтернет в Україні склала 6,0 млн. осіб [7]
Проникненню Інтернету у суспільне
життя громадян суттєво допомагає розвиток та поширення мобільного зв’язку в
Україні. Так, за даними Держстату України станом на кінець І кварталу 2015 року
кількість абонентів мобільного зв’язку в
Україні склала 61573 тис. [8]. Така велика
кількість абонентів пояснюється тим, що
багато жителів України має по декілька
мобільних телекомунікаційних пристроїв,
у тому числі мобільні телефони із 2 SIMкартками, саме тому кількість абонентів
мобільного зв’язку перевищує кількість
населення України. При цьому необхідно
відмітити, що на кінець 2013 року мобільний зв’язок в Україні відчутно посунув стаціонарний: 88 % мешканців країни були
користувачами мобільного зв’язку [9].
Також слід зазначити, що все більше
фінансово-розрахункових операцій здійснюється з використанням електронних
засобів з використанням дистанційного
банківського обслуговування, витісняючи готівкові розрахунки. Так, у 2014 році,
як і попереднього року, українці найчас49
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оперативно виявляти і розслідувати кіберзлочини [11].
Особливу увагу при підготовці та підвищенні кваліфікації відповідних фахівців потрібно приділяти практичній складовій навчання. Для цього необхідно не
лише проводити класичну підготовку силами кафедр, але й створити навчальну
лабораторію, яка б дозволяла вирішувати
завдання:
- навчання прикладним навичкам забезпечення кібербезпеки з використанням правових, організаційних та програмно-технічних рішень;
- розробки науково-методичного забезпечення тактико-технічних особливостей
забезпечення кібербезпеки;
- супроводження технічного обладнання;
- залучення до виконання консультативних та експертних завдань.
Досвід функціонування подібних лабораторій в частині протидії кіберзлочинності існує у провідних вищих навчальних
закладах світу. Так, в університеті Пердью
(США) функціонує «The Purdue University
Cyber Forensics Lab», яка, окрім суто наукових та навчальних функцій залучається до проведення комп’ютерно-технічних
експертиз. Подібний підрозділ (UCD
Centre for Cybersecurity & Cybercrime
Investigation) існує й у провідному європейському виші з надання освіти у сфері
протидії кіберзлочинності Дублінському університетському коледжі (University
College Dublin). Вказані лабораторії надають також платні послуги з дистанційного навчання. Повний курс дистанційного
навчання у Дублінському університетському коледжі з питань протидії кіберзлочинності коштує близько 7 тис. євро [12,с. 142-143].
Проблема якісної підготовки кадрів
для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю є характерною не лише для України. Наприклад, у Німеччині відповідних
фахівців добирають з числа випускників
технічних вишів, у Російській Федерації їх
готує Московський університет МВС Росії
за спеціальністю «Інформаційна безпека»,
у США для підготовки даних фахівців ісÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

нують спеціалізовані курси в Академії ФБР
[13, с. 88].
У Харківському національному університеті внутрішніх справ на підставі наказу
МВС України від 20.11.2012 № 1062 функціонує факультет підготовки фахівців для
підрозділів боротьби з кіберзлочинністю
та торгівлею людьми (далі – факультет).
На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами підготовки «Системи
технічного захисту інформації» та «Правознавство» спеціалізації «боротьба з кіберзлочинністю» та «боротьба з торгівлею
людьми».
Необхідно підкреслити, що спеціальні
знання у сфері інформаційних технологій
повинні бути не тільки у працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та
судових експертів, але й у працівників прокурорсько-слідчого і суддівського корпусу.
На наш погляд, з метою підвищення
ефективності діяльності правоохоронних
органів по боротьбі з кіберзлочинністю
необхідно вжити таких заходів:
– в обов’язковому порядку всіх працівників, які приймаються на службу в ОВС,
перевіряти на знання ними сучасних інформаційних технологій на певному визначеному рівні, достатньому для ефективного виконання покладених на них
функціональних обов’язків;
– приділяти особливу увагу придбанню
і закріпленню працівниками навичок по
роботі з комп’ютерними технологіями, використовуючи для цього можливості відомчих навчальних закладів;
– в обов’язковому порядку не рідше
одного разу на рік підвищувати рівень
навичок по роботі з комп’ютерними технологіями суб’єктів розслідування на базі
наукових та освітніх установ МВС України
або в рамках перепідготовки та підвищення кваліфікації, використовуючи систему
дистанційного навчання;
– у рамках проведення службової
підготовки підвищувати рівень навичок всіх працівників ОВС по роботі з
комп’ютерними технологіями на базі наукових та освітніх установ МВС України
з обов’язковим проведенням рубіжного
контролю знань;
50
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– залучати висококваліфіковані кадри
для забезпечення роботи з комп’ютерною
інформацією, які мають відповідний рівень знань і досвід спілкування із засобами
комп’ютерної техніки.
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Висновки
Хотілося б відмітити, що високий фаховий рівень підготованості особового складу правоохоронних органів у галузі інформаційних технологій стане запорукою
ефективної протидії кіберзлочинності.
Через різке падіння курсу гривні заробітна плата українських ІТ-фахівців з приватного сектору економіки, які отримують
її в доларовому еквіваленті, стала в кілька
разів перевищувати заробітну плату фахівців, зайнятих у бюджетній сфері. Природним чином, це прискорило відтік висококваліфікованих ІТ-спеціалістів із бюджетних
організацій у приватні структури. При нинішньому рівні заробітної плати «бюджетників» не доводиться очікувати напливу
великої кількості талановитих молодих фахівців із цивільних технічних вишів до правоохоронних органів України.
Враховуючи цю тенденцію, можна
стверджувати про необхідність зосередження підготовки та підвищення відповідних фахівців у системі відомчої освіти
МВС України.
Література
1. Марков В. В. Роль інноваційних технологій у сучасній правоохоронній діяльності / В. В. Марков // Форум права. – 2013.
– № 1. – С. 651-654 [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.
ua/e-journals/FP/2013-1/13mvvcpd.pdf.
2. Литвинов М. Ю. Деятельность
управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины на современном этапе
/ М. Литвинов // Боротьба з Інтернет-злочинністю: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Донецьк, 12-13 червня 2013 р.).
– Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. –
С. 78-79.
3. Манжай О. В. Правові засади захисту інформації : навчальний-посібник /
О.В. Манжай. – Харків : Ніка Нова, 2014.
– 104 с. – з іл.
51

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу проблем, що
виникають під час підготовки та підвищення
кваліфікації правоохоронців, що задіяні у боротьбі з кіберзлочинністю. У статті проаналізовано статистичні дані, які свідчать про
актуальність даної проблематики, розглянуто
зарубіжний досвід та досліджено проблемні питання, які виникають у сфері підготовки та
підвищення кваліфікації працівників у сфері
протидії кіберзлочинності. У статті запропоновано шляхи удосконалення підготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у даній сфері
протидії злочинності.

SUMMARY
The article deals with the analysis of training
and further professional development of specialists
in cybercrime combating. Considering statistics,
foreign experience and problem areas of training
law enforcement ofﬁcers, the authors come to the
conclusion that not only cybercrime combating
experts and court forensics should be trained to
understand the IT sector but prosecution and
judicial ofﬁcers must also have expertise in new
information technologies. To improve the police
work in the area of combating cybercrime law
enforcement ofﬁcers should be tested for IT
knowledge and trained in educational institutions
within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
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²ËÜÊÎÂ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, ñóääÿ
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ства може виступати Кодекс адміністративного права України.
Серед вітчизняних науковців та практиків, які досліджували проблематику систематизації джерел адміністративного права
необхідно зазначити Бандурку О.М., Бевзенка В.М., Ю.П Битяка Ю.П., Білу-Тіунову Л.Р., Гаращука В.М., Додіна Є.В., Комзюка А.Т, Коломоєць Т.О., Куйбіду Р.О.,
Смоковича М.І., А.М. Школика та інших.
Метою цього дослідження виступає вивчення та аналіз стану окремих питань систематизації джерел адміністративного права. Адже система джерел адміністративного
права є доволі різноманітною та численною, а судова практика застосування джерел адміністративного права постійно та
стрімко розвивається, як і адміністративні
правовідносини у нашій державі.
Здійснення адміністративної реформи в
Україні передбачалось реалізовувати протягом тривалого періоду, заплановано декілька етапів реалізації реформи. Під час
проведення реформи вживаються заходи
щодо її належного законодавчого, наукового та практичного забезпечення.
Саме на одному із завершальних етапів
реалізації реформи постає питання систематизації джерел адміністративного права.
Однак, до цього часу ні завершальні, ні
проміжні етапи адміністративно-правової
реформи так і не реалізовані. У квітні 2015
року розпочаті процеси здійснення конституційної реформи в Україні, що може мати
наслідком прийняття нової моделі діяль-

Статья направлена на обоснование отдельных вопросов осуществления кодификации источников административного права.
Многочисленные административно-правовые нормы содержатся во многих, действующих нормативных актах, часть из них принята во времена Советского Союза, а часть
подвергается постоянным изменениям. Все
эти нормативно-правовые акты требуют
проведения систематизации и сведение к
единому кодифицированному акту (актам).
Рассматриваются вопросы подготовки Кодекса административного права Украины,
Административного процедурного кодекса,
новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Ключові слова: систематизація, кодифікація
джерел адміністративного права, проект Кодексу
адміністративного права України, проект Адміністративно-процедурного кодексу

З часів проголошення незалежності в
Україні здійснюється адміністративно-правова реформа.
Основною складовою проведення адміністративно-правової реформи виступає
розробка та прийняття нормативно-правових актів, які виступають її формою вираження та реалізацією.
Серед найбільш важливих питань здійснення адміністративно-правової реформи,
розвитку та удосконалення системи адміністративного права постає її кодифікація.
Одним із таких актів як форма систематизації положень адміністративного законодав53
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ності органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Таким чином, сучасні адміністративно-правові відносини, які знаходяться у
безперервному розвитку, і визначають
особливості їх правового регулювання врегулювання.
З метою визначення правової природи
здійснення систематизації адміністративного права видається за необхідне повернутись до загальнотеоретичних аспектів
адміністративного права.
Адже адміністративно-правові відносини виникають та реалізуються внаслідок:
1) здійснення повноважень органами
публічної влади;
2) реалізації повноважень органами місцевого самоврядування;
3) здійсненням іншими суб’єктами делегованих повноважень державних органів;
4) формування судової практики розгляду публічно-правових спорів під час
здійснення адміністративного судочинства.
Правова природа адміністративно-правових відносин і визначає особливості правової системи їх нормативного врегулювання.
Численні адміністративно-правові норми містяться в багатьох, чинних нормативних актах, частина з яких прийнята за часів
Радянського Союзу. Усі ці нормативно-правові акти, ймовірно, потребують здійснення систематизації і зведення до єдиного кодифікованого акту.
Як відомо, кодифікацію як напрям систематизації адміністративного права здійснюють шляхом: а) об’єднання в єдиному
акті адміністративно-правових норм, що
містяться в різних нормативних актах,
однак мають спільні ознаки та предмет;б) доопрацювання положень таких норм;в) виключення положень, які втратили актуальність; г) вирішення питань, які потребують нормативного врегулювання в адміністративному праві.
За результатом здійснення кодифікації
напрацьовуються єдині, систематизовані та
спеціалізовані акти, які за своєю ієрархією
займають вище місце, ніж звичайний закон.
На думку Ю.П. Битяка, на відміну від
норм деяких галузей права, об’єднати всі
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

норми адміністративного права в одному
чи навіть у декількох комплексних (кодифікованих) актах неможливо з об’єктивних
причин [2].
У той же час, Т.О.Коломоєць підтримує
потребу систематизації, у т.ч. кодифікацію,
адміністративно-правових положень, однак слід все ж таки враховувати специфіку
самої галузі, її предмету, а відповідно правових норм, які підлягатимуть систематизації, у т.ч. й кодифікації.
Враховуючи певну унікальність адміністративного права як галузі права, її поліструктурний характер, мобільність, сферу
регулюючого правового впливу (із порівнянні із рештою галузей права), слід зазначити, що своєрідним буде і процес систематизації, у т.ч. й кодифікації, відповідних
галузевих правових норм [3].
Адміністративне право регулює широке
коло суспільних відносин. Його норми містяться в численних актах різної юридичної
сили. Крім того, постійні зміни до чинного
законодавства України у сфері державної
влади характеризується високим рівнем
динамічності, частим виникненням нових
норм, що ускладнює зміст і структуру правового матеріалу й обмежує можливість
його кодифікації.
У зв’язку з цим систематизація адміністративного права може здійснюватись
шляхом напрацювання кодифікованих актів за окремими сферами та інститутами адміністративно-правового регулювання.
Кодекс адміністративного права України покликаний врегульовувати у процесі державного управління відносини між
державними органами та громадянами,
містити норми, які встановлюють загальні
принципи державного управління та адміністративних процедур, а також норми, які
врегульовують порядок застосування адміністративних стягнень.
У той же час залишається неврегульованим у повному обсязі питання адміністративного процесу.
Адже згідно з науковою позицією визначного вітчизняного вченого О.М. Бандурки щодо «більш широкого» розуміння
адміністративного процесу на сучасному
етапі, юрисдикційна діяльність є лише не54

²ëüêîâ Â.Â. - Ðåàë³çàö³ÿ êîäèô³êàö³¿ äæåðåë àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà

значною частиною виконавчо-розпорядчої
діяльності, а зведення адміністративного
процесу до розгляду індивідуальних справ
по суті відкидає управлінський характер
і ототожнює адміністративний процес із
кримінальним і цивільним процесами, що
неможливо визнати правильним [1, с.7–9].
Цей принцип повинен відображатись
під час здійснення кодифікації адміністративного права.
Окреме місце займає Кодекс про адміністративні правопорушення, який має свою
структуру та інтегрований у національну
систему права, саме тому цей кодекс повинен бути збережений як окремий систематизований акт (з відповідними новаційними доопрацюваннями), зосереджений
саме на адміністративній відповідальності.
Як суміжна галузь, обстоюється ідея запровадження Виборчого кодексу, у якому
будуть об’єднані усі види волевиявлення
громадян України.
Серед підготовлених та напрацьованих
систематизованих актів слід виокремити
проекти Адміністративно-процедурного
кодексу. Ці проекти вносились до Верховної Ради України (реєстр. № 2789 від
18.07.2008, реєстр. №11472 від 03.12.2012)
як урядові законопроекти. Навіть зараз
обговорюється ідея їх прийняття та внесення від Кабінету Міністрів України. Однак жоден з цих проектів навіть не був
прийнятий за основу у першому читанні,
не обговорювався та не доопрацьовувався
у парламенті.
До дослідження пропонується проект Адміністративно-процедурного кодексу реєстр.
№11472 від 03.12.2012, внесений Кабінетом Міністрів України [4].
В основу проекту покладалось, що Кодекс регулює відносини, що виникають
під час провадження органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами
діяльності щодо забезпечення реалізації та
захисту прав, свобод і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб, у тому числі
щодо отримання адміністративних послуг,
та виконання ними визначених законом
обов’язків, регламентує процедури розгляду адміністративних справ.

Дія цього Кодексу не поширюється на
відносини, що виникають під час провадження органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, іншими
суб’єктами, зазначеними у частині другій
цієї статті, діяльності щодо:
1) розгляду звернень осіб, що містять
пропозиції, поради, рекомендації стосовно
визначення повноважень та порядку організації такої діяльності, а також стосовно
врегулювання суспільних відносин, удосконалення законодавства;
2) провадження дізнання, досудового
слідства, оперативно-розшукової діяльності, виконавчого провадження, нотаріальних дій, виконання покарання, застосування законодавства про захист економічної
конкуренції, податкового та митного законодавства;
3) проходження державної служби, у
тому числі дипломатичної та військової, а
також служби в органах місцевого самоврядування.
Розділ І «Загальні положення» проекту
Кодексу присвячений принципам, а саме:
верховенства права, законності, рівності
учасників адміністративного провадження
перед законом, використання повноважень
з належною метою, обґрунтованості, безсторонності (неупередженості) адміністративного органу, пропорційності, гласності
та відкритості, своєчасності та розумного
строку, гарантування правового захисту
тощо. Ці принципи наповнені також конкретними механізмами через права та
обов’язки учасників адміністративної процедури.
У розділі II проекту Кодексу визначається склад та статус учасників адміністративного провадження (адміністративний
орган, адресат (у тому числі, заявник, оскаржувач), заінтересована особа) та осіб, які
сприяють розгляду адміністративної справи
(свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі):
їх правосуб’єктність, права та обов’язки. Регулюється питання забезпечення неупередженості адміністративного органу, а також
об’єктивності в діяльності осіб, які сприяють
розгляду справи, в тому числі визначені підстави для можливих відводів.
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У цьому ж розділі проекту Кодексу пропонується врегулювати питання документування адміністративного провадження,
доказів, адміністративних витрат (витрат,
пов’язаних із здійсненням адміністративного провадження), а також строків (порядку їх обчислення, поновлення та подовження процедурних строків).
Підхід до поділу адміністративного провадження на види в залежності від ініціатора справи (особа або адміністративний
орган) знайшов своє відображення у регулюванні стадії ініціювання провадження, і,
насамперед, у главі, присвяченій поданню
заяви особою: визначається форма та зміст
заяви, порядок її реєстрації, залишення заяви без руху, направлення за належністю
тощо. Слід зазначити, що відносини стосовно надання адміністративних послуг
(у порядку адміністративного провадження за заявою) регулюватимуться у частині
процедури їх надання цим Кодексом та іншими законами, що регулюють відповідні
відносини. Наприклад, положеннями Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності» регулюється загальний порядок отримання ліцензій
суб’єктами господарювання, а Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
детально регламентовано процедуру реєстрації суб’єктів господарювання. Разом із
тим проектом Кодексу передбачається, що
для окремих видів адміністративних справ
законом установлюються особливості провадження щодо переліку документів, необхідних для розгляду справи, строків її розгляду, розмірів плати, якщо така стягується
[4].
Також визначається порядок відкриття
та підготовки адміністративної справи до
вирішення (зокрема, витребування додаткових документів та відомостей, розгляд
клопотань учасників адміністративного
провадження, доступ до матеріалів адміністративної справи, отримання погоджень
та висновків від інших органів, огляд на
місці, огляд речей), зупинення та закриття
адміністративного провадження, а також
розгляду та вирішення адміністративної
справи.
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Процедура розгляду індивідуальної
справи, як відомо, завершується прийняттям адміністративного акта. У цій частині
новелою проекту Кодексу є доповнення
розділу про адміністративний акт главою
про чинність та припинення дії адміністративного акта, а саме: визначаються умови,
за яких адміністративний акт є нікчемним,
умови правомірності адміністративного
акта, відкликання або визнання його недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами тощо.
Адміністративне оскарження виділено у
окремий розділ проекту Кодексу. Суб’єктом
розгляду скарги за проектом є вищий відносно адміністративного органа, що розглядав адміністративну справу, орган виконавчої влади, орган чи посадова особа
місцевого самоврядування, які уповноважені розглядати і приймати рішення з порушених у скарзі питань. Також суб’єктом
розгляду скарги може бути комісія, утворена адміністративним органом для розгляду
скарг.
Окремим розділом проекту Кодексу визначається порядок виконання адміністративного акта, у тому числі примусового.
Як зазначено у пояснювальній записці
до Проекту закону №11472 від 03.12.2012
року, прийняття країнами-членами Ради
Європи актів, які регулюють адміністративні процедури, передбачено, зокрема,
прийнятими Комітетом Міністрів Ради
Європи, Резолюціями та Рекомендаціями Ради Європи (наприклад, Резолюцією
(77) 31 про захист особи відносно актів
адміністративних органів, Рекомендацією № R (80) 2 стосовно здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами, Рекомендацією № R (87)
16 щодо адміністративних процедур, які
зачіпають велику кількість осіб та інші). У
більшості європейських країн ефективно
діють кодифіковані акти, які присвячені
детальній регламентації процедур у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині
їх взаємовідносин з фізичними та юридичними особами (наприклад, у ФРН існує Закон про адміністративну процеду56
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ру, в Австрійській Республіці – Загальний
закон про адміністративну процедуру, в
Польщі – Кодекс адміністративного провадження тощо) [4].
Отже, саме на реалізацію положень
Конституції України та виконання завдань
адміністративної реформи в Україні спрямована розробка проекту Адміністративнопроцедурного кодексу України, який має
стати «загальним» нормативно-правовим
актом, що запровадить якісно новий рівень
законодавчої регламентації процедур зовнішньоуправлінської діяльності органів
влади та захисту прав і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб у відносинах з
державою.
Таким чином, робота над кодифікацією
адміністративного права повинна здійснюватись згідно з підгалузями адміністративного права.
Окремо важливо звернути увагу щодо
систематизації загальної частини адміністративно-правових відносин можливо
здійснити у Кодексі адміністративного
права України та Особливої частини адміністративного права Кодексу про адміністративні правопорушення, можливого
виділення Адміністративно-процедурного
кодексу, що безперечно вдосконалюватиме механізм регулювання адміністративноправових відносин.
Щодо структури Адміністративного кодексу України, то її можливо сформулювати
із таких складових «Загальної частини» адміністративного права:

функції на основі законодавства, в тому
числі на виконання делегованих повноважень
Глава Загальні положення про фізичні
та юридичні особи
Розділ 3. Публічна служба
Глава Діяльність на державних політичних посадах. Державна служба
Глава Професійна діяльність прокурорів
Глава Військова служба, альтернативна
(невійськова) служба
Глава Дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування
Розділ 4. Адміністративний договір.
Форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання
Розділ 5. Особливості правового регулювання в окремих галузях адміністративних
правовідносин. Реалізація конституційних
прав та свобод фізичних осіб, юридичних
осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб
Розділ 6. Прикінцеві та перехідні положення
Таким чином, сучасні адміністративноправові відносини знаходяться у безперервному розвитку і визначають особливості їх
правового регулювання врегулювання. Робота над законодавчим врегулюванням таких відносин відбувається постійно.
Систематизація адміністративного права повинна здійснюватись згідно з підгалузями адміністративного права, «Загальну
частину» адміністративно-правових відносин можливо здійснити у Кодексі адміністративного права України, а «Особливу
частину» адміністративного права – у Кодексі про адміністративні правопорушення, та Адміністративно-процедурному кодексі, крім того Кодекс адміністративного
судочинства України уже працює, що безперечно вдосконалюватиме механізм регулювання адміністративно-правових відносин. Хоча, безперечно, цей процес буде
доволі складним, адже масив нормативно-

Кодекс адміністративного
права України
Розділ 1. Загальні положення
Глава Предмет регулювання та сфера дії
Кодексу адміністративного права України
Глава Адміністративний акт
Розділ 2. Склад та статус суб’єктів адміністративного права
Глава Загальні положення про органи
виконавчої влади
Глава Загальні положення про органи
місцевого самоврядування
Глава Загальні положення про інші
органи, які здійснює владні управлінські
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АНОТАЦІЯ
Стаття спрямована на обґрунтування
окремих питань здійснення кодифікації джерел адміністративного права. Численні адміністративно-правові норми містяться в багатьох, чинних нормативних актах, частина
з яких прийнята за часів Радянського Союзу,
а частина зазнає постійних змін. Усі ці нормативно-правові акти потребують здійснення
систематизації і зведення до єдиного кодифікованого акту (актів). Розглядаються питання
підготовки Кодексу адміністративного права
України, Адміністративного процедурного кодексу, нової редакції Кодексу про адміністративні правопорушення.

SUMMARY
The article aims to study speciﬁc issues of
administrative law codiﬁcation. Numerous
administrative law contained in many existing
regulations, some of which entered the Soviet
Union, the other part undergoes constant change.
These regulations require the implementation of
systematization and reduction to a single codiﬁed
act (acts). The questions of preparation of the Code
of Ukraine Administrative Law, Administrative
Procedure Code, a new version of the Code of
Administrative Offences are very urgent today.
2. Битяк Ю. П. Адміністративне право
України: Підручник, Київ «Юрінком Інтер», 2005 // http://www.ebk.net.ua/Book/law/
bityak_admpu/part1/114.htm.
3. Коломоєць Т.О. Визначення пріоритетних функцій кодифікації адміністративно-процедурного законодавства як
невід’ємна складова ефективності відповідного процесу http://www.pravoznavec.com.
ua/period/article/15325/%CA
4.
Проект
Адміністративно-процедурного кодексу реєстр. №11472 від
03.12.2012, внесений Кабінетом Міністрів
України // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=44893

правових актів у сфері адміністративного
права є доволі суттєвим.
Крім того, слід взяти до уваги обставини
активного реформування в Україні підгалузей адміністративного права, нормативна
база стрімко змінюється поза рамками певної єдиної концепції, на часі конституційна
реформа, яка матиме вплив і на адміністративну реформу.
Література
1. Бандурка О. М. Адміністративний
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ÓÄÊ 351.75 (477)
замовлення, рекет, захоплення заручників,
шантаж, тероризм. Все вище перелічене
свідчить про необхідність реформування
правоохоронних органів з метою забезпечення можливості повноцінного протистояння злочинності та налагодження безпечної життєдіяльності кожного окремого
громадянина.
Метою статті є виявлення найбільш
проблемних питань реформування органів
внутрішніх справ України стосовно забезпечення громадської безпеки, запропонувати шляхи їх вирішення.
Одними із найголовніших у системі правоохоронних органів як гарантів правопорядку і стабільності в суспільстві за обсягом
компетенції та наближеності до повсякденного життя є органи внутрішніх справ (далі
– ОВС), які наразі зазнають неабияких змін
як у нормативно-правовому забезпеченні,
так і в практичній діяльності. Реформа – це
процес перетворення, змін, нововведень,
перебудови будь-якого із боків суспільного
життя (порядків, інститутів, організацій),
котрий не змінює засад існуючої соціальної системи. Зрозуміло, що реформи – це
довго та витратно, але, не маючи коштів,
реформи не проводять. Однак затрачені
на реформування ресурси повернуться з
відсотками на користь усього суспільства.
Реформування органів внутрішніх справ
України повинно відбуватися у нерозривному взаємозв’язку із загальнодержавними
процесами зміцнення конституційних засад діяльності правоохоронної системи. За-

В статье исследованы проблемные вопросы реформирования органов внутренних дел
Украины в сфере обеспечения общественной
безопасности, предложены пути их решения.
Проанализированы основные направления
обеспечения эффективного реформирования
органов внутренних дел Украины.
Ключові слова: реформування, правоохоронні
органи, органи внутрішніх справ, громадська безпека, громадський порядок, нормативно-правове забезпечення.

Актуальність питання ефективного забезпечення громадської безпеки у всі часи
не викликало сумніву. Однак слід мати на
увазі, що зміни, які безперервно відбуваються у суспільному житті, потребують
якісно нових підходів до врегулювання
вказаного питання. Тому виникає потреба у вдосконаленні метаріально-технічної
бази правоохоронних органів, їх кадровій
підготовці, врегулюванні взаємодії з іншими органами та прийнятті інших необхідних заходів. Крім того, злочинність набуває
масштабного характеру, зростає кількість
тяжких та особливо тяжких злочинів, висока частка особливо небезпечної насильницько-корисливої злочинності. Збільшуються масштаби діяльності організованих
злочинних груп. Різко зростає кількість
злочинів, скоєних у стані алкогольного та
наркотичного сп’яніння. Спостерігається
тенденція підвищення кількості злочинів,
скоєних із застосуванням вогнепальної
зброї і вибухових пристроїв, вбивства на
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вдання перетворень є комплексним, тому
зміни мають відбуватися на підставах суворого дотримання таких демократичних
принципів, як верховенство права, пріоритет прав і свобод людини і громадянина,
адекватність державної політики з питань
охорони громадського порядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю. Головне призначення реформування полягає
у тому, щоб органи державної влади були
націлені насамперед на створення належних умов для повноцінної реалізації громадянами своїх прав і свобод, закріплених
Конституцією України.
Актуальним питанням, на думку автора, виступає координація роботи відомчих
навчальних закладів щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів до органів внутрішніх справ. Зосередити увагу в
цьому питанні необхідно на вдосконаленні
взаємодії навчального процесу із безпосереднім практичним виконанням завдань,
покладених на правоохоронні органи. Важливо зазначити, що робота в органах внутрішніх справ передбачає значні фізичні та
психологічні навантаження, ненормований
робочий день, застосування зброї, роботу в
екстремальних умовах. Тому, крім загального теоретичного навчального матеріалу,
майбутній правоохоронець повинен засвоїти такі необхідні якості, як дисциплінованість, швидкість реагування на поставлені
керівництвом завдання, психологічну витривалість, належну фізичну підготовку,
можливість діяти у небезпечних умовах.
Виходячи з цього, зазначимо, що така підготовка може бути забезпечена лише у відомчих навчальних закладах системи МВС
України, з урахуванням багаторічного досвіду їх роботи, можливістю навчання особового складу кваліфікованими викладачами, які мають досвід практичної роботи в
ОВС, постійний нагляд та контроль особового складу з боку спеціально підготованих
офіцерів-вихователів, викладанням спеціальних дисциплін та інше. Важливим є
те, щоб таке навчання було безперервним,
тривалим (термін навчання від чотирьох
років), стабільним. Інакше неналежна підготовка працівників до правоохоронних
органів може призвести не лише до неефекÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

тивного виконання завдань, покладених на
ОВС із забезпечення громадської безпеки,
а й до спричинення шкоди суспільству, а
дуже часто і самому працівнику. Адже не
секрет, що існують випадки неправильного та неправомірного застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, що
призводить до поранень та смерті. Нерідко
виникають випадки недостатньої психологічної підготовки працівників ОВС, що відбивається на них самих та на інших особах,
наприклад, застосування фізичного насильства під час допиту, неготовність слідчого
до огляду місця події, де є труп, найчастіше такі випадки трапляються із працівниками, які щойно поступили на службу до
ОВС після закінчення невідомчих вищих
навчальних закладів без професійної спрямованості. Крім того, важко уявити слідчого або працівника оперативного підрозділу без належної вищої професійної освіти,
тому така освіта має бути якісною і передбачати практичне застосування. Також хотілося б відмітити ефективність і цінність
відомчих навчальних закладів довузівської
підготовки, таких як ліцеї міліції, які не
лише навчають дітей, а й виховують у них
прагнення до забезпечення правопорядку
в суспільстві і встановлюють високі моральні цінності. Тому реформування відомчих
навчальних закладів системи МВС України має бути послідовним, не спричиняти
до руйнації напрацьованого досвіду в даній
сфері, а лише вносити покращення до їх діяльності.
До основних концептуальних напрямків реформування органів внутрішніх
справ України слід віднести таке:
- удосконалення кадрової роботи;
- формування нового іміджу та протидія корупції серед працівників органів внутрішніх справ;
- соціальне та матеріально-технічне
забезпечення ОВС;
- удосконалення нормативно-правового забезпечення ОВС [1, с. 303].
Після отримання незалежності Україна
пішла шляхом збільшення кількості різних
державних установ та агенцій, які мають
охороняти громадський порядок і громадську безпеку, що не сприяло підвищенню
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якості роботи в цих галузях. Водночас вивчення даної тенденції в науковому плані
проводилося поверхнево і не пропонувалися нові підходи, так, наприклад, багато
злочинів вчиняються повторно або засуджені особи вчинили злочини, які не були
розкриті, в такому випадку безпосередній
зв’язок з установами виконання покарань
для оперативних працівників органів внутрішніх справ України є необхідним, однак
зараз установи виконання покарань перебувають у підпорядкування Міністерства
юстиції і зв’язок з ними є досить обмеженим [2, с. 65].
Розглядаючи сучасні законопроекти,
направлені на реформування системи МВС
України, в тому числі законопроект Закону
України «Про поліцію і поліцейську діяльність» [3], внесений народними депутатами
України В. В. Чумаком, О. І. Сироїдом,О. С. Сотником, П. П. Костенком, І. В. Луценком, Р. М. Сидоровичем, В. М. Купрієм, то слід відмітити, що вони викликають
багато суперечностей з боку науковців і
практиків. Так, перелічити питання, які
залишаються незрозумілими і неврегульованими, з тексту вказаного законопроекту стає дуже важко, адже розпочинаються
вони з функцій, які має виконувати поліція,
закінчуються незрозумілими розрахунками щодо чисельності правоохоронців для
окремих регіонів держави, а також неврегульованістю питання щодо фінансового
забезпечення місцевої поліції.
Що стосується використання зарубіжного досвіду у сфері забезпечення громадської
безпеки, в тому числі й під час реформування правоохоронних органів у даній сфері,
то слід відмітити, що копіювання системи
поліціювання інших держав не надасть очікуваних результатів. Підхід до вказаного
питання має бути системним, необхідно
використовувати найбільш вдалі напрацювання, а також враховувати історичний
тип розвитку нашої держави, стан сучасного законодавства, стан технічного прогресу, економічне забезпечення населення
та інші особливості. Як свідчить практика
та висновки досліджень вітчизняних науковців, система ОВС потребує негайного
і принципового реформування з урахуван-

ням досвіду європейських країн та низки
країн пострадянського простору, які вже
випередили нашу державу в реалізації реформ правоохоронних органів. Потрібно
розмежувати функції міністерства і підпорядкованих підрозділів, зменшити до мінімуму штатну чисельність управлінського
апарату, збільшити штат служб, які мають
практичну спрямованість задля вирішення
прямих завдань.
Коли говорять про реформування системи ОВС України, то найчастіше згадують
про зміни у структурі, чисельності особового складу, нормативній базі, фонді оплати
праці і фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні ОВС взагалі тощо. Все
це, безумовно, важливо, але суттю реформування, його стрижнем є досягнення якісних змін у складніших для формального
регулювання характеристиках діяльності
всієї системи, усіх її органів і підрозділів
кожного окремого працівника [4, с. 27].
Тому виникає необхідність врегулювання
питання психологічного забезпечення працівників ОВС як на законодавчому рівні,
так і в практичному застосуванні. У зв’язку
з ускладненням криміногенної ситуації в
регіонах та на всій території держави все
більше поширеними стають випадки, коли
підрозділам та окремим працівникам ОВС
самостійно доводиться діяти в особливих,
часто екстремальних умовах. Надзвичайні умови виникають так часто, що про них
можна говорити як про звичайні, але від
цього не змінюється важливість належної підготовки працівника до дій у таких
умовах. Так, наприклад, за даними англійських дослідників, професія поліцейського
за своєю стресогенністю посідає друге місце
після професії у переліку 35 найбільш типових спеціальностей і оцінюється у 7,7 бали
за 10 бальною шкалою. Таким чином, психологічна підготовка і робота психологів із
працівниками ОВС має бути реальною, а
не лише полягати у тестових опитуваннях
[5, с. 596].
Отже, з вищевказаного можна зробити
висновок, що правоохоронні органи України, у тому числі ОВС, потребують негайних
змін та удосконалення. Такі реформи повинні бути скоординовані та інтегровані з ві61
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблемні питання
реформування органів внутрішніх справ України у сфері забезпечення громадської безпеки, запропоновані шляхи їх вирішення. Проаналізовано основні напрямки забезпечення ефективного реформування органів внутрішніх справ
України.
домчими планами і програмами. Крім того,
правове забезпечення реформування конкретної сфери діяльності правоохоронних
органів повинно перебувати у постійному
взаємозв’язку із законодавчою базою держави в усіх сферах діяльності та не суперечити конституційним основам. Вони мають
зачіпати найголовніші сфери діяльності
правоохоронних органів і вносити реальні
зміни до покращення їх функціонування, а
не лише формально відображатися в нормативно-правових актах.
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на цьому тлі його лекційних курсів - закони державного благоустрою (поліцейське
право).
Зародження науки поліцейського права
в Університеті Св. Володимира пов’язано з
іменем Миколи Іванішева. Саме він один із
перших розпочав читання у нововідкритому закладі лекційних курсів, які за західноєвропейською університетською традицією
входили до складу науки поліцейського права. Дефіцит науково-педагогічних кадрів
щойно відкритого університету призводив
до того, що деякі дисципліни, які згодом
увійдуть до поліцейського права, читалися
представниками різних кафедр: поліцейських і кримінальних законів, державного
благоустрою та благочиння, кафедри основних законів і установ Російської імперії.
Лише після запровадження відповідно до
нового університетського Статуту 1863 р.
кафедри поліцейського права викладання
цієї університетської дисципліни юридичного циклу було зосереджено на ній.
Постать Миколи Дмитровича Іванішева
(Іванішева) (1811–1874) нині добре відома науковцям, про що свідчить чимало монографічних
досліджень. [1] Правознавець та історик права,
доктор російського законодавства (від 1840), заслужений ординарний професор (від 1864), декан юридичного факультету (1849–1861), ректор
(1862–1865) [2, 100-107] та почесний член (від
1869) Університету Св. Володимира [3, 124], він
залишив помітний слід в історії вітчизняної науки, ставши одним із засновників історико-правової школи Університету Св. Володимира [4].

Статья посвящена исследованию становления Николая Дмитриевича Иванишева
как ученого и полицеиста через призму его
научного пути, преподавательской и научной деятельности, в частности курса лекций
- законы государственного благоустройства
(полицейское право). Автор продолжает возрождения полицейского права путем возвращения из забвения научного наследия в области полицеистикы.
Ключові слова: Іванішев М.Д., поліцейське право, адміністративне право, Університет Святого
Володимира.

Актуальність теми дослідження обумовлена сучасними тенденціями до відродження західноєвропейських традицій
українського права. Дослідження у царині
поліцейського права, яке у свій час трансформувалось в адміністративне право, на
сьогодні є дуже витребуваними, особливо
в умовах переосмислення завдань і предмету зазначеної галузі знань. Професори
Університету Святого Володимира відіграли вагому роль у розвитку вітчизняного поліцейського права. Для того щоб найкраще
осягнути зміст наукового спадку у галузі поліцеїстики, необхідно дослідити, яким чином відбувалось становлення науковців які
формували зазначену науку на теренах нашої країни, та проаналізувати їхню наукову
діяльність.
Метою статті є аналіз та узагальнення
наукового шляху становлення М. Івнішева як науковця та поліцеїста і дослідження
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Народився Микола Дмитрович у Києві в дворянській родині, що мала козацьке
коріння. Після закінчення Київської духовної семінарії у 1829 р. навчався на філософсько-юридичному відділенні Головного
педагогічного інституту в Петербурзі, який
закінчив у 1835 р. Наступного року здібний
випускник був направлений у закордонне
відрядження до Німеччини та Чехії для підготовки до професорського звання.
Керівником юнака у Берлінському університеті став знаменитий професор Ф. Cавіньї
– основоположник історичної школи права.
Важливо зазначити, що М. Іванишев навчався у двох великих правників, які наголошували на необхідності поглиблено вивчати історію, – Ф. Савіньї та Л. Ранке. [1,
18] Л. Ранке, наприклад, розвивав теорію
документалізму, яка сформувала наукові зацікавлення М. Іванішева й підштовхнула
його до пізніших архівних та джерелознавчих пошуків. Загалом для М. Іванишева студії в Берлінському університеті «мали значення не стільки в плані пізнання нового
матеріалу, концепцій та ідей, скільки щодо
ознайомлення з методами та методологією
наукового пошуку». [1, 19] Варто пам’ятати,
що всі лекції у Берліні читалися латинською
та німецькою мовами, а це дало можливість
ученому вдосконалити ще й лінгвістичні навички.
На той час Берлінський університет небезпідставно користувався світовою славою.
Зокрема, юридичний факультет був представлений блискучими ученими: Савіньї викладав римське право, Рьостель – канонічне
право, Гоммейєр – німецьке і торгове право,
Кленце – природне право, Ганс – історію і
філософію права, Ріттер – географію, Раумер
та Ранке – всесвітню історію. На жаль, нам
не вдалося відшукати звіти Миколи Дмитровича про його навчання у Берліні, але,
за свідченнями його першого серйозного
біографа О.В. Романовича-Славатинського, в особистому архіві Іванишева він бачив
конспекти лекцій Гоммейєра з вексельного
та морського права.
Від молодих років М. Іванишев був переконаним слов’янофілом, а тому його дискусії
з так званими західниками не забарилися.
В основі дискусії західників і слов’янофілів
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було різне бачення ролі общини (громади) в
історико-соціальному та правовому процесі.
Саме общину слов’янофіли ставили у центр
свого світогляду, звідки й виникла їхня індивідуалістична теорія природного права.
При цьому «слов’янський світ» виділявся
як окрема спільнота (етнокультурний тип),
протилежна «німецькому світові». Микола
Дмитрович пронесе своє захоплення «общинним феноменом» через всю подальшу
творчість, не відступаючи ні на крок від ідеології слов’янофілів.
У вересні 1837 р. М. Іванішев переїхав з
Берліна до Праги. Отже, «німецьку науку»
він засвоював півтора роки. У Празі увесь
свій час молодий науковець присвячує дослідженню слов’янських старожитностей,
пам’яток права та мови. [5] О.В. РомановичСлаватинський намагався з’ясувати причину такої різкої зміни наукових орієнтацій
дослідника: «Для нас остается открытым
вопрос, что навело Иванишева, ученика
Врангеля и Штенгарта, на такую счастливую мысль? Может быть, тому содействовала та обстановка, какую имела славянская
литература во время пребывания Иванишева в чужих краях, то официальное покровительство, какое оказывал славянской науке
министр Уваров?». [6, 54] Вочевидь, дане
припущення має підстави. Чеська література у 1830–1840-х роках перебувала в зеніті
розквіту. Прага вважалася «слов’янськими
Афінами». Світ захоплювався віднайденим
Вацлавом Ганкою «Краледворським рукописом» (спростування підробки ще належало майбутньому). У 1836 р. вийшли друком
знамениті «Слов’янські старожитності» Павла Йосифа Шафарика. Того ж року побачила світ «Історія Богемії» Франца Палацького. Йостаф Юнг і Владислав Чеменовський
демонстрували багатство слов’янських мов:
перший – через класичний чесько-німецький лексикон, другий – через граматику.
Нові й нові шедеври відшукував в архівах
невтомний творець «слов’янського міфу»
Вацлав Ганка.
Слов’янська ідея запанувала і в урядових колах Російської імперії. Міністр
народної освіти й офіційний творець
доктрини «православ’я –самодержав’я – народність» граф С.С. Уваров зав’язав тісні
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стосунки з чеськими ученими, підтримав
слов’янофілів і мав очевидний намір згуртування слов’янських народів навколо імперії
Романових. [7] Усе це передбачало ґрунтовне вивчення і пропаганду слов’янства.
Не без впливу В. Ганки міністр увів до програми російських університетів викладання слов’янських мов і літератур. Отже, для
підготовки необхідної професури за кордон
були відряджені здібні славісти – Осип Бодянський, Ізмаїл Срезневський, Віктор Григорович, Петро Прейс.
У Празі М. Іванішев буквально занурився в море славістики. Саме ці наукові інте-реси визначили вузьке, але добірне коло його
празького спілкування – це були виключно
вчені-славісти. Першим серед них, справжнім володарем душі молодого вченого став
відомий письменник, політичний діяч, бібліотекар Чеського національного музею Вацлав Ганка. Під його керівництвом Микола
Дмитрович вивчав слов’янську палеографію,
мови й пам’ятки права [8, 137-152]. Відомий
славіст в офіційному звіті засвідчував, що
його підопічний «научился всем славянским
языкам и изучил древние памятники славянского законодательства» [9, 255]. Саме
В. Ганка умовив графа С. Уварова подовжити термін перебування у Празі М. Іванишева як дуже здібного й працездатного співробітника. Можна з упевненістю сказати, що
саме у Празі в молодого ученого остаточно
сформувалася ідея про потребу вивчення
всієї історії слов’янських законодавств для
пояснення давньоруського права, тобто ідея
порівняльної історії слов’янського права.
Раніше цю думку висловлював Ігнатій Данилович, але не реалізував її належним чином [10].
Основний підсумок перебування М. Іванішева в Чехії, як зазначалося, полягав у вивченні низки слов’янських мов та діалектів,
ознайомленні з літературними та юридичними пам’ятками слов’ян, установленні контактів із відомими чеськими славістами. Від
Чехії розпочалася довга дорога науковця по
архівах, нелегкий шлях відкриття невідомих писемних раритетів.
Після повернення із закордонну М. Іванішев мріяв працювати в Університеті Св.
Володимира, який постав у його рідному

Києві, але вакантної посади там не було.
Проте доля усміхнулася молодому вченому. Якраз тоді ректор університету відомий
правник Костянтин Неволін порушив клопотання про призначення на кафедру енциклопедії права і державних установ нового
ад’юнкта, оскільки сам він був переобтяжений і ректорськими, і викладацькими функціями. Отже, 17 листопада 1838 р. Миколу
Дмитровича призначили на цю посаду. Він
мав читати лекційний курс «Установи Російської імперії» та невдовзі скласти іспит на
ступінь доктора. Так розпочалася тридцятилітня служба М. Іванішева в Університеті
Св. Володимира, який мав перший у Російській імперії «чистий» юридичний факультет, де читалися всі дисципліни юридичного
циклу.
О.В. Романович-Славатинський писав:
«Неволин принял под свое покровительство даровитого ад’юнкта и ввел его в свой
интимный профессорский кружок, состоявший в то время из него самого, Богородского, Невицкого и Цветкова. Кружок жил потоварищески, радушно и хлебосольно… То
были простые, не избалованные житейскими благами люди, но люди весьма серьезно
относившиеся к своему делу. Более ученые,
чем салонно воспитанные, они умели, однако же, поддерживать в обществе уважение к
своему высокому званию профессоров императорского университета» [11, 74-75].
Проте Микола Дмитрович мав обмаль
часу для спілкування навіть із колегами і
друзями: він мусив готуватися до докторського іспиту, який охоплював майже всі
юридичні дисципліни і складався авторитетній комісії, а надто самому ректоровіК. Неволіну, про чию прискіпливість ходили легенди. Втім, усі іспити було складено
успішно. Тепер справа була за написанням
наукової праці та її публічним захистом. 31
серпня 1839 р. Микола Дмитрович оголосив
на факультетському засіданні тему своєї докторської дисертації – «О плате за убийство
в древнерусском и других славянских законодательствах в сравнении с германскою
вирою».
Починаючи з 5 вересня 1839 р., М. Іванішев мав читати курс «Закони державного
благоустрою» по шість годин на тиждень
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для другокурсників. Молодим ад’юнктом і
далі опікувався ректор К. Неволін. За його
подання 28 березня 1840 р. міністр народної
освіти граф С. Уваров «за отличную усердную службу» висловив Миколі Дмитровичу
письмову подяку [1, 34].
Докторська дисертація М. Іванішева
базувалася на здобутих під час закордонного наукового відрядження матеріалах. На
початку літа 1840 р. її текст був готовий.
Його прочитали члени юридичного факультету і за пропозицією декана факультету
Орнатського схвалили до захисту. Це дало
право опублікувати дисертацію, що було
обов’язковою умовою для докторантів.
Фактично вперше в російській історико-юридичній літературі М. Іванішев пропонував порівняльно-історичний аналіз вітчизняної та інших європейських правових
систем. При цьому слов’янські пам’ятки він
опрацьовував переважно за віднайденими
ним самим правовими джерелами. Загалом
учений дійшов до висновку, що «между древними славянскими законодательствами находится тесная связь, возникшая из одноплеменности славянских народов, а потому для
объяснения древнего русского права необходимо сравнительное изучение всех прочих
законодательств». В. Андрейцев та В. Короткий обґрунтовано стверджують, що «текст
Іванішева дуже чіткий, логічний, лаконічний
і разом з тим місткий фактичним матеріалом
та науковими ідеями і висновками». [1, 35]
28 липня 1840 р. юридичний факультет Університету Св. Володимира допустив
Миколу Дмитровича до публічного захисту
роботи. На той час подібні події були рідкістю для Києва, й тому на них збиралося чимало публіки – світської та духовної
аристократії. Офіційними опонентами були
призначені професори О. Федотов-Чеховський та С. Богородський. Це був перший
захист докторської дисертації на юридичному факультеті університету. Дисертант
загалом добре обґрунтував свої положення, і його захист був визнаний «совершенно удовлетворительным». Остаточне затвердження М. Іванішева у ступені доктора
російського законодавства відбулося в Петербурзі 10 жовтня 1840 р., і невдовзі він
отримав латиномовний диплом.
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Іще 2 серпня того ж року ректор К. Неволін, не чекаючи офіційного затвердження
Миколи Дмитровича доктором, запропонував Раді університету обрати його ординарним професором кафедри законів державного благоустрою. 14 серпня відбулося таємне
балотування – 10 голосів за і один проти.
Проте граф С. Уваров затвердив молодого
науковця у званні не ординарного, а екстраординарного (тобто виконувача обов’язків)
професора. [1, 36-37] Втім, Неволін не заспокоївся і планував повторити клопотання.
У 1842 р. набрав чинності новий Статут Університету Св. Володимира, за яким
були перезатверджені на нових посадах усі
викладачі, в тому числі М. Іванішев. Фактично протягом чверті століття Микола
Дмитрович викладав закони державного
благоустрою, також тимчасово читав лекції із загальнонародного правознавства. З
останньої дисципліни професор склав власний курс.
Викладання законів державного благоустрою було новим для російських університетів (цей предмет остаточно визнано у
1839 р. та особливо Статутом 1842 р.), тому
Микола Дмитрович мав цілком самостійно
опрацьовувати доволі «сирий матеріал», відповідно систематизувати й комплектувати
закони, складати порівняльні схеми тощо.
[1, 43]
За свідченням О.В. Романовича-Славатинського, програма М. Іванишева містила:
- Вступ (формування основних визначень, категорій та елементів систем давніх
і модерних законодавств світу; визначення
завдання законів державного благоустрою –
збільшення і розширення народного багатства та освіти).
- Закони, що сприяють збільшенню і
розширенню народного багатства:
1. Закони створення народного багатства:
а) закони сільської промисловості;
б) закони обробної промисловості (мануфактури, фабрики, ремесла);
2. Закони обороту народного багатства:
а) торгове законодавство;
б) кредитні законоположення;
в) статути шляхів сполучення, пошт і те66
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леграфів.
- Закони, що сприяють збільшенню та
поширенню народної освіти:
1. Засоби вдосконалення наук та мистецтв.
2. Засоби поширення народної освіти
через видання творів (цензура, літературна
власність, бібліотеки та музеї).
Спочатку всю програму М. Іванішев
викладав на другому курсі, а з 1848 р. – на
третьому. У зв’язку з прийняттям нових законів та реформами (щодо сільської промисловості, кредиту тощо) професор постійно
переглядав і наново опрацьовував свій курс.
[1, 43-44] Наприкінці кожного півріччя він
давав студентам письмові завдання, наприклад: «О купеческих гильдиях в историческом и экономическом отношениях», «История законов о рыбной ловли в России»,
«О цензуре сочинений». Але, як стверджують сучасні дослідники спадщини Миколи
Дмитровича, «вся педагогічна діяльність
Іванишева не виходила за межі встановлених норм. Жодних власних ініціатив, жодних порухів до зацікавлення слухачів своїм
предметом. Лише монотонна праця, що нагадувала поденщину. Було помітно, що сам
професор нудиться обов’язками лектора із
законів державного благоустрою». [1, 45]
Оцінка лекцій професора Іванишева
його слухачами та колегами контраверсійна: по-різному оцінюються також зміст і
форма читання. Щодо змісту, то лекції Михайла Дмитровича, як правило, оцінюються
досить високо. Так, О.В. Романович-Славатинський свідчив: «Курс Иванишева был в
высшей степени толковый и позитивный.
Мы очень любили его за его замечательную
легкость и удобопонятность. Несмотря на
большую массу сложных, разнообразных
и запутанных фактов науки, они были так
распределены и сгруппированы, что усвоились нами без особенного труда. [6, 110]
Професор не лише систематизував
необхідні для лекційного курсу закони у
відповідних ділянках права, а й подавав
розгорнуту схему історичного розвитку законодавства в кожному конкретному питанні. Всі сучасники одностайно твердили,
що історизм лекцій Миколи Дмитровича
був настільки фундаментальним, що пере-

вищував рівень тогочасної правничої думки. Іванишева вважали «более историком,
чем юристом или экономистом». [11, 111] І
справді: економічна та юридична частини
курсу вченого були опрацьовані гірше – тут
не містилося жодних наукових оцінок системи законодавства, лише констатувалися
правові норми. Професор не повідомляв,
наскільки те чи інше законодавство забезпечує зростання народного добробуту й
поширення освіти і як співвідноситься з іншими законами та правами приватних осіб
і суспільних груп. Недостатньо подавалася
необхідна для аргументації статистика. До
того ж незрозумілим видається факт, що започаткований Іванишевим на російському
ґрунті порівняльний метод виявився цілковито відсутнім у його лекційному курсі.
Усі недоліки викладання М. Іванішевим з законів державного благоустрою
О.В. Романович-Славатинський пояснював самою атмосферою, яка панувала тоді
у вищій школі. Оскільки за дотриманням
професорами програм курсів здійснювався суворий нагляд, вони всіляко намагалися уникати теоретизування. Сам Іванішев
звітував: «Для своих лекций я заимствовал
материал из Свода законов Российской империи, из Полного собрания законов, из
журналов, издаваемых Министерством, и
сочинений, издаваемых правительством,
об отдельных предметах государственной
экономии. Ныне действующие постановления я объяснял собственными историческими исследованиями». [11, 113] Безумовно, що ця обставина має враховуватися при
оцінці викладацької діяльності професора.
Втім, попри всі змістові та дидактичні слабини лекційний курс М. Іванишева із законів державного благоустрою був одним із
кращих на юридичному факультеті Університету Св. Володимира. Більше того, подібні курси, що читалися в Петербурзькому
(проф. М. Рождественський), Московському
(проф. В. Лєшков) та Харківському (проф.І. Платонов) університетах, були опрацьовані менш ґрунтовно, ніж у київського вченого. [12, ХІІІ]
Варто звернути увагу і на іншу, позалекційну діяльність М. Іванішева. Від грудня 1849 до червня 1861 р. він був деканом
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поліцеїста відбувалось завдяки досвіду який
він отримав під час наукового закордонного відрядження в Берлінський університет.
Його погляди формувались під впливомФ. Савіньї та Л. Ранке. Таким чином, наслідуючи найкращі західноєвропейські наукові традиції, М. Іванішев підходив до
з’ясування змісту поліцейського права як
господарник, застосовуючи методологію історичної школи.

юридичного факультету, а в березні 1862 р.
його обрали ректором Університету Св. Володимира. Цю посаду він обіймав до 5 лютого 1865 р. [2, 101] Понад 20 років (1843–1865)
Микола Дмитрович працював у Київській
археографічній комісії (Тимчасовій комісії
для розгляду давніх актів). Разом із М. Максимовичем він був одним з її організаторів,
керівником справ, редактором історичних
(від 1845 р.) та юридичних пам’яток, віце-головою комісії (1859–1865 рр.), головним редактором (1861–1863 рр.) [13] Учений брав
участь у кількох археографічних та археологічних експедиціях із розшуку документальних актових джерел та археологічних
пам’яток на території України. [14] Результатом наукового опрацювання знайдених матеріалів стали такі публікації: «Памятники,
изданные Временной комиссией для разбора древних актов» (в 4 т.; 1845–1859); «Архив
Юго-Западной России» (Ч. 1: Акты, относящиеся к истории православной церкви в
Юго-Западной России. К., 1859; та Ч. 2: Постановления дворянских провинциальных
сеймов в Юго-Западной России). У 1849 р. за
його редакцією випущено двотомне видання
«Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни». [15]
За часів ректорства М.Д. Іванишева
було прийнято новий загальноросійський
університетський Статут 1863 р., який надавав університетам ширші права самостійності та автономії. Ректорові довелося
вносити зміни в навчальний процес згідно
з вимогами нового Статуту: було збільшено
кількість кафедр, поліпшено матеріальну
базу бібліотеки, кабінетів, лабораторій. За
новим Статутом кафедра політичної економії та статистики відійшла від історико-філологічного факультету до юридичного, а на
останньому з’явилася спеціальна кафедра
поліцейського права. [16]
У лютому 1865 р. М. Іванішева відрядили до Варшави для роботи в юридичній комісії з підготовки судової реформи в Царстві
Польському. У січні наступного року він став
головою цієї комісії, але у травні 1867 р. професор повернувся до Києва, вийшов у відставку і, усамітнившись, зосередився на науковій роботі.
Становлення М. Іванішева як науковцяÏðàâî.ua ¹ 1, 2015
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АНОТАЦІЯ
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благоустрою (поліцейське право). Автор продовжує відродження поліцейського права шляхом
повернення із забуття наукового спадку у галузі
поліцеїстики.

SUMMARY
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Nikolai Dmitrievich Ivanishev as a scientist of
police law through the prism of his scientiﬁc career,
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ÔÅÄÅËÅØ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ - Ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà
ïðàâà (ì.Õåðñîí)
Енциклопедична та довідкова література визначає цим терміном, як правило:
1) правосуддя; 2) систему судових установ,
їх діяльність із здійснення правосуддя [2].
Значення цього слова застосовується
також і до окремих видів судочинства, наприклад: адміністративна юстиція [3], кримінальна юстиція [4], військова юстиція [5],
ювенальна юстиція [6], конституційна юстиція [7; 8].
Також під юстицією в енциклопедичній
юридичній літературі розуміють систему судових і пов’язаних з їх діяльністю установ.
Крім судів, до цієї системи включають прокуратуру, органи слідства, адвокатуру, нотаріат тощо. Об’єднальними засадами для них
є їх покликання служити торжеству правосуддя, законності і справедливості, забезпеченню прав громадян. Органами управління в галузі юстиції є міністерства юстиції,
які в різних країнах мають свої особливості
щодо структури та повноважень. Спільними
для них є організація роботи відповідних
установ у забезпеченні правосуддя та правопорядку в країні [9].
В іноземних літературних джерелах у
галузі права це поняття деколи розглядається як «управління законом, правом» [10].
Такі погляди спостерігаємо у російського
дослідника Н.С. Єльцова, який дав визначення юстиції як «системи органів, установ,
організацій (адвокатура) і посадових осіб,
уповноважених державою на неупереджене
забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави» [11].

В статье освещены теоретико-методологические проблемы систематизации органов
Министерства юстиции Украины. Особое
внимание уделено структуре органов Министерства юстиции Украины как составной
части системных подходов к организации органов публичной власти.
Ключові слова: система, Міністерство юстиції
України, органи юстиції, система органів юстиції,
публічна влада.

Становлення правової держави обумовлює перманентне та послідовне проведення
в життя принципів законності, що виступають у якості найважливішої передумови забезпечення демократичних відносин, утвердження ідеалів справедливості, гуманізму,
формування високої політичної і правової
культури громадян, створення умов для надійного захисту і реалізації прав і свобод
осіб. Законність – ефективний інструмент
проведених перетворень, опора міцної і дієздатної влади і розвиненої демократії. Особливу роль вона повинна зіграти в умовах
відродження демократичних відносин та
захисту державного суверенітету. Важливу
роль у справі встановлення і забезпечення
законності відіграють органи юстиції.
Змістовий спектр терміна юстиція (лат.
justitia – справедливість, законність, неупередженість від лат. jus – право) варіюється,
як правило, від сукупності, системи судових
установ, судового відомства до діяльності
цих установ, форми судової державної діяльності [1].
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015
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У побутовому спілкуванні, а деколи і в
наукових джерелах, цей термін часто застосовують до системи органів Міністерства
юстиції України – органи юстиції. Так, В.В.
Афанасьев та В.С. Бабкова вважають, що органи юстиції – це система органів виконавчої влади, яку очолює Міністерство юстиції
України [12]. Однак на нашу думку таке пояснення не зовсім правильне, оскільки до
органів юстиції варто відносити і Вищу раду
юстиції, яка не очолюється Міністерством
юстиції України і становить окремий незалежний орган, у якому міністерство представлено лише членом Вищої ради юстиції –
міністром. Тому до органів, які очолюються
Міністерством юстиції України варто застосовувати назву «органи Міністерства юстиції
України».
Назва міністерства і його органів у значній мірі данина традиції, але разом з тим
підкреслює, що їхня діяльність носить юридичний характер.
Органи юстиції покликані проводити
державну політику і здійснювати державне управління у сфері юстиції, координувати діяльність у цій сфері федеральних
органів виконавчої влади. Цим зумовлюється їх роль у державному апараті.
Вони традиційно належать до правозастосовних органів нашої держави. Система органів юстиції за час свого існування
змінювалася залежно від завдань, які покладали на неї.
Історичний відлік становлення та розвитку органів юстиції в Україні варто вести від
створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції Української
Центральної Ради до сучасного центрального органу виконавчої влади України – Міністерства юстиції України з його розвинутою
структурою підрозділів, державних служб,
інститутів та підприємств.
Хоча Конституція України закріплює
тільки найбільш важливі питання організації та діяльності правоохоронних органів,
однак у правовій основі організації та діяльності органів юстиції їй належить чільне
місце [13].
Слід зазначити, що органи юстиції України з моменту їх створення в нашій державі і
до цього часу перебувають у процесі рефор-

мування, яке є складовою частиною загальної адміністративної реформи.
Органи юстиції України є складною та
широкою розгалуженою системою органів
управління, уповноважених здійснювати
державну правову політику. Кожен з них
має відповідний правовий статус, займає
чітко визначене місце в ієрархії та здійснює
певне коло завдань, які є характерними виключно для установ цієї ланки [14]. Проте
варто розмежовувати дві категорії – органи юстиції та органи Міністерства юстиції
України. Перша категорія є значно ширшою та такою, що охоплює в повному обсязі
другу категорію.
На вершині досліджуваної системи стоїть Міністерство юстиції України, яке забезпечує, як центральний орган державної виконавчої влади, управління у галузі юстиції,
під яким В.К. Колпаков розуміє «виконавчорозпорядчу діяльність суб’єктів державного
управління, яка полягає в організаційному
забезпеченні функціонування судів, державного нотаріату, органів запису актів громадянського стану, судово-експертних установ
та організацій адвокатів» [15].
Детальне призначення Міністерства юстиції України виписане у Положенні про
Міністерство юстиції України, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2011 р. № 395/2011 [16].
На думку Н.А. Железняк, Міністерство
юстиції України є не просто центральним
органом виконавчої влади, а таким органом,
який поряд з іншими міністерствами (закордонних справ, оборони, внутрішніх справ,
фінансів) належать до постійно діючої «базової» групи міністерств [17]. І.Ю Онопчук погоджується з висновком дослідниці лише в
тій частині, що «Міністерство юстиції України разом із вищезазначеними міністерствами складає, так би мовити, базис, фундамент
системи центральних органів виконавчої
влади, оскільки конституційні норми, що
характеризуються певною стабільністю, підвищеним рівнем охорони та вищою юридичною силою по відношенню до інших
правових норм, визначають деякі повноваження Міністра юстиції, який, у свою чергу,
очолює відповідне міністерство». У цей же
час з твердженням про «постійнодіючість»
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цього органу виконавчої влади він заперечує, приводячи історичний приклад ліквідації Міністерства юстиції УРСР у період з
1963 по 1970 р., та покладання його функції на юридичну комісію при Раді Міністрів
Української РСР та Верховний Суд УРСР, а
на місцях – на обласні суди [18].
Якщо розглядати Міністерство юстиції
України та її розгалуженні органи у площині теорії організації, нам обов’язково
слід звернутися до теорії систем, саме вона
є в основі теорії організації. І саме термін
«система» використовується у тих випадках,
коли треба охарактеризувати об’єкт, який
досліджується як дещо складне.
На нашу думку, підхід до вивчення реєстраційних органів Міністерства юстиції
України, через вчення про системи, дозволяє уявити їх як функціонування багатьох
взаємопов’язаних складових.
Системність притаманна чи не кожній
категорії, що функціонує у реєстраційних
правовідносинах. Про системи можна говорити в багатьох розуміннях:
- система реєстраційних органів Міністерства юстиції України;
- система нормативно-правових актів
реєстраційної діяльності Міністерства юстиції України;
- система адміністративно-правових
відносин реєстраційної діяльності органів
Міністерства юстиції України;
- система принципів реєстраційної діяльності Міністерства юстиції України;
- система реєстраційних дій;
- система програмного забезпечення
реєстраційної діяльності
- система взаємовідносин посадових
осіб реєстраційних органів Міністерства юстиції України.
Системність являє собою загальну,
невід’ємну властивість матерії, її атрибут.
Будучи характерною рисою матеріальної
дійсності, системність фіксує переваги у світі організованості над хаотичними змінами
[19].
На сьогоднішній день теорія систем,
як специфічна галузь знань, проходить період активної еволюції, багато її дефініцій
ще не набули загальновживаних формулювань. Як стверджує К.О. Сорока, існує
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

понад тридцять визначень системи [20], а
Ю.В.Карташев налічує їх до сорока [21].
В енциклопедії поняття «система» визначається прямим перекладом з грецької мови
(σύστημα) як об’єднання частин. Найбільш
відомі визначення системи такі:
- Система – це множина елементів,
що знаходяться в певних співвідношеннях
і зв’язках один з одним, взаємодіють між
собою, утворюють певну цілісність, як ціле
взаємодіють із навколишнім середовищем.
- Система – це сукупність елементів,
яка має нові властивості, відсутні у кожного
елемента.
- Система – це сукупність засобів вирішення проблеми [20].
О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов під системою розуміють сукупність
об’єктів, розглядувану як єдине ціле. Саме
в такому сенсі говорять про систему виробництва, систему управління економікою,
торговельну систему, систему кровообігу,
обчислювальну систему, систему математичних рівнянь тощо [22].
Ці та інші визначення системи характеризують різні підходи до розгляду систем, аналізу закономірностей їх розвитку та
функціонування. Розрізняють матеріальні й
абстрактні (ідеальні) системи Ознаками системи є безліч складових її елементів, єдність
головної мети для всіх елементів, наявність
зв’язків між ними, цілісність і єдність елементів, наявність структури та ієрархічності,
відносна самостійність і наявність управління цими елементами. Термін «організація»
в одному зі своїх лексичних значень означає
також «систему», але не будь-яку систему, а в
певній мірі впорядковану, організовану [23].
Виступаючи, в принципі, як відокремлене системне утворення, система органів
Міністерства юстиції України, разом з тим
є залежною від інших складових правової системи: юридичної діяльності, правових інститутів. Отже, дослідження системи
органів Міністерства юстиції України, що
здійснюють реєстраційну діяльність, як цілісного утворення, вимагає і дослідження її
зовнішніх зв’язків з іншими підсистемами
правової системи. Саме тому питання про
місце досліджуваної системи в правовій системіі дасть нам можливість більш досконало
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усвідомити роль, яку відіграє і яке місце займає цей правовий комплекс у правовій системі?
Беручи за основу визначення правової
системи, запропонованої Л.А. Луцем, який
розглядає правову систему суспільства як
«цілісну структурно організовану за допомогою юридичних норм стійку взаємодію
суб’єктів права, що забезпечує досягнення належного правопорядку як необхідної
умови функціонування соціальної системи»
[24]. Можна стверджувати, що система органів Міністерства юстиції України є правовою системою, оскільки являє собою цілісну структурно організовану взаємодію
суб’єктів. Ця структурна організація є стійкою та організовується за допомогою норм
права, закріплених у правових актах: Конституції України [13], Законі України «Про
центральні органи виконавчої влади» [25],
Положенні про Міністерство юстиції України [16], Наказі Міністерства юстиції України
8 квітня 2011 №367/к «Про затвердження
структури та чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції»
[26], Наказі Міністерства юстиції України
від 5 лютого 1999 р. № 9/5 «Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління
юстиції та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення)
управління юстиції» [27] тощо.
Уперше у вітчизняному адміністративному праві систему органів юстиції було
встановлено 30 квітня 1998 р. Постановою
Кабінету Міністрів України №592. Крім
цього, абзацом першим пункту 2 цієї Постанови Міністерство юстиції України було
зобов’язано підготувати проект Закону
України «Про органи юстиції» (зазначений
закон Н.В. Желєзняк відносить до категорії
«статутних» [17]), який повинен був закріпити органи Міністерства юстиції України,
як системне утворення, на законодавчому
рівні. Проект зазначеного закону був винесений Народними депутатами України IV
скликання О.В. Задорожнім, О.Р. Абдулліним, С.Г. Осикою на розгляд Верховної
Ради України. Запропонованим проектом

пропонується закріпити існуючі (визначені
Постановою Кабінету Міністрів України№ 592 від 30 квітня 1998 р.) функції Мін’юсту
України та покласти на нього нові, які випливають з міжнародних зобов’язань України: відповідальність за управління пенітенціарною системою, реєстрація фізичних
осіб та реалізація політики з питань громадянства, а також реєстрація прав власності на нерухоме майно, реєстрація суб’єктів
господарювання тощо. Пройшовши в липні
2003 року перше читання, законопроект із
низкою зауважень був скерований на доопрацювання. Однак не дивлячись на усунення недоліків та врахування висновків
Головного науково-експертного управління
Верховної Ради України, а також зауважень
Головного юридичного управління Верховної Ради України, законопроект у продовж
майже дванадцяти років, так і не виносився
на друге читання Верховною Радою України [28]. За цей час політичні цілі та цілі
правового регулювання, які ставились перед законопроектом, істотно змінилися, що
обумовило обставини неможливості прийняття законопроекту у такій редакції, як
застарілого. Більше того, 20 жовтня 2011
р. Постановою Кабінету Міністрів України
від №1109 «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України» Постанова Кабінету Міністрів України №592 від 30 квітня
1998 р. була скасована, у такий спосіб структура органів Міністерства юстиції України
постала за межами правового регулювання,
чим внесено в розуміння компонентного
складу органів Міністерства юстиції України
істотне ускладнення.
Така ситуація вимагає вжиття невідкладних заходів для розробки нового проекту Закону України «Про органи юстиції»
та його прийняття.
Не дивлячись на нормативну невизначеність структури органів Міністерства юстиції України, ми вимушені частково опиратись у нашому дослідженні на структуру,
окреслену Постановою Кабінету Міністрів
України від 30 квітня 1998 р. №592, так
як вона в принципі відображає існуючу на
сьогоднішній день ситуацію. Крім цього,
заслуговує на увагу той факт, що попри від73
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сутність нормативно-правового акту, який
регулює суб’єктний склад системи органів
Міністерства юстиції України, досліджувану
систему можна окреслити із завдань, які покладені на Міністерство юстиції України:
- Міністерство юстиції України;
- урядові органи державного управління, що діють у складі Міністерства юстиції України відповідно до законодавства
України;
- територіальні органи Міністерства
юстиції України: Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні управління юстиції;
Київське, Севастопольське та інші міські
управління юстиції; районні управління юстиції; міжрайонні управління юстиції; міськрайонні управління юстиції; районні у містах управління юстиції.
Як бачимо, органи Міністерства юстиції України – це відносно відокремлена
частина єдиної системи органів державної
влади, яка створюється у визначеному нормами права порядку і здійснює завдання та
функції на підставі державно-владних повноважень, власної компетенції та характеризуються функціональною та організаційною єдністю.
Розглядаючи Міністерство юстиції України як самостійний орган системи органів
юстиції, зауважимо, що його організаційна
структура затверджена Наказом Міністерства юстиції України 8 квітня 2011 р. №367/к
«Про затвердження структури та чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції»:
- Керівництво Міністерства у складі
Міністра юстиції України, Першого заступника Міністра юстиції України, двох Заступників Міністра юстиції України та Заступника Міністра юстиції України з питань
європейської інтеграції [29].
- Служба Міністра – патронатна служба, яка здійснює консультування міністра,
підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує
зв’язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей
та зв’язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення міністра [25];
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- Група помічників першого заступника Міністра;
- Урядовий уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини;
- Прес-служба Міністерства (відділ);
- Департамент взаємодії з органами
влади;
- Департамент конституційного, адміністративного та соціального законодавства;
- Департамент цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань
земельних відносин;
- Департамент судової роботи;
- Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої
діяльності;
- Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;
- Департамент міжнародного права та
співробітництва;
- Департамент нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального засвідчувального органу;
- Департамент кадрової роботи та
державної служби;
- Управління експертного забезпечення правосуддя;
- Департамент організаційного та ресурсного забезпечення;
- Управління бухгалтерського обліку
та звітності;
- Контрольно-ревізійне управління;
- Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи.
Не можна залишити поза увагою очевидний факт розбіжностей, що спостерігаються
внаслідок порівняння структури затвердженої Наказом Мністерства юстиції України 8
квітня 2011 р. №367/к «Про затвердження
структури та чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції»
[26] та розміщеної на офіційному веб-сайті
Міністерства юстиції України (режим доступу http://www.minjust.gov.ua/section/56) [29].
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У статті висвітлено теоретико-методологічні проблеми систематизації органів Міністерства юстиції України. Окрему увагу приділено системним підходам до організації структури органів Міністерства юстиції України як
складової органів публічної влади.

SUMMARY
The article highlights the theoretical and
methodological problems of systematization of the
Ministry of Justice of Ukraine. Particular attention
is paid to the structure of the Ministry of Justice
of Ukraine as a part of a systematic approach to
public authorities.
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Стан дослідження
У сфері протидії злочинності засобами
оперативно-розшукової діяльності методологічні проблеми вивчали такі провідні вчені: А. І. Алексєєв, К. В. Антонов, О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, Д. В. Гребельский,
В. Л. Грохольський, Е. О. Дідоренко,
О. Ф. Долженков, Г. О. Душейко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, М. В. Корнієнко, В. Л. Ортинський, М. О. Погорецький, В. Л. Регульський, Г. Д. Синилов,
О. П. Снігерьов, В. Є. Тарасенко, М. Л. Шелухін, І. Р. Шинкаренко, В. В. Шендрик,
О. О. Юхно та ін. Проте використання методологічних основ оперативно-розшукової
діяльності у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами
потребує удосконалення.

Статья посвящена основам оперативнорозыскной методики выявления и прекращения преступлений, которые совершаются
организованными преступными группами.
Выделены специальные методы, которые
направлены на выявление и расследование
отдельных видов преступлений, которые совершаются организованными преступными
группами, которые непременно должны положительно отразиться на деятельности правоохранительных органов в противодействии
данному виду преступности.
Ключові слова: методологія, методи, организована злочинна група, оперативно-розшукова діяльність.

Постановка проблеми
Специфічність злочинів, які вчиняються
організованими злочинними групами в цілому, та їх окремих кримінальних проявів
полягають не лише в їхніх криміналістичних
особливостях, але й в оперативно-розшуковій методиці виявлення і документування
вказаної злочинної діяльності. Діяльність
правоохоронних органів у боротьбі з сучасною організованою злочинністю значною
мірою може бути адекватною її виявам у випадку чіткого розуміння застосування спеціальних методів пізнання злочинності у цілому, її структури, мети і напрямів діяльності
організованих злочинних груп щодо попередження та припинення злочинів організацією оперативно-розшукової діяльності
(ОРД) в цілому.

Метою даної статті є дослідження методологічних основ оперативно-розшукового
пізнання і протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами.
Виклад основного
матеріалу дослідження
Необхідно зазначити, що методологія
узагальнює практику соціологічного дослідження та індивідуальних видів наукової
та практичної діяльності. До загальнонаукових принципів дослідження, що ґрунтуються на філософських засад методології
та логіки науки, належать такі: системність
(розкриття цілісності об’єкта як системи і
створення єдиної цілісної картини); єдність
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теорії і практики (пояснювальний принцип наукового пізнання та завдання соціології на практиці); детермінізм (визнання
об’єктивності закономірного взаємозв’язку
та взаємообумовленості явищ); єдність теоретичного та емпіричного (цілісність структури дослідження, практична перевірка пізнавальних проблем) [1, с. 451].
Фахівці в області оперативно-розшукової діяльності Б. І. Бараненко та Е. О. Дідоренко під методологією в теорії ОРД визначають як комплекс процедур і робочого
інструментарію, який повинен забезпечити
отримання достовірного емпіричного матеріалу про злочинну діяльність, його первинну обробку та інтерпретацію з метою в
подальшому застосування спеціальних сил і
засобів впливу[2, с. 7–8].
Своєрідність
оперативно-розшукової
діяльності у протидії злочинам, що вчиняються організованими групами, зокрема,
виявляється в декількох напрямах. Відтак
можна виокремити:
– методику дослідчого оперативно-розшукового збирання і накопичення розвідувальної інформації про злочини, що
вчиняються організованими злочинними
групами;
– методику оперативно-розшукового та
слідчого документування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.
Обидві методики можуть бути загальні
для виявлення і припинення злочинів, що
вчинені організованими злочинними групами, а також спеціальні, які спрямовані на
виявлення і розслідування окремих видів
злочинів, що вчиняються організованими
злочинними групами.
На наше переконання, до завдань методики боротьби зі злочинами, що вчиняються організованими злочинними групами,
входить не лише власне розслідування цих
злочинів, але й створення умов для припинення функціонування таких груп. В іншому разі здійснювана в кримінальному порядку боротьба буде неефективною, бо викриті
й покарані окремі члени таких злочинних
груп зазвичай без зусиль замінюються іншими, і організована злочинна група продовжує свою протиправну діяльність. Тому
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без припинення існування організованої
злочинної групи завдання оперативно-розшукової діяльності не може вважатися виконаним. Отже, завдання повного припинення діяльності організованої злочинної групи
вирішується і оперативно-розшуковими, і
слідчими засобами і, як правило, в рамках
реалізації відповідних методик оперативнорозшукового документування та досудового
розслідування таких злочинів.
Так, уточнюючи змістовно-пізнавальний
аспект діяльності оперативних підрозділів
ОВС, ми повинні, перш за все, акцентувати увагу на питаннях виявлення і вивчення закономірностей утворення фактичних
даних про злочини, що вчиняються організованими злочинними групами. Нагадаємо,
що пошук, отримання і фіксація цих даних
– основні завдання оперативно-розшукової
діяльності (ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).
У теорії ОРД уперше комплексно питання методології розглянули 1973 р.
А. І. Алексєєв і Г. Д. Сінілов. Основну увагу
вони приділили висвітленню методологічного значення матеріалістичної діалектики
та історичного матеріалізму для теорії ОРД,
а також застосуванню в цій області загальнонаукових методів пізнання. Неабиякий
внесок у розроблення питань методології
теорії ОРД зробив Д. В. Гребельский. У монографії, присвяченій теоретичним основам
і організаційно-правовим проблемам ОРД
(1974 р.), вчений підкреслив багатоаспектність завдань, що вирішуються у межах
здійснення ОРД [3, с. 101].
У зв’язку з цим, підкреслено правомірність і ефективність застосування теорією
ОРД наукових методів пізнання, розроблених в інших галузях наукових знань (кримінології, педагогіці, психології, соціології,
теорії управління та ін.). У науковій роботі вказується на необхідність поєднання і
комплексного застосування найрізноманітніших методів наукового пізнання, насамперед:
– змістовних методів, що передбачають
порівняно неопосередкований аналіз фактів, даних спостереження, досвіду, а також
шляхом абстракції, аналізу і синтезу обґрунтування теоретичних висновків (спо78
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стереження, порівняння, експеримент,
інтерв’ювання та анкетування, дослідження
документів і т. ін.);
– формалізованих методів, обмовлених
завданнями абстрагування, логічного виведення і визначення нових понять і сформульованих (моделювання, оперативно-економічний аналіз, побудова структурних схем
тощо);
– методів теоретичного аналізу і синтезу,
що характеризуються теоретичним розглядом предмета, завдань дослідження, застосування логіки і вірогідних результатів дослідження.
У методах реалізуються методологічні
принципи або їх окремі аспекти. Це виражає
субординаційний характер взаємозв’язків
між методологією й методами (К. Д. Петряєв). Методологія – це наука, вчення про методи (В. С. Зеленецький та ін.). Методологія не охоплює методи, а перетворює їх на
предмет дослідження. Метод є предметом
інтерпретації в методології (Г. І. Гигринов).
Поділяючи такий підхід до співвідношення
методу й методології, висловлено думку, що
«включення методів у методологію призводить до змішування предмета дослідження
з отриманим знанням про нього, з теорією,
що розкриває його сутність, найважливіші характеристики» (О. П. Шейтулін). Під
методологією слід розуміти не сукупність
методів і не вчення про них, а діяльність
людини, спрямовану на розроблення програм, планів, схем, систем, методів, форм,
засобів, знарядь та ін., що дозволяють цілеспрямовано та ефективно теоретично
викласти і практично перетворити світи(О. Н. Авер’янов). Методологію визначають
і як систему прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється пізнання права,
дослідження правових явищ і формування
відповідного наукового знання. Одночасно
методологія забезпечує і внутрішні потреби
вироблення загальних умов і правил застосування методів дослідження для отримання належного результату (О. В. Гриненко)
[1, с. 451].
Методологію науки ОРД слід розглядати як інтегральне явище, що об’єднує низку компонентів: світогляд і фундаментальну
загальнотеоретичну концепцію, загальні

філософські закони й категорії, загальні та
окремі наукові методи. Її не можна зводити
лише до однієї з таких складових, зокрема
до методу або вчення про методи, оскільки
за її межами залишаться інші компоненти.
Методологічну роль у теорії ОРД виконують не лише закони, поняття й категорії
філософії, але й міждисциплінарні, загальнонаукові поняття (наприклад, категорія,
інтерпретація, дефініція, метод, принцип,
форма, зміст тощо). Сучасний рівень розвитку науки ОРД свідчить про те, що аж
ніяк не всі її загальнотеоретичні положення
ґрунтуються на філософському трактуванні
речей, явищ і процесів, але це не нівелює
їхню методологічну роль для теорії ОРД.
Наука ОРД розробляє із загальнотеоретичними положеннями, що мають гносеологічне значення, загальнонаукові та окремі методи, що застосовуються для дослідження її
специфічних об’єктів пізнання. З погляду
на те, що філософія об’єднує лише загальні
методи пізнання, вона не тотожна поняттю
методології, що охоплює не лише загальні,
але і загальнонаукові та окремі методи, водночас містить й інші компоненти.
Співвідношення методології науки ОРД
й методу можна відобразити як діалектичний зв’язок цілого і частини, системи та елементу, загального й окремого. Кожний метод – це лише частина, елемент, окреслений
в цілісній системі загальнонаукової методології ОРД. Досліджуючи співвідношення
методології науки ОРД й методу, слід також
зауважити, що ОРД – наука прикладна.
Діалектичний метод наукового пізнання
– діалектичний матеріалізм слугує основою
застосування загальнонаукових методів дослідження.
У дослідженні діяльності організованих
злочинних груп необхідно застосовувати загальнонаукові методи логічної обробки матеріалів; історико-логічний; математичний
і статистичний;соціологічні; психологічні та
соціально-психологічні; системно-структурний; моделювання; теоретико-експериментальний; програмно-цільовий.
Метод логічної обробки матеріалів оперативно-розшукової теорії і практики (аналіз, синтез, індукція, порівняння від конкретного до абстрактного і від абстрактного
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до конкретного) – найважливіший і надійніший методологічний інструментарій теорії
ОРД.
Під час вивчення правових основ і питань нормативно-правового регулювання
ОРД він виступає засобом логіко-семантичного аналізу, сприяє виявленню прогалин у
системі правового регулювання ОРД, розробленню рекомендацій щодо усунення
суперечностей та інших недоліків, подальшому удосконаленню системи правового
регулювання діяльності ОРД у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами.
Історико-логічний метод, під час застосування якого генетичний аналіз явищ, що
вивчаються, і процесів у сфері ОРД відображає логіку їх розвитку, розкриває їхній зміст
у вигляді послідовного поглиблення наших
знань щодо виникнення та організації правової протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами.
Математичний і статистичний методи
застосовуються в ОРД під час вивчення та
оцінки оперативної обстановки, отримання й обробки інформації про стан злочинності, для узагальнення матеріалів оперативно-розшукової практики і спеціальних
наукових досліджень. Вони ґрунтуються
на матеріалах кримінальної й оперативнослужбової статистики, яка може розглядатися як узагальнені відомості соціального,
кримінологічного та організаційно-тактичного характеру, отримані правоохоронними
органами шляхом ужиття постійних заходів
за єдиною системою показників.
За допомогою статистичних матеріалів
здійснюється збір, аналіз і оцінка кількісних даних про стан злочинності та результати ОРД оперативних підрозділів з метою
отримання інформації про функціонування
й ефективність цих підрозділів у протидії
злочинам, що вчиняються організованими
злочинними групами.
Соціологічні методи дослідження застосовуються в ОРД доволі широко, особливо
під час вивчення оперативної обстановки та
її співвідношення з кримінологічною. Дані
кримінологічних досліджень є основою інформаційного забезпечення роботи оперативних підрозділів, а окремі аспекти криміÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

нологічної характеристики особи злочинців
становлять обов’язкову складову оперативно-тактичної характеристики групової злочинності.
Психологічні та соціально-психологічні
методи дослідження виконують значну роль
у теорії ОРД, оскільки пов’язані з функціонуванням оперативно-розшукових підрозділів, де державні службовці свідомо,
цілеспрямовано ініціюють правові, організаційні та оперативно-тактичні взаємини
між собою і з негласними співробітниками,
потерпілими, обвинуваченими, свідками та
іншими громадянами, залученими у сферу
оперативно-розшукової діяльності.
Застосування системного підходу в аналізі ОРД дозволяє розглянути таку діяльність
і з позиції теорії управління, виокремити в
ОРД структурно-функціональні підсистеми, вивчити їх взаємозв’язки, визначити їх
оптимальне співвідношення і перспективи
подальшого вдосконалення, проаналізували рівні ОРД, відтак окреслити шляхи раціональної організації застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів у
протидії злочинам.
Методика виявлення і припинення злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, визначає закономірності,
пов’язані з: 1) цілями та об’єктом злочинних посягань. Злочинною метою будь-якої
організованої злочинної групи є отримання незаконних надприбутків, що визначає
вибір безпосередніх об’єктів злочинного
посягання: валюти, цінних паперів, коштовностей, промислової сировини, зброї,
наркотичних засобів, новітніх технологій
та ін.; 2) формуванням злочинних груп, їхньою внутрішньою організацією; 3) специфікою функціонування злочинних груп:
суворою конспірацією, наявністю механізму регенерації (відновлення) функцій і кадрового складу окремих ланок на випадок
їхньої втрати, наприклад у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;4) властивими організованій злочинній групі (як специфічній системі) високим ступенем організації та системою забезпечення
безпеки, прагненням до розширення сфер
діяльності, наявністю певної ідеології, використанням засобів і методів захисту від
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державного і суспільного контролю тощо.
Ці закономірності впливають на елементи
оперативно-розшукової характеристики організованої злочинної діяльності, до яких
належать: предмет злочинного посягання;
обстановка вчинення злочинів і злочинна
діяльність; способи підготовки, вчинення і
приховування злочинів; механізм (технологія) злочинної діяльності; криміналістичний
тип організованої злочинної групи; функціональні ролі та характер зв’язків між членами групи; дані щодо особистих властивостей членів організованої злочинної групи.
В основі кримінальної діяльності організованих злочинних груп, насамперед, лежать
економічні відносини корисливого і корисливо-насильницького характеру, котрі
визначають предмет кримінального інтересу і, відповідно, зазіхання: гроші (зокрема
валюта), цінні папери, дорогоцінні камені
та ювелірні вироби; сировина, цінні промислові вироби, зокрема військова техніка;
антикваріат; наркотичні засоби і психотропні речовини; земельні ділянки, будинки і
будівлі; вироби підприємства; дорогі товари масового користування тощо. Водночас
предметом зазіхання є й інтелектуальні
цінності: провідні технології, комп’ютерні
програми, комп’ютерна інформація і т. ін.,
а також посади з широкими повноваженнями в органах державної влади та правоохоронних структурах. Способи вчинення
злочинів членами організованих злочинних
груп різноманітні. Для оперативно-розшукової характеристики організованої злочинної діяльності суттєве значення має спосіб
учинення тяжких злочинів, що залежить
від спрямованості злочинної групи. Способи вчинення корисливо-насильницьких
злочинів характеризуються жорстокістю,
цинізмом, нахабністю і зухвалістю. Часто
такі злочини вчиняються на очах населення, представників влади і правоохоронних
органів із використанням зброї, вибухових
пристроїв і речовин, супроводжуються захопленням заручників і знущанням над ними.
Якщо спосіб учинення злочину характеризує його якісний бік, то механізм злочинної діяльності – «технологію», яка містить
тимчасовий і динамічний зв’язок окремих
етапів, обставин, факторів підготовки, вчи-

нення та приховування злочинів і їх слідів,
що дають змогу відтворити картину їх учинення.
Методика протидії такій злочинності ґрунтується на оперативно-розшуковій
характеристиці організованих злочинних
груп і до уваги беруться такі обставини: у
групі в цілому доступні такі способи вчинення злочинів, які не може використати
злочинець-одинак; члени організованої групи психологічно підтримують один одного, відтак кожен почуває себе у групі більш
упевнено, а це, у свою чергу, зумовлює відомий феномен – рішення, що ухвалюється
колективно, більш відчайдушні порівняно з
індивідуальними, бо відповідальність за наслідки несе не одна людина – вона розподіляється між усіма членами групи; злочинну
діяльність групи може бути легко розширено і у часі (не обов’язково всі члени групи
діють водночас), і у просторі (члени групи
мають можливість діяти самостійно у різних
місцях); в організованій групі зростає можливість приховування вчинених злочинів
та їх слідів, захисту її членів від правоохоронних органів, а також надання допомоги
заарештованим співучасникам і членам їх сімей. Важливою особливістю функціонування організованої злочинної групи є те, що
поки вона вдало чинить злочини і залишається поза полем зору досудового слідства,
тенденції згуртованості її членів мають перевагу. Але у випадку виникнення небезпеки викриття та притягнення її членів до
кримінальної відповідальності виникає тенденція до роз’єднання групи: проявляються приховані й виникають нові конфлікти і
суперечності; значно зростає напруженість
у взаєминах членів групи. Це зумовлено
тим, що, морально деградувавши ще задовго до викриття групи, її учасники не мають
моральних обов’язків навіть один перед одним. Означені обставини роблять процес
виявлення й розслідування злочинів, що
вчиняються організованими злочинними
групами, складним, однак не таким вже й
безперспективним, оскільки навіть у високоорганізованих групах є слабкі ланки, зумовлені прихованою боротьбою за владу,
підвищенням рівня доходів злочинних прибутків, функціонально ієрархічним стано81
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена основам оперативнорозшукової методики виявлення і припинення
злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Виокремлено спеціальні методи, які спрямовані на виявлення і розслідування окремих видів злочинів, що вчиняються
організованими злочинними групами, які неодмінно мають позитивно відбитися на діяльності правоохоронних органів у протидії даному
виду злочинності.

SUMMARY
The article is sanctiﬁed to bases of оперативнорозшукової methodology of exposure and stopping
of crimes that is accomplished by the organized
criminal groups. The special methods, that is sent to
the exposure investigation of separate types of crimes,
that is accomplished by the organized criminal
groups that certainly must positively affect activity
of law enforcement authorities in counteraction to
this type of criminality, are distinguished.
потрібно обирати таку систему оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, яка б забезпечувала
стратегічну і тактичну перевагу підрозділів
ОВС, попереджувала можливі заходи здійснення протидії розслідуванню. Для цього
важливо якомога швидше з’ясувати чисельність, структуру цієї групи, визначити ролі,
які виконують у ній затримані злочинці, їх
типологічні риси, виявити можливі типи лідерів, передбачити корумповані зв’язки та
активно використати цю інформацію для
оперативно-розшукового прогнозування.

вищем у групі тощо, виявлення і використання яких має велике значення з огляду
на викриття кожного члена організованої
злочинної групи та його кримінальної діяльності у повному обсязі. По-перше, кримінальне провадження про групові злочини
переважно багатоепізодне, тому ці злочини
розслідуються, як правило, бригадами слідчо-оперативних груп (слідчих, оперативних
працівників, спеціалістів криміналістів та
ін.), що зумовлено значним зростанням трудомісткості розслідування групового злочину. Вона пов’язана з тим, що до кримінальної відповідальності притягається не одна,
а декілька осіб, що обумовлює необхідність
одночасного проведення значної кількості
організаційних і слідчих дій (наприклад, затримання та обшук декількох співучасників,
допит підозрюваних і свідків, провадження
інших слідчих (розшукових) дій за їх участю, складання відповідної кількості процесуальних актів, організації оперативного супроводу процесу розслідування від початку
до завершення.

Література
1. Міжнародна поліцейська енциклопедія : [у 10 т.] / відп. ред. : В. В. Коваленко,
Є. М. Моісєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – Т. 6. Оперативно-розшукова діяльність
поліції (міліції). – К. : Атіка, 2009. – 1128 с.
2. Бараненко Б. И. Методология теории
и практики ОРД в современных условиях:
проблемы и перспективы : монография /
Б. И. Бараненко, Э. А. Дидоренко ; [под ред.
Э. В. Виленской]. – Л. : РИО ЛАВД МВД
Украины, 2004. – 264 с.
3.
Оперативно-розыскная
деятельность : ученик / [под ред. К. К. Горяинова,
В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. :
ИНФРА, 2004. – 848 с.

Висновки
Методика протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами, повинна бути наступальною, тобто
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го досудового розслідування, так і у формі
дистанційного судового провадження. При
чому під час досудового розслідування у режимі відеоконференцзв’язку допускається
проведення трьох процесуальних дій: допиту, впізнання осіб чи речей та опитування
(ст. 232), тоді, як у судовому провадженні
кількість та види таких дій не обмежуються
(ст. 336).
Запровадження дистанційного кримінального провадження, безумовно, є новелою чинного кримінально-процесуального
законодавства, а тому потребує ґрунтовного
наукового дослідження, що диктується потребою удосконалення системи забезпечення конституційних прав, свобод та законних
інтересів кожного учасника кримінального
провадження, їх захисту від неправомірних
дій органів досудового розслідування та постановлення справедливого, законного і
обґрунтованого рішення суду. З огляду на
це студіювання питань ефективного проведення процесуальних дій у режимі відео- чи
телефонної конференції та використання їх
результатів у доказуванні є надзвичайно актуальним.

В статье, в соответствии с положениями
Конституции и УПК Украины, раскрываются проблемные вопросы использования в доказывании результатов дистанционного уголовного производства. Акцентируется внимание
на тактических гарантиях обеспечения доказательственной силы процессуальных источников, полученных следователем в результате
проведения дистанционного допроса, опознания и опрашивания.
Ключові слова: впізнання, дистанційне кримінальне провадження, доказування, докази, допит,
опитування, прокурор, слідчий, суд.

Постановка проблеми
Кримінальним процесуальним кодексом
(далі – КПК) України, прийнятим у 2012
році, передбачене проведення кримінального провадження у режимі відеоконференції. Підстави та процесуальний порядок
такого провадження зазначені у статтях:
232 («Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового
розслідування»), 336 («Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під
час судового провадження»), 351 («Допит
обвинуваченого»), 354 («Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка
чи потерпілого»), 567 («Допит за запитом
компетентного органу іноземної держави
шляхом проведення відео- або телефонної
конференції») КПК України. Таким чином,
у Кодексі закріплені засади здійснення дистанційного кримінального провадження,
яке може чинитися як у формі дистанційно-

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Дослідження проблем проведення дистанційного кримінального провадження
було предметом уваги вчених: Андрусенка С. А., Ахтирської Н. М., Волеводза А. Г.,
Скворцова Р. І., Суміна С. А. та інших. У
свою чергу питання удосконалення інсти83
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туту кримінально-процесуального доказування досліджували: Гродзинський М. М.,
Грошевий Ю. М., Доронін І. М., Лобойко Л. М., Пашин С. А., Погорецький М. А.,
Прохоров Ю. Б., Стахівський С. М., Строгович М. С., Трусов А. І., Тугарова О. К., Фойницький І. Я., Шейфер С. А., Шумило М. Є.
та інші науковці. Втім, з урахуванням динамічних змін у кримінальному процесуальному законодавстві та запроваджених новел,
питання ефективного використання у доказуванні результатів дистанційного кримінального провадження потребує комплексного дослідження.

чим буде поставлена під сумнів можливість
винесення судом справедливого вироку.
Може скластися й інша ситуація, коли доказів визнається достатньо лише для встановлення деяких обставин кримінального
провадження, які входять до предмета доказування, та бракує, щоб стати підґрунтям
достовірного знання про наявність всіх інших, визначених у ст. 91 КПК України. Тому
при провадженні досудового розслідування
проблемним було та залишається питання
унеможливлення, чи зведення до мінімуму,
певних негативних чинників, які можуть
виникати через помилки, що вчиняються
під час збирання доказів та впливають на
інститут доказування. Варто зауважити, що
для збирання доказів у режимі дистанційного провадження кількість таких помилок
може збільшитися через специфіку його
здійснення, а саме – через відсутність безпосереднього контакту слідчого, прокурора або судді із учасником процесу у режимі
«віч-на-віч». І хоча у ч. 3 ст. 232 КПК України передбачені вимоги до засобів та технологій дистанційної комунікації: забезпечення належної якості зображення і звуку, а
також інформаційної безпеки, – все ж вони
не замінять процедури «живого» спілкування. Адже вчені-психологи зауважують, що
спілкування між людьми поділяється на
вербальне (словесне) та невербальне (безсловесне). При цьому підкреслюється, що
завдяки невербальному спілкуванню можна отримати від співрозмовника 60–80%
інформації, зокрема спостерігаючи за рухами м’язів його обличчя, виразом обличчя,
очами, рухами частин тіла, жестами, зміною
просторової дистанції, реакцією шкіри (почервонінням, пітливістю), позою, поставою,
зовнішнім виглядом (одягом, зачіскою, косметикою, аксесуарами), якістю голосу (діапазоном, тональністю та темпом, ритмом,
висотою звуку, мовною паузою), проявами
емоцій (сміху, плачу, зітханнями, кашлем,
плесканням), тактильними засобами спілкування (потискання рук, обійми, поцілунки,
поплескування по плечах тощо), ольфакторними засобами спілкування (приємні
або неприємні запахи навколишнього світу, природні й штучні запахи людини)[2, с. 5-6].

Метою статті є дослідження найбільш
актуальних питань ефективного використання у доказуванні результатів дистанційного кримінального провадження.
Виклад основного матеріалу
Як зауважувалося раніше, дистанційне
кримінальне провадження може здійснюватися у двох формах: дистанційного досудового розслідування та дистанційного
судового провадження. При чому характерною рисою цих двох форм, яка їх і різнить, є спрямованість проведення відео- чи
телефонних конференцій. Якщо у стадії досудового розслідування такі конференції
проводяться задля збирання доказів, то під
час судового розгляду їх основним призначенням є перевірка зібраного доказового
матеріалу. При чому, відповідно до ч. 1 ст.
89 КПК України, питання допустимості доказів вирішується виключно судом.
Враховуючи пізнавальний та стадійний
характер доказування, слід констатувати,
що, як окрема форма пізнання, доказування у кримінальному провадженні має відбуватися у напрямку накопичення інформації, а саме доказів. У свою чергу, як свідчить
практика кримінального провадження,
не завжди одержаних доказів є достатньо
для прийняття тих чи інших процесуальних рішень. Зібрані під час провадження
досудового розслідування, вони можуть
визнаватися належними, допустимими та
достовірними за своїм змістом, і в той же
час їх кількість може бути недостатньою
для визнання кінцевої тези доказування,
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Вчені переконують, що підґрунтям для
довірливого спілкування є лише контакт із
людиною у форматі віч-на-віч. Залежно від
того, як співрозмовник дивиться на вас, яка
тривалість його погляду і як довго він може
втримати ваш погляд, можна зрозуміти
його ставлення до наданої ним же інформації. Окрім того, підкреслюється, що під час
спілкування між співбесідниками їх погляд
повинен зустрічатися близько 60–70% від
усього часу спілкування задля того, щоб виник довірливий характер відносин, котрий,
у свою чергу, здатен привести до позитивних наслідків в обміні інформації [3, с. 53].
Сучасні методики психоаналізу за умови
належної професійної підготовки, дозволяють слідчому викрити неправду, встановити її мотиви, своєчасно скоригувати хід
слідчої дії, досягти достовірних результатів.
Тому технічні можливості телефонної або
відеоконференцій повинні гарантувати підтримання режиму спілкування на такому ж
високому рівні, який притаманний і для безпосереднього спілкування. Ці невербальні
компоненти спілкування під час допитів, які
притаманні для класичного способу проведення цієї слідчої дії, повинні забезпечуватися належною якістю зображення і звуку.
Водночас, окрім гарантій технічного характеру, існують й інші гарантії, призначені забезпечувати належну доказову перспективу
результатів проведення дистанційного кримінального провадження. Такі гарантії розроблені вченими-криміналістами.
Слід наголосити, що однією із важливих
проблем, із якою стикаються слідчі при провадженні досудового розслідування, є зміна
первинних правдивих показань суб’єктами
кримінального провадження на неправдиві
(чи, навіть, відмова від них у суді). Завадити
цьому здатне широке використання наукових напрацювань, вироблених криміналістичною тактикою.
Варто зазначити, що на зміну показань
суб’єктів, залучених до сфери кримінального судочинства, впливають суб’єктивні
та об’єктивні чинники. Метою такої зміни,
зазвичай, вважається зацікавленість особи у процесі та результатах розслідування,
Зокрема, особа може бути зацікавленою в
уникненні або пом’якшені покарання, отри-

манні матеріальної чи іншої вигоди, приховуванні особистих обставин життя, помсті
будь-кому, завоюванні злочинного авторитету тощо.
Причинами зміни показань можуть бути:
схилення недобросовісним захисником до
відмови від первинних свідчень; «консультації» зі «знаючими особами» в ізоляторі
тимчасового утримання; підкуп або залякування потерпілого, свідка, підозрюваного та
обвинуваченого тощо.
Зміна первинних показань, за своїм проявом, є активною поведінкою. З її допомогою особа намагається підірвати довіру до
раніше наданих свідчень. Разом із тим, зміна правдивих показань на неправдиві має й
юридичне значення, адже від неї може залежати доля окремого кримінального провадження. Якщо слідчий на таку поведінку
невзмозі більш-менш активно вплинути,
за винятком роз’яснення обов’язку давати
правдиві показання, то враховувати, прогнозувати та попереджати її він зобов’язаний.
Проявом такого попередження є застосування під час досудового розслідування
системи заходів, спрямованих на забезпечення доказової сили саме первинних показань, навіть якщо у суді, в подальшому,
будуть надані зовсім протилежні свідчення.
Метою їх застосування є недопущення виникнення у судді чи суду будь-яких сумнівів
щодо правдивості первинних свідчень особи та надання негативної оцінки зміненим
новим свідченням.
Заходами, що здатні забезпечити стабільну доказовість первинних показань, наданих у режимі відео- чи телефонної конференції (за умови, що особа у суді відмовиться
від них та надасть неправдиві) є:
1) неухильне дотримання процесуальної
форми під час допиту, впізнання чи опитування;
2) максимальна деталізація свідчень у
протоколі, складеному за результатами проведення процесуальної дії дистанційно;
3) проведення допитів із демонстрацією
інших показань, речових доказів, документів та висновків експерта;
4) використання образотворчих можливостей особи, котра допитується (для процедури допиту), долучивши, у подальшому,
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відповідні малюнки чи креслення до матеріалів провадження;
5) аудіо- або відеозапис запис дистанційної процедури проведення допиту, впізнання чи опитування;
6) підтвердження викладених у протоколі даних іншими процесуальними джерелами.
Щодо неухильного дотримання процесуальної форми під час допиту, впізнання
чи опитування. Одержані показання будуть
мати доказове значення лише за умови проведення допитів, впізнання чи опитування
та оформлення протоколів, згідно із вимогами норм Конституції та КПК України. Під
час дистанційного провадження, передусім,
слід неухильно керуватися вимогами ст. ст.
62, 64 та 129 Конституції України, в яких
чітко визначається що: обвинувачення не
може ґрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також припущеннях; конституційні права й свободи людини
й громадянина не можуть бути обмежені,
крім випадків, передбачених Конституцією
України; законність визнається принципом
судочинства.
З огляду на законодавчі положення слід
наголосити, що слідчий, під час дистанційних: допиту, впізнання або опитування особи, – не має права застосовувати незаконні
прийоми психічного характеру. Такими
прийомами можуть бути погрози, що знайшли свій вираз у різноманітних формах
залякування, обіцянок спричинення лиха
(наприклад: залякування помістити до психіатричної лікарні; погрози арештом близьких родичів чи знищенням домашніх тварин; свого роду «обіцянки» спровадити до
камери, де співкамерниками до особи буде
застосовано фізичну розправу тощо).
Неприпустимим є також застосування
заходів незаконного фізичного впливу. І
хоча дистанційний характер проведення
процесуальних дій усуває можливість застосування безпосередньо слідчим до особи фізичних дій із спричиненням болю або
шкоди здоров’ю (нанесення ударів по голові, чи іншим частинам тіла, тортури тощо),
використання фізичного тиску все ж таки
може відбутися у різних місцях перебування особи, зокрема в ізоляторі тимчасового
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утримання, під час транспортування до місця проведення процесуальної дії, або у цьому самому ж місці – із боку осіб, які забезпечують трансляцію дистанційного заходу
(тобто, так зване знущання «на прохання»
слідчого).
Щодо максимальної деталізації свідчень
у протоколі, складеному за результатами
дистанційного проведення процесуальної
дії. Тактичний прийом деталізації показань
полягає у наступному: за допомогою уточнюючих запитань з’ясовується така кількість
подробиць, яка у подальшому, при зміні
свідчень, робить непорушною тезу – «особа,
якій відомі деталі події злочину є, щонайменше, причетною до самого злочину» (для
неї є притаманною «злочинна обізнаність»).
Зокрема, до таких подробиць можуть належати: особливості власної поведінки особи
та поведінки співучасників під час скоєння
злочину; деталі місцезнаходження предмету
злочину до, під час та після його вчинення;
розміщення та специфічні риси предметів,
речей та слідів злочину на місці події тощо.
Задля конкретизації показань вважається
за доцільне ставити під час допиту питання,
котрі б допомогли особі згадати певні обставини, а також проводити допити, впізнання
чи опитування на місці події [4. c. 73].
Протилежним явищем злочинної обізнаності є незнання особою певних обставин злочину, яке не може мати місце у разі
її участі в тих чи інших подіях. Така необізнаність можлива у випадку самонаклепу.
Характер відповідних свідчень та їх причини мають бути ретельно закріплені під час
першого допиту, із тим, щоб звести нанівець
наступні дії по їх дискредитації. Цікавий
приклад деталізації показань наведений у
криміналістичній літературі. У провадженні
про розбійний напад необхідно було встановити – хто із семи обвинувачених наніс
смертельні ножові поранення потерпілому.
Спочатку кожний із них заявляв, що про
поранення їм нічого невідомо. Після деякого часу наймолодший із обвинувачених,
– неповнолітній І., – заявив, що ножові поранення нанесенні ним. Але на запитання
слідчого про розташування ран, спрямованість та кількість ударів І. відповісти не зміг.
Виникло припущення, що його умовив чи
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змусив узяти вину на себе справжній вбивця. Задля перевірки цієї версії слідчий по
черзі викликав на допит інших співучасників та кожному оголошував, що І. «зізнався».
У зв’язку із цим він звертався з проханням
до обвинувачених уточнити попередні показання. П’ятеро заявили, що не бачили, як
І. наніс поранення, і лише один К. підтвердив цю обставину. Через таку заяву слідчий
поставив К. кілька запитань щодо кількості
ударів, їх спрямованості тощо, на які не зміг
надати відповіді І. Відповіді К. співпали із
висновками судово-медичної експертизи.
Так вірно та детально їх міг надати лише
той, хто сам вчинив відповідний злочин.
Таким чином, відповіді обвинуваченого К.
стали результатом його злочинної обізнаності, а І. – необізнаності. Даними подальшого розслідуванням це було підтверджено[4. с. 106-107].
Щодо проведення допитів із демонстрацією інших показань, речових доказів, документів та висновків експерта. Основне завдання процесуальних дій із пред’явленням
інших процесуальних джерел доказування
зводиться до забезпечення більш повної деталізації первинних показань. Максимальна
деталізація досягається постановкою уточнюючих запитань щодо того чи іншого речового доказу або документа. Аналіз слідчої
практики свідчить – пред’явлення процесуальних джерел вимагає спеціальної підготовки, яка полягає в їх попередньому огляді
слідчим, дослідженні спеціалістами (експертами), впізнанні потерпілими, свідками, а інколи й самими підозрюваними чи обвинуваченими. Слід наголосити на закономірності
здійснення пред’явлення доказів, відзначеної криміналістами: «чим більше доказів,
тим вище ймовірність подолання поведінки
особи, спрямованої на демонстрацію неправди» [5, с. 29]. Окрім того позитивного
результату пред’явлення досягає лише тоді,
коли джерела, які демонструються, за власним змістом не суперечать одне одному, або
хоча це і відбувається, то певні розбіжності
пояснюються мотивованими свідченнями
особи.
Щодо використання образотворчих
можливостей особи, яка бере участь у процесуальній дії. Таке використання полягає,

зокрема, у пропозиції підтвердити свої свідчення власноручним зображенням схем місця події та розташуванні на них предметів
обстановки; визначенні місцезнаходження кожного учасника події; по можливості
схематичному відображенні слідів злочину,
які міг залишити злочинець; встановленні
шляхів прибуття на місце події та шляхів
відходу кожного учасника. Особі слід запропонувати схематично виконати зображення
предметів злочину, їх найбільш характерні
деталі, а також засоби злочину та технічні
пристрої, що використовувалися злочинцем, властиві їм прикмети. Даний прийом
є доцільним під час допитів тих осіб, які
володіють елементарними навичками малювання. Виконані схеми, плани, зліпки та
малюнки, які пояснюють зміст протоколу
процесуальної дії, мають бути зафіксовані
слідчим за допомогою відео- чи фотоносія
інформації а, в подальшому, безпосередньо
додані до матеріалів провадження (ст. 105
КПК України).
Щодо запису процедури допиту, впізнання чи опитування дії на аудіо- або відеоплівку. Використання аудіо- чи відеозапису
під час процесуальної дії також є надійним
засобом спростування у майбутньому аргументів підозрюваного чи обвинуваченого
щодо фальсифікації протоколів з його участю. З метою попередження звинувачень
з боку недобросовісного захисника щодо
можливого порушення загальних правил
проведення процесуальної дії, всі такі дії за
участю захисника також слід записувати на
аудіо- чи відеоплівку [1, c. 330].
Щодо підтвердження викладених даних іншими процесуальними джерелами.
Об’єктивність показань свідка, потерпілого
та підозрюваного можуть підтверджуватися
результатами інших процесуальних дій, а
також висновками експерта. Такі дії та експертизи мають бути похідними від першого
допиту. Під час співставлення їх результатів
не повинно бути ніяких відмінностей або
суперечностей. Належна кількість похідних
джерел доказів, котрі одержані на підставі
першого допиту підозрюваного та обвинуваченого, здатна компенсувати подальше
нівелювання особою у суді своїх первинних
правдивих свідчень.
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SUMMARY
In the article, in accordance with the provisions
of the Constitution and the criminal procedure
code of Ukraine, reveals the problematic issues of
use in proving the results of the remote criminal
proceedings. The focus is on tactical safeguards
ensure that the probative value of procedural
sources received by the investigator as a result of
remote interrogation, identiﬁcation, and polling.

АНОТАЦІЯ
У статті, з урахуванням положень Конституції та КПК України, розкриваються
проблемні питання використання у доказуванні результатів дистанційного кримінального
провадження. Наголошується на тактичних
гарантіях забезпечення доказової сили процесуальних джерел, отриманих слідчим внаслідок
здійснення дистанційного допиту, впізнання
та опитування.

не виконання його завдань, відображених у
ст. 2 КПК України.
Висновки
КПК України містить низку положень,
завдяки яким урегульовується процедура
проведення процесуальних дій у режимі телефонної або відеоконференції. Ці положення утворюють систему юридичних гарантій
використання у доказуванні результатів дистанційного провадження. Водночас, окрім
юридичних, існують ще й відповідні гарантії
технічного та тактичного характеру. Застосування під час дистанційного провадження системи тактичних гарантій доказування здатне попередити загрози, пов’язаних
із можливою зміною показань потерпілим,
свідком, підозрюваним чи обвинуваченим
у судових стадіях провадження. Тим самим
тактичні засоби забезпечення доказування
здатні підвищити ефективність кримінального провадження та уможливлюють успіш-
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собою юридичних норм1 і, у свою чергу, є
складовою принципу верховенства права.
Особливої гостроти ці проблеми набувають, коли мова йде про кримінально-правове регулювання відносин у сфері господарювання. Як пише А.Е. Жалінський, у побутовій свідомості, а також у багатьох працях
юристів економіка розглядається виключно
як заражена криміналом сфера соціальної
діяльності. У результаті відбувається певна
деформація завдань кримінального права,
збільшується корупційність окремих кримінально-правових рішень, гальмується інноваційна активність суб’єктів економіки та
розвиток економічних інститутів [3].
Протягом 2001 – 2011 років включно
зміни до Розділу VII КК України були внесені 24 законами2, які значною мірою стосувалися уточнення кримінально-правового

Статья посвящена анализу тенденций
криминализации в сфере экономической преступности на протяжении первого десятилетия действия нового Уголовного кодекса Украины. Доказывается, что многочисленные
изменения действующего законодательства
стали причиной снижения уровня его согласованности. Сделан вывод о том, что одним
из ключевых факторов криминализации в
данном сегменте выступили стандарты, закрепленные в документах международного характера.
Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, злочини у сфері господарської діяльності.

Аналіз розвитку кримінального законодавства свідчить про очевидні вади системного характеру, притаманні цьому процесу.
Підтримуємо В.О. Навроцького в тому, що
середньострокові тенденції розвитку вітчизняного кримінального права включають:
нестабільність; кількісне зростання обсягу
кримінального закону при фактично незмінній законодавчій криміналізації; зниження
якості кримінального закону; вибіркове застосування кримінального закону; зниження ролі кримінально-правової доктрини у
розвитку законодавства та правозастосуванні [1].
Усе це не сприяє приведенню норм
кримінального права у відповідність до
принципу законності кримінального права,
який, серед іншого, передбачає й наявність
чітких, недвозначних та узгоджених між

1

Можливо, це дозволить і запобігти появі законодавчих перешкод для правильного відмежовування різних за природою правопорушень, про наявність яких зазначала Л.П. Брич у публікації про так
звані “антикорупційні законопроекти” [2].
2
Закони України від 17.01.2002 № 2953-III, від
16.01.2003 № 430-IV, від 03.04.2003 № 669-IV, від
22.05.2003 № 850-IV, від 10.07.2003 № 1098-IV, від
16.12.2004 № 2252-IV, від 06.07.2005 № 2734-IV, від
17.11.2005 № 3108-IV, від 09.02.2006 № 3423-IV, від
23.02.2006 № 3480-IV, від 24.05.2007 № 1071-V, від
31.05.2007 № 1111-V, від 15.04.2008 № 270-VI, від
25.12.2008 № 801-VI, від 18.05.2010 № 2258-VI, від
08.07.2010 № 2457-VI, від 08.07.2010 № 2464-VI, від
02.12.2010 № 2735-VI, від 02.12.2010 № 2756-VI, від
22.12.2010 № 2852-VI, від 21.04.2011 № 3267-VI, від
22.04.2011 № 3306-VI, від 22.09.2011 № 3795-VI, від
15.11.2011 № 4025-VI.
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регулювання в цій сфері з урахуванням міжнародно-правових факторів3.

Розглянемо більш детально окремі сумнівні риси цих законодавчих новел. Так, Законом України №3267 від 21.04.2011 року
Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 2221 “Маніпулювання на фондовому ринку”. Суб’єктом права законодавчої ініціативи в даному випадку виступив
Уряд, попередньо офіційно задекларувавши
плани “забезпечити удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії ле-

3

2002 рік. КК доповнено статтею 203-1 «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх
виробництва».
2003 рік. У новій редакції викладено статті 198 «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом», 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»,
частину першу статті 306; кодекс доповнено статтею
209-1 «Умисне порушення вимог законодавства про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом». Статті 176
«Порушення авторського права і суміжних прав»,
177 «Порушення прав на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію»
і 229 «Незаконне використання знака для товарів і
послуг, фірмового найменування, кваліфікованого
зазначення походження товару» викладені в новій
редакції. Статтю 228 «Примушування до антиконкурентних узгоджених дій» викладено в новій редакції.
Статтю 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,
одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи
контрольних марок» викладено в новій редакції.
2004 рік. У статті 231 назву викладено в новій редакції: «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю», в абзаці першому після слів «що становлять комерційну» доповнено словами «або банківську»; слова «(комерційне
шпигунство)» виключені; у статті 232 назву статті
викладено в новій редакції: «Розголошення комерційної або банківської таємниці», абзац перший після слів «Умисне розголошення комерційної» доповнено словами «або банківської».
2005 рік. Статтю 203-1 викладено в новій
редакції:»Незаконний обіг дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх
виробництва». КК доповнено статтею 212-1 «Ухилення
від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування».
2006 рік. У статтях 176, 177 та 229 змінені визначення кваліфікуючих ознак у вигляді матеріальної
шкоди. КК доповнено статтею 232-1 «Розголошення або використання неоприлюдненої інформації
про емітента або його цінні папери».
2007 рік. В абзаці першому частини першої статті
201 слова «радіоактивних або вибухових речовин»
замінено словами «вибухових речовин, радіоактивних матеріалів». Спеціальна конфіскація у статтях
176, 177 та 229 доповнена такими діями як «знищення» відповідних предметів.
2008 рік. Закон «про гуманізацію» – у статтях 200,
207, 210, 211, 215 та 228 лібералізовані санкції, до
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

статей 212, 218, 219, 220, 222 внесені редакційні зміни, диспозиція частини першої статті 221 викладена в новій редакції. Частина друга статті 202 викладена в новій редакції, Кодекс доповнено статтями
223-1 «Підроблення документів, які подаються для
реєстрації випуску цінних паперів», 223-2 «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних
цінних паперів», 232-2 «Приховування інформації
про діяльність емітента», стаття 223 «Розміщення
цінних паперів без реєстрації їх випуску» та 232-1
«Незаконне використання інсайдерської інформації» викладені в новій редакції.
2010 рік. Пункт 1 примітки до статті 209, та стаття
209-1 викладені в новій редакції, в абзаці першому частини першої статті 209 слова «чи укладення
угоди» замінено словами «чи правочину». Назви та
диспозиції частин перших статей 210 «Нецільове
використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без
встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» та 211 «Видання нормативно-правових
актів, що зменшують надходження бюджету або
збільшують витрати бюджету всупереч закону», викладені в новій редакції.
Стаття 212-1 «Ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» викладена в новій редакції.
Стаття 227 «Умисне введення в обіг на ринку України
(випуск на ринок України) небезпечної продукції» викладена в новій редакції. Частину четверту статті 212
викладено в новій редакції. Кодекс доповнено статтею 203-2 « Зайняття гральним бізнесом».
2011 рік. Кодекс доповнено статтею 222-1 «Маніпулювання на фондовому ринку». У статті 232-1 відбулися численні зміни, фактично її викладено в новій
редакції. У частині першій статті 222 слова «громадянином-підприємцем або громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта
господарської діяльності» виключено. «Нова гуманізація» – стаття 201 викладена в новій редакції, у
статтях 200, 203-1, 203-2, 204, 205, 206, 209, 209-1,
212, 212-1, 213, 216, 219, 222, 222-1, 223-1, 223-2,
224,227, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 лібералізовані санкції, статті 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217,
218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 і 235 із Кодексу
виключено.
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галізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом криміналізації маніпулювання на фондовому ринку та посилення покарання за незаконне використання інсайдерської інформації з віднесенням таких дій до
категорії предикатних злочинів” [4].
Мотивація такого кроку полягала в тому,
що “в Україні існує кримінальна відповідальність за незаконне використання інсайдерської інформації, однак кримінальної
відповідальності за маніпулювання на фондовому ринку, що вважається своєрідним
«правилом хорошого тону» на закордонних
майданчиках, у нас немає. А це – одна з вимог FATF» [5]. Це (з посиланням на Варшавську конвенцію) підтверджує й зміст Пояснювальної записки до відповідного законопроекту реєстр. №8274 [6].
У Висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради
України щодо зазначеного законопроекту,
окрім загальних зауважень щодо відсутності
підстав для криміналізації маніпулювання
на фондовому ринку, міститься й пункт про
те, що “використання цілої низки розмитих
оціночних понять, які згідно з положеннями законопроекту складатимуть об’єктивну
сторону такого злочину, як маніпулювання
на фондовому ринку, є неприпустимим”.
Саме по собі існування бланкетних норм
у тексті КК, хоча й піддається критиці [7],
проте видається неминучим. Втім, і в цьому
випадку чітке визначення законодавцем заборонених видів поведінки не лише сприяє
підвищенню ефективності кримінального
закону [8], але й є передумовою дотримання
принципу законності кримінального права.
Аналіз опису ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого новою
ст. 2221 КК, у цьому контексті дає підстави стверджувати, що принаймні спосіб визначення такої ознаки, як діяння, ризикує
спричинити низку проблем у процесі застосування норми. Стаття 2221 КК описує діяння наступним чином: дії, що мають ознаки
маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного
регулювання ринку цінних паперів.
З цього приводу варто зазначити, що,
по-перше, Варшавська конвенція у Додатку

серед інших злочинів називає “маніпулювання ринком”. Оскільки це словосполучення йде у зв’язці з незаконним діями з інсайдерською інформацією, можна припустити,
що мається на увазі саме поведінка на ринку
цінних паперів. Але який конкретний зміст
Конвенція вкладає в поняття “маніпулювання ринком” – невідомо. Тому з формальної
точки зору виконанням вимог Конвенції
можна вважати криміналізацію будь-якого
діяння, яке у національному законодавстві
має назву “маніпулювання ринком”. Подруге, зі змісту кримінально-правової норми
випливає, що діяння як ознака складу злочину, полягає у дії, що містить ознаки іншого діяння, а саме ознаки маніпулювання на
фондовій біржі. При цьому, варто звернути
увагу на термінологічний “різнобій”. Назва ст. 2221 КК та статті 101 Закону України
“Про державне регулювання ринку цінних
паперів” викладені як “маніпулювання на
фондовому ринку”, у той час, коли у диспозиції норми КК йде мова про “ознаки маніпулювання на фондовій біржі4”, а в тексті
самої ст. 101 закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів – про “маніпулювання цінами на фондовому ринку”.
За умови чіткого дотримання принципу законності кримінального права маємо
зробити висновок про відсутність у законодавстві визначення забороненої форми поведінки, а саме маніпулювання на фондовій
біржі, тобто про неможливість з’ясування
точного змісту кримінально-правової норми. Втім, досвід вітчизняної практики застосування законодавства дає підстави
припустити, що для правозастосувача такі
“дрібниці” значення, на жаль, не матимуть
і “маніпулювання на фондові біржі” визначатиметься через “маніпулювання цінами
на фондовому ринку”. Але і в цьому випадку
є питання. Так, невідомо, які “ознаки маніпулювання на фондовій біржі” має на увазі
законодавець, скільки їх достатньо для кваліфікації дії як злочину.
Отже, очевидно, що навіть за умови припущення можливості доведення ознак даного складу злочину (що виглядає досить мало4

До речі, вираз “маніпулювання на фондовій біржі”
з’явився під час доопрацювання проекту на друге
читання.
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ймовірним), сама законодавча конструкція,
що використана, не відповідає усталеним
прийомам законодавчої техніки та принципам криміналізації.
Інший приклад. У 2006 році Законом
України №3480 Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 2321, яка за визначений період встигла зазнати двох змін
(у 2008 та 2011 роках), а фактично – двічі
була викладена в новій редакції. Очевидно,
що така динаміка у законодавчому викладенні норми КК викликана відносною новизною сфери правового регулювання фондових ринків для правової традиції України, в тому числі для системи кримінальної
юстиції, яка методом “спроб та помилок”
намагається віднайти оптимальний обсяг
кримінально-правової репресії, достатній
для забезпечення режиму законності у вказаній сфері.
Норма в редакції 2008 року була піддана обґрунтованій критиці, незважаючи на
те, що сам факт вдосконалення КК у цьому напрямку був позитивним кроком. Так,
П.М. Коваленко, аналізуючи здатність кримінального законодавства України (станом
до доповнення у 2006 році КК спеціальною
нормою) протидіяти шахрайствам на фінансових ринках у біржовій торгівлі, зазначав:
чинним кримінальним законодавством передбачена кримінальна відповідальність
тільки за незаконне отримання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231 КК України), а також за розголошення комерційної таємниці
(ст. 232 КК України). Але, у зв’язку з тим, що
згідно з Господарським кодексом України
прийнятого 16 січня 2003 р. в ст. 36 “...склад
і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб’єктом господарювання відповідно до
закону”, використати статті кримінального
законодавства для захисту прав інвесторів
у випадках торгівлі на “інсайдерській” інформації неможливо, тому що інформацію,
яка може підірвати рівність можливостей
між інвесторами та їхню довіру до ринку
при здійсненні фінансових угод з цінними
паперами, що провадяться на біржах, держава має охороняти у будь-якому випадку,
незалежно від бажання чи власної думки
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суб’єкта господарювання, незалежно від бажання чи власної думки керівника підприємства [9].
Стаття 2321 КК у редакції 2011 року суттєво змінила правові підстави протидії незаконному використанню інсайдерської
інформації, втім, зосередимося лише на одному з аспектів, а саме: на питанні приводів
до введення покарання у виді позбавлення
волі за відповідні дії, в контексті рекомендації Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням коштів (FATF). Слід
зауважити, що ст. 2321 у редакції 2006 року
передбачала покарання у виді позбавлення
волі на строк до трьох років. Законом №801
від 25.12.2008 року таке покарання, як позбавлення волі, було вилучено із санкційст. 2321. Кабінетом Міністрів України цей
крок обґрунтовувався наступним чином: «…
Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» законодавчо запроваджено
введення поняття «інсайдер» та «інсайдерська інформація», внесено зміни до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності за
розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його
цінні папери. Але зазначена норма передбачає санкцію лише у вигляді обмеження волі
особи, яка винна у використанні інформації.
Така санкція є занадто жорсткою і в той же
час не містить матеріальної складової санкції до особи, яка фактично є винною в економічному злочині та заподіяла матеріальну
шкоду інвесторам. Виходячи із зазначеного, існує потреба у введенні матеріальної
складової кримінальної відповідальності за
використання інсайдерської інформації на
фондовому ринку» [10].
Не «помітивши» другий, більш жорсткий, вид покарання у санкції ст. 2321 КК,
Уряд навіть стосовно обмеження волі висловився досить однозначно: санкція є занадто
суворою. Але Законом №3306 від 22.04.2011
року позбавлення волі знову було включено
до складу санкції незаконного використання інсайдерської інформації. У Пояснювальній записці до законопроекту реєстр. №7330
(майбутнього Закону №3306) Уряд зазначає
щодо першої редакції ст. 2321 КК наступне:
«У травні 2006 року набув чинності Закон
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України «Про цінні папери та фондовий ринок». Цим законом ... внесено зміни до Кримінального кодексу України з метою встановлення кримінальної відповідальності за
розголошення або використання не оприлюдненої інформації про емітента або його
цінні папери, що відповідає переліку предикатних злочинів, наведеному в 40 рекомендаціях FATF».
Далі йдеться про недосконалість чинного на той момент законодавства, у тому числі й кримінального, але жодного слова про
необхідність посилення санкцій у ст. 2321
КК. Втім, про те, що повернення покарання у вигляді позбавлення волі до санкціїст. 2321 КК було обумовлено вимогами FATF,
свідчать як коментарі експертного середовища [11], так і офіційні документи, наприклад, схвалена Розпорядженням КМУ від
9.03.2011 року №190-р «Стратегія розвитку
системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
на період до 2015 року», а також Пояснювальна записка до поданого Урядом законопроекту щодо криміналізації маніпулювання на фондовому ринку (реєстр. №7330).
Стратегія прямо зазначає про необхідність «посилення покарання за незаконне
використання інсайдерської інформації з
віднесенням таких дій до категорії предикатних злочинів» відповідно до положень
Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 2005 р.
У КК України так звані предикатні злочини визначаються у п. 1 примітки до ст. 209.
Для віднесення злочину до предикатних достатньо, зокрема, наявності у складі відповідної норми покарання у виді позбавлення
волі, незалежно від його строку.
Саме тому Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності виступив проти передбачених проектом реєстр. №7330 суттєвих змін до КК,
запропонувавши обмежитися поверненням
позбавлення волі до санкції ст. 2321 КК5.

Нарешті, Закон України №4025-IV від
15.11.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення
у сфері господарської діяльності», поза всіма
сумнівами, суттєвим чином трансформував
зміст механізму кримінально-правового регулювання в Україні. Очевидно, що наукове
осмислення цих новацій триватиме ще довго, адже на стадії парламентського розгляду
відповідний законопроект перебував лише
протягом семи тижнів6.
Цікаво, що необхідність прийняття Закону №4025 була обумовлена наступним:
«надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність господарюючих суб’єктів
передбачені положеннями Конвенції Ради Європи
про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Варшава, 2005), ратифікованої
Законом України від 17.11.2010, а також з огляду
на рекомендації FATF щодо механізмів протидії
легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом,
достатньо внесення до Кримінального кодексу
України однієї невеликої зміни. А саме – доповнення чинних санкцій у статті 2321 Кримінального
кодексу України позбавленням волі на мінімально можливий строк у контексті примітки до статті
209 Кримінального кодексу України автоматично
включає незаконне використання інсайдерської
інформації до переліку так званих “предикатних”
злочинів відносно відмивання злочинних коштів.
Цим самим Україна повністю виконає рекомендації
наших міжнародних партнерів.
У свою чергу, запропоновані проектом зміни до
положень КК України та Кодексу України про адміністративні правопорушення не обґрунтовані
жодним чином. Звертаємо Вашу увагу, що в даному
випадку Комітет повністю підтримує зауваження до
законопроекту, що надійшли від Головного науково-експертного та Головного юридичного управлінь Апарату Верховної Ради України.
Відтак, Комітет пропонує в межах розгляду законопроекту реєстр. №7330 обмежитися внесенням до
Кримінального кодексу України “точкової” зміни
з метою врахування рекомендацій FATF (доповнення санкцій статті 2321)” (Лист Комітету Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності вих. № 04-19/3-774 від
18.04.2011 р.)
6
Очевидно, що при такому законодавчому темпі важко забезпечити відповідність кримінальної
правотворчості визначенню Н.Б. Алієва: «тривалий процес розробки кримінально-правових норм,
який завершується зміною або прийняттям нових
кримінальних законів» [12].

5 Комітет, зокрема, зауважив: “У процесі аналізу даного законопроекту Комітетом з’ясовано, що, зважаючи на взяті Україною міжнародні зобов’язання,
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створює істотні перешкоди для реалізації
конституційно закріпленого права громадян на зайняття підприємницькою діяльністю». При цьому, створюючи умови для
зменшення інтенсивності переслідування
осіб за низку правопорушень у кримінальному порядку, держава не зазначає, яким
чином це позначиться на стані забезпечення прав інших осіб. Так, статті 202, 203,
207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223,
225, 226, 228, 234 і 235 КК було виключено
з тексту Кримінального кодексу. На думку
С.Д. Шапченка, який жорстко розкритикував інші аспекти законопроекту, «два основні напрями гуманізації відповідальності
за злочини у сфері господарської діяльності,
що пропонуються законопроектом №9221
на рівні Особливої частини КК, — декриміналізація і пом’якшення караності — загалом видаються прийнятними» [13].
Проте, на нашу думку, окремі деталі
«декриміналізаційного» процесу видаються
сумнівними з точки зору принципу гуманізму кримінального права (в аспекті захисту кримінальним правом прав та свобод
людини). Наприклад, недотримання вимог
щодо подальшого використання приватизованого об’єкта чи інших обов’язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими
нормативно-правовими актами, було переведено із розряду злочинів (ст. 235 КК) до
числа адміністративних правопорушень(ст. 16614 КУпАП).
Криміналізацію слід оцінювати не лише
у межах дихотомії злочин/незлочинна поведінка. Суттєвої різниці результатам цього
процесу додає кримінально-процесуальне
законодавство, законодавство про оперативно-розшукову діяльність та інше. Наприклад, рівень кримінально-правової репресії
відносно тяжких та особливо тяжких злочинів визначається не лише самим фактом
визнання відповідних діянь злочинними
та встановлення жорстких мір покарання.
Свою роль відіграє неможливість звільнення від кримінальної відповідальності або від
покарання. Похідними наслідками цього
є сильний репресивний тиск на особу, що
підозрюється чи обвинувачується у скоєнні
злочину, з боку органів досудового слідства
(у першу чергу, загрозою взяття під варту),
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органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність (загрозою проведення
оперативно-розшукових заходів), що обмежують конституційні права людини.
До прийняття закону №4025 основною
тенденцією, на жаль, залишалося посилення репресивного тиску. Відбувалося це як
за рахунок включення до КК нових статей,
так і шляхом внесення змін до норм, що вже
були у його складі.
Здебільшого, ці зміни стосувалися питань, які знаходяться в зоні уваги різного
роду міжнародних гравців (порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем
зчитування, експорт, імпорт обладнання
чи сировини для їх виробництва, операції
з інсайдерською інформацією, маніпуляції
на фондовому ринку) або були ініційовані
органами державної влади (примушування
до антиконкурентних узгоджених дій, незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,
одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок, відповідальність за ухилення від сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, порушення на ринку
цінних паперів).
Єдиним, мабуть, прикладом, коли широкий суспільний резонанс призвів до криміналізації діяння, можна назвати визнання
злочином зайняття гральним бізнесом у
2010 році.
Після прийняття закону №4025 у відповідному розділі КК залишилося 28 складів
злочинів, які охороняють відносини у відповідних сферах господарської діяльності7.
7

Зокрема, сфери обігу грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної лотереї; контрабанди
окремих груп предметів; обігу дисків для лазерних
систем, обладнання та сировини для їх виробництва; зайняття гральним бізнесом; обігу підакцизних товарів;
фіктивного підприємництва; протидії законній господарській діяльності; легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; використання бюджетних коштів; ухиленні від
сплати обов’язкових платежів; операцій з металобрухтом; обігу марок акцизного збору; банкрутства;
шахрайства з фінансовими ресурсами; операцій на
фондовому ринку; обігу небезпечної продукції; використання знаків для товарів чи послуг; охорони
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КК України має своїм завданням правове
забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського
порядку та громадської безпеки, довкілля,
конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки
людства, а також запобігання злочинам.
З урахуванням цього, цілком очевидно,
що далеко не всі із цих злочинів порушують
перелічені об’єкти кримінально-правової
охорони. Але, на жаль, держава все ще продовжує сприймати кримінальний закон як
засіб, що може суттєво вплинути на економічні відносини, не бажаючи регулювати цю
сферу іншими способами.
Натомість, окремі новітні прояви економічної діяльності, на думку вчених, потребують інших форм та засобів криміналізації.
Так, О.Г. Кальман вважає, що аналіз застосування чинного КК України щодо протидії незаконному рейдерству показав низьку
ефективність норм, і тому необхідність і нагальність розробки додаткових заходів кримінально-правового характеру щодо протидії незаконному захопленню підприємств
є актуальною вимогою сьогодення. Автор
вважає, що криміналізація цього діяння як
окремого складу злочину дозволить відокремити незаконне рейдерство від багатьох
інших складів злочинів проти власності, у
сфері господарської діяльності, що мають
значно менший ступінь суспільної небезпечності [14].
Отже, виходячи із п. 21 частини першої
статті 92 Конституції України («виключно
законами України встановлюються: ... 21)
організація і порядок діяльності Верховної
Ради України») нам видається доцільним
розробити та прийняти Закон України “Про
порядок внесення змін або доповнень до
Кримінального кодексу України” (або, можливо, спеціальний розділ у Загальній частині КК), яким чітко (і максимально детально) визначити вимоги до законопроектів у
сфері кримінального права, передбачивши
обов’язкове проведення кримінологічних
досліджень, аналізу практики застосування
чинних норм та моделювання потенційних

шляхів вирішення проблем конкуренції
тощо8.
Вважаємо, що наступні дослідження у
цій сфері мають бути присвячені механізмам адекватної (і такої, що відбувалася б у
розумні строки) гармонізації національного
законодавства з нормами міжнародних угод.
Інакше недоліки кримінально-правової законотворчості, витрати криміналізації
можуть привести до двох протилежних, але
однаково небажаних наслідків: наявності
прогалин у кримінальній караності або, навпаки, до її надмірності [15], що й відбувається сьогодні у сфері криміналізації та декриміналізації окремих видів поведінки у
сфері економіки.
І очевидно, актуальність визначення зваженого підходу до криміналізації «економічних» злочинів не зменшуватиметься, адже,
як правильно стверджує В. Мойсик, діяльність окремих суб’єктів господарської діяльності інколи спрямовується, на жаль, не
на задоволення зростаючих потреб суспільства, а на особисте збагачення, яке є незаконним, як правило, бо досягається шляхом
порушення прав і законних інтересів інших
учасників господарської діяльності [16].
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SUMMARY
The Article dedicated to analysis of
criminalization trends in the sphere of commercial
crime during the ﬁrst decade of new Criminal
code of Ukraine implementing. It is opined, that
multiple amendments to the current legislation
caused decline of its consistency. It is also concluded
that internationally accepted standards played key
role and one of major factors of criminalization.
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ÁÀÍÄÓÐÊÀ ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ êðèì³íîëîã³¿ Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ìàéîð ì³ë³ö³¿
посягає на життя людини, при крадіжці на
майно, гроші, цінні папери, при вчиненні
хуліганства на громадський порядок і т. ін.
Можна стверджувати, що предмет злочину є матеріальним вираженням об`єкта
злочинного посягання.
Предмет злочину це є те, на що безпосередньо спрямоване кримінальне посягання
(напр. шляхи сполучення, засоби зв`язку і
т.п. при диверсії)[1].
В.Я. Тацій до предмету злочину відносить тільки певні речі, а не будь-які цінності,
а оскільки предметом злочину можуть виступати лише певні речі, він завжди є речовою
(матеріальною) ознакою злочину. В описі
того чи іншого злочину найчастіше вказується саме на певні речі, точніше, на їх ознаки та властивості. Наприклад, у законодавстві серед ознак злочинів, відповідальність
за які передбачені ст. 185-187 Кримінального кодексу України (крадіжка, грабіж та розбій), зазначається, що предметом злочину є
тільки майно. Оскільки, як вважає В.Я. Тацій, предметом злочину можуть виступати
лише певні речі, які називаються в законі,
то предмет злочину є необхідною ознакою
складу злочину. Та за ст. 246 КК, предметом
незаконної порубки лісу може бути тільки
ліс на корені [2].
Але аналіз чинного кримінального законодавства в частині ознак предмета злочину свідчить, що ті чи інші речі й цінності
найчастіше виділяються законодавцем як
предмет з урахуванням особливого правового режиму, пов`язаного з їх корисним або

В статье уделено внимание проблеме определения предмета преступления против детей. Проведен анализ состояния совершения
преступлений как против детей, так и при
их участии. Исследованы понятия предмета
преступления, его признаков и места в составе преступления.
Ключові слова: дитина; злочин; кримінально –
правовий захист; предмет злочину; склад злочину.

У світлі останніх подій у нашій країні,
кримінально – правовий захист прав та свобод дитини є необхідною складовою для
подальшого розвитку правової, соціальної
держави. Звичайно, що для чіткої та результативної дії механізму кримінально –
правового захисту, необхідний міцний теоретичний фундамент. Саме тому виникає
необхідність дослідження та вдосконалення
питання предмету злочинів проти дітей.
Даною темою займалися такі вчені, як: О.М. Бандурка, Б.С. Нікіфоров,
М.І.Мельник, А.А. Музика, І.Я. Козаченко,
О.М. Трайнін та інші.
Предмет злочину характерний не для
кожного кримінального провадження, а наявний лише тоді, коли злочинне посягання
пов`язане з впливом, дією на матеріальний
предмет зовнішнього світу чи на інтелектуальну цінність. Під предметом злочину розуміють речі чи інші предмети зовнішнього
світу, а також інтелектуальні цінності, впливаючи на які, злочинець посягає на об`єкт
злочину і вчиняє тим самим кримінальнокаране діяння. Так, при вбивстві злочинець
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шкідливими властивостями, а також його
соціального призначення. Так у злочині,
передбаченому ст. 387 (розголошення даних досудового слідства або дізнання) КК
України предметом злочину буде інформація обмеженого користування, а предметом
злочину в ст. 231 КК – незаконне збирання
з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, буде комерційна таємниця. Фізична недоторканість
дитини є предметом злочинів, передбачених низкою норм Кримінального кодексу
України.
Предмет злочину є важливою ознакою
кримінального правопорушення при його
кваліфікації як злочинного діяння взагалі,
особливої ролі він набуває при визначенні
змісту злочину проти неповнолітніх та за
участю неповнолітніх. Необхідно чітко розмежовувати злочини проти неповнолітнього і злочин, у якому неповнолітній виступає
потерпілим.
«Злочин, у якому потерпілим виступає
неповнолітній, може бути охарактеризований з кримінологічної точки зору як будьяке реально вчинене суспільно небезпечне
діяння, у результаті якого неповнолітньому
причинена фізична, майнова або моральна
шкода, а також з позицій кримінального
права як діяння, законодавчо визначений
склад якого передбачає неповноліття потерпілого в якості однієї з ознак, прицьому воно може бути вказано у якості ознаки
основного або кваліфікованого складу злочину. Співвідношення злочинів проти неповнолітнього і злочинів, у яких він виступає як потерпілий, доцільно розглядати як
співвідношення частини і цілого: у всякому
злочині проти неповнолітнього він виступає як потерпілий, але не всякий злочин, в
якому потерпілим виступає неповнолітній,
є злочином проти нього. До злочинів проти
неповнолітніх слід відносити лише ті посягання, у яких вік потерпілого віднесений до
конститутивних ознак складу злочину» [3].
При вчиненні крадіжки із квартири матеріальний збиток може бути завданий і дитині (неповнолітньому) як члену сім`ї, але такий злочин
не буде вважатися злочином проти неповнолітнього, хоч він і може бути визнаний потерпілим
у кримінальному правовідношенні.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Здійснюючи кримінально-правову охорону дитинства, держава в особі її уповноважених органів, застосовує кримінальне
законодавство у випадках кримінальних посягань на права і свободи дітей. Як видно із
результатів діяльності органів прокуратури
по захисту прав і свобод дітей, порушення
їх, зокрема в Харківській області, має поширений характер.
Органами прокуратури Харківської області у 2014 році було проведено ряд результативних перевірок з питань додержання вимог законодавства щодо забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, про працю та
працевлаштування неповнолітніх, про попередження насильства в сім`ї, злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, а
також при використанні бюджетних коштів,
виділених на соціальне забезпечення дітей
у закладах освіти та охорони здоров`я при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг.
За матеріалами перевірок по фактах порушення прав дітей порушено 49 кримінальних проваджень.
Кримінальна відповідальність за допущенні правопорушення у сфері забезпечення прав і свобод дітей може бути тільки при
наявності об`єкта злочину, а для правильної кваліфікації ознак злочину необхідно
враховувати і предмет злочину.
За результатами прокурорських перевірок у сфері обслуговування дітей (освіта,
охорона здоров’я, соціальний захист) у 2014
році розпочато 28 кримінальних проваджень, внесено 487 подань, за результатами
розгляду яких до відповідальності притягнуто 485 посадових осіб органів державної
виконавчої влади. На користь дітей відшкодовано 774 тис. грн. аліментів, стипендій,
соціальної допомоги тощо, захищено права
1090 дітей.
У кожному випадку вчинення злочину
проти дітей для правильної кваліфікації постає питання про визначення предмету злочину, тобто визначення матеріальних речей,
предметів чи інтелектуальних цінностей, у
зв`язку чи з приводу яких вчинено злочин.
Вчення про предмет у кримінальному
праві є актуальним як з теоретичних міркувань, так і з практичної реалізації засобів
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кримінально-правової охорони дитинства.
В основному питання постають навколо
визначення та законодавчого закріплення
категорії «предмет злочину», необхідності
його встановлення у правозастосовній діяльності чи у процесі наукового тлумачення
норм кримінального права.
Етимологічно слово «предмет» означає
будь-яке конкретне матеріальне явище, що
сприймається органами чуття [4; с.1104].
У Кримінальному кодексі України термін «предмет» вживається у 48 статтях, – наприклад, «предмети контрабанди» (ст. 201
КК), «предмети, що знаходяться в місці поховання або на трупі» (ст. 297 КК), «предмети технічного постачання» (ст. 413 КК),
«предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення» (ст. 414 КК). Іноді законодавець використовує термін «об’єкт» з метою позначення певного предмета злочину
(зокрема, «об’єкти, на яких виготовляються,
зберігаються, використовуються або якими
транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети» – ст. 261 КК) [5].
У злочинах проти дитинства мало в яких
нормах Кримінального законодавства вказаний предмет злочину, а тому без чіткого
теоретичного підґрунтя досить важливо
його визначити. Саме для цього і виникає
потреба у теоретичному аналізі категорії
предмету злочину.
У науковій літературі існують різні думки, щодо визначення предмету злочину.
Так, на думку Р.Р. Галіакбарова, предметом злочину визнаються всі матеріальні
речі зовнішнього світу, на які безпосередньо спрямовані дії винного при посяганні
на об’єкт. Предметом злочину зазвичай виступають будь-які речі матеріального світу,
з визначеними властивостями яких кримінальний закон пов’язує наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину. До
предметів злочину належать речі, цінності,
товари тощо [6; с. 137].
П.Л. Фріс визначає предмет злочину як
об’єкти зовнішнього світу, через які (шляхом дії на які) вчиняється посягання на
об’єкт злочину [7].
Предмет – це речі (фізичні утворення)
матеріального світу, з приводу яких чи у

зв’язку з якими вчиняється злочин – відзначає М.І. Мельник [8; с. 84].
Як бачимо, окремі науковці визначають
предмет, як річ матеріального світу. Матеріальні цінності – це різновид майна, реальні
речі, об’єкти цивільних прав (будинки, споруди, обладнання, сировина, матеріали, вироблена продукція, транспортні засобі, предмети
особистого користування, домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба, земельні
ділянки, господарський інвентар, інше майно
споживчого і виробничого призначення).
Проте, аналізуючи окремі норми Кримінального кодексу України, потрібно зазначити, що ряд складів злочинів ніяк не можуть підпадати під категорію матеріальних
цінностей. Зокрема, це стосується різного
роду інформації, наприклад відомості, що
становлять державну таємницю при вчиненні державної зради у формі шпигунства
(ч. 1 ст. 111 КК України), шпигунстві (ч. 1ст. 114 КК України) та інше.
У зв’язки з цим А.М. Ришелюк визначає
предмет злочину як матеріальний предмет
або нематеріальний об’єкт, що має інтелектуальну чи майнову цінність, з приводу
якого або шляхом дії щодо якого вчиняється злочин. Апелюючи даному визначенню,
необхідно сказати, що у діючому кримінальному законодавстві є злочини, що пов’язані
з обігом інформації, проте наявність інтелектуальної цінності яких досить проблемно визначити. Це стосується таких злочинів,
як: розголошення інформації про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи
іншої невиліковної інфекційної хвороби(ст. 132 КК України), незаконного розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК України), розголошення таємниці усиновлення
(удочеріння) (ст. 168 КК України) тощо.
Аналізуючи наведені вище визначення
предмету злочину, автор дійшов до висновку, що предмет злочину – це речі матеріального світу або нематеріальні об’єкти,
властивості яких обумовлюють у конкретному діянні особи наявність або відсутність
ознак конкретного злочину.
Для визначення місця предмета злочину
у системі складу злочину необхідно дослідити його ознаки.
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Загальними ознаками предмета злочину, що визнані наукою кримінального права та які розвивають його зміст, виступають
соціальні; фізичні; юридичні ознаки. Деякі
вчені до обов’язкових, властивих будь – якому предмету злочину, відносять лише дві
останні, виходячи з того, що соціальна та
інші спеціальні ознаки розкривають зміст
окремих видів предметів і що, у зв’язку з
цим, вони властиві не всім предметам. На
наш погляд, соціальна ознака предмета злочину обумовлюється суспільними відносинами, у сфері яких залучені відповідні предмети. І в цьому сенсі вона властива будь - якому
предмету. Залежно від того, у площині яких
суспільних відносин знаходиться предмет,
можна говорити і про ознаки, що відбивають
його специфіку в цих відносинах [9; с. 273].
Фізичні ознаки предмета злочину відображають його природні властивості. До
них, зокрема, належать: матеріальність,
кількість, якість, форма, стан, структура.
Предметом злочину є матеріальні цінності,
тобто такі, що можуть фіксуватися органами
чуття людини або спеціальними технічними
засобами [10; с. 110].
Юридичні ознаки предмета злочину характеризують його в кримінально-правовому аспекті. Це такі ознаки, як: 1) наявність
злочинного діяння, вчиненого з приводу
відповідних матеріальних цінностей та шляхом безпосереднього впливу на них (або без
такого впливу); 2) наявність мети впливу на
бажаний для винуватого предмет; 3) форма
законодавчого визначення (як саме – безпосередньо чи опосередковано предмет злочину визначений у кримінально-правовій
нормі); 4) факультативність (предмет не є
обов’язковим для всіх складів злочинів) та5) «підпорядкованість» предмета об’єкту
злочину [10; с. 116].
Таким чином, властивості і ознаки предмета злочину мають значення для багатьох інститутів кримінального права: для
з’ясування і конкретизації об’єкта посягання, вирішення питань про притягнення
особи до кримінальної відповідальності,
кваліфікації діяння і призначення покарання. Деякі теоретичні та практичні завдання
не можуть бути вирішені чи їх рішення значно ускладнюється через недостатнє досліÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

дження проблеми предмета злочину, його
зв’язку з іншими ознаками складу злочину, вагомості предмета злочину для підстав
кримінальної відповідальності і кваліфікації
діяння. Практичне значення предмета злочину полягає у тому, що для багатьох складів злочину предмет с однією з головних,
обов’язкових ознак [11; с. 170].
За значенням для кваліфікації ознаки
предмета злочину поділяються на такі:а) обов’язкові (фізичні, соціальні чи юридичні властивості матеріальних цінностей,
що є необхідними (обов’язковими) для встановлення конкретного предмета злочину);
б) факультативні (другорядні (допоміжні)
властивості матеріальних цінностей, що використовуються для встановлення предмета
злочину).
За способом висвітлення предмета у
кримінальному законі ознаки предметів поділяються на: а) конкретизовані (ті ознаки,
що виділяють окремі матеріальні цінності
з групи однорідних предметів); б) оціночні (невизначені (неконкретизовані) у законі властивості (ознаки) предмета злочину,
зміст яких встановлюється у процесі правозастосування, на підставі конкретних обставин справи).
Слід мати на увазі, що предмет злочину
як самостійна ознака злочину завжди існує
поряд з об’єктом. Саме об’єкт і предмет у
сукупності утворюють самостійний елемент
складу злочину. Однак, якщо об’єкт злочину
є обов’язковою ознакою складу злочину, то
предмет – факультативною. Предмет відрізняється від об’єкта ще й тим, що йому не завжди завдають шкоди. Якщо шкода, завдана об’єкту, завжди має соціальний характер,
то предмету злочину внаслідок суспільне
небезпечного посягання насамперед завдається фізичної шкоди, яка викликає певні
негативні соціальні зміни в об’єкті. Шкода
предмету як матеріальній речі завдається,
коли злочин здійснюється шляхом його знищення, пошкодження чи змінення.
Теоретичні знання про предмет злочину мають значення при вирішенні питання
про розташування окремих статей в Особливій частині КК України відповідно до
об’єктів посягання; для відмежування його
від предмета суспільних відносин і потерпі-
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АНОТАЦІЯ
У статті приділено увагу проблемі визначення предмета злочинів проти дітей. Проаналізований стан вчинення злочинів як проти
дітей так і за їх участі. Досліджено визначення поняття предмету злочину, його ознаки та
місце у складі злочину.

SUMMARY
In the article given attention to the problem
deﬁnition of the subject crimes against children.
The analysis of states committing crimes against the
children and with their participation. Investigated
concepts of subject crime, its features and place in
a part of the crime.

лого, знарядь і засобів вчинення злочину,
від місця вчинення злочину; при здійсненні
кримінально-правової кваліфікації та вирішенні питання про притягнення особи до
кримінальної відповідальності (у випадках
встановлення предмета злочину, який нерідко у правозастосовній діяльності тлумачиться по-різному). Правильне вирішення
цих питань у матеріальному праві зумовлює
прикладне значення предмета злочину: у
кримінальному процесі – зокрема, при визнанні предмета злочину речовим доказом
та у процесі доказування в кримінальній
справі, для вирішення питання про речові
докази; в криміналістиці – при ідентифікації
та групофікації предметів злочинів, вивченні механізму вчинення злочину; у кримінології – для кримінологічної характеристики
певних злочинів, встановлення причин та
умов їх вчинення і вироблення адекватних
заходів запобігання таким злочинам. Дослідження предмета злочину значною мірою
впливає на розвиток вчення про об’єкт і
склад злочину в цілому.
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Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідженню проблем формування внутрішнього переконання судді приділяли увагу такі вчені, як Л. Казміренко, В. Коновалова,
М. Костицький, В. Кощинець, Й. Кудрявцев,
В. Марчак, В. Нагаєв, В. Нор, О. Сітковська,
М. Строгович, В. Шепітько, В. Шибіко, І. Фойницький, К. Гусрі, Дж.Рахлінскі, Е. Вістріч та
інші.

Судимость лица является отягчающим наказание обстоятельством, а если она снята или
погашена - просто информацией о личности.
Судья обязан учитывать судимость при назначении наказания. Однако на практике предыдущая судимость обвиняемого учитывается
судьей не только при назначении ему наказания, но и в процессе формирования внутреннего
убеждения судьи в его вине или невиновности.
Для решения этой проблемы мы убеждены в целесообразности разделения процесса принятия
судейского решения в два этапа: 1) принятие
решения о виновности обвиняемого; 2) назначение наказания обвиняемому. До момента признания лица виновным информация о ее предыдущих судимостях должна быть недопустимой.

Метою статті є дослідження впливу інформації про попередню судимість обвинуваченого на формування внутрішнього переконання судді у кримінальному провадженні.

Ключові слова: судимість, обвинувачений, недопустима інформація, суддя, внутрішнє переконання.

Постановка проблеми
Відповідно до ст. 67 КК України судимість
є обтяжуючою покарання обставиною, а якщо
вона знята чи погашена – просто інформацією
про особу. Виходячи з вимог ст. 65 КК України, суддя зобов’язаний враховувати судимість
під час призначення покарання.
Проте суддівська практика показує, що
попередня судимість обвинуваченого враховується суддею не лише під час призначення
йому покарання, але й у процесі формування
внутрішнього переконання суддів щодо його
вини чи невинуватості, що є порушенням ст. 65
КК України та проявом суддівської упередженості.

Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Виклад основного матеріалу
За результатами проведення науковопрактичного дослідження (далі – НПД), спрямованого на вивчення впливу соціально-психологічних чинників на прийняття суддею
рішення за результатами розгляду кримінального провадження, нашу увагу привернув такий правовий стан особи, як судимість, та її
вплив на формування внутрішнього переконання судді.
У ході проведення НПД ми попросили
респондентів прийняти рішення в ситуації
із контрабандою культурних цінностей (ч. 1
ст. 201 КК України передбачає покарання у
виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років
з конфіскацією предметів контрабанди), де фігурант провадження – громадянин Короленко, у першому варіанті не мав попередньої судимості, а в другому – був судимий за злочини
проти власності та контрабанду.
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У першому варіанті 44,8% суддів-чоловіків
призначали Короленку покарання у виді 3 років позбавлення волі умовно, а 55,2% взагалі
вказали на відсутність складу злочину; 47,4%
суддів-жінок також призначили покарання у
виді 3 років позбавлення волі умовно, а 52,6%
– констатували відсутність складу злочину. У
другому варіантні судді-жінки призначили 4,3
роки позбавлення волі реально.
Залежно від місця народження рішення
суддів виглядають наступним чином:
- 100% суддів – уродженців південної України констатували відсутність складу злочину;
- 100% суддів – уродженців східної України засуджували до покарання у виді 3 років
позбавлення волі умовно;
- 33,3% суддів – уродженців центральної
України призначали покарання у виді 3 років
позбавлення волі умовно, а 66,6% – вказали на
відсутність складу злочину;
71,4% уродженців північної України вказали на відсутність складу злочину, 18,6% –
призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі умовно;
- 100% уродженців західної України призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі умовно.
Залежно від ВНЗ, у котрому здобуто вищу
юридичну освіту, рішення суддів виглядають
наступним чином:
- 62,5% суддів – випускників Харківської
національної юридичної академії ім. Я. Мудрого вказали на відсутність складу злочину, 37,5%
– присудили 3 роки позбавлення волі (з них
55,6% – із застосуванням ст. 75 КК України);
- 100% випускників Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі умовно;
- 100% випускників Донецького національного університету призначили покарання у виді 3 років позбавлення волі умовно;
- 66,6% випускників Київського національного університету імені Тараса Шевченка вказали на відсутність складу злочину, а 33,3% –
присудили 3 роки позбавлення волі реально;
- 100% випускників Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара
констатували відсутність складу злочину;
- 100% випускників навчальних закладів системи МВС вказали на відсутність складу злочину.

Час призначення на посаду також випливає на сприйняття суддями попередньої судимості обвинуваченого:
- призначені в радянський період: 60%
вказали на відсутність складу злочину, 40% – 3
роки позбавлення волі умовно;
- призначені в період президенства Кравчука Л. М.: 16,7% – вказали на відсутність
складу злочину, 83,3% – присудили 3 роки позбавлення волі умовно;
- призначені в період президенства Кучми Л.Д.: 46,7% – вказали на відсутність складу
злочину, 53,3% – присудили 3 роки позбавлення волі (з них 62,5% – умовно);
- призначені в період президентства
Ющенка В. А.: 50% – констатували відсутність
складу злочину, 50% – призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки
умовно;
призначені в період президенства Януковича В. Ф.: 33,3% констатували відсутність
складу злочину, 66,7% – присуджували 3 роки
позбавлення волі умовно.
Вік призначення на посаду судді у даному
контексті вплинув наступним чином:
- у віці до 30 років: 43,75% – вказали на відсутність складу злочину;
- у віці 30-34 роки: 41,7% – вказали на відсутність складу злочину;
- у віці 35-40 років: 16,7% – вказали на відсутність складу злочину
- у віці понад 40 років: 100 % – вказали на
відсутність складу злочину.
Судді, котрі працюють в судах Чернівецької, Житомирської та Донецької областей,
призначали покарання у виді позбавлення
волі умовно, а судді Дніпропетровської області констатували відсутність складу злочину. У
другому варіантні судді Чернівецької області
призначили покарання у виді 3,6 років позбавлення волі реально.
Залежно від інстанції суду наявність/відсутність судимості фігуранта справи вплинула
на суддів наступним чином:
- 38,5% суддів судів першої інстанції вказали
на відсутність складу злочину, решта присудили
покарання у виді позбавлення волі умовно;
- 48% суддів апеляційної інстанції констатували відсутність складу злочину, 52% призначили покарання у виді умовного позбавлення волі.
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Попередній досвід роботи суттєво не
впливає на сприйняття суддями судимості обвинуваченого, результати дослідження виглядають наступним чином:
- судді – колишні прокурори: 57,1 % вказали на відсутність складу злочину, 42,9% присудили покарання у виді позбавлення волі 3
роки умовно;
- судді – у минулому працівники органів
внутрішніх справ: 40% вказали на відсутність
складу злочину, 60% присудили 3 роки позбавлення волі (з них 66,7% застосували ст. 75
КК України);
- судді – колишні адвокати: 43% вказали на
відсутність складу злочину, 57% присудили 3
роки позбавлення волі умовно;
- судді – в минулому працівники апаратів судів: 36,4% констатували відсутність складу злочину, 63,6% присудили 3 роки позбавлення волі
(з них 71,4% застосували ст. 75 КК України);
- судді – в минулому представники інших
юридичних професій: 66,7% вказали на відсутність складу злочину, 33,3% присудили 3
роки позбавлення волі реально.
Отже, залежно від досвіду роботи, вплив
попередньої судимості обвинуваченого на готовність суддів його засудити знаходиться в
районі 40%. Така одностайність пояснюється
тим, що прокурори, міліціонери, адвокати та
працівники апаратів судів вже добре обізнані з
системою кримінальної юстиції, тому судимість
особи або її відсутність чинить хоча й високий,
проте стабільно однаковий вплив. У свою чергу, на представників інших юридичних професій (нотаріуси, юристи на підприємствах)
судимість чинить підвищений вплив через «нестандартність» та відносну новизну ситуації.
Виходячи з вищенаведеного, робимо висновок про те, що навіть у нетяжких злочинах
ненасильницького спрямування судимість обвинуваченого чинить на судів вплив, який несумісний з вимогами ст. 65 КК України та ст. 94
КПК України. Такий вплив наносить шкоду
процесу оцінки доказів та формування внутрішнього переконання судді. Судимість враховується під час призначення покарання і не повинна впливати на формування внутрішнього
переконання судді щодо вини обвинуваченого.
Для вирішення цієї проблеми ми переконані в доцільності поділу процесу прийняття
суддівського рішення на два етапи:
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

- прийняття рішення щодо вини обвинуваченого;
- призначення покарання обвинуваченому.
До моменту визнання особи винуватою інформація про її попередні судимості повинна
бути недопустимою. Етап прийняття рішення
щодо вини обвинуваченого повинен закінчуватися після виходу судді з нарадчої кімнати
та оголошення рішення про визнання особи
винуватою. Після цього інформація про попередні судимості обвинуваченого повинна
відкриватися судді та присяжним, і враховуватися ними під час призначення покарання,
як того й вимагає ст. 65 КК України.
З іншого боку, ми зафіксували незначний
вплив судимості у тяжких злочинах насильницького спрямування. Під час проведення
НПД ми надали на розгляд суддів ситуацію
про розбій, де в першому варіанті фігурант
провадження – громадянин Самойлович не
мав судимостей, а другому – мав попередню
судимість, та попросили суддів прийняти своє
рішення в частині призначення Самойловичу
покарання.
Призначувані суддями покарання в першому варіанті варіювалися від 8 до 13 років
позбавлення волі, середнє покарання становило 10 років позбавлення волі. Хоча, наприклад судді – уродженці південної України
призначали в середньому 11,3 років позбавлення волі, а західної – 8,8; призначені на посаду у віці понад 40 років – 13 років позбавлення волі.
У другому варіанті (наявна попередня
судимість обвинуваченого) ми отримали наступні результати: судді-жінки присуджували в середньому 11 років позбавлення волі(у першому варіанті – 10); судді – уродженці
західної України – 10,6 років позбавлення
волі (8,8 років); судді – випускники Харківської національної юридичної академії ім. Я.
Мудрого – 8 років (9,9 років, виявився зворотній ефект); судді – випускники Чернівецького
національного університету ім. Ю Федьковича
– 11,2 роки (8 років); судді – випускники закладів МВС – 10 років (12 років, наявний зворотній
ефект); судді, призначені в радянський період
– 8 років (10,2 роки, зворотній ефект); призначені в період президенства Кравчука Л. М. –10 років (9,1 років); призначені в період президенства Кучми Л. Д. – 9 років (9,9 років, зво-

104

×åðíîâñüêèé Î.Ê. - Âïëèâ ïîïåðåäíüî¿ ñóäèìîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî...

АНОТАЦІЯ
Судимість особи є обтяжуючою покарання обставиною, а якщо вона знята чи погашена – просто інформацією про особу. Суддя
зобов’язаний враховувати судимість під час
призначення покарання. Проте на практиці
попередня судимість обвинуваченого враховується суддею не лише під час призначення йому
покарання, але й у процесі формування внутрішнього переконання суддів щодо його вини
чи невинуватості. Для вирішення цієї проблеми ми переконані в доцільності поділу процесу
прийняття суддівського рішення на два етапи:
1) прийняття рішення щодо вини обвинуваченого; 2) призначення покарання обвинуваченому. До моменту визнання особи винуватою
інформація про її попередні судимості повинна
бути недопустимою.

SUMMARY
The accused conviction is aggravating
circumstance, and if it is removed or expired - just
a personal data. The judge is required to consider
the accused criminal record during sentencing.
However, in practice a judge takes into account
the accused previous convictions not only during
sentencing, but also during decisionmaking on
guilt. To tackle this problem, we are assured in
expediency of judge decisionmaking separation
in two stages: 1) decisionmaking on guilt of the
accused; 2) sentencing the accused. By the time of
decisionmaking on person‘s guilt information about
his/her previous convictions must be inadmissible.

ротній ефект); у період президенства Ющенка В. А. – 11,6 років (10,2 роки); призначені на
посаду у віці до 30 років – 10,3 роки (9,4 років);
у віці 30-34 роки – 11,3 років (9,8 років); у віці
35-40 років – 10 років (9,6 років); судді судів
першої інстанції – 10,7 років (9,6 років); судді
апеляційних судів призначали однакові покарання – 10 років; судді – колишні прокурори – 9 років (9,9 років); колишні працівники
органів внутрішніх справ – 11,7 років (9,8 років); колишні адвокати – 15 років (10,1 років);
працівники апарату суду – 9 років (9,7 років,
зворотній ефект).
У даному випадку розмір покарання залежно від наявності чи відсутності попередньої судимості коливався від 0,4 року до 4,9
років, а питання про відсутність складу злочину взагалі не піднімалося. Проблемою залишається той факт, що судді – випускники
Харківської національної юридичної академії
ім. Я. Мудрого, навчальних закладів системи
МВС, призначені в радянський період, призначені у період президентства Л. М. Кравчука, у період президенства Л. Д. Кучми,
судді – колишні прокурори та судді – колишні працівники апаратів судів – у варіанті без
судимості призначали тяжчі покарання, ніж
у варіанті з судимістю: на 1,9, 2, 2,2, 0,9, 0,9,
0,7 років відповідно. Причини цього необхідно встановлювати під час подальших досліджень.

Висновки
Ми не можемо говорити про ненадійність
чи необґрунтованість суддівського рішення,
але ми стверджуємо, що процес формування
внутрішнього переконання судді надзвичайно вразливий до впливу зовнішніх факторів,
одним з яких є інформація про попередні судимості обвинуваченого. Для вирішення цієї
проблеми ми переконані в доцільності поділу
процесу прийняття суддівського рішення на
два етапи: 1) прийняття рішення щодо вини
обвинуваченого; 2) призначення покарання
обвинуваченому. До моменту визнання особи
винуватою інформація про її попередні судимості повинна бути недопустимою
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освідування особи, що і є основним завданням нашої статті.

Проведен анализ проблем применения освидетельствования лица при расследовании принятия предложения, обещания или получения
неправомерной выгоды должностным лицом.
Приведены аргументы о необходимости предоставления права следователю, прокурору провести освидетельствование лица, процессуальный
статус которого не определен, а также возможность проведения освидетельствования по постановлению следователя.
Ключові слова: освідуванння особи, тактична
операція, виявлення на тілі слідів кримінального
правопорушення, заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби.

Постановка проблеми
З набуттям чинності нового КПК суттєвих змін зазнали майже всі кримінальні
процесуальні інститути. Не є виключенням
з цього правила освідування особи – слідча
(розшукова) дії, яка займає важливе місце
в системі засобів збирання доказів. З огляду на це, при розгляді питань, пов’язаних
з розслідуванням, прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою особливої важливості набуває вирішення практичних
проблем, що виникають при застосуванні
положень про освідування особи під час
проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а також напрацювання пропозицій щодо вдосконалення положень закону
в зв’язку з необхідністю усунення прогалин
законодавства при застосуванні норми про
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Стан дослідження
науковій та навчально-методичній літературі окремі проблеми освідування ставали предметом дослідження
А.А. Благодир, А.В. Даниленка, А. Е. Жалінського, С.С. Клочуряка, В.С. Кузьмічова, Г.І. Прокопенка, Є.Д. Лук’янчикова,
Б.Є. Лук’янчикова, М.В. Салтевського, С.О. Сафронова, С.М. Стахівського,
Ю.Г. Торбіна, А.П. Черненка, Ю.М. Чорноус, С.А. Шейфер, В.Ю. Шепітька, А.П. Шеремета, Ю.А. Чаплинської, І.М.Янченка та
інших.
Проте науковцями основна увага приділялась розгляду проблемних питань, що
стосувалися проведення судово-медичного освідування та окремих його аспектів,
пов’язаних з виявленням та засвідченням
на тілі підозрюваного, свідка чи потерпілого особливих прикмет. Водночас, дослідження, які б стосувались застосування положень ст. 241 КПК для виявлення слідів
кримінального правопорушення стосовно
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою розглядались у поодиноких випадках і стосувалися окремих аспектів [1, с. 4041]. З огляду на це, є необхідність розгляду
проблемних питань, які виникають під час
проведення освідування в розслідуванні
зазначених вище кримінальних правопорушень.
У
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Виклад основних положень
Перш ніж перейти до розгляду окремих проблем застосування освідування в
документуванні фактів одержання особою
неправомірної вигоди слід зазначити, що
ми розглядатимемо застосування освідування як однієї з комплексу слідчих (розшукових) дій при проведенні контролю за
вчиненням злочину в формі спеціального
слідчого експерименту під умовними назвами «Документування прийняття пропозиції (обіцянки) та одержання неправомірної вигоди», «Документування одержання
неправомірної вигоди».
На наше переконання, предметнопрактичні дії (слідчі (розшукові), негласні
слідчі (розшукові) (далі – С(Р)Д, НСРД),
інші процесуальні дії), що реалізуються в
рамках цих тактичних операцій, складають
певним чином впорядкований комплекс,
всі елементи якого тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюючи і розвиваючи
один одного.
Освідування як слідча дія більш притаманна реалізації тактичної операції
«Документування одержання неправомірної вигоди», яка є найбільш складною
та в тактичному плані ризикованою через те, що спрямована на вирішення двох
взаємозв’язаних завдань, що розділяють її
на дві частини – отримання доказів факту безпосереднього прийняття пропозиції
(обіцянки) неправомірної вигоди службовою особою та одержання службовою особою неправомірної вигоди, без фіксації
якого практично неможливо довести факт
прийняття пропозиції або обіцянки неправомірної вигоди цією службовою особою.
В цьому випадку слід зазначити, що в
зв’язку з тим, що дана тактична операція
організовується та проводиться на самому
початку розслідування, відповідно проведення слідчої (розшукової) дії – освідування, як однієї з складових комплексу С(Р)
Д та НСРД у межах тактичної операції є
необхідним на початковому етапі розслідування з єдиною метою – засвідчення факту одержання службовою особою предмету
неправомірної вигоди, фіксації на її тілі слідів кримінального правопорушення та, від-

повідно, їх вилучення для подальших експертних досліджень.
З огляду на це, використання можливостей застосування положень ст.241 КПК
виступає одним із засобів доказування
факту одержання предмету неправомірної
вигоди, що зумовлює необхідність його
використання у випадку документування
протиправної діяльності.
Аналіз судової практики застосування
освідування при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою
свідчить про те, що слідчим, прокурором
освідування проводиться з метою виявлення слідів кримінального правопорушення, а також відібрання та вилучення
змивів з рук та одягу освідуваної особи.
Як приклад, проведення освідування як
однієї з комплексу слідчих (розшукових)
в ході контролю за вчиненням злочину в
формі спеціального слідчого експерименту має місце в переважній більшості вивчених нами кримінальних проваджень за
ознаками злочинів, передбачених ст. 368
КК України. Як приклад, у вироку Подільського районного суду м.Києва від 25
квітня 2014 року зазначено, що в результаті проведення освідування Б. та огляду
місця події, що здійснено в адміністративній будівлі у внутрішній кишені куртки
Б. виявлено та вилучено грошові кошти
в сумі 24 000 гривень, які він отримав від
А. за вчинення в інтересах останнього дії з
використанням його службового становища[2].
На важливість застосування можливостей цієї слідчої дії при розслідування
кримінальних проваджень, у тому числі
пов’язаних з вимаганням та одержанням
неправомірної вигоди, звернено увагу
практичних працівників МВС України.
Відповідно до вказівки ГСУ МВС України
від 21.03.2014 (вих. № 13/11-4887) слідчі
підрозділи ГУ МВС, УМВС зобов’язано у
відповідності до ст.ст. 208, 223, 234, 236,
241 КПК у кожному кримінальному провадженні, у якому для документування
злочинної діяльності використовуються заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби,
проводити освідування або обшук особи
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(при затриманні чи в рамках обшуку житла
чи іншого володіння особи) [3].
На наш погляд, покладення обов’язків
на слідчого щодо обов’язкового проведення освідування особи у кримінальних провадженнях, у яких для документування
протиправної діяльності використовуються
заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби, не є виправданим, позаяк у практичній
діяльності виникає ряд проблемних ситуацій, за наявності яких застосування цієї
слідчої дії може призвести до втрати доказів або до визнання отриманих фактичних
даних недопустимими доказами.
З огляду на це, слід підтримати думку
деяких науковців та практиків, що в слідчій
діяльності виникає проблема щодо процесуального закріплення отримання ключових речових доказів – змивів з долонь рук
особи при документуванні факту передавання неправомірної вигоди. Проведення
обшуку на підставі ухвали слідчого судді не
завжди є фізично можливим, при проведенні огляду місця події згідно з нормами КПК
не може бути проведений особистий обшук
особи, винесення постанови про освідування неможливе за відсутності статусу особи у
кримінальному провадженні.
У подальшому така неврегульованість
використовується адвокатами у суді з метою визнання основних речових доказів
неналежними і, відповідно, постановлення
виправдовувального вироку суду [1, с. 41].
Більше того, системний аналіз норм
ст.ст. 208, 223, 241 КПК у взаємозв’язку зі
ст. 42, 87, 89 КПК свідчить про те, що при
застосуванні норм про освідування особи в
розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою виникає ряд інших
проблем, які взагалі виключають можливість проведення освідування особи на початковому етапі розслідування, а у випадку їх проведення зумовлюють визнання
отриманих даних недопустимим доказами
у кримінальному провадженні, і відповідно закриття кримінального провадження
за реабілітуючими підставами. Проте, не
дивлячись на такі перешкоди в проведенні
освідування, правоохоронні органи для документування фактів одержання неправоÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

мірної вигоди проводять освідування, при
цьому не посилаючись на жодну з норм
КПК у протоколі про проведення освідування зазначають, що під час проведення
слідчої дії здійснено змиви з рук особи, які
поміщені в пакети та вилучено.
Крім цього, в окремих випадках правоохоронці проводять освідування з метою
виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди. Як приклад, у вироку Вінницького міського суду Вінницької області
від 23.02.2015 року як на доказ винуватості,
суд послався на протокол про проведення
освідування особи, яким зафіксовано, що
при освічуванні лампою «Антижук» з ультрафіолетовим випромінюванням правої
руки особи Б. було виявлено на долоні та
фалангах усіх пальців нашарування речовини, яка люмінує яскравими жовто-зеленим
кольором, а при денному освітленні не видима. Змиви поміщені у паперові конверти
з пояснювальними написами. На пропозицію працівників міліції видати грошові
кошти, які знаходяться в особи Б. остання
погодилася і з лівої бокової кишені джинсів добровільно витягнула грошові кошти в
сумі 1000 гривень, у кількості п’яти купюр
номіналом 200 гривень кожна. При посвідчуванні виданих грошових коштів лампою
«Антижук» з ультрафіолетовим випромінюванням виявлено нашарування речовини,
яка люмінує яскравими жовто-зеленим кольором, та надпис «Хабар», який люмінує
яскравими синім кольором, а при денному
освітленні не видимі. Змиви з рук вилучені
протоколом про проведення освідування.
Грошові кошти вилучені протоколом огляду місця події[4].
У даному випадку практичними працівниками виявлені в ході освідування грошові кошти вилучені не протоколом про проведення освідування, а окремо –складеним
протоколом огляду місця події. На наше переконання, це зумовлено тим, що законодавець не передбачив можливості вилучення
виявлених слідів кримінального правопорушення під час проведення освідування,
однак необхідність в обов’язковому порядку вилучити сліди нашарувань хімічної речовини для подальших експертних досліджень зумовлює ситуацію, за якої слідчий,
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прокурор застосовує положення КПК про
огляд місця події для можливості вилучити
відібрані сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 241 КПК освідування особи може проводитись виключно
щодо підозрюваного, свідка чи потерпілого. Метою цієї слідчої (розшукової) дії законодавець визначив, окрім інших, виявлення на їхньому тілі слідів кримінального
правопорушення.
У цьому випадку слушною видається
думка С.С.Клочуряка, який зазначає, що
питання проведення освідування щодо інших осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, крім перерахованих у ч. 1
ст.241 КПК, у науці кримінального процесуального права та криміналістики наразі
не порушено [5, с.84]. Адже на початковому етапі досудового розслідування у кримінальних провадженнях розглядуваної
категорії виникає необхідність проведення
освідування особи, процесуальний статус
якої нормами КПК не визначено, наприклад, службової особи, яка одержала предмет неправомірної вигоди та затримана під
час проведення контролю за вчиненням
злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
Враховуючи те, що віднесення такої
особи до свідка чи потерпілого було б алогічним та неправильним, проте й визнання
такої особи підозрюваним за умови відсутності протоколу про затримання його в порядку ст. 208 КПК є незаконним, оскільки
з системного аналізу положень ст. 42 КПК
підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК повідомлено
про підозру, або яка затримана за підозрою
у вчиненні кримінального правопорушення. За таких умов, службова особа, освідування якої необхідно провести, у випадку
проведення відносно неї контролю за вчиненням злочину не є підозрюваним у розумінні ст. 42 КПК, відповідно, у слідчого,
прокурора відсутні підстави для його проведення, інакше, фактичні дані, які будуть
отримані під час проведення освідування
такої особи є недопустимими доказами.
При розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної

вигоди службовою особою на початковому етапі виникає необхідність проведення
освідування особи, яка не є ні підозрюваним, ні свідком, ані потерпілим, проте такого права для слідчого, прокурора КПК
не передбачає, що зумовлює серйозні перешкоди у документуванні протиправної діяльності окремих службових осіб.
Досвід нормативно-правової регламентації процесуального статусу особи, яка
може підлягати освідуванню у кримінальному процесуальному законодавстві Польщі (стаття 207 КПК) [6], Чеської Республіки
(§ 114 (1) КПК)[7, с. 80] та інших європейських держав свідчить про можливість проведення освідування (огляду тіла) будь-якої
особи.
Практичний досвід розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії вказує на необхідність закріплення
в КПК можливості провести освідування
будь-якої особи, у тому числі статус якої
на момент його проведення визначити не
можливо. На наше переконання, у такому
випадку визначальною має бути мета проведення – виявлення на тілі особи слідів
кримінального провадження, яка кореспондується з положеннями ст. 2 КПК щодо
повноти розслідування з тим, що кожний,
хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в
міру своєї вини.
Разом з тим, якщо на момент проведення освідування неможливо визначити
статус особи, яка підлягає йому, прокурор
позбавлений права винести постанову про
проведення освідування, оскільки не відомо, кого слід освідувати. Стосовно розглядуваного нами складу злочину, особа, щодо
якої здійснюється контроль за вчиненням
злочину і яка затримана після одержання
предмету неправомірної вигоди, є учасником кримінального провадження. З огляду
на це, постанова прокурора про проведення освідування такої особи є незаконною,
та, відповідно, фактичні дані, отримані під
час проведення цієї слідчої (розшукової) дії
з врахуванням положень ст.87 КПК, повинні бути визнані судом такими, що отримані з істотним порушенням прав та свобод
людини, що, у свою чергу, призведе до ви-

109

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

знання ключових речових доказів недопустимими.
Ще однією проблемою, зумовленою недосконалістю законодавчої регламентації
положень про освідування, є закріплення
за прокурором виключного права на винесення постанови про проведення освідування особи.
Ми підтримуємо думку деяких науковців про те, що рішення про проведення
освідування, що фіксується у відповідній
постанові, має приймати особа, яка проводить розслідування. Саме цей підхід забезпечить економію часу та є ефективним
у кримінальному провадженні. Натомість,
якщо особа, яка проводить розслідування,
буде звертатися до прокурора за дозволом
на проведення освідування, це спричинить
затягування часу, що може призвести до
втрати доказів. Тож винесення за КПК постанови про проведення освідування виключно прокурором не відповідає вимогам
практики, призводить до затягування часу
проведення цієї слідчої (розшукової) дії та
нічим себе не виправдовує [5, с. 79-80].
З аналізу практики розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою на початковому етапі та законодавчої
регламентації виключного права прокурора на винесення постанови про проведення освідування слід дійти до висновку про
те, що у випадку необхідності проведення
освідування особи обов’язковою є участь
прокурора у тактичній операції, оскільки
лише за таких умов прокурор зможе оперативно винести постанову про проведення
освідування. В іншому випадку – вказане
зумовлює ситуацію, за умови якої практичні працівники намагаються закріпити сліди
злочину за допомогою проведення огляду
місця події, оскільки не у всіх випадках
до отримання такої постанови прокурора
вдається забезпечити, щоб особа не змогла
знищити сліди злочину чи позбутись предмету неправомірної вигоди.
Разом з тим у практичній діяльності такого правила орган досудового розслідування дотримується не завжди. Навпаки, постанова прокурором виноситься
завчасно, крім цього в окремих випадках
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

проведення освідування доручається працівникам оперативних підрозділів ГУБОЗ,
СБУ, які особисто складають протокол та
проводять слідчі (розшукові) дії. Так, у вироку Вінницького міського суду Вінницької
області від 23.02.2015 року зазначено, що в
ході проведення досудового розслідування
прокурором винесено постанову про проведення освідування, відповідно до якої
проведення освідування особи Б. доручено
працівникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області…Вина особи доводиться
протоколом про проведення освідування
особи, яким зафіксовано, що при освічуванні лампою «Антижук» з ультрафіолетовим
випромінюванням правої руки особи Б.,
було виявлено на долоні та фалангах усіх
пальців нашарування речовини, яка люмінує яскравим жовто-зеленим кольором, а
при денному освітленні не видима[4].
У кримінальних провадженнях про
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою
особою основною метою проведення освідування є закріплення факту одержання
неправомірної вигоди та відповідно отримання речових доказів – змивів з долонь
рук особи, яка контактувала з предметом неправомірної вигоди у випадку використання заздалегідь ідентифікованих
(помічених) засобів - спеціальної хімічної
речовини, яка наносилась на предмет неправомірної вигоди в межах проведення контролю за вчиненням злочину. Для
цього використовують такі СХР: препарат
«Промінь + 1» (аерозольний балон); препарат «Резидент» (чорнило для фломастера,
авторучки, папілярний стержень і штемпель); воскові олівці (набір із трьох олівців
різного кольору); порошкоподібні люмінофори (набір із трьох люмінофорів).
У більшості випадків документування
фактів одержання неправомірної вигоди
пов’язують з фіксуванням на тілі службової
особи (руках, одязі) наявності слідів (нашарувань) спеціальної хімічної речовини,
аналогічної тій, якою помічено предмет неправомірної вигоди.
За таких умов, у слідчого, який проводить освідування, виникає необхідність
здійснення змивів з обох рук особи з ме-
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тою в подальшому провести експертні дослідження для встановлення ідентичності
нашарувань на тілі особи та предметі неправомірної вигоди, що підтвердить факт
контакту особи з предметом неправомірної вигоди. Однак, по-перше, з аналізу положень ст.241 КПК можливість відібрання
та вилучення слідів кримінального провадження не передбачена; по – друге, єдиною метою проведення освідування є виявлення на тілі підозрюваного, свідка чи
потерпілого слідів кримінального правопорушення і аж ніяк їх відібрання чи вилучення. За таких умов, проведення освідування особи в розслідуванні прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою є
безрезультатним, оскільки вилучити сліди
для забезпечення можливості проведення
експертиз та визнання їх речовими доказами неможливо.
На перший погляд видається, що забезпечити можливість відібрання та вилучення слідів кримінального правопорушення нашарувань спеціальної хімічної речовини
та проведення змивів з рук особи можливо, застосувавши положення ст.245 КПК.
З системного аналізу зазначеної норми
приходимо до висновку, що в порядку ч.3
ст.245 КПК в особи можливо відібрати виключно зразки біологічних слідів, до яких
спеціальні хімічні речовини, які застосовуються при поміченні, предмету неправомірної вигоди не відносяться.

виявлення особливих прикмет, якщо для
цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу.
2. Освідування здійснюється на підставі постанови слідчого або прокурора та, за
необхідності, за участю судово-медичного
експерта або лікаря, спеціаліста. Освідування, яке супроводжується оголенням
освідуваної особи, здійснюється особами
тієї ж статі, за винятком його проведення
лікарем і за згодою особи, яка освідується.
Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли
це пов’язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню.
3. Перед початком освідування особі,
яка підлягає освідуванню, пред’являється
постанова слідчого або прокурора. Після
цього особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводиться примусово.
4. При освідуванні не допускаються дії,
які принижують честь і гідність особи або
небезпечні для її здоров’я. За необхідності здійснюється фіксування наявності чи
відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет шляхом
фотографування, відеозапису чи інших технічних засобів. Зображення, демонстрація
яких може розглядатись як образлива для
освідуваної особи, зберігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватися лише
суду під час судового розгляду.
5. При проведенні освідування дозволяється відібрання або вилучення лише
слідів кримінального правопорушення. У
випадку необхідності сліди кримінального правопорушення можуть бути вилучені
разом з їх носієм – одягом, в якому перебуває освідувана особа. У такому разі слідчий зобов’язаний забезпечити освідуваного
іншим одягом.
6. Про проведення освідування складається протокол згідно з вимогами цього Кодексу. Копія протоколу освідування надається особі, освідування якої проводилося
примусово, або у випадку вилучення слідів
кримінального правопорушення з її тіла чи
одягу.

Висновки
З огляду на викладене, пропонуємо
внести зміни до статті 241 КПК для вирішення проблем, які виникають при застосуванні цієї слідчої (розшукової) дії, що
надасть додаткові можливості слідчому,
прокуророві виявити, зафіксувати на тілі,
одязі, в якому перебуває особа та вилучити сліди кримінального правопорушення,
що мають значення для кримінального
провадження. Зміни викласти в наступній
редакції:
1. Слідчий, прокурор здійснює освідування особи для виявлення на її тілі, одязі,
в якому вона перебуває слідів кримінального правопорушення та їх вилучення або
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АНОТАЦІЯ
Проведено аналіз проблем застосування
освідування особи при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наведено
аргументи щодо необхідності надання права
слідчому, прокурору провести освідування особи, процесуальний статус якої не визначений,
а також можливість проведення освідування
за постановою слідчого.

SUMMARY
The analysis of the problems of person
examination while investigation of acceptance of an
offer, a promise or obtaining of illegal advantage
by an ofﬁcial is made. The arguments relating to
the necessity of providing an investigator and a
prosecutor with the right to conduct examination
of a person, the procedural status of which is not
deﬁned, and the capability of examination under
the investigator’s order are adduced.
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В статье проанализированы международноправовые стандарты применения наказания к
несовершеннолетним. Выделены взаимосвязанные содержательно-характерные черты таких
стандартов.
Ключові слова: міжнародний стандарт, покарання, неповнолітній, риса, характеристика.

Аналіз сучасних міжнародно-правових
стандартів застосування покарання до неповнолітніх надає нам можливість виділити наступні взаємопов’язані змістовно-характерні риси таких стандартів.
Перша змістовно-характерна риса сучасних загальновизнаних міжнародно-правових стандартів застосування до неповнолітніх правопорушників певних заходів
кримінально-карального і альтернативного некарального характеру полягає в тому,
що ці стандарти базуються на особливій,
складній, реформованій та апробованій
протягом тривалого часу, майже у всьому
світі визнаній гуманістичній нормативноправовій і соціально-правовій філософії.
Так, в американських «Керівних принципах щодо правосуддя по відношенню
до неповнолітніх у м. Нью-Йорк» (США)
(«Guide to Juvenile Justice in New York City»),
розроблених групою фахівців американської неприбуткової громадської організації
Громадянська комісія з питань злочинності
м. Нью-Йорк (Citizens Crime Commission of
New York City, Inc.), говориться про найдавніші історичні витоки формування системи ювенального правосуддя: «Концепції

правосуддя по відношенню до неповнолітніх повертають нас на тисячоліття назад
до Законів Хаммурапі (2270 р. д. н. е.), які
зверталися до проблеми втікачів (можливо,
маються на увазі діти-втікачі з домівок або
втікачі з в’язниць. – Є.Н.), дітей, які зрікалися своїх батьків, а також синів, які ображали своїх батьків. З тих пір суспільство
продовжує боротися із злочинністю серед
неповнолітніх за допомогою придатних
для цього заходів» [1, с. 5].
Цільовим загальноприйнятим орієнтиром або призначенням сучасної філософії
та системи покарання неповнолітніх визнається, як це випливає із відповідних джерел міжнародного права, скоріша та найповніша соціальна реінтеграція (реабілітація)
неповнолітніх, ефективне попередження
рецидивних злочинних проявів у їхній
подальшій поведінці, а також найкраще
забезпечення їхніх основних інтересів та
прав. Дана нормативно-правова та соціально-правова філософія передбачає активне і
водночас виважене застосування, з одного
боку, в мінімальних об’ємах суто каральних
санкцій, а з іншого, альтернативних, цілком некаральних заходів впливу.
Обидва види заходів судово-правового
реагування на правопорушення з боку неповнолітніх мають, насамперед, у найповнішій мірі сприяти недопущенню подальшого залучення неповнолітніх до злочинного
світу протягом початкового (підліткового)
відносно нестійкого періоду формування
їхньої особистості. У рамках цього життєво-
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го періоду особи даної вікової категорії, як
відомо, часто не відчувають всієї повноти
відповідальності та неминучості наслідків
за вчинення ними позазаконних дій.
Так, доцент права Школи права при
Університеті Сіетлу (США) Джанет Ейнсворт (Janet E. Ainsworth) у своїй роботі «Ефективність діяльності суду у справі захисту прав неповнолітніх у рамках
справ про правопорушення» («The Court’s
Effectiveness in Protecting the Rights of
Juveniles in Delinquency Cases») підкреслює
дві базові історико-філософські складові,
які формували сучасні підходи (зокрема
міжнародні) до покарання неповнолітніх:
«В історичному ракурсі системи судів у
справах неповнолітніх спиралися на наступні два фундаментальних переконання
щодо молодих людей, які порушували закон. Першим переконанням було те, що
віку молодих людей є притаманна як розумова, так і моральна нерозвиненість, тому
не слід покладати на них всю відповідальність за вчинені ними правопорушення.
Друге переконання походило з того, що
молоді правопорушники є частково схильними до покірності і тому піддатливими
до дії моральної та соціальної реабілітації.
Таким чином, завданням суду у справах неповнолітніх було завершення процесу соціальної реабілітації неповнолітнього правопорушника і попередження, таким чином,
рецидиву його злочинної поведінки в майбутньому» [2, с. 64].
Ця історична цілеспрямованість філософії та системи покарання неповнолітніх
правопорушників підтверджується і думкою деяких сучасних українських правників. Наприклад, В.В. Панасюк зазначає, що
«діти є особливою категорією будь-якого
суспільства. У зв’язку зі своєю соціальною
незрілістю, вони не здатні в повній мірі
усвідомлювати характер вчинюваних ними
дій, а також можливість настання від цього негативних для себе наслідків. Одночасно вони є майбутніми повноправними членами цього суспільства та, по суті,
черговою ланкою у процесі продовження
його існування. Держава, яка визначила
себе як соціальна та правова, зі свого боку,
має створити кожній дитині належні умоÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ви становлення та повного і гармонійного
розвитку своєї особистості. У зв’язку з чим,
є необхідність під час вибудови будь-яких
відносин з дітьми враховувати вікові, соціально-психологічні та інші особливості їх
розвитку» [3, с. 13].
Міжнародне співтовариство закликає
докладати всіх можливих зусиль задля
практичної реалізації положень цієї нормативно-правової та соціально-правової
філософії на національному і міжнародному рівні, яка протягом останніх десятиліть
набула статусу норм відповідної галузі міжнародного права.
Так, у п. 2 Заключної декларації Всесвітнього конгресу з питань правосуддя по відношенню до неповнолітніх (World Congress
оn Juvenile Justice Final Declaration, Geneva,
Switzerland, 30 January 2015), який проходив у Женеві (Швейцарія) 30 січня 2015
року, говориться: «Учасники Всесвітнього
конгресу визнали, що головним викликом
є ефективне практичне впровадження існуючих міжнародних норм та стандартів
у сфері управління правосуддям по відношенню до неповнолітніх на національному
рівні, включаючи мобілізацію адекватних
ресурсів та створення нових можливостей.
Всі учасники рівною мірою визнали важливість забезпечення повноцінної політики у
сфері правосуддя по відношенню до неповнолітніх, яка б була здатна попереджувати
злочинність серед неповнолітніх та відповідним чином реагувати на неї, забезпечуючи, поряд з цим, захист дітей, які знаходяться у конфлікті із законом, дітей-жертв
та дітей-свідків, та яка б носила недискримінаційний характер, а також враховувала
б забезпечення вищих інтересів дітей та
поважала б право дитини на життя, виживання та розвиток, а також його або її гідність» [4, с. 1].
Однак, поряд з цим, норми міжнародного права визнають існування певної та
очевидної складності, притаманної цій нормативно-правовій та соціально-правовій філософії. Ця складність полягає у наявності
певних протиріч між класичними юридичними цілями та результатами застосування
покарання за вчинення того чи іншого позазаконного діяння.
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Так, в одному з коментарів до Пекінських правил зазначається з цього приводу
наступне: «Главная трудность в разработке
руководящих принципов для вынесения
судебного решения в отношении молодых
людей проистекает из неразрешенных противоречий философского характера между:
а) перевоспитанием и воздаянием по заслугам; b) помощью и пресечением и наказанием; с) мерой воздействия с учетом
исключительных обстоятельств конкретного дела и мерой воздействия в интересах
защиты общества в целом; d) общим предупреждением и индивидуальным наказанием. Противоречие между этими подходами
четче проявляется в отношении дел несовершеннолетних (курсив мій. – Є.Н.), чем
в отношении дел взрослых. В силу разнообразия причин и следствий, являющихся
отличительной чертой дел несовершеннолетних, между этими альтернативами возникает сложная взаимозависимость» [5].
У цьому контексті слід зазначити, що
такі юридичні та філософські цілі покарання, як «відплата по заслугах» та «загальне
попередження», не можуть оминати та не
враховувати такої фундаментальної вимоги
при застосуванні покарання за вчинення
злочину, як «інтереси суспільства». Міжнародно-правові стандарти застосування
покарання до неповнолітніх не можуть
остаточно поставити «найвищі інтереси»
неповнолітнього правопорушника вище
інтересів суспільства («інтереси справедливості»). Інтереси, права, життєві потреби неповнолітнього, тяжкість вчиненого злочину та інтереси суспільства є
взаємопов’язаними складовими, які зумовлюють винесення того чи іншого вироку
неповнолітньому правопорушникові. Англійський правник Ніл Хейзел (Neal Hazel)
із Салфордського університету (Великобританія) у своїй роботі «Міждержавне порівняння систем ювенального правосуддя»
(«Cross-national comparison of youth justice»)
визначає принцип «захисту суспільства» в
якості одного з наріжних каменів певних
(регіональних та національних) систем
правосуддя по відношенню до неповнолітнього: «Одним із ключових принципів
(правосуддя по відношенню до неповноліт-

ніх. – Є.Н.) у країнах, чиї відповідні моделі
правосуддя асоціюються із «контролем за
злочинністю» та «неокорекційними» моделями, є захист суспільства. Це призводить
до посилення застосування ув’язнення до
молодих людей, коли вважається можливим довести, що такі молоді люди спричиняють ризик для громадськості. Реформи в
Канаді 2003 року підтвердили першочерговість принципу захисту суспільства. Так
само цей принцип було запроваджено до
системи ювенального правосуддя Західної
Австралії в якості першочергового принципу у 1994 році» [6, 28].
Американські вчені-правники Теодор
Фаллон (Theodore Fallon, Jr.) та Доун Доусон (Dawn Dawson) у статті «Система юстиції по відношенню до неповнолітніх: вчора
і сьогодні» («Juvenile Justice: Yesterday and
Today») підтверджують актуальність проблеми захисту суспільства в рамках систем та філософії покарання неповнолітніх:
«З самого початку заклади та працівники
системи правосуддя по відношенню до неповнолітніх буди залежні від двох протилежних сил: потреби суспільства у своєму
бути захищеним від тих, хто не може жити
за законом; та потреби надавати допомогу
дітям, які виростають, не дотримуючись
мінімальних умов, створених суспільством.
Ці дві сили створили комплекс стримувань
і противаг разом із конфліктами та невдачами, що іноді призводило до дій, які виявлялися неефективними у допомозі молодим людям, їхнім сім’ям та громаді» [7, 15].
Однак ми, у свою чергу, маємо зазначити, що сам факт закріплення та кодифікації
у визнаних джерелах міжнародного права
заборони на застосування до неповнолітніх
правопорушників певних найсуворіших
видів покарань (смертної кари, довічного
ув’язнення без можливості звільнення, тілесних покарань) свідчить про наявність
певного, якщо не остаточного, то, безумовно, етапного вирішення філософсько-правових протиріч, зазначених у щойно наведеному коментарі до Пекінських правил.
Міжнародний документ-доповідь «Схеми винесення вироків неповнолітнім»
(«Juvenile Sentencing Schemes»), підготовлений фахівцями міжнародної неурядо-
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вої організації «Захисники прав людини»
(«Human Rights Advocates»), зазначає: «Заборона використання цього заходу (смертної кари по відношенню до неповнолітніх.
– Є.Н.) стала загальноприйнятою, вона
є нормою, універсально визнаною в міжнародному співтоваристві. Ця заборона є
нормою jus cogens, якою жодна країна не
має права нехтувати. Лише деякі національні закони і тепер дозволяють застосування смертної кари за злочини, вчинені
неповнолітніми. Серед таких країн можна
назвати Іран, Саудівську Аравію, Судан,
Тонга та Об’єднані Арабські Емірати та,
можливо, Індійський автономний округ
Джамму і Кашмір (Індія)» [8, с. 2-3].
На додаток до норм про скасування
зазначених найсуворіших видів покарання по відношенню до неповнолітніх міжнародне співтовариство, зокрема міжнародні урядові організації (ООН) та відомі
фахівці-правники закликають поступово
зменшувати об’єми застосування і такого
карального заходу, як тюремне ув’язнення.
Так, професор права Університету Ессексу
(Великобританія), директор Дитячого правового центру Каролін Гамільтон (Carolyn
Hamilton) у своїй роботі «Керівництво із
законодавчої реформи правосуддя по відношенню до неповнолітніх» зазначає:
«Крайне сложно осуществлять и уважать
все права ребенка, когда он лишен свободы
и помещен в центр содержания под стражей или тюрьму. Кроме того, давно принято считать, что помещение ребенка в
центр содержания под стражей, тюрьму
или другое закрытое учреждение может
иметь неблагоприятные для него последствия, которые, совершенно очевидно, не
могут быть компенсированы исправительной работой. Последствия содержания в
исправительных учреждениях, которые
включают отделение от семьи и общины,
часто усугубляются плохими условиями
и ограниченностью или отсутствием мероприятий и программ по реинтеграции.
Жизнь в тюрьме может также познакомить уязвимого несовершеннолетнего с
культурой насилия. Такой опыт ставит
несовершеннолетних в уязвимое положение с точки зрения угрозы распада семьи,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

беспризорности, трудностей в получении
работы, проблем с психическим здоровьем и
рецидивизма после освобождения» [9, с. 97].
Таким чином, правова практика протягом всього ХХ-го та початку ХХІ-го
століття поступово, спочатку, як відомо, в
рамках джерел національного, а згодом і
міжнародного права, формувала соціальнообумовлений, системно-стандартизований
нормативно-правовий підхід до розгляду
цілої низки питань, пов’язаних із правовим
реагуванням на правопорушення (злочини), які вчиняються неповнолітніми.
Друга змістовно-характерна риса міжнародно-правових стандартів застосування покарання до неповнолітніх полягає у
тому, що сукупність таких нормативних
складових цих стандартів, як «застосування обмеження або позбавлення волі по
відношенню до неповнолітнього лише в
якості крайнього заходу та на якомога мінімальний термін часу» та «необхідність
якомога ширшого застосовування саме виховних, трудових, наглядових, освітніх, соціально-орієнтованих, профілактичних некримінальних заходів», формують сучасну
чітко окреслену генеральну тенденцію поводження із неповнолітніми особами, які
вчинили злочин. Вона знаходить своє, не
лише науково-теоретичне, а й практичноправове відображення у такому загальноприйнятому принципі, діючому в рамках
різних національних та регіональних систем правосуддя по відношенню до неповнолітніх, як «економія кримінальної репресії».
Слід, насамперед, особливо зазначити,
що сам по собі принцип «економії кримінальної репресії» випливає із загальновизнаного та відповідним чином кодифікованого міжнародно-правового стандарту,
який у цілому передбачає можливість застосування заходів, які не пов’язані із тюремним ув’язненням як по відношенню до
дорослих, так і по відношенню до неповнолітніх правопорушників. Цей стандарт, відповідно до Правила 2.2. Мінімальних стандартних правил Організації Об’єднаних
Націй по відношенню до заходів, які не
пов’язані із тюремним ув’язненням («Токійські правила») від 14 грудня 1990 року,
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безумовно, розповсюджується і на певні
випадки вчинення позазаконних дій з боку
неповнолітніх: «2.2. Правила применяются
без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста (курсив
мій. – Є.Н.), языка, религии, политических
или других убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, места рождения или иного статуса» [10].
Так, наприклад, А.А. Кирилова, зазначаючи окремість норм, притаманних правовій системі покарання неповнолітніх,
визнає принцип «економії кримінальної
репресії», на нашу думку, не лише в якості
загальної риси тих чи інших систем відповідного правосуддя, а й у якості реальної та
бажаної нормативно-правової планки, опанування якої мають прагнути системи правосуддя для неповнолітніх різних країн:
«В настоящее время под ювенальной технологией понимается особая организация
правосудия в отношении несовершеннолетних: специализации судей, работников
аппаратов судов, потенциал общественных
организаций, индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего, экономия
уголовной и другой репрессий (курсив мій.
– Є.Н.) и многое другое» [11, с. 13].
Нормативна, а також процесуальна
складова принципу «економії кримінальної
репресії» спирається, зокрема на теорію
дивергенції, яка є невід’ємною складовою
юридичної практики в частині реагування
на правопорушення. Так, у Міжнародному
посібнику «Захист прав дитини в системах
кримінального правосуддя. Керівництво
для навчання та довідково-інформаційний
ресурс для фахівців та посадових осіб, які
беруть участь у розробці політика у галузі
правосуддя для дітей» зазначається: «Дивергенция основана на теории, согласно которой прохождение по этапам формальной
системы уголовного судопроизводства при
совершении ребенком противозаконных
действий нанесет ему/ей больший вред и
вызовет большую степень вероятности повторного совершения правонарушения.
Широко признано желание избегать стигматизации, ассоциируемой с уголовным
преследованием, и контрпродуктивных ас-

пектов большого количества формальных
санкций, особенно содержания под стражей. Более того, дивергенция позволяет
избегать избыточных расходов ведения
дела в системе отправления правосудия,
процесс которой, зачастую, медленный, и
которая создает накопление дел по нарушениям мягкой тяжести в судах по делам
несовершеннолетних» [12, с. 51].
Далекоглядність та спрямованість у
майбутнє застосування принципу «економії кримінальної репресії», який, безумовно, може передбачати певну, відповідно до
особливостей того чи іншого національного
законодавства, нормативну варіативність
визнається і функціонерами держав, які
лише перебувають на шляху реформування системи покарання неповнолітніх правопорушників. Так, Т.Є. Вежевич зазначає:
«Специалисты и эксперты признают, что
лишение свободы для многих несовершеннолетних – избыточная мера наказания.
Нам необходимо изменить свое отношение к детям, следуя примеру большинства
развитых стран, где отношение к ребенку,
преступившему закон, иное – его не спешат
карать, а предпочитают воспитывать, считая, что рецидивист, выросший из малолетнего заключенного, в конечном счете обойдется обществу дороже» [11, с. 25].
Третя змістовно-характерна риса сучасних міжнародно-правових стандартів
застосування покарань до неповнолітніх
полягає в тому, що зміст останніх відтворює існування у світовій правничій теорії
та практиці поводження із неповнолітніми
правопорушниками трьох загальних моделей. Першу з таких моделей можна умовно
назвати соціально-правовою моделлю або
«моделлю, яка базується на забезпеченні
благополуччя неповнолітніх правопорушників» («welfare model»), другу – кримінально-правовою («justice model»), третю – змішаною («hybrid model»).
Вже цитований нами англійський правник Ніл Хейзел наводить характерні риси
перших двох моделей, відповідно до визначень Алдера (C. Alder) та Вандерзітца
(J. Wundersitz): «Модель, яка базується на
забезпеченні благополуччя», асоціюється
із патерналістською та протекціоністською
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політикою, в рамках якої певне поводження, а не покарання, є основною метою. Виходячи з цього, діти через їхню незрілість
не можуть вважатися суб’єктами, які здатні
раціонально мислити та самостійно визначатися, вони скоріше підпорядковуються
оточенню, в якому проживають та є його
продуктом. Тому будь-яке злочинне діяння
з їхнього боку може бути похідним від елементів розладу в такому оточенні. Завданням системи юстиції, таким чином, є встановлення, розгляд та усунення основних
соціальних причин, які спричинили вчинення правопорушення, а не призначення
покарання за саме правопорушення» [6, с.
23]. «Кримінально-правова модель передбачає, що всі індивідууми є мислячими
суб’єктами, які несуть всю відповідальність
за свої вчинки і, таким чином, мають нести
відповідальність перед законом. У рамках
цієї моделі завданням системи юстиції є
оцінка ступеню вини правопорушника та
розумне призначення покарання відповідно до тяжкості правопорушення» [6, с. 24].
Так, у документі під назвою «Огляд
ефективної діяльності правосуддя по відношенню до неповнолітніх. Доповідь для
міністра юстиції у справах неповнолітніх»
(«Review of Effective Practice in Juvenile
Justice. Report for the Minister for Juvenile
Justice») визначаються певні характерні та
відмінні функціонально-цільові риси, притаманні різним регіональним («міжнародним») системам правосуддя по відношенню
до неповнолітніх: «Існують значні відмінності між різними міжнародними системами ювенального правосуддя. У більшості
англомовних країн діє відповідна модель
правосуддя, яка зосереджується саме на
відповідальності молодих людей за їхні
вчинки та застосуванні до них каральних
заходів через здійснення відповідного судочинства (кримінально-правова модель
– Є.Н.). Низка інших країн, переважно європейських, демонструє тенденцію до все
більшого застосування такої моделі правосуддя, яка орієнтується на забезпечення
благополуччя неповнолітніх та характеризується неофіційним характером відповідного судочинства та відповідних втручань
(соціально-правова модель – Є.Н.), які маÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ють на меті забезпечення найвищих інтересів молодої людини. Однак спостерігається
також зростаюча тенденція до створення та
функціонування змішаних систем ювенального правосуддя (курсив мій. – Є.Н.), які б
включали в себе, рівною мірою, і елементи
офіційної юстиції, і елементи моделей, орієнтованих на забезпечення благополуччя»
[13].
У колективній роботі «Вдосконалення
дієвості програм з правосуддя по відношенню до неповнолітніх» («Improving the
Effectiveness of Juvenile Justice Programs»),
авторами якої є американські кримінологи
та правники Марк Ліпсей (Mark W. Lipsey),
Джеймс Хауелл (James C. Howell), Маріон
Келлі (Marion R. Kelly), Габріель Чапмен
(Gabrielle Chapman) та Дарін Карвер (Darin
Carver) зазначається історичний перехід
ювенального пенального законодавства
певних американських штатів від «реабілітаційної моделі» (інша назва «моделі, орієнтованої на забезпечення благополуччя»)
до моделі, яка зосереджується на мірі відповідальності неповнолітнього правопорушника та правопорушенні, яке він вчинив: «Протягом майже всього двадцятого
століття політика щодо винесення вироків
у штатах була, насамперед, орієнтованою
на потреби правопорушника та являла собою реабілітаційну модель, яка зосереджувалася на індивідуалізації винесення вироків» (Tonry, 2009; Warren, 2007). З початку
1960-х років рівень злочинності в країні
різко підвищився. У той же самий час оцінки заходів із реабілітації стали вважатися
такими, використання яких «є безрезультатним» (Lipton, Martinson, and Wilks, 1975;
Martinson, 1974); ці твердження кидали
тінь на терапевтичні заходи, які використовувалися у кримінальній юстиції, а також
політиці та практиці правосуддя по відношенню до неповнолітніх (Tonry, 2004).
У світлі такої трансформації федеральний
уряд та багато штатів здійснили поворот
до підходів із винесення вироків, орієнтованих на факт правопорушення та вдалися до використання заходів, які в більшій
мірі передбачали застосування покарання.
Думка про те, що поводження, яке зосереджується саме на реабілітації, є неефектив-
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ним, міцно трималася протягом 1970-х та
1980-х років до того часу, коли вчені використали більш прогресивні аналітичні засоби для більш детального розгляду питання.
Отримані результати спростували негативне ставлення Мартінсона (Martinson) та
довели, що програми з реабілітації, у разі
їхнього ефективного застосування, можуть
суттєво скоротити рівень рецидивних проявів» [14, с. 7].
Також автори зазначеної колективної
роботи в якості неправильного обґрунтування необхідності застосування саме
каральних заходів по відношенню до неповнолітніх правопорушників наводили
теорію американського професора політології та суспільствознавства Джона Ділульо (John Dilulio). Ця теорія базується на
визначенні нової генерації неповнолітніх
правопорушників в якості «неповнолітніх
супер-хижаків» («juvenile super-predators»):
«Професор політології та суспільствознавства Прінстонського університету (США)
Джон Ділульо розробив та популяризував
теорію неповнолітніх супер-хижаків (1995).
Він оформив цей термін для того, аби звернути увагу громадськості на те, чому він
дав назву «нова порода правопорушників», тобто «дітей, які абсолютно не поважають людське життя та не мають почуття
відповідальності за майбутнє… Такі собі
холоднокровні хижаки». Ділульо та його
співавтори всюди описували подібних молодих людей такими, які є «позбавленими
батьківської опіки, безбожниками та безробітними», а також «радикально імпульсивними, надзвичайно жорстокими молодими людьми, серед яких більшу частину
становлять хлопці-підлітки, які вчиняють
вбивства, напади, пограбування, крадіжки
з виломами, займаються розповсюдженням
летальних наркотичних засобів, приєднуються до озброєних угруповань та вчиняють серйозні безпорядки (Bennett, Dilulio,
and Walters, 1996, p. 27)» [14].
Зазначені американські правники також підсумовують, що результатом наявності двох, у певній мірі, протилежних
систем та підходів до поводження із неповнолітніми правопорушниками стало вироблення змішаної «карально-реабілітаційної

нормативної моделі»: «Тому не видається
дивним, що, відкидаючи суто каральну модель правосуддя по відношенню до неповнолітніх, виникла протилежна їй модель,
яка спиралася на положення про поєднання покарання та реабілітації в якості основоположних принципів (Butts and Mears,
2001; Mears, 2002)» [14, с. 8].
Цитований нами вище документ «Огляд
ефективної діяльності правосуддя по відношенню до неповнолітніх. Доповідь для
міністра юстиції у справах неповнолітніх»
також спирається на науково-теоретичне
обґрунтування тенденції, яка демонструє
більшу ефективність застосування «моделі,
яка базується на забезпеченні благополуччя
неповнолітніх правопорушників» на відміну від застосування традиційних каральних
заходів («кримінально-правової моделі»):
«Емпіричні дослідження, які проводилися
в Австралії, США, Новій Зеландії та Європі ясно вказують на те, що такі традиційні
каральні та «жорсткі» методи зменшення
рівня злочинності серед неповнолітніх», як
ув’язнення неповнолітніх, надто суворе законодавство про взяття на поруки, розгляд
справ неповнолітніх у судах для дорослих,
«заходи із прямого залякування» тощо, є
неефективним. Традиційні каральні або
«жорсткі» підходи виявляються неефективними через те, що вони призводять до дії
ефекту стигматизації та таврування молодих правопорушників, посилення протизаконної поведінки правопорушників, яка
стає результатом колективного (зокрема
із дорослими правопорушниками. – Є.Н.)
перебування у режимі «ув’язнення», браку
соціально-орієнтованих заходів впливу та
неспроможності зрозуміти основоположні
фактори, які обумовили протизаконну поведінку. Ці заходи не лише демонструють
свою неефективність у справі скорочення
рецидивних проявів у поведінці молодих
людей, вони також виявляються одними з
найдорожчих заходів із вирішення справ,
пов’язаних із злочинністю серед неповнолітніх через високі термінові витрати та
наступні тривалі довготермінові витрати
на систему правосуддя для неповнолітніх,
які обумовлюються тривалими в часі контактами із системою кримінальної юстиції.
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Ефективні програми ювенального правосуддя зосереджуються на розгляді основоположних чинників, які спричиняють
протиправну поведінку неповнолітніх. Це
може включати зосередження на діях із
скорочення таких «чинників ризику», як сіменійні розлади, перебування у злочинній
групі, схильність до прогулів або зловживання алкоголем, а також зосередження на
додатковому використанні або посиленні
ефекту дії таких «чинників захисту», як добре виконання батьківських обов’язків, використання позитивної ролі в суспільстві
або зайнятість з неповним робочим днем.
Ці програми в цілому підкреслюють потребу у відверненні молодих людей від системи ювенальної юстиції. Ефективні дії, які
застосовуються у відповідь на молодіжну
злочинність, часто включають програми,
які залучають сім’ю, школу або терапевтичні заходи і служби, пов’язані із залученням
місцевих громад» [13, с. 4].
Також у рамках цього документу говориться, у свою чергу, і про успішність досвіду деяких країн у застосуванні «моделі, яка
базується на забезпеченні благополуччя
неповнолітніх правопорушників»: «Канада
є добрим прикладом ефективного застосування правосуддя для неповнолітніх. Норми її законодавства було успішно застосовано для скорочення кількості ув’язнених
молодих людей, завдяки розумінню того,
що застосування програм, які передбачають участь місцевих громад, є більш ефективним, ніж ув’язнення молодих правопорушників (курсив мій. – Є.Н.)» [13, с. 4]. Не
менш успішним видається, на думку авторів цього ж документу, і аналогічний досвід
цілої низки скандинавських країн (Ісландії,
Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії): «Системи правосуддя по відношенню до неповнолітніх скандинавських країн базуються
на забезпеченні благополуччя неповнолітніх, демонструючи високу ефективність у
багатьох напрямках та характеризуючись
дуже низькими рівнем застосування до
неповнолітніх такого заходу, як тюремне
ув’язнення. Країни Скандинавії зосереджують свою увагу на діях з попередження злочинності серед молоді через багатосторонню взаємодію в рамках громад між різними
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органами влади і службами на місцевому
рівні. Третинні заходи у відповідь зосереджуються на відверненні (мається на увазі
відвернення від використання тюремного
ув’язнення по відношенню до неповнолітніх правопорушників. – Є.Н.) та поєднанні
судового впровадження із заходами із терапії (мається на увазі психологічна, моральна та виховна терапія. – Є.Н.)» [13, 9].
У якості четвертої змістовно-характерної риси міжнародно-правових стандартів
застосування покарання до неповнолітніх
ми маємо зазначити, що види та сама природа різноманітних альтернативних некаральних (некримінальних) заходів, які,
так чи інакше, прийнято вважати найбільш
адекватними та бажаними заходами судово-правового реагування на правопорушення з боку неповнолітніх, на нашу думку, мінімізують, розмивають та подекуди
цілком заперечують, у свою чергу, відповідну каральну природу «класичних» видів
кримінальних покарань.
Правова філософія та практика судового вирішення справ, у яких неповнолітні
фігурують в якості порушників усталених
та передбачених законом норм поведінки
в соціальному суспільстві, спирається, натомість, таким чином, на бажаний або очікуваний соціально-профілактичний, виховний, попереджувальний, освітній та інші
подібні ефекти або результати від дії таких
видів альтернативних некаральних (некримінальних) заходів, як адекватні заборони
або обмеження на ті чи інші дії неповнолітнього правопорушника, профілактичні
заходи, виховні заходи, заходи соціального
(громадського) впливу, освітні заходи, попередження, вибачення, морально-психологічна реабілітація, компенсація, нагляд,
лікування, праця на благо громадськості,
пробація, багатостороння соціальна реінтеграція тощо.
Наприклад, заходи, які передбачають виконання неповнолітнім правопорушником праці на благо громадськості,
здійснюють водночас виховний, соціально-дисциплінарний, наглядовий та морально-профілактичний ефекти. Вибачення
та компенсація сприяють перевихованню
та освіті неповнолітнього правопорушни-
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ка, завдяки яким він починає розуміти та
усвідомлювати принцип недоторканності
особистості, прав та свобод інших людей,
а також неминучості юридичних наслідків
порушення цього принципу. Дотримання
заборон на певні дії виховують в неповнолітнього розуміння необхідності дотримуватися певних приписів та правил поведінки. Отже, неповнолітній правопорушник
при застосуванні до нього того чи іншого
подібного заходу відбуває не стільки покарання, скільки виховується, набуває навичок позитивної та відповідальної громадянської та законослухняної поведінки.
П’ята змістовно-характерна риса міжнародно-правових стандартів застосування
покарання до неповнолітніх вбачається в
тому, що передбачені міжнародним законодавством заходи, які застосовуються по
відношенню до неповнолітніх за вчинення ними тих чи інших позазаконних діянь, відповідають (або, принаймні, мають
відповідати), випливаючи із вищезазначеної нами фізичної, психоемоційної та соціальної вразливості неповнолітнього, такій
життєво важливій як для самого неповнолітнього правопорушника, так і всього суспільства вимозі, як здатність неповнолітнього перебувати під дією того чи іншого,
призначеного (винесеного, наприклад, у
якості вироку) йому заходу (або виконувати певні вимоги, які можуть випливати із
такого заходу).
Так, Каролін Гамільтон посилається з
цього приводу на відповідний нормативно-правовий досвід деяких латиноамериканських країн: «Бразильский закон о детях и подростках, принятый в 1990 году,
содержит широкий спектр потенциальных
вариантов мер воздействия для детей и подростков. К подросткам (лицам в возрасте от 12 до 18 лет) могут быть применены
«социально-образовательные меры» (включая предупреждение, возмещение ущерба,
общественные работы, надзор и задержание). Согласно Статье 112(1), меры должны
применяться «с должным учетом способности [несовершеннолетнего] их исполнять (курсив мій. – Є.Н.), обстоятельств и
степени тяжести нарушения» [9, с. 97].
З цього приводу слід навести, відповід-

но до ст.53 Типового закону про правосуддя по відношенню до неповнолітніх, увесь
перелік подібних альтернативних заходів,
які можуть бути застосовані по відношенню до неповнолітніх правопорушників,
враховуючи таку вразливість як окремо,
так і кооперативно: «(1) В случае признания ребенка виновным в уголовном преступлении суд по делам несовершеннолетних
[ювенальный суд] [суд по делам молодежи]
должен, с учетом всех обстоятельств дела,
рассмотреть возможные меры наказания,
не связанные с лишением свободы, включая, но не ограничиваясь: (a) участие в
общественных программах, способствующих осознанию ребенком его или ее противоправного поведения; (b) постановление о
промежуточном лечении или других видах
лечения; (c) пробация; (d) постановление
о реституционных мерах; (e) решение о
лечении от наркотической или алкогольной зависимости; (f) посещение консультаций; (g) постановление об общественно
полезных работах; (h) постановление об
обязательной учебе; (i) лишение отдельных
прав; (j) запрет на выход ребенка из дому
после определенного времени; (k) запрет
на определенные действия; (l) нахождение
под надзором; (m) нахождение под строгим надзором; (n) временное помещение в
приемную семью; (o) распоряжение суда об
определении места жительства; (p) постановление о попечительстве; и (q) условнодосрочное освобождение. (2) Суд по делам
несовершеннолетних [ювенальный суд]
[суд по делам молодежи] имеет право назначить несколько наказаний, не связанных с
лишением свободы, а также определить,
будет ли ребенок выполнять эти меры
одновременно
или
последовательно»[15, с. 31-32].
До альтернативних заходів некарального (некримінального) характеру, застосовуючи які, треба враховувати здатність неповнолітнього перебувати під їхньою дією
(або виконувати їх), можна, на нашу думку,
відповідно до положення ст. 53 Типового
закону про правосуддя по відношенню до
неповнолітніх, віднести: відвідання консультацій, постанову про суспільно корисні роботи, позбавлення певних прав, забо-
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рона на певні дії, тимчасове поміщення до
прийомної сім’ї, розпорядження суду про
визначення місця проживання. Такі заходи, наприклад, як «відвідання консультацій», «тимчасове поміщення до прийомної
сім’ї», «розпорядження суду про визначення місця проживання» повинні враховувати різноманітні життєві обставини, потреби
та інтереси неповнолітнього, включаючи
його фактичне місце проживання, отримання неповнолітнім освіти, а також права
його батьків та родичів тощо. «Постанова
про суспільно корисні роботи» повинна
враховувати не лише відповідність таких
робіт стану здоров’я неповнолітнього, а й
передбачену міжнародним правом сувору
заборону на використання примусової праці, а також праці дітей і неповнолітніх взагалі. Застосування «заборони на певні дії»
та «позбавлення певних прав» повинні чітко відповідати положенням Конвенції про
права дитини, Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права, захищаючи дитячі основоположні права та гідність,
притаманні будь-якій людині.
Шоста змістовно-характерна риса міжнародно-правових стандартів застосування покарання до неповнолітніх полягає в
тому, аби альтернативні некаральні (некримінальні) заходи правового реагування
на правопорушення з боку неповнолітніх
були спрямовані на якнайшвидшу соціальну реінтеграцію неповнолітнього правопорушника.
Ця вимога відповідає такій складовій
міжнародно-правових стандартів застосування покарання до неповнолітніх, як «якнайкраще забезпечення інтересів дитини».
Альтернативними некаральними (некримінальними) заходами, які відповідають цій також життєво важливій вимозі,
відповідно до положення ст. 53 Типового
закону про правосуддя по відношенню до
неповнолітніх, на нашу думку, є: «участь у
громадських програмах, які сприяють усвідомленню дитиною його або її протиправної поведінки», «проходження неповнолітнім проміжного або іншого лікування
(наприклад, від алкогольної або наркотичної залежності)», «пробація», «реституційні
заходи», «обов’язкове навчання (зокрема
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

професійне), «заборона залишати домівку
у певні години», «перебування під тим чи
іншим (суворим) видом нагляду», «перебування під опікою». Ці заходи не можуть
вважатися такими, які порушують права та
потреби дитини або неповнолітнього.
Застосування щойно перерахованих заходів зумовлено широкою відповідальністю
держави, суспільства та окремих дорослих
людей (батьків, інших родичів, опікунів)
за соціальну реінтеграцію неповнолітнього
правопорушника, отримання ним освіти і
відповідних професійних та соціальних навичок, опанування ним статусу, ролі, прав
та обов’язків, які є невід’ємними рисами
корисного та законослухняного громадянина та члена суспільства.
Таким чином, щойно перераховані
змістовно-характерні риси сучасних міжнародно-правових стандартів застосування
покарання до неповнолітніх надають можливість дійти до висновку про те, що останні відтворюють систему покарання за вчинення протиправних діянь, багато в чому
відмінну від відповідної системи покарання
для дорослих.
Нормативна філософія та практика
цієї системи в цілому характеризується як
рекомендаційними, так і обов’язковими
нормами, спрямованими на максимально
можливе уникнення застосування по відношенню до неповнолітніх правопорушників
кримінальних покарань, остаточно не скасовуючи можливості їхнього застосування у
певних крайніх випадках.
Через певну цільову складність власних
норм ця система характеризується певною
різноманітністю існуючих у її рамках моделей відповідного правосуддя та досі знаходиться на стадії етапного реформування.
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комментарий // [Електронний ресурс]. Режим
доступу до документу: http: http://www.unodc.
org/documents/justice-and-prison-reform/
Russian_Model_Law_21122014_ﬁnal.pdf;
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складають основу інституту імунітету свідка
у кримінальному провадженні.

В статье исследуются положения, составляющие содержание принципа свободы от саморазоблачения и права не свидетельствовать
против близких родственников и членов семьи, а
также нормативно-закрепленные в УПК Украины гарантий их обеспечения для свидетелей
в уголовном производстве. Автором вносятся
предложения о дополнении ст.ст. 18 и 224 УПК
Украины.
Ключові слова: імунітет свідка, свобода від самовикриття, право не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї, гарантії законних інтересів свідка.

Вступ
Докорінна зміна підходів до забезпечення найважливіших цінностей людини у
вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві слугує беззаперечним
доводом втілення європейських стандартів
кримінальної юстиції у новому КПК України. У цьому плані досить показовим є посилення гарантії процесуального статусу
свідка у кримінальному провадженні.
Однією із найважливіших новел нового
кодексу, які стосуються в тому числі і процесуального статусу свідка, є закріплення
у ст. 18 КПК України свободи особи від самовикриття та її права не свідчити проти
близьких родичів та членів сім’ї, а також
надання цим нормативним положенням
значення засади кримінального провадження.
Ці нормативні положення поряд з визначенням у ст. 65 КПК України категорій
осіб, які не можуть бути допитані як свідки,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Ступінь наукової розробки проблеми
Проблема імунітету свідка ґрунтовно
досліджувалась у вітчизняній юридичній
літературі такими науковцями, як Р.В. Бараннік, О.В. Белькова, С.Г. Волкотруб,
Ю.М. Грошевий, Л.М. Лобойко, В.І. Маринів, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, І.О. Пристінський, С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова,
Т.І. Фулей, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило та
ін. Однак більшість із цих досліджень була
проведена ще до прийняття нового КПК
України або ж була спрямована лише на
окремі аспекти цього інституту (історичний
розвиток, порівняльно-правове дослідження, узагальнення практики Європейського
суду з прав людини).
Постановка завдання
Метою даної статті є дослідження нормативних положень, які складають зміст
засади свободи від самовикриття та права
не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї, а також нормативно-закріплених у
КПК України гарантій їх забезпечення для
свідків у кримінальному провадженні.
Результати дослідження
Свідком є фізична особа, якій відомі або
можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального
провадження, і яка викликана для давання показань (ч. 1 ст. 65 КПК України). Зва-
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жаючи на обов’язковий характер показань
свідка (ст. 385 КК України), свобода від
самовикриття та право не свідчити проти
близьких родичів та членів сім’ї є одними з
найважливіших гарантій, що стоять на сторожі його прав та законних інтересів.
Як зазначає О.П. Кучинська, ключовою
особливістю процесуального статусу свідка
від інших учасників, зокрема потерпілого,
підозрюваного, обвинуваченого є наявність законодавчо закріпленого обов’язку
давати правдиві показання по суті справи
[5, c. 298].
Водночас, у ст. 18 КПК України закріплено як одну із засад кримінально провадження – свободу особи від самовикриття
та викриття близьких родичів і членів сім’ї.
Вона, у свою чергу, ґрунтується на положенні ч. 1 ст. 63 Конституції України, де
сказано: «Особа не несе відповідальності за
відмову давати пояснення або показання
щодо себе, членів сім’ї або близьких родичів, коло яких визначається законом». Ця
засада передбачена й ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права, що передбачає: «Кожен має право
при розгляді будь-якого пред’явленого
йому кримінального обвинувачення… не
бути змушеним давати показання проти
себе чи до визнання себе винним».
З цього приводу дуже влучно висловився Р.В. Бараннік: «досить часто особа, яка
викликається та допитується у справі як
свідок, має безпосереднє відношення до
події злочину, що розслідується. Саме тому
з метою, щоб розслідувана кримінальна
справа не стала… «своєю», свідок користується правом на свободу від самовикриття,
викриття членів сім’ї чи близьких родичів»
[1, с.114-115].
На думку Ю.В. Лисюка, на сьогодні, серед усіх учасників кримінального провадження фігура свідка є найбільш уразливою
та зазвичай правовідносини між правоохоронними органами та іншими учасниками
кримінального провадження у свідків складаються досить важко. Це пов’язано з тим,
що даний суб’єкт правовідносин у більшості випадків володіє достовірною та вкрай
важливою для здійснення кримінального
провадження інформацією, у разі якщо у

процесі кримінального провадження вдалося встановити дану особу, то це може
стати ключовим моментом у вирішенні завдань кримінального судочинства. Тому в
умовах сучасності найважливішим моментом для свідка повинен стати факт забезпечення його захисту та безпеки [6, с.92].
Окремої уваги потребують також питання стосовно прав свідка та забезпечення
його процесуальних гарантій. Розширення
прав свідка і забезпечення процесуальних
гарантій захисту його законних інтересів
дозволить не тільки відгородити останнього від незаконного переслідування і тиску, а й підвищить ефективність його участі
у процесі з метою встановлення істини у
справі.
Однією із найбільш вагомих гарантій
законних інтересів свідка є інститут імунітету свідка. У юридичній літературі імунітет свідка поділяють на обов’язковий (абсолютний) і факультативний (відносний) [8,
с.22-23].
З огляду на обов’язковий імунітет взагалі забороняється допит певних осіб як свідків. Зокрема, кримінальним процесуальним законом визначено такі категорії осіб,
які не можуть бути допитані як свідки (ч. 2
ст. 65 КПК України). Особливістю статусу
цих осіб є те, що сам факт постановки до
них певних категорій питань з боку слідчого, прокурора, судді стосовно перелічених
у ч. 2 ст. 65 КПК України обставин вже є
порушенням закону.
Для факультативного імунітету характерним є те, що у свідка є право відмовитися від дачі показань, але, водночас, за власним бажанням він може і дати показання.
Відповідно до змісту ст.ст. 18, 66 та 87 КПК
України такі особи мають можливість скористатись свободою від самовикриття та
правом не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, механізм забезпечення
яких складають такі нормативно-закріплені положення:
- «кожна особа (в тому числі і свідок –
В.К.) має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у
будь-який момент відмовитися відповідати
на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права» (ч. 2 ст. 18);
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- «відмовитися давати показання щодо
себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї,
що можуть стати підставою для підозри,
обвинувачення у вчиненні ним, близькими
родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення…» (п. 3 ч. 1 ст. 66);
- «особа має право не відповідати на
запитання з приводу тих обставин, … які
можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального
правопорушення…» (ч. 8 ст. 224);
- «суд зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: ...
4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право
відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з
порушенням цього права; … 6) отримання
показань від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим
у цьому кримінальному провадженні» (ч. 2
ст. 87).
Проведення аналізу вказаних процесуальних гарантій законних інтересів свідка
на предмет їх достатності для забезпечення
свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї
потребує дослідження питань про:
- зміст і порядок проведення допиту
свідка під час досудового розслідування та
в суді;
- можливість слідчого допитувати свідка
про обставини, що вказують на його причетність до розслідуваного злочину;
- механізм реалізації права не свідчити
проти близьких родичів та членів сім’ї;
- процесуальне значення відмови свідка
давати показання.
Допит є найпоширенішим способом
отримання доказів. Шляхом допиту можуть бути отримані показання свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених та
інших осіб. Водночас допит – одна з найскладніших слідчих (розшукових) та судових дій, спрямованих на одержання доказів, а його проведення вимагає від слідчого
та учасників судового розгляду високої загальної та професійної культури, глибокого
знання психології людини.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Допит по суті провадження починається пропозицією свідкові розказати все
йому відоме про обставини, у зв’язку з якими він викликаний на допит. Це – так звана «вільна розповідь» допитуваного. Після
розповіді свідка слідчий може задати йому
питання. Ці питання можуть бути: основними, додатковими, уточнюючими, нагадуючими, деталізуючими і контрольними
[9, с.367]. Згідно з ч. 7 ст. 224 КПК України
за бажанням допитуваної особи вона має
право викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй
знову ж таки можуть бути поставлені додаткові запитання.
Тобто у структурі допиту по суті провадження ми можемо виділити дві основні
частини – вільну розповідь та відповіді на
запитання. Щодо реалізації свободи від самовикриття, то редакція ст.ст. 18, 66, 87 та
224 КПК України охоплює обидві складові
структури допиту по суті провадження: «…
не говорити нічого з приводу підозри чи
обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання…» (ч. 2 ст. 18); «…відмовитися давати
показання щодо себе…, що можуть стати
підставою для підозри, обвинувачення у
вчиненні ним… кримінального правопорушення» (п. 3 ч. 1 ст. 66); «право відмовитися
від давання показань та не відповідати на
запитання» (п. 4 ч. 2 ст. 87); «не відповідати на запитання з приводу тих обставин, …
які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею… кримінального правопорушення…» (ч. 8 ст. 224). А у
ст. 66 термін «показання» буде охоплювати
і вільну розповідь, і відповіді на запитання.
У ході ж аналізу ст. 224 слід враховувати,
що згідно з частиною 3 даної статті перед
допитом особи роз’яснюються її права, зокрема, свідку повинно бути роз’яснено
його права, закріплені у ч. 2 ст. 63 Конституції України, у ст. 18 ч. 1 ст. 66 та ст. 224
КПК України.
Якщо ж звернутись до питання про те,
чи вправі слідчий допитувати свідка про обставини, що вказують на його причетність
до розслідуваного злочину, то треба наголосити на тому, що надання свідку права
відмовитись давати показання щодо таких
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обставин, зовсім не зумовлює того, що свідок скористається цим правом і не захоче
давати показання. Отже, допит осіб, які
самі або близькі родичі та члени сім’ї яких
можуть бути причетні до вчинення злочину, можливий, але тільки у разі їх згоди на
це, що, у свою чергу, зобов’язує допитувану
особу до дачі правдивої інформації.
У цьому випадку важливою гарантією
свободи від самовикриття та забезпечення
права на захист є встановлення обов’язку
суду визнати істотним порушеннями прав
людини і основоположних свобод – отримання показань від свідка, який надалі буде
визнаний підозрюваним чи обвинуваченим
у цьому кримінальному провадженні (п. 6
ч. 2 ст. 87 КПК України). З огляду на положення ч. 1 ст. 87 КПК України фактичні
дані, які містяться в цих показаннях, є недопустимими доказами.
На думку авторів науково-практичного
коментаря КПК України, дане положення
становить намагання законодавця запобігти спробам допитувати як свідків осіб, щодо
яких є достатні (а можливо, деякі) докази,
що дозволяють дійти до висновку про причетність їх до злочину. З урахуванням вимог закону про обов’язкове попередження
свідка про його право відмовитися давати
показання щодо себе, якщо такі показання
можуть стати підставою для підозри, автори коментаря розглядають дане положення занадто категоричним [4, с.233].
Однак, у даному випадку не слід забувати, що допит свідка та підозрюваного мають суттєві відмінності й однією з основних
серед них є те, що підозрюваному вручено письмове повідомлення про підозру і
він ознайомлений із змістом підозри щодо
себе. Крім того, підозрюваний наділений
процесуальними правами для захисту від
підозри, у тому числі має гарантоване право на захисника і побачення з ним до першого допиту та інші права, зазначені у ст.
42 КПК України. Таким чином, отримання
показань від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у
цьому кримінальному провадженні, та використання їх у якості доказів є недопустимим з огляду на забезпечення такій особі
права на захист.

У юридичній літературі описані лише
окремі випадки, у яких необхідно проводити допит свідка про обставини, що вказують на його причетність до злочину.
Як зазначає Р.В. Бараннік, допит свідка про обставини, які містять інформацію
про його причетність до скоєння злочину, в деяких випадках просто необхідний.
Прикладом можуть бути ситуації, коли
разом із обвинуваченим у скоєнні злочину брали участь особи, що не досягли віку
кримінальної відповідальності, або якщо
хтось із співучасників звільнений від кримінальної відповідальності, наприклад, у
зв’язку з закриттям провадження за амністією чи з інших підстав [1, с.116]. А на
думку М.М. Михеєнка, як свідки можуть
бути допитані також особи, які офіційно
визнані обвинуваченими, – у тих випадках, коли справа у відношенні них була
припинена, виділена в окреме провадження або розглянута раніше, ніж щодо
інших осіб, які причетні до скоєння злочину [7, с.85].
Що ж до законодавчого закріплення механізму реалізації права не свідчити проти
близьких родичів та членів сім’ї, то такими, що спрямовані на забезпечення цього
права слід визнати положення, закріплені
у ст.ст. 66, 87 і 224 КПК України: «…відмовитися давати показання щодо … близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть
стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні … близькими родичами чи
членами його сім’ї кримінального правопорушення» (п. 3 ч. 1 ст. 66); визнання істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод «отримання показань чи
пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання
показань та не відповідати на запитання,
або їх отримання з порушенням цього права» (п. 4 ч. 2 ст. 87); «особа має право не
відповідати на запитання з приводу тих обставин, … які можуть стати підставою для
підозри, обвинувачення у вчиненні нею…
кримінального правопорушення…» (ч. 8
ст. 224); роз’яснення перед допитом свідка
його прав, закріплені у ч. 2 ст. 63 Конституції України, у ст. 18 ч. 1 ст. 66 та ст. 224
КПК України.
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Однак, у ст. 18 КПК України варто б
було поширити правило «…не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення
…, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання…» і на випадки дачі
показань щодо близьких родичів та членів
сім’ї.
У кримінальному процесі, як і в будьякій іншій сфері правового регулювання,
один суб’єкт (посадова особа або громадянин) може реалізувати власні права лише
в тому разі, якщо другий суб’єкт має відповідні зобов’язання. Свідок може реалізувати право на відмову від дачі показань,
якщо слідчий (особа, яка проводить дізнання, суддя) роз’яснить йому це право і забезпечить можливість його здійснення [2,
с.226]. Навряд чи потрібно доводити, що
процесуальні права особи поза відповідних
обов’язків компетентних органів держави
(посадових осіб) по їх роз’ясненню і реальному забезпеченню перетворюється на пусту декларацію [3, с.16].
Тому у процедурі проведення допиту
слід передбачити правила, які б встановлювали обов’язок особи, яка проводить допит, зупинити його у разі відмови свідка
відповідати на запитання, аналогічне тому,
яке закріплене у ч. 4 ст. 224 КПК України.
Однак, для визначення процедурного положення, яке забезпечувало відповідний
обов’язок особи, яка проводить допит, слід
звернути увагу на деякі відмінності у проведенні допиту свідка та допиту підозрюваного й обвинуваченого.
Як зазначає Р.В. Бараннік, для свідка
право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів
полягає у тому, що він може відмовитись
відповідати на поставлені слідчим, прокурором запитання у разі, коли усвідомлює,
що інформація, яка від нього вимагається, свідчить про вчинення цією особою,
членом її сім’ї чи близьким родичем діяння, за яке встановлений будь-який з видів
юридичної відповідальності або становить
таємницю особистого життя, і він (свідок)
не бажає таку інформацію розголошувати.
І якщо для підозрюваного, обвинуваченого право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

тісно переплітається з їхнім правом взагалі
відмовитись давати показання і відповідати на запитання, то для свідка обсяг даних,
які він може відмовитись повідомляти слідчому, прокурору чи судді, обмежений встановленими у законі рамками: «щодо себе,
членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом» [1, с.117].
При цьому у ході вільної розповіді на
допиті, використовуючи свої права відповідно до ст.ст. 18, 66 та 224 КПК України,
свідок може просто не говорити нічого з
приводу того, що може стати підставою
для підозри, обвинувачення у вчиненні
ним або його близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення. Стосовно ж забезпечення права у
будь-який момент відмовитися відповідати
на запитання з приводу підозри чи обвинувачення проти близьких родичів та членів своєї сім’ї, то на нашу думку, частину 4
ст. 224 КПК України необхідно доповнити
таким положенням: «У разі відмови свідка
відповідати на запитання з приводу обставин, зазначених у частині 8 статті 224 цього Кодексу, особа, яка проводить допит,
зобов’язана його зупинити в частині, що
стосується цих обставин».
У практиці Європейського суд з прав
людини піднімається питання про те, що
мовчання обвинуваченого не може бути визначальним при вирішенні питання щодо
його вини чи невинуватості. Так, Європейський суд з прав людини у справі «John
Murray v. the United Kingdom» постановив,
що «хоча воно (право на мовчання – авт.) не
згадується спеціально у статті 6 (Європейської) конвенції, немає сумнівів, що право
зберігати мовчання на поліцейському допиті і право не надавати свідчення проти
себе є повсюдно визнаними нормами, що
становлять суть висловлювання про справедливий розгляд відповідно до статті 6».
У рішеннях у справах «Яременко проти
України», «Колесник проти України», «Шабельник проти України» ЄСПЛ відзначив,
що «право відмовитися давати свідчення
та право не обмовляти себе є загальновизнаними міжнародними стандартами, основними складовими поняття справедливого
розгляду, закріпленого у ч. 1 ст. 6 ЄКПЛ»;
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«суд не вправі робити негативні висновки з
мовчання обвинуваченого (наприклад, висновок про намагання обвинуваченого через мовчання уникнути кримінальної відповідальності), оскільки дозвіл робити такі
висновки може бути ефективним засобом
примусу, внаслідок чого тягар доведення
перекладається з обвинувачення на обвинуваченого. Це є несумісним з правом не
давати примусових свідчень проти себе або
визнавати вину, оскільки в обвинуваченого
не залишається іншого розумного вибору
між мовчанням, яке вважатиметься доказом проти нього, та свідченням» [10, с.107115].
Як видається, наведену позицію Європейського суду з прав людини цілковито
може бути застосовано і щодо забезпечення
законних інтересів свідка у кримінальному
провадженні.
Висновки і перспектива подальших
розробок
Таким чином, порівняльний аналіз вищезгаданих положень, закріплених у статтях 18, 66, 87 та 224 КПК України дозволяє зробити висновок про те, що механізм
забезпечення свободи від самовикриття та
права не свідчити проти близьких родичів
та членів сім’ї для свідків потребує додаткового підкріплення процесуальними гарантіями.
Відповідно, пропонуємо доповнити
статтю 18 КПК України частинами 4 і 5 такого змісту:
«4. Кожна особа має право не говорити
нічого й у будь-який момент відмовитися
відповідати на запитання з приводу підозри
чи обвинувачення проти близьких родичів
та членів своєї сім’ї, а також бути негайно
повідомленою про ці права.
5. Відмова особи давати показання, пояснення та відповідати на запитання з приводу підозри чи обвинувачення проти неї,
її близьких родичів чи членів її сім’ї не вважається (не може бути) доказом її вини».
Також пропонуємо передбачити у процедурі проведення допиту правила, які б
встановлювали обов’язок особи, яка проводить допит, зупинити його у разі відмови
свідка відповідати на запитання, аналогіч-

не тому, яке закріплене у ч. 4 ст. 224 КПК
України.
Окрім питань, які були розглянуті у даній статті, важливого значення для забезпечення гарантій законних інтересів свідка
у кримінальному провадженні набувають
подальші дослідження проблем реалізації
свідком права на правову допомогу адвоката під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій, а також
підстав та порядку забезпечення безпеки
свідка.
Література:
1. Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її
сім’ї чи близьких родичів у кримінальному
процесі України: Дис... канд. юрид. наук:
12.00.09 / Роман В’ячеславович Бараннік.
– Запоріжжя, 2002. – 235 арк. – Бібліогр.:
арк. 179-200.
2. Волкотруб С.Г. Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві / С.Г. Волкотруб //
Університетські наукові записки. – 2009. –
№ 4. – С. 225-229 / [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
Unzap_2009_4_42.pdf
3. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе /
Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд.
– Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1978. –
304 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс
України: Науково-практичний коментар
/ Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко,
В.Ю. Захарченко. – Х.: Одіссей, 2013. –
1104 с.
5. Кучинська О.П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК
України / О.П. Кучинська // Юридичний
часопис Національної академії внутрішніх
справ. – 2013. – № 1. – С.295-300.
6. Лисюк Ю.В. Процесуальна фігура
свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи / Ю.В. Лисюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014.
– № 4. – С. 90-95 / [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
Nzizvru_2014_4_20.pdf

129

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються положення, які
складають зміст засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких
родичів і членів сім’ї, а також нормативно-закріплені у КПК України гарантій їх забезпечення для свідків у кримінальному провадженні.
Автором вносяться пропозиції про доповнення
ст.ст. 18 та 224 КПК України.

SUMMARY
The article deals with the regulations
constituting the content of the principle of freedom
from the self-revelation against close relatives
and family members, as well as regulatory and
enshrined in the Criminal procedure Code of
Ukraine guarantees their support for witnesses in
criminal proceedings. The author makes forward
proposals to complement articles 18 and 224 of the
criminal procedure code of Ukraine.
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В статье рассматриваются проблемы, касающиеся понятия и содержания уголовно-правовой политики государства, а также исследуется место и роль государства в общей правовой
политике борьбы с преступностью.
Ключові слова: кримінально-правова політика,
напрями кримінально-правової політики, предмет
кримінально-правової політики, завдання та цілі
кримінально-правової політики, принципи кримінально-правової політики.

Постановка проблеми
На сьогодні, у кримінально-правовій науці ще не вироблено єдиного концептуального підходу щодо розуміння кримінальноправової політики. На думку переважної
більшості дослідників даної проблематики,
відсутність цілісної сучасної концепції кримінально-правової політики в країні, у тому
числі стратегії розвитку національного законодавства про кримінальну відповідальність, призводить до постійних не системних змін законодавства про кримінальну
відповідальність. Це має своїм наслідком,
виникнення ситуацій невідповідності кримінального законодавства іншим нормативно-правовим актам, у тому числі і Основному закону − Конституції України, що у свою
чергу, тягне за собою суттєві проблеми у
правозастосовній діяльності.
Розробку теоретичних основ кримінально-правової політики, без сумніву, можна
віднести до найбільш гострих та актуальних
проблем у правовій науці сьогодення.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
У різні часи дослідженням питань кримінально-правової політики біли присвячені роботи М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна,
В. І. Борисова, В. К. Грищука, І. В. Козича,
М. Й. Коржанського, М. В. Костицького,
О. М. Костенка, О. М. Литвака, П. С. Матишевського, А. А. Митрофанова, П. П. Михайленка, В. О. Навроцького, М. І. Панова, В.
М. Смітієнка, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрєльцова, В. Я. Тація, П. Л. Фріса та інших.
Не дивлячись на те, що протягом
останнього періоду з цієї проблематики
з’являється все більша кількість робіт, що
беззаперечно свідчить про її актуальність,
існує гостра потреба у подальшому її науковому осмисленні.
Метою статті є висвітлення авторського підходу до визначення поняття та змісту
кримінально-правової політики держави, а
також з’ясування її ролі і місця у загальній
правовій політиці боротьби зі злочинністю.
Серед всіх напрямів політики у сфері запобігання злочинності, які перебувають між
собою у функціональній залежності й взаємодії та обумовленні предметом, завданнями й методами підтримання правопорядку
в суспільстві, кримінально-правова політика
держави, за думкою переважної більшості
вітчизняних вчених, розробляє стратегію і
тактику, формулює основні задачі, принципи, напрями і цілі кримінально-правової дії
на злочинність, засоби їх досягнення, і вира-
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жається в нормах закону про кримінальну
відповідальність, практиці їх застосування,
актах офіційного тлумачення кримінальноправових норм та постановах Пленуму Верховного Суду України (складові кримінально-правової політики).
Досліджуючи зміст, структуру та завдання кримінально-правової політики неможливо оминути питання визначення її місця в
системі самої державної політики у сфері запобігання злочинності, яка водночас виступає частиною правової політики держави.
Це може бути здійснено шляхом як застосування загальної діалектичної методології, яка дає можливість встановити її місце у
внутрішній політиці держави, так і політиці
боротьби зі злочинністю.
Беззаперечно, що одним із пріоритетних
напрямів діяльності держави є діяльність,
спрямована на запобігання злочинності.
Протидія злочинності є важливою складовою функціонування держави будь-якого
типу незалежно від часу свого існування. Величезна кількість нормативно-правових актів, різноманітних програм та стратегій, що
приймаються органами державної влади,
значна кількість правоохоронних та правозастосовних органів − все це свідчить про
значну роль політики у сфері запобігання
злочинності в діяльності держави.
Невід’ємною складовою такого напряму
діяльності держави беззаперечно є кримінально-правова політика. Не дивлячись на
розрізненість поглядів в питанні її змісту та
сутності, майже всі науковці схиляються до
думки, що остання виступає структурною
частиною правової політики держави, основний зміст якої зводиться до застосування
репресивних заходів. Визначити її місце в
системі правової політики є процесом складним, проте вкрай необхідним для розуміння
її змістовного наповнення та термінологічної характеристики.
Найбільш вживаними в цьому сенсі термінами в науковій літературі є “політика
держави у сфері запобігання злочинності”,
“кримінально-правова політика”, “кримінальна політика” та ін. Наразі, особливі
питання виникають до термінологічної
властивості останнього поняття. Сама етимологія слова “кримінальна” (російською −
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“уголовная”), як зазначає А. А. Митрофанов,
у поєднанні з терміном “політика” надає
останньому негативного, неприйнятного забарвлення [11, с. 23] Як правильно зауважує
М. Й. Коржанський, термін “кримінальний”
вживається в українській мові ще й в значенні “злочинний” [5, с. 4]
Саме тому, на наш погляд, виділений
вище напрям державної внутрішньої політики, більш правильно було б іменувати
політика у сфері запобігання злочинності.
Проте, тут необхідно погодитись з висловленням Г. М. Миньковского, який, узагальнюючи все різномаїття думок, зробив висновок, “… що як би не іменувалися напрями
діяльності держави і суспільства, пов’язані
з боротьбою зі злочинністю, − кримінальною політикою або політикою боротьби зі
злочинністю, − йдеться про найважливішу
складову частини внутрішньої політики, що
забезпечує ефективне функціонування економічної, ідеологічної та соціальної політики держави” [9, с. 3-12]. Як можна побачити
з цього визначення, Г. М. Миньковський
кримінально-правову політику держави ставить в один рядок з політикою держави у
сфері запобігання злочинності і визначає їх
як синоніми. При цьому відводить їм лише
допоміжну роль для здійснення інших видів
політики держави.
Цілком очевидно, що для проведення
розмежування цих правових категорій, необхідно дослідити їх змістовне наповнення
і дати відповідь на питання: “Кримінальноправова політика − це є тільки питання кримінального законодавства, криміналізації і
декриміналізації, пеналізації і депеналізації?”, чи “Питання кримінального процесу,
кримінально-виконавчого права, кримінології?”.
Беззаперечно, що коли ми говоримо
про кримінально-правову політику держави в частині правової політики, ми маємо
на увазі такий різновид політики, основним
завданням якої є протидія злочинності.
Тут важко не погодитись з Н. А. Лопашенко, яка зазначала, що кримінально-правова
політика може бути визначена як частина
внутрішньої правової політики держави, як
напрямок діяльності держави у сфері охорони демократичного суспільного ладу від
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злочинних посягань, який полягає у виробленні і формулюванні ідей та принципових
положень, форм і методів кримінально-правового впливу на злочинність у цілях її зниження і зменшення негативного впливу на
соціальні процеси [6, с. 124].
Іноді в юридичній літературі вдаються
до наукового обігу розрізнених понять кримінально-правової політики у вузькому і в
широкому розумінні. Зокрема, А. А. Митрофанов зазначає, що кримінально-правова
політика в широкому розумінні – це частина
правової політики держави у сфері протидії злочинності, яка здійснюється засобами
кримінальної репресії. У вузькому ж розумінні кримінально-правова політика − це
частина правової політики держави у сфері
протидії злочинності, яка здійснюється засобами матеріального кримінального права
[11, с. 24].
Схожу точку зору запропонував Г. М. Міньковський, який у широкому розумінні кримінально-правову політику розуміє як систему
боротьби зі злочинністю в цілому, що характеризує науково обґрунтовану лінію цієї боротьби, стратегію держави в цій сфері, місцем і значенням боротьби зі злочинністю в
забезпечення потреб соціального розвитку.
Дана система, на думку вченого, повинна
розглядатися на трьох рівнях: концептуальному, законодавчому та правозастосовному
[7, c. 41]. Другий аспект охоплює: “… концепцію використання в боротьбі зі злочинністю саме кримінально-правових засобів;
їх взаємодію з системами інших засобів боротьби зі злочинністю…” [8, c. 69].
Застосування терміну кримінально-правової політики в широкому та вузькому значенні запровадив у свій час М. І. Загородніков, який зазначав, що в рамках єдиної
кримінальної політики розрізняють кримінальну політику у вузькому сенсі слова, судову політику і виправно-трудову політику.
Він звертав увагу на те, що “… кримінальноправова політика передбачає закріплення
в нормах кримінального права загальних
питань кримінальної відповідальності, відповідальність за конкретні злочини в цілях
боротьби зі злочинністю та попередження
злочинів. Натомість судова політика спрямовує законотворчу діяльність, визначальну

структуру і форми роботи органів розшуку,
дізнання, слідства і суду, і практичну діяльність цих органів і громадських організацій
по боротьбі зі злочинністю та попередження злочинів. Виправно-трудова (або кримінально-виконавча) політика спрямовує
законотворчу діяльність і практичну роботу
відповідних органів держави та громадськості щодо застосування покарання” [3, с. 14].
На нашу думку, таку класифікацію підвидів кримінальної політики не можна визнати вдалою. По-перше, навряд чи доцільно
замінювати поняттям “кримінально-правова політика у вузькому сенсі слова” саме
поняття “кримінально-правової політики”,
оскільки останнє більш чітко відображає
специфіку цього підвиду політики. Натомість використання терміну кримінальноправової політики у вузькому та широкому
сенсі, як точно відмічав у свій час М. А. Беляєв, здатне лише внести плутанину в розуміння змісту кримінальної політики. Вчений наполягав, що видається теоретично і
практично виправданим виходити з того,
що існує єдина політика в галузі боротьби
із злочинністю, яка здійснюється за допомогою трьох її підвидів (підсистем, складових
частин): кримінально-правової політики,
кримінально-процесуальної політики і кримінально-виправної політики [1, с. 22].
Схожу позицію відстоює і відомий український вчений П. Л. Фріс, який запропонував у якості родового поняття використовувати термін “політика у сфері боротьби зі
злочинністю”. Водночас, він розширив коло
її підсистем включивши до неї кримінологічну (профілактичну) політику.
Таким чином, сучасний стан розробки
теорії політики у сфері боротьби зі злочинністю характеризується комплексністю вивчення проблеми як специфічної підсистеми загальної внутрішньої політики держави.
Не вдаючись у дискусію щодо структурних
елементів політики держави у сфері запобігання злочинності, погодимося з думкою
провідного вітчизняного фахівця в питаннях
кримінально-правової політики П. Л. Фріса,
який виокремив місце кримінально-правової політики в системі всієї внутрішньої політики держави наступною схемою:
Акцентуючи важливість політики у сфері
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боротьби зі злочинністю, П. Л. Фріс зазначає: “… як магістральний напрям діяльності
держави по боротьбі зі злочинністю, вона
складається з кількох елементів (складових)
– кримінально-правової політики, кримінально-процесуальної політики, кримінально-виконавчої політики та кримінологічної
(профілактичної) політики [12, с. 31].
Теза про самостійність кримінальноправової, кримінально-процесуальної та
кримінально-виконавчої політики значною
мірою ґрунтується на факті існування трьох
самостійних галузей права: кримінального,
кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого. Дійсно, в силу специфіки
предмета правового регулювання ці галузі
права мають самостійний характер. Однак
це жодною мірою не спростовує положення про їх єдність, оскільки норми цих галузей регулюють діяльність різних суб’єктів
в одній галузі життя суспільства − у галузі
боротьби зі злочинністю. У цьому зв’язку
необхідно акцентувати увагу, що боротьба
(протидія) із злочинністю не обмежується
виключно галузями кримінального права,
кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого. Слід пам’ятати про роль
такої галузі права, яка регулює оперативнорозшукову діяльність, змістом якої є пошук і
фіксація фактичних даних про протиправні
діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. З огляду на це необхідно
визнати її структурною частиною політики
держави у сфері запобігання злочинності на
рівні із кримінально-правовою політикою,
кримінально-процесуальною
політикою,
кримінально-виконавчою політикою та кримінологічною (профілактичною) політикою.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Усі складові політики у сфері боротьби зі
злочинністю перебувають між собою у функціональній залежності й
взаємозв’язку. Механізм
цього взаємозв’язку такий, що зміни в одному
елементі з необхідністю
визначають відповідні
зміни і в інших елементах політики у сфері боротьби (протидії) із злочинністю.
Провідне положення у структурі кримінальної політики займає кримінальноправова політика, яка являє собою ту частину кримінальної політики, яка виробляє
основні завдання, принципи, напрями та
цілі кримінально-правового впливу на злочинність, а також засоби їх досягнення, і
виражається в директивних документах,
нормах кримінального права, актах тлумачення норм та їх застосування. На пріоритеті кримінально-правової політики серед
інших елементів політики у сфері боротьби
зі злочинністю акцентують свою увагу майже всі дослідники даної проблематики. Так,
П. Л. Фріс з цього приводу зазначає, що“… кримінально-правова політика – системоутворюючий елемент загальної політики у сфері боротьби зі злочинністю, яка, у
свою чергу, є частиною соціальної політики
Української держави. Її місце у сфері правової політики, а якщо конкретніше, в тій її
частині, що визначається як правоохоронна
політика і є нерозривною складовою всієї
державної політики” [13, с. 17-18]. А. А. Митрофанов пріоритет кримінальної політики
вбачає в тому, що тільки в її рамках вирішуються такі принципові для кожної держави проблеми, як встановлення підстави
і принципів кримінальної відповідальності,
визначення кола злочинних діянь, видів покарань і інших мір кримінально-правового
характеру за них [11, с. 23].
На нашу думку, будучи системоутворюючим елементом, який визначає межі злочинної і незлочинної поведінки, будучи, у
першу чергу, базою правового регулювання
кримінально-правових відносин у державі,
кримінально-правова політика серед інших
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видів відіграє найважливіше та першорядне
значення.
На відміну від оперативно-розшукової,
кримінально-процесуальної, кримінальновиконавчої та попереджувально-профілактичної, кримінально-правова політика наділена певними специфічними рисами, що
виділяють її із загальної системи елементів,
які формують політику у сфері боротьби зі
злочинністю. Саме кримінально-правова
політика визначає напрями, мету і засоби
кримінально-правової протидії злочинності
і виражається в нормах кримінального права та практиці його застосування.
Розкриття змісту кримінально-правової політики, у тому числі і такого її різновиду, як кримінально-правова політика у
сфері забезпечення державної безпеки, тісно пов’язана з питанням її предмету. У правовій літературі зустрічаються непоодинокі
випадки тотожного сприйняття предмету
і змісту кримінально-правової політики. З
цього приводу М. А. Беляєв зазначав, що
предмет і зміст політики − явища, тісно
пов’язані між собою, але не тотожні. Предмет політики − це те явище суспільного
життя, розвиток якого має забезпечуватися певним напрямом політики: економіка,
взаємини з іноземними державами, культурно-виховна робота тощо. Зміст політики
визначається предметом, оскільки політика
повинна давати такий напрямок діяльності відповідним органам і організаціям, які
були б здатні за своїми об’єктивними властивостями забезпечити розвиток предмета
політики в обумовленому напрямку. При
визначенні змісту кримінально-правової політики не можна виходити за межі її предмета і характерних для цієї політики засобів і методів впливу на нього [1, с. 27]. Тобто
якщо предметом кримінально-правової політики є злочинність, то предметом кримінально-правової політики у сфері державної
безпеки є злочинність, яка посягає на державну безпеку.
Таким чином, виходячи із предмета правової політики, можливо окреслити її зміст
і завдання. Останні дві категорії в юридичній літературі здебільшого вживаються в
якості синонімів. Беззаперечно, що зміст
кримінально-правової політики визнача-

ється тими завданнями, які стоять перед
даним напрямом політики у сфері боротьби
зі злочинністю. Зрозуміло, що одна з головних цілей кримінально-правової політики
− це зниження рівня злочинності в країні.
Однак, як зазначає П. Л. Фріс, на відповідних етапах розвитку суспільства вона може
трансформуватися у ціль стабілізації злочинності або навіть у зниженні темпів її
росту. Основна ціль складається з окремих
елементів, якими виступають цілі в різних
напрямках кримінально-правової політики.
При цьому для різних напрямків, цілі можуть визначатися по-різному – для одних
зниження злочинності, для других – стабілізація, для третіх – зменшення динаміки
приросту. Можлива відповідна диференціація і в середині кожного напряму.
Система основних цілей кримінально-правової політики може бути структурована так:
− зниження рівня злочинності в країні;
− прийняття під кримінально-правову
охорону найважливіших суспільних відносин, благ та інтересів, які мають загальносуспільне значення;
− притягнення до відповідальності
всіх осіб, які вчинили порушення кримінально-правових приписів і не користуються правом на звільнення від кримінальної
відповідальності;
− звільнення від кримінальної відповідальності максимально можливого кола
осіб, притягнення до відповідальності яких
не може вважатися відповідним, виходячи
із мети спеціальної превенції;
− призначення покарання, яке є відповідним ступеню суспільної небезпеки діяння та особи винного;
− економія кримінальної репресії;
− попередження злочинності (загальна та спеціальна превенція) на підставі здійснення максимального впливу на осіб з нестійкою морально-правовою установкою;
− формування правосвідомості громадян [12, с. 47-48].
У більш пізніх своїх роботах П. Л. Фріс
вдається до виділення із зазначених цілей,
які отримали назву юридичні цілі кримінально-правової політики, ще й матеріальні, які торкаються суспільних відносин у не
правовій сфері і можуть мати економічний,
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ідеологічний та інший характер. Можливі
різноманітні комбінації зазначених цілей
[2, с. 25].
А. А. Митрофанов виділяє загальні та спеціальні задачі кримінально-правової політики. Так, до загальних задач він відносить:1) докорінну перебудову кримінального законодавства, що полягає в приведенні його у
відповідність до нових суспільних відносин;
2) формування правової держави, у тому
числі і в частині, що стосується кримінального права; 3) встановлення оптимального
співвідношення кримінально-правових та
інших правових заходів боротьби з правопорушеннями, що забезпечує ефективність
цієї боротьби в нових соціально-економічних умовах. У свою чергу, до спеціальних
заходів А. А. Митрофанов відносить: 1) криміналізацію суспільно небезпечних діянь;
2) пеналізацію суспільно небезпечних діянь;
3) декриміналізацію діянь; 4) звільнення
від кримінальної відповідальності осіб, які
вчинили злочини (депеналізація злочинів);
5) забезпечення міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності [11, с. 59].
На сучасному етапі дослідження проблем кримінально-правової політики існує
велика кількість висловлених точок зору
щодо її завдань. Не вдаючись у дискусію
щодо цього складного питання та не піддаючи критиці висловлені міркування, зазначимо, що цей процес необхідно розглядати
в динаміці до існуючих суспільних відносин
на тому чи іншому етапі існування суспільства і беззаперечно необхідно враховувати
стратегічну лінію розбудови держави, на
яку, в першу чергу, впливають зовнішні та
внутрішні фактори і яка відповідно визначається в різних стратегіях, концепціях, доктринах, у тому числі основах національної
безпеки тощо.
На підставі цього спробуємо узагальнити найбільш типові і характерні завдання
кримінально правової політики держави на
сучасному етапі. Тут необхідно відмітити
важливість запропонованого А. А. Митрофановим підходу щодо поділу завдань на загальні і спеціальні. Проте, на нашу думку, у
зміст цих категорій необхідно вкладати дещо
інші поняття. До загальних завдань кримінально-правової політики необхідно відноÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

сити ті завдання, які необхідно вирішити
на рівні загального напрямку кримінальноправової політики. Беззаперечно, сюди підпадають і питання докорінної перебудови
кримінального законодавства, що полягає
в приведенні його у відповідність до нових
суспільних відносин, і питання формування
правової держави, у тому числі і в частині,
що стосується кримінального права; а також
питання криміналізації суспільно небезпечних діянь, пеналізації, декриміналізації
тощо. Проте, кримінально-правові відносини мають настільки різнорідні об’єкти з
приводу яких вони породжуються, що виникає гостра необхідність у вирішенні цілої
низки завдань у межах окремих напрямків
кримінально-правової політики.
У сучасній науковій літературі, присвяченій питанням виокремлення напрямків
кримінально-правової політики, наводяться різні критерії. Так, І. В. Козич виділяє
критерії внутрішньої диференціації кримінально-правової політики: за характером
злочинності; загальнокримінальні та спеціальні сфери кримінально-правової політики, а також поділ на підставі групування об’єктів злочинних посягань [4, с. 280].
Останній критерій є найбільш поширеним,
а підвиди кримінально-правової політики у
такому разі, на думку І. В. Козича, відповідають власне структурі Особливої частини КК
України.
П. Л. Фріс з цього приводу вказує, що напрямки кримінально-правової політики визначаються на підставі групування об’єктів
злочинних посягань, які, у свою чергу, визначаються за рівнем значимості суспільних
відносин, благ та інтересів. Таким чином,
можуть бути виділені: кримінально-правова політика у сфері боротьби із злочинами
проти основ національної безпеки; кримінально-правова політика у сфері боротьби
із злочинами проти життя та здоров’я особи; кримінально-правова політика у сфері боротьби із злочинами проти виборчих,
трудових, та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина; кримінально-правова політика у сфері боротьби із злочинами
проти власності та ін. [12, с. 34].

136

Ëóöåíêî Þ.Â., Êëèìåíêî Ñ.Â. - Ïîíÿòòÿ òà çì³ñò êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè...

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблеми, які
стосуються поняття та змісту кримінальноправової політики держави, а також досліджується місце і роль держави у загальній правовій
політиці боротьби зі злочинністю.

SUMMARY
The article deals with the problems related to
the concept and content of the criminal law policy
of the state, as well as investigate the place and role
of the state in general legal policy to combat crime.

Висновки
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що кримінально-правова політика є системоутворюючим елементом усієї політики
у сфері боротьби зі злочинністю, яка розробляє стратегію і тактику, формулює основні
завдання, принципи, напрями і цілі кримінально-правового впливу на злочинність та
засоби їх досягнення.
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Проанализированы научные исследования и
выводы ученых относительно понятий «самоуправление», «профессиональное самоуправление» и «прокурорское самоуправление». Сделан
вывод, что прокурорское самоуправление является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры как гарантия обеспечения
независимости прокуроров Украины.
Ключові слова: самоврядування; професійне самоврядування; інститут прокурорського самоврядування; органи прокуратури; прокурор.

Постановка проблеми
Для приведення у відповідність із європейськими стандартами Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ
«Про прокуратуру» в систему органів прокуратури впроваджується інститут прокурорського самоврядування. Нині до нього
посилена увага як правників, так і прокурорів, оскільки цей Закон є одним із новел
для наукового дослідження і саме на нього
покладено забезпечення належного рівня самостійного колективного вирішення
прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури та гарантій їх незалежності. З огляду на це необхідно визначити
поняття «самоврядування», «професійне
самоврядування» і на основі наукових досліджень сформулювати власне визначення
«прокурорське самоврядування» як одного
із пріоритетних напрямів у системі органів
прокуратури. Зазначене обумовлює актуальність статті.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окремі аспекти проблеми прокурорського самоврядування в Україні досліджували провідні науковці, зокрема Є.М. Блажівський, В.В. Долежан, І.М. Козьяков,
М.В. Косюта, О.М. Литвак, А.М. Мудров,
Н.С. Наулік, Г.В. Попов, О.С. Проневич,
Н.О. Рибалка, М.В. Руденко, О.Ф. Скакун, М.М. Слюсаревський, В.В. Сухонос,
М.К. Якимчук та інші вчені.
Метою статті є розкриття поняття «прокурорське самоврядування» та визначення
його особливостей.
Виклад основного матеріалу
Інноваційним положенням у Законі
України від 14 жовтня 2014 року № 1697VІІ «Про прокуратуру» є створення та
функціонування інституту прокурорського
самоврядування в системі органів прокуратури, який організовує умови для забезпечення незалежності прокурорів, захисту їх
професійних та соціальних прав.
Варто зазначити, що поняття «самоврядування» досліджувалося науковцями і
раніше в судовій, нотаріальній та адвокатській діяльності, однак прокурорське самоврядування є новою категорією, тому потребує детального наукового вивчення.
Думки науковців щодо виникнення інституту самоврядування різняться. Як вважає О.Ф. Скакун, публічна влада в первісній
общині здійснювалась через самоврядуван-
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ня, та це зазнало змін на різних етапах його
розвитку. На першому етапі публічна влада
– це общинне самоврядування – період зрілого первісного суспільства, яке ґрунтувалось на спільності інтересів, виробництва і
споживання членів роду. На другому етапі
публічна влада на стадії розпаду первісного
суспільства, з появою надлишкового продукту, трансформації колективної власності
у сімейну, поглиблення соціальної неоднорідності, виникнення майнової нерівності, спочатку – міжнародної, а потім внутрішньородової, класового розшарування.
Отже, саме первісне суспільство в його історичній еволюції створює модель нормативного впорядкування соціальних зв’язків
і засновує механізм публічної, над персональною політичної властивості – державу
[1, с. 44–46].
Крім того, на думку О.Ф. Скакун, з виникненням держави на зміну самоврядуванню прийшло управління: державний
апарат, який зосередив владу, використовував її з метою управління справами
суспільства. У цей період самоврядування
не зникло, а набуло локального характеру, воно поширилося у певні структури і
сфери життя (далекі від центру) – селянські осередки, робітничі артілі. Також
воно закріпилося у середньовічних містах
за Магдебурзьким правом, у козацьких
об’єднаннях (наприклад, в Україні); за нових часів – у земському самоврядуванні,
автономії університетів (наприклад, у дореволюційній Росії). Автор аргументувала,
що не можна протиставляти демократію і
самоврядування, оскільки демократія передбачає самоврядування, тоді як самоврядування може існувати і без демократії як
форми політичної влади народу [2, с. 160].
Відомий професор Ю.Л. Панейко з
Української вільної академії наук у Німеччині дослідив історію розвитку самоврядування в царській Росії. Автор зазначав, що
в Росії самоврядування трактувалося тільки з погляду політичних інтересів. Оминаючи окреме громадське самоврядування
колишнього Королівства Польського та
локальне самоврядування в балтійських губерніях, російське законодавство визнавало серед територіальних форм самовряду-

вання лише міське та земське. Якщо міське
самоврядування було запроваджене в усіх
містах імперії (за винятком Туркестану, Закаспійської території і частково Кавказу),
то земське самоврядування існувало тільки
в губерніях з корінним російським населенням і частково українським, причому в українських губерніях були запроваджені окремі
виборчі курії, які мали забезпечити перевагу російської національності [3, с. 158].
Крім того, Ю.Л. Панейко зазначав, що
ані в давнину, ані в середні віки не існувало інвестицій, які відповідали б сучасному
поняттю самоврядування, тобто самоврядування на той час не було предметом політичних прагнень [3, с. 24].
Тлумачення категорії самоврядування
неоднозначне. Зокрема, в енциклопедичних джерелах самоврядування трактується
як тип соціального управління, за якого інтереси суб’єкта і об’єкта управління збігаються, тобто самі люди управляють своїми справами, спільно приймають норми і рішення та
діють з метою їх реалізації [4, с. 413]. Укладачі сучасної правової енциклопедії зазначають, що самоврядування як внутрішня
самоорганізація певної системи (трудового
колективу, громадської організації, регіональної влади тощо) спрямована на самодостатній розвиток [5, с. 298]. Філософський енциклопедичний словник визначає
самоврядування як автономне функціонування будь-якої організаційної структури
(підсистеми), правомочне прийняття нею
рішень із внутрішніх проблем, включення
виконавців у процеси вироблення рішень;
колективне управління як участь усіх членів організації, населення в роботі відповідного органу управління [6, с. 657].
У теорії управління поняття «самоврядування» більшість учених тлумачуть також по-різному. Наприклад, В.В. Кравченко під самоврядуванням розуміє відносно
автономне функціонування визначеного
колективу (організації) людей, що забезпечується самостійним прийняттям членами цього колективу норм і рішень, які
стосуються його життєдіяльності, та відсутністю в колективі розриву між суб’єктом і
об’єктом управління [7, с. 4].
Доречно погодитись із думкою О.Ф. Ска-
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кун, яка поняття «самоврядування» визначає як вид соціального управління, заснований на самоорганізації, саморегулюванні
і самодіяльності учасників суспільних відносин, об’єкт і суб’єкт управління збігаються, тобто люди самі керують своїми справами, приймають спільні рішення і спільно
діють із метою їх реалізації. В умовах самоврядування його учасники визнають над
собою владу тільки власного об’єднання [2,
с. 158–159].
Такі автори, як І.М. Козьяков, А.М. Мудров та інші у своїй монографії «Прокурорське самоврядування» зауважують, що
самоврядування як управлінське явище не
може розглядатися окремо від сфери соціального управління, а зміст його у забезпеченні цілісності та належного функціонування конкретної організованої системи
для досягнення встановленої мети. Вони
деталізують самоврядування як форми організації людського співіснування, тобто
зазначають, що йдеться про: практичне вираження управлінського впливу, спрямованого на впорядкування та узгодженість
дій; наслідки та результати дій і зв’язків,
які, об’єднуючись, дають змогу взаємодіяти
у вирішенні спільних завдань, пов’язаних з
управлінням [8, с. 58].
З урахуванням викладеного, на наш погляд, самоврядування – це різновид управління, який сприймається як внутрішня
самоорганізація певного органу, в якому
збігаються інтереси суб’єкта і об’єкта, та наділяє колектив можливістю самостійно керувати своїми справами, приймати спільні
рішення та їх реалізовувати.
У науці предметом дослідження була
така правова категорія, як «професійне самоврядування». Його основним призначенням, на думку деяких учених, є децентралізація влади, тобто передання самоврядним
організаціям частини компетенцій органів
державної влади. Для України така необхідність назріла давно, адже прозорість і
адекватність нормативних актів, які приймаються органами влади, необхідно поліпшувати [9, с. 10].
На сьогодні в Україні самоврядні професійні організації активно розвиваються
у юридичній сфері: професійне самоврядуÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

вання нотаріусів, адвокатське самоврядування, суддівське самоврядування і виникло нове «прокурорське самоврядування».
Для імплементації положень законів щодо
професійного самоврядування існують
окремі нормативно-правові акти, які регулюють їх функціонування, у тому числі Закони України: «Про нотаріат» від 2 вересня
1993 року № 3425-XII, «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» від 5 липня 2012
року № 5076-VI, «Про судоустрій і статус
суддів» від 7 липня 2010 № 2453-VI, «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року№ 1697-VІІ.
Для визначення сутності прокурорського
самоврядування розглянемо зміст крізь призму суміжних професій. На думку В.К. Шкарупи, О.В. Філонова, А.М. Титова та інших
науковців, професійне самоврядування
адвокатів як важливий принцип діяльності адвокатури полягає в тому, що адвокатура та її утворення не можуть бути створені, керовані чи ліквідовані державними
чи іншими органами, організаціями чи
особами, які не є адвокатами. Усіма справами, пов’язаними зі створенням, діяльністю адвокатури, відають самі адвокати безпосередньо або шляхом обрання органів
управління, які діють на основі прийнятих
адвокатами внутрішніх нормативних актів
(статутів, положень, договорів тощо) [10,с. 74-75].
За своєю сутністю адвокатське самоврядування є корпоративним і таким, що
об’єднує адвокатів в одну організацію, яка
встановлює свої корпоративні правила поведінки та інші норми, вирішує питання
відповідальності адвокатів, регулює інші
питання адвокатської діяльності відповідно
до норм права та побажань адвокатів. Для
того, щоб самоврядування через прийняття рішень органами адвокатської спільноти
було ефективним і головне – поширювалося на всіх без винятку адвокатів, необхідно,
щоб усі адвокати підпадали під юрисдикцію органів адвокатського самоврядування
і, отже, входили до складу професійної корпорації [11, с. 2].
Так, у ст. 43 Закону України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» [12] зазначено,
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що адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності,
обов’язковості для виконання адвокатами
рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання
органів адвокатського самоврядування у
професійну діяльність адвоката.
Відповідно до ст. 44 вказаного вище
Закону, у якій зазначено, що завданнями
адвокатського самоврядування є: забезпечення незалежності адвокатів, захист від
втручання у здійснення адвокатської діяльності; підтримання високого професійного
рівня адвокатів; утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; створення сприятливих умов для здійснення адвокатської
діяльності; забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність; забезпечення ведення Єдиного
реєстру адвокатів України; участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.
Досліджуючи розвиток суддівського самоврядування, варто зазначити, що у ст. 130
Конституції України [13] закріплено, що
для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування.
У ст. 113 Закону України від 7 липня 2010
року № 2453-VI «Про судоустрій і статус
суддів» [14] передбачено, що суддівське
самоврядування як одне з гарантій забезпечення самостійності, колективного вирішення питань внутрішньої діяльності
судів в Україні і незалежності суддів. До
внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів
та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що
безпосередньо не пов’язані зі здійсненням
правосуддя.
До завдань суддівського самоврядування віднесено: забезпечення організаційної
єдності функціонування органів судової
влади; зміцнення незалежності судів, суддів, захисту від втручання в їхню діяльність; участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та
іншого забезпечення судів та контролю за
додержанням установлених нормативів такого забезпечення; призначення суддів на

адміністративні посади в судах у порядку,
встановленому цим Законом; призначення суддів Конституційного Суду України;
призначення суддів до складу Вищої ради
юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України в порядку, встановленому
законом.
Стосовно питань професійного самоврядування нотаріусів, то слід зазначити,
що у ст. 16 Закону України від 2 вересня
1993 року № 3425-XII «Про нотаріат» [15]
визначено, що метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі їхніх зусиль для виконання
покладених на них законом обов’язків і
забезпечення їх соціальних прав та професійних інтересів, сприяння підвищенню їх
професійного рівня та надання їм методичної допомоги.
Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату
України та її органи. Крім того, воно є самоврядною, недержавною неприбутковою
професійною організацією нотаріусів, яка
захищає як інтереси держави, так і інтереси населення. Адже нотаріат існує лише
тому, що держава делегує нотаріусам частину своїх повноважень.
Проаналізувавши положення судової,
адвокатської та нотаріальної діяльності,
вважаємо, що для визначення змісту професійного самоврядування є встановлення
його мети та завдань.
Основною метою існування професійного самоврядування у будь-якій професії,
як слушно зауважує М.М. Слюсаревський, є
прагнення бути консолідованим «голосом»
усіх членів професії, другим законодавцем
у питаннях регламентації професійної діяльності, лідером у питаннях врядування
всередині свого «цеху», а також найкращим
і головним репрезентантом професійної
громади в країні та за її межами [16, с. 12].
І.М. Козьяков, А.М. Мудров та інші вчені зауважують, що завдання професійного
самоврядування спрямовуються на:
– гарантування дотримання професійних прав;
– забезпечення належних умов професійної діяльності;
– захист професійних прав та інтересів;

141

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

– недопущення втручання у професійну
діяльність;
– підвищення професійного рівня.
Крім того, вони виділяють спеціальні
завдання професійного самоврядування,
що різняться між собою залежно від виду
професійної діяльності та особливостей її
організаційно-правового забезпечення. Зокрема, вчені зазначають, що до цих завдань
належать:
– підвищення рівня роботи з кадрами
(суддівське самоврядування);
– надання методичної допомоги (професійне самоврядування нотаріусів);
– захист інтересів при заподіянні їм
шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса (професійне самоврядування нотаріусів) [8, с. 18].
Отже, на нашу думку, професійне самоврядування – це об’єднання представників певної професії, створені з метою
вирішення питань професійної спрямованості без втручання органів влади, які
захищатимуть професійні і соціальні права у межах та в порядку, що передбачені
законом.
При дослідженні прокурорського самоврядування варто зупинитись на ст. 65
Закону України від 14 жовтня 2014 року№ 1697-VІІ «Про прокуратуру» [17], у якій
закріплено визначення прокурорського самоврядування – це самостійне колективне
вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності з метою:
1) забезпечення організаційної єдності
функціонування органів прокуратури, підвищення якості роботи прокурорів;
2) зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їхню діяльність;
3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та
іншого забезпечення прокурорів, а також
контролю за додержанням установлених
нормативів такого забезпечення;
4) обрання чи призначення прокурорів до складу інших органів у випадках та в
порядку, встановлених законом.
Слушно зауважують вчені І.М. Козьяков,
А.М. Мудров та інші про необхідність розмежування самоврядного та забезпечувальÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ного елементів системно структурної організації у прокурорській системі. У зв’язку з
цим виділяють два її самостійні елементи
– органи прокурорського самоврядування та органи, що забезпечують діяльність
прокуратури. З огляду на це створення та
функціонування інституту професійного самоврядування в прокурорській системі не
мають на меті вплинути на механізм реалізації функцій прокуратури України, тому є
насамперед допоміжною ланкою ефективної
організації роботи та управління в органах
прокуратури [8, с. 59–60].
Завдання прокурорського самоврядування науковці поділяють на дві групи:
загальні та спеціальні, при цьому зазначають, що загальні завдання мають бути закріплені на законодавчому рівні, а порядок
їх реалізації – деталізуватися в підзаконних
нормативно-правових актах. До загальних
завдань прокурорського самоврядування
вони відносять:
– забезпечення належного професійного рівня працівників прокуратури та його
підвищення;
– сприяння створенню належних умов
для ефективного здійснення працівниками
прокуратури своїх професійних обов’язків;
– гарантування дотримання професійних прав працівників прокуратури.
На думку авторів, спеціальні завдання
потребують законодавчого забезпечення
їх реалізації у чітко визначених випадках
та повинні містити вичерпний перелік питань, які вирішуватимуть органи прокурорського самоврядування. Автори наголошують, що механізм їх реалізації на практиці
має регламентуватися окремим положенням, яке має бути затверджено спільним
нормативним актом Генерального прокурора України та голови Ради прокурорів.
Зокрема, до таких завдань вони відносять
питання кадрового забезпечення органів
прокуратури [8, с. 49–50].
Варто зазначити, що мета і завдання
існування організацій професійного самоврядування є одним із головних питань у
регламентації професійної та внутрішньої
діяльності фахівців своєї професії. Загальні
завдання є основою впровадження професійного самоврядування.
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Ми погоджуємось із запропонованим
розмежуванням завдань на загальні і спеціальні та формулюємо ще ряд загальних
завдань прокурорського самоврядування:
– підвищення професійного рівня прокурорів;
– адаптація прокурорського самоврядування до європейських стандартів з урахуванням особливостей роботи органів прокуратури;
– застосування інформаційних технологій у системі органів прокурорського самоврядування;
– забезпечення злагодженої взаємодії
органів прокурорського самоврядування та
прийняття узгоджених рішень.
На відміну від загальних завдань спеціальні є менш традиційними, проте більш
динамічними. Вони є орієнтиром і програмою розвитку з удосконалення прокурорського самоврядування, їх можна змінювати залежно від напрямів діяльності
прокуратури та різних чинників. Зокрема,
до таких спеціальних завдань прокурорського самоврядування можна віднести:
планування, прогнозування чи кадрове забезпечення. Наприклад, прогнозування:
суб’єкт управління повинен визначити потребу у нормативно-правових актах, організаційному, інформаційному, кадровому,
фінансовому чи іншому забезпеченні.
Висновки і пропозиції
Отже, прокурорське самоврядування
– це один із пріоритетних напрямів органів прокуратури, яке забезпечить гарантії
незалежності прокурорів України у вирішенні їх питань внутрішньої діяльності
прокуратури. Його метою є вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури
прокурорами, яких обрано на посади, що
мають високі фахові знання, уміння і навички, які забезпечать гарантію самостійності
й незалежності прокурорів, їх соціального
захисту та їхніх сімей. Мета і завдання тісно взаємопов’язані. Завдання прокурорського самоврядування ми запропонували
загальні та спеціальні. Проте їх визначення
та розмежування потребує подальшого наукового дослідження.
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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано наукові дослідження та висновки вчених щодо понять «самоврядування»,
«професійне самоврядування» та «прокурорське
самоврядування». Сформульовано висновок, що
прокурорське самоврядування є одним із пріоритетних напрямів органів прокуратури як гарантія забезпечення незалежності прокурорів
України.

SUMMARY
Scientiﬁc researches and scientists’ conclusions
on the notion of professional and prosecution selfgovernment were analyzed. The inference was
made that prosecution self-government is one of
the priority directions as it guarantees prosecution
independence in Ukraine ensuring.
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здійснення розслідування. Маємо на увазі врахування дій чи бездіяльності відповідних суб’єктів розслідування, яка буде
направлена на здійснення протидії розслідування. Актуалізація та визначення
форм, способів протидії та їх систематизація сприятиме удосконаленню діяльності
суб’єктів розслідування та попередження
вчинення протидії з боку заціплених осіб.

Модернизация общества и технологий оказывает значительное влияние на все сферы
жизнедеятельности. В стороне не остается
и преступность, и соответственно, способы и
формы противодействия расследованию преступлений. Так, в статье проведено исследование форм и способов противодействия расследованию и проанализированы основные подходы
к классификации форм и способов противодействия расследованию преступлений. Предлагается выделение собственных критериев разделения данного явления.
Ключові слова: способи протидії розслідування
злочинів, форми протидії розслідування злочинів,
розслідування злочинів, критерії поділу протидії розслідування злочинів, зовнішня протидія, внутрішня
протидія.

Актуальність теми
Протидія
розслідуванню
злочинів
як діяльність є не новим явищем. Але із
розвитком суспільства і технологій воно
виражається у різноманітних формах,
відбувається, так би мовити, щоденна модернізація та видозмінення останніх. На
сьогодні протидію розслідуванню злочинів ми можемо спостерігати на всіх етапах розслідування, починаючи з вирішення питання про відкриття кримінальної
справи та завершуючи розглядом справи
в суді. З метою ефективного здійснення
розслідування необхідно визначитися із
сукупністю дій, які сприятимуть швидкому і повному розкриттю злочинів, а також
дозволяють правильно будувати тактику

Метою є дослідження форм і способів
протидії розслідування злочинів, що пропонуються провідними науковцями та внесення пропозиції впровадження критерію
поділу форм і способів протидії.
Провідними науковцями, що досліджували дане питання, є Ахтирська Н.М.,
Аріпов Т.Е., Белкін Р.С., Журавлев С.Ю.,
Карагодин В.Н., Коновалова В.О., Лубин А.Ф., Олександренко О. В., Овечкин В.А., Петрова А.Н., Ратінов А.Р., Стратонов В.М., Слінько С.В., Шепітько В.Ю.,
Шехавцов Р.М., Щеголєва М.В., Хасан Б.І.
та інші.
Основний текст
Сучасна протидія розслідуванню змінилася не тільки якісно (нові форми, засоби й методи її здійснення), а й масштабно,
особливо в рамках діяльності організованої злочинності. Тому, якщо раніше можна було вважати, що майстерності та засобів, які знаходилися в арсеналі слідчих і
оперативних працівників, було достатньо
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для виявлення й подолання хитрощів і
вивертів злочинців з метою ухилення від
відповідальності, то тепер цього вочевидь
мало, оскільки їм протистоїть не просто
більш професійний та оснащений сучасними технічними можливостями злочинець,
а армада сил і коштів об’єднаної та організованої злочинності, яка наважується на
боротьбу з державою [1].
Частіше всього протидія розслідування
спрямована на приховування самого злочинного діяння або осіб, які його вчинили. Це і не дивно, адже за наявності однієї
з цих підстав, одразу може бути порушена
кримінальна справа. Як зазначає Лубин
А.Ф. і Журавльов С.Ю. приховати злочин
можна лише двома способами, по перше
не допустити виявлення слідів злочину і
залучення їх у сферу розслідування, а також не допустити належного використання цих слідів у якості доказів. Тлумачаться
ці позиції так: у першому випадку злочинець безпосередньо діє на сліди злочину,
намагається їх знищити повністю або частково. А в другому випадку злочинець діє
опосередковано, тобто намагається співпрацювати з тими, хто має прямий доступ
до доказів, тобто через осіб, які наділені
відповідними повноваженнями та процесуальним статусом [2, с. 112]. Повністю
погоджуємося з даним твердженням, але
вважаємо за потрібно додати, що, на нашу
думку, говорячи про сліди злочину, потрібно зазначити не тільки тілесні або матеріальні сліди злочину, але й вербальні,
тобто інформація про сам злочин і осіб, які
підозрюються у вчиненні даного злочину
та осіб, які володіють інформацією, що
стосується події злочину або суб’єкта злочину, звичайно, виключаючи осіб, які за
законом мають право не давати пояснення, показання, які можуть стати підставою
для підозри, обвинувачення у вчинені її
близькими родичами чи членами її сім’ї
кримінального правопорушення (ст. 18
КПК України) [3, с. 11 – 12]. Доречним є
згадати, що процес розслідування в цілому
потребує чіткого алгоритму дій і розумової
діяльності осіб, які проводять розслідування. Так, як зазначає Стратонов В.М., що
слідчий, починаючи розслідування, заздаÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

легідь не може передбачити кінцевого результату події, яка відбулася в минулому,
адже розслідування злочину – складний
пізнавальний процес, який потребує вирішення цілого ряду проблем через те, що
достовірні факти про подію, особливо на
початковому етапі розслідування, ніколи
не можуть бути такими, які дозволяють у
процесі безпосереднього їх сприйняття
дійти будь-якого висновку навіть на рівні
категоричного пояснення чи розуміння [4,
с. 162 ].
Варто зазначити, що у криміналістичній науці представляється чимало класифікацій форм протидії в цілому, класифікацій приховування злочину та окремих
його способів.
Також існує чимало підстав, за якими
здійснюють класифікацію форм протидії
розслідуванню і ситуацій, що виникають
під час останнього.
Цікавою і, на наш погляд, важливою є
класифікація протидії залежно від етапів
розвитку злочинного діяння. Вважаємо її
найбільш детальною за рахунок того, що
вона дозволяє спостерігати над розвитком
злочинного діяння, з моменту виникнення злочинного умислу. Так, Лубин А.Ф. та
Журавльов С.Ю. визначили чотири етапи
розвитку протидії, кожний з яких полягає
у сукупності певних дій, що безпосередньо
протистоять самому процесу розслідування. До першого етапу, так званого інформаційно-пошукового, належить:
- спостереження за об’єктом злочинного посягання;
- формування злочинних зв’язків;
- формування та здійснення необхідних дій для забезпечення алібі тощо.
Наступний етап, на їх думку, полягає
у створені умов для реалізації злочинного
замислу і включає в себе:
- конспірацію злочинних зв’язків;
- утворення хованок;
- підготовка необхідних предметів та
засобів для маскування злочинного діяння;
- визначеня місця, часу та інших умов
для здійснення злочину;
- проведення експериментів з метою
перевірки можливості здійснення тих чи
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інших дій, які необхідно виконати при
здійсненні злочинного діяння тощо.
Третім етапом визначено дії по реалізації злочинної ідеї, що полягає у легендуванні особистості; виготовленні та використанні підробних документів; залучення
наглядачів, охоронців тощо. Четвертий
етап автори пов’язують із відтворенням
злочинної діяльності.
Даний етап включає наступні дії:
- тимчасове призупинення злочинної
діяльності;
- надання в місцях позбавлення волі
допомоги співучасникам, які несуть відповідальність за вчинений злочин;
- вчиненя протидії використанню доказів, які були залучені у сферу кримінального судочинства;
- допомога родичам або іншим близьким людям співучасників, які знаходяться
у місцях позбавлення волі;
- перевірку нових кандидатів у члени
злочинного формування;
- аналіз помилок минулої злочинної діяльності тощо [2, с. 176].
Як бачимо, всі вище перераховані дії
характерні для вчинення групою осіб або
певним злочинним формуванням. У свою
чергу, виникає питання: як допомога співучасникам та їх близьким родичам, підбір нових членів у злочинне формування
та аналіз попередньої діяльності з боку
визначення помилок може стосуватися
протидії розслідуванню злочину. Можемо
тільки розглядати вказані дії, як підготовку до протидії розслідуванню майбутніх
злочинів.
На нашу думку, необхідно зазначити,
що даний поділ на етапи демонструє процес виникнення і розвитку протидії розкриття і розслідування злочину.
Продовжуючи вивчати бачення Лубина А.Ф. та Журавльова С.Ю., необхідно зазначити і про запропоновану ними класифікацію ситуацій протидії. Так усі ситуації
обґрунтовано та поділено на чотири групи. До першої групи належать ситуації,
що виникають у латентній стадії злочинної діяльності, до другої – ті, що пов’язані
з оперативно-розшуковими заходами та
попередньою перевіркою матеріалів. На-

ступними є ситуації, що виникають у період досудового розслідування кримінальної
справи, та ті, що проявляються на інших стадіях кримінального судочинства [2, с. 196].
Важливо зазначити, що Белкін Р.С.
також запропонував на сьогодні досить
поширену і добре відому класифікацію
форм протидії. Він визначив всі вчинювані протидії розслідування на «зовнішні» та
«внутрішні». Так, під внутрішніми він зазначає таку протидію, яка здійснюється
суб’єктами, які так чи інакше мають зв’язок
із розслідуванням справи або долучені до
такого. Такими суб’єктами є підозрюваний або обвинувачений, свідки і потерпілі, спеціаліст, експерт, випадкові прохожі,
які знаходились на місці вчинення злочину тощо. Основною метою такої протидії є
намагання отримати від супротивної сторони бажану інформацію або побудувати
відповідну схему поведінки. При цьому
підозрюваний частіше всього хоче отримати від слідчого якомога більше інформації,
яка необхідна при захисті своїх інтересів.
У спілкуванні із слідчим висловлена неповна або ж хибна інформація суб’єктом
протидії, аналізуючи реакцію слідчого, допомагає визначитися на майбутнє з алгоритмом дій, які послугують для захисту.У свою чергу, особі, яка проводить розслідування, необхідно отримати від допитуваного найбільш повну і правдиву інформацію про факти та події злочину, а для
цього необхідно переконати суб’єкта протидії на співпрацю зі слідством тощо. Для
осіб, які виступають суб’єктом протидії,
характерною є поведінка, спрямована на
знищення, зміну чи приховання інформації або носіїв, на яких вона розміщена, яка
необхідна для повного і всебічного розслідування. А саме знищення слідів самого злочинного діяння або ж слідів суб’єкта
злочину, зміна уявлення про спосіб, знаряддя вчинення злочину, про особу злочинця, його характерні ознаки, створення
помилкових слідів тощо [5, с. 692-698].
Зовнішньою протидією Белкін Р.С. визначає дії суб’єктів, які безпосередньо не
пов’язані з подією, що розслідується, та
особою, яка здійснює розслідування або
ж даний зв’язок може мати місце у сфері
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процесуальних, службових, інших владних відносин або залежності [5, c. 692]. До
вказаного виду протидій, належать такі
суб’єкти як посадові особи установ, підприємств, організацій, що стали місцем вчинення злочину, корумпованих представників владних структур і правоохоронних
органів, представників партій, профспілкових та інших громадських організацій,
трудових колективів, окремих груп населення, родичів, друзів і близьких злочинця. Так, для прикладу, зовнішня протидія
– це приховування події злочину з корисливих мотивів або з метою збереження престижу, через помилкове розуміння
професійних інтересів, приховування злочинів з особистих мотивів, примус слідчого шляхом підкупу до незаконних дій або
дій, що не є інтересами слідства, підкуп
учасників процесу, які володіють необхідною інформацією (свідки, експерти, спеціалісти), неправомірне насильство(погроза
або інші вчинки, що впливають на репутацію) [5, с. 698 – 700]. З представленим поділом повністю погоджуються Аріпов Т.Е.
та Щеголєва М.В. [6, с. 12].
У свою чергу, Петрова А.Н. пропонує
доповнити класифікацію протидії, запропоновану Белкіним Р.С., ще одним видом
– «змішаним» (з боку осіб, які одночасно
можуть бути суб’єктами «внутрішньої» та
«зовнішньої» протидії) [7, c. 98-99]. Так,
Шехавцов Р.М., коментуючи поділ протидії на зовнішній та внутрішній говорить,
що він є штучним і повинен розумітися
у використанні як криміналістично-умовний, пояснюючи тим, що в розслідуванні
будь-якого злочину різновиди протидії
вельми проблематично розмежовувати, а
отже, визначити суб’єктів кожної із зазначених форм протидії [8, с. 22].
Шехавцов Р.М. вважає криміналістично-умовною протидію розслідування злочинів у активній і пасивній формі, запропоновану Ратіновим А.Р.. Під активною
протидією розуміється цілеспрямований
вплив на носії доказової інформації або
перешкоджання доступу до неї, давання
неправдивих показань. Приховування
та знищення речових доказів, непокора і
прямий опір слідчому тощо. Пасивна проÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

тидія полягає в невиконанні необхідних
дій, таких як неповідомлення запитуваних
відомостей, нез’явлення за викликом для
провадження слідчої дії, відмови від давання показань [8, c. 23].
Цікавою є запропонований поділ Карагодіна В.М., який визначає види протидії за різними критеріями. Для прикладу
за структурою протидія є простою, тобто
одиничні дії чи прийоми та складною, що
полягає у системі дій чи прийомів. За критерієм відношення до розслідування виокремлюються ті прояви протидії, які здійснюються до, в період та після завершення
розслідування. У свою чергу, Карагодін В.М.
відзначає про наявну можливість подальшої диференціації всередині вказаних кваліфікаційних груп за іншими підставами
[9, с. 21-31]. Варто згадати і про класифікацію протидії за метою та формою здійснення запропоновану Хасаном Б.І. [10,с. 224]. Так, за метою виділяють стратегічну і тактичну протидії, відповідно за формою здійснення – приховування елементів
злочинної чи незлочинної діяльності або
створення інших перешкод розслідування. Також Хасан Б.І. зазначає про те, що
можливим є подальший розвиток і поглиблення запропонованої класифікації.
Варто взяти до уваги запропоновані
Шехавцовим Р.М. форми протидії. Так,
він називає, що відносно події злочину і
його розслідування розглядаються приховування злочину та перешкоджання
його розслідуванню; за спрямованістю дій
– приховування даних про подію злочину та причетних до нього осіб і втручання
в розслідування з метою примушування
відповідних уповноважених працівників
досудового розслідування, прокуратури
чи суду до прийняття рішень, що не відповідають процесуальним вимогам; за
кількістю суб’єктів – протидія вчинена
організованими групами, злочинними організаціями, однією особою; залежно від
об’єктів – вплив на фізичних осіб та на
предмети матеріального світу, що є джерелом інформації тощо [8, с. 25-26].
Коновалова В.О. і Шепітько В.Ю., розглядаючи протидію у контексті обшуку,
виділяють безпосередню та опосередко-
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вану. Так, до безпосередньої відносять дії
осіб, у яких проводиться обшук, які спрямовані на перешкоджання пошуку доказів та до опосередкованої – рефлексивне
управління у формі вирішення задачі по
приховуванню за рахунок введення слідчого в оману, не даючи йому змоги здогадатися про обраний спосіб приховування
[11,
с 38-39]. Варто зазначити,
що даний поділ є найбільш сприятливим у
практичному аспекті. Та, у свою чергу, вважаємо, що необхідно визначати протидію
за такими категоріями, як безпосередня
та проміжна. До безпосередньої протидії
належать дії які спрямовані на діяльність
слідчого, прокурора, керівника органу
досудового розслідування, експерта, свідка та на потерпілого. Тобто безпосередня протидія направлена на спростування, зміну, приховування та неможливість
отримання правдивої інформації тими
особами, діяльність яких спрямована на
загальне формування уявлення про подію
злочину та підготовку справи до судового
розгляду. Проміжна протидія спрямована на показання і дії осіб, які є понятими,
спеціаліст, перекладач, представник потерпілого тощо. Тобто результатом участі
вказаних осіб є показання або документ,
що має вторинне значення для справи або
носить рекомендаційних характер або ж
у разі їх відсутності вважається таким, що
складений не у відповідності з вимогами.
Інакше кажучи, участь осіб, на яких спрямована проміжна протидія, має вторинне
значення.
У свою чергу, пропонуємо поділяти
форми протидії розслідування злочинів
за критерієм спрямованості досягнутого
результату, а саме на дії, що полягають у
створені обставин, які унеможливлюють
притягнення до відповідальності або ж
ухилення від останньої шляхом імітування
відсутності складу злочину та дії спрямовані на зменшення рівня відповідальності шляхом удаваного зменшення ступеня
суспільної небезпеки. А також вважаємо за
доцільне поділяти способи протидії розслідування на матеріальні та моральні. Так
до перших належать підкуп, вигода, пропозиція вигідних умов для сторін, тобто

вчинення будь-яких дій, що полягають у
отримані матеріальної вигоди. А відповідно, до морального виду протидії віднесемо
різного роду погрози, примус, насильство,
катування тощо.
Говорячи про форми і способи протидії, не можемо не зазначити і про способи
приховування як і одну із форм протидії
розслідування. Вказаній формі протидії
було присвячено багато досліджень. Класифікація представлена багатьма науковцями, але загальноприйнятої в криміналістиці так і немає, відсутньою є також
єдність думок і підходів з приводу підстав
класифікації.
Як зазначається, перша класифікація
способів приховування була запропонована Овечкіним В.А., поділена на дві групи.
До першої належать способи, які перешкоджають отриманню органами розслідування інформації про злочин (переміщення,
маскування, знищення матеріальних та
ідеальних джерел інформації, ухилення
від явки, відмова від показань, недонесення). До другої групи належать способи, які
перешкоджають одержанню інформації
про злочин та видачі замість неї неправдивої інформації (фальсифікація, інсценування, свідомо неправдиве повідомлення
та свідомо помилкове показання з метою
приховування злочину) [12, с.7]. Як зазначає Олександренко О.В., і ми з нею погоджуємось, визначені Овечкіним В.А. групи способів практично нічим не різняться,
тому що мають загальну мету – перешкодити одержанню інформації, що цікавить
слідство [13, с. 26]. Та незважаючи на зауваження, запропонована класифікація
є першою і значимість її в тому, що вона
визначає основні способи приховування
злочину.
Досить цікавим є критерій класифікації
системи прийомів приховування, обраний
Кручиніною Н.В. і Шикановим В.І., а саме
маскування. Вони говорять, що маскування є родовим поняттям і містить у собі
скриття, імітацію, симуляцію, фальсифікацію, демонстративні дії чи поведінку, що
відволікає увагу оточуючих від вчинків,
які хочуть замаскувати. [14, c. 124-125]. Ми
повністю погоджуємося з Олександрен-
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ко О.В., яка з цього приводу зазначає, що
приховування є більш ширшим поняттям
і навпаки включає в себе маскування, як
один із способів [13, с. 27].
Заслуговує уваги також класифікація
способів приховування злочинної діяльності Трухачова В.В. Він визначає п’ять
груп, першою є способи приховування,
спрямовані на мінімізацію відтворення
доказової інформації, до другої належать
способи, спрямовані на скорочення обсягу відтвореної доказової інформації, третя – способи, спрямовані на дезорієнтацію
у ході розслідування суб’єктів розслідування, четверта – способи приховування,
спрямовані на позбавлення доказового
значення інформації, отриманої та зафіксованої суб’єктами розслідування і судового розгляду, та п’ята – способи, спрямовані
на позбавлення можливості певних працівників проводити розслідування і судовий розгляд [15, с. 68-70]. Проаналізувавши представлені способи приховування,
бачимо, що всі вони належать до приховування саме злочинної діяльності.
Висновок
У статті проаналізовано погляди науковців стосовно видів форм та способів
протидії розслідування злочинів. На сьогодні наука не визначає єдиного критерію
їх класифікації, що свідчить про потребу
подальшого наукового обговорення. Аналіз існуючих класифікацій, на нашу думку
не зовсім повний, оскільки форми протидії
постійно змінюються, доповнюються.
Вважаємо, що до такої класифікації
слід віднести протидію розслідування злочинів за критерієм залежно від сторін та
учасників кримінального провадження,
як безпосередню та проміжну, а форми її
поділяти залежно від спрямованості досягнутого результату. Досліджуючи і способи
протидії розслідування злочинів, які займають важливе місце у здійснені протидії
розслідування, пропонуємо розширити їх
та додати такі дві групи способів, як: матеріальні та моральні (можливо, психологічні).
Досліджуючи численні підходи до класифікації способів та форм протидії, можеÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

мо констатувати, що наявність різноманітних форм, способів здійснення протидії
потребують подальшого вдосконалення
протидії їм, і, звичайно, подальшого наукового обговорення.
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АНОТАЦІЯ
Модернізація суспільства та технологій
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до класифікацій форм і способів протидії розслідування злочинів. Пропонується виділення
власних критеріїв поділу даного явища.
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В статье рассматривается специфика
рассмотрения страховых споров, а также особенности его правового регулирования. Дается
характеристика принципов совершения искового производства по страховым спорам, раскрывается природа спорных страховых правоотношений.
Ключові слова: страхування, страхові правовідносини, судовий захист, процесуальна форма, позов,
позовне провадження.

Страхові правовідносини на території
України мають досить ґрунтовну систему
нормативно-правових джерел, є матеріали
судової практики, а також окремим питанням присвячені дисертаційні та монографічні роботи. Разом із тим питання щодо
правового регулювання та реалізації права
особи на звернення до суду за захистом у
сфері страхових відносин не були предметом окремого наукового дослідження. Специфіка зазначеного предмету дослідження
зумовлює необхідність здійснити аналіз процесуальної форми судового захисту страхових прав, а також кола осіб, які беруть участь
у страхових правовідносинах та спорах. Також важливе значення відіграє юридичний
факт, що впливає на підстави виникнення
відповідних форм страхових правовідносин,
а також на підставу виникнення страхового
зобов’язання. Все це зумовлює актуальність
обраної теми та необхідність проведення цілого комплексу досліджень з метою визначення специфіки здійснення судового захисту страхових прав.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Відмітимо, що сучасна наука цивільного
процесуального права містить наукові праці
відомих вчених, присвячені процедурі здійснення цивільного судочинства, а також дослідженню процесуальної форми судового
захисту, зокрема: А.О. Беляневича, О.В. Дзери, О.С. Йоффе, Г.З. Лазько, В.В. Луця,
О.М. Клименко, С.Я. Фурси, М.Й. Штефана та ін. Разом із тим досліджень позовної
форми захисту страхових прав та законних
інтересів, що включає принципи цивільного процесуального врегулювання спірних
страхових відносин, що входять до її суті та
впливають на розвиток, зміну і припинення
цивільних процесуальних правовідносин,
окремо не здійснювались.
Сучасна держава Україна знаходиться на шляху реформувань та перетворень.
Останнім часом ми стали свідками проведення цілої низки реформ, зокрема: політичної, економічної, судової, земельної
та ін. Так, спори, що виникають із страхових правовідносин, є актуальними, а також
проблемними, з урахуванням відсутності
окремих наукових досліджень та необхідністю удосконалення як норм матеріального (не лише цивільного права), так і норм
цивільного процесуального права України
щодо врегулювання зазначеного кола спірних правовідносин. Не применшуючи ролі
впливу норм матеріального права на процес
розгляду та вирішення страхових спорів,
відмітимо саме про позовну форму їх врегулювання, а тому особлива увага нашого дисертаційного дослідження звернута на про-
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цесуальні аспекти розгляду та вирішення
зазначеної категорії справ.
Характеризуючи страхові правовідносини, зазначимо, що вони традиційно є ризикованими (алеаторними), оскільки обов’язок
страховика сплатити страхову виплату на
користь страхувальника чи іншої особи (вигодонабувача) поставлено в залежність від
визначеного договором випадку (страхового
випадку). Таким чином, ризик є невід’ємною
частиною договорів страхування, виступає
одним із його елементів. Так, страховий ризик – окремий вид ризику, специфіка якого
зумовлена сутністю страхових зобов’язань.
Також відмітимо: це обставини, внаслідок
яких громадяни та/або члени їх сімей можуть
втратити тимчасово або назавжди засоби
до існування і потребують матеріальної підтримки.[1, с. 533] Крім того, страховий ризик зумовлює страховий інтерес особи, яка
виявила намір застрахувати свій майновий
інтерес, що полягає в об’єктивній потребі забезпечити об’єкт стразової охорони в силу
ймовірності заподіяння шкоди при настанні
певної події [2, с. 4]. Ми підтримуємо позицію
Волосенко І., яка визначила, що страховий
ризик є обов’язковим елементом страхового
правовідношення, оскільки ризик породжує
потребу як об’єктивно необхідну й обумовлену матеріальним життям суспільства категорією, яка відображається у соціальному інтересі, здійснюється в об’єктивному праві та
виступає об’єктивною основою виникнення
суб’єктивного права [3, с. 122].
Страховий спір, що став підставою для
звернення до суду із позовом зумовлює перехід від страхових правовідносин до цивільних
процесуальних
правовідносин.
Так, звертаючись до суду із позовом, суб’єкт
страхових правовідносин набуває статус позивача, права та обов’язки якого чітко врегульовані вже нормами цивільного процесуального законодавства. Як відомо, захист
прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави здійснюється різними
юрисдикційними органами у межах наданих
законом компетенцій. Такими органами є
суди загальної юрисдикції, третейські суди,
органи реєстрації актів цивільного стану, комісія по трудових спорах, органи нотаріату,
органи прокуратури та ін. Найбільш дієвим,

на наш погляд, виступає саме судовий захист прав та законних інтересів. Це обумовлюється різними факторами, зокрема: суд є
єдиним органом, що здійснює правосуддя;
рішення суду є загальнообов’язковим щодо
його виконання; судовий захист передбачає
справедливий, неупереджений, своєчасний
розгляд справи з метою з’ясування обставин
справи для ухвалення законного та обґрунтованого рішення. Також слід зазначити, що
саме судом кваліфікуються правовідносини
як за нормами матеріального, так і процесуального права, а також неупереджено вимагається дотримуватись процедури розгляду
справ у суді. Разом із тим сьогодні ми маємо
чітко відмежовувати поняття «спосіб захисту
прав» від «форми захисту права».
Так, спосіб захисту права є категорією
матеріального права, зокрема, ч. 2 ст. 16 ЦК
України передбачено наступні: визнання
права; відновлення становища, яке існувало
до моменту порушення права, та припинення дій, що порушували права; присудження
до виконання обов’язку в натурі; припинення або зміну правовідношення; компенсацію
моральної шкоди; стягнення з правопорушника збитків, а у випадках, передбачених законом чи договором, неустойки та ін. Зазначимо, що перелік регламентованих у законі
способів захисту прав та інтересів судом не є
вичерпним, адже законодавство передбачає
й інші. Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України
у порядку цивільного судочинства розглядають спори, що виникають і із цивільних правовідносин. А тому страхові спори підвідомчі
розгляду судам у порядку цивільного судочинства.
У свою чергу, форма захисту права є процесуальною категорією. Відомий вчений
Треушніков М.К. розкриваючи її, зазначає,
що під формою захисту права слід розуміти
встановлену законом діяльність компетентних органів щодо захисту права, тобто встановлення фактичних обставин, застосування
до них норм права, визначення способу захисту права, винесення рішення і здійснення контролю за його виконанням.[4, с. 23]
Безспірним виступає факт, що серед різних
форм захисту прав, у тому числі, що виникають із страхових правовідносин, найбільш
популярною є судова форма – універсальна,
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детально регламентована нормами цивільного процесуального права. Так, право на
судовий захист – це конституційне право
кожного, що регламентовано та захищено
Конституцією України, зокрема ст.ст. 55, 124.
Серед усіх форм захисту, судова форма,
як нами вже зазначалось, є найбільш ефективною в силу її конституційної гарантії. Суть
такої форми захисту полягає у наступному:
особа, яка вважає, що її права і (або) законні інтереси порушені, звертається до суду як
до єдиного органу влади, що здійснює правосуддя з метою захисту порушеного, невизнаного чи оспорюваного права і охоронюваного законом інтересу. Також зазначимо,
що ефективного правосуддя неможливо досягти без наукового фундаменту, постійного
аналізу і осмислення практики розгляду, вирішення та перегляду судових справ. Спори,
що виникають із страхових правовідносин,
підлягають розгляду у позовній формі, тобто
здійснюється саме у позовному провадженні
на зальноцивільних підставах. Тут забезпечуються правові гарантії суб’єктів страхових
відносин, діють загальні та спеціальні принципи цивільного процесу, що дають змогу
його учасникам використовувати у повному
обсязі коло своїх процесуальних прав та процесуальних заходів. Безумовно, мова йде про
положення, що виражають сутність та специфіку процесу, зокрема, що закріплені у Конституції України і закріплені законодавством
про судочинство [5, с. 40].
Як відомо, залежно від правової природи спірних правовідносин та вимог позивача
(заявника, іншої заінтересованої особи, яка є
ініціатором відкриття провадження у справі) визначається специфічний порядок розгляду та вирішення справ, які йменуються
провадженнями. У порядку цивільного судочинства виділяється три види провадження,
зокрема: позовне, наказне і окреме. У свою
чергу, позовне провадження виступає найбільш поширеною формою захисту прав та
законних інтересів і характеризується наявністю спору про право цивільне. Класично у
літературі позовне провадження розуміють
як врегульовану нормами цивільного процесуального права діяльність суду з розгляду та
вирішення спорів про порушене, невизнане
або оспорюване право суб’єктивне, що виниÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

кає із цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних та інших правовідносин, крім
випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.
Загалом, це провадження, що має багатовікову історію становлення та сформувало
основні принципи здійснення сучасного цивільного правосуддя у порядку, визначеному
у законі. Зазначимо, що у класичному римському праві позов є не що інше, як право
домагатися через суд того, що тобі належить.
[6, с. 81] Сучасна концепція цивільного процесу, у загальному визначає позов як форму
звернення до суду за захистом порушених,
невизнаних чи оспорюваних прав та законних інтересів. У юридичній літературі маємо
множинну кількість авторських визначень поняття позову, а в окремих випадках і поняття
позову з урахуванням специфіки (предмету)
спору. Так, позов – це акт вираження волевиявлення особи, зазначає Хандурин Н.І., який
містить вимогу до суду про захист порушеного суб’єктивного права. [7, с. 9]
Разом із тим вплив принципів на процедуру розгляду та вирішення цивільних спорів
виходить за межі нормативного регулювання,
поширюючись на всі інститути та норми цивільного процесуального права, забезпечуючи характеристику даної галузі, зокрема це:
принцип здійснення правосуддя виключно
судом; принцип незалежності суддів та підкорення їх лише закону; принцип колегіального і одноособового розгляду справи; принцип
рівності громадян перед законом та судом;
принцип гласності судового розгляду; принцип публічності; принцип державної мови
судочинства; принцип законності; принцип
здійснення правосуддя на засадах поваги до
честі і гідності, рівності перед законом і судом; принцип диспозитивності; принцип змагальності; принцип забезпечення права на
правову допомогу; принцип процесуальної
рівностісторін;принципбезпосередностітощо[8,с. 121,122] Сьогодні ж ми маємо складну природу спірних страхових правовідносин. Як
наслідок, при розгляді страхових спорів мова
йде про поєднання норм цивільного процесуального права із іншими галузями права,
а тому і застосування цілої низки принципів
цивільного, торговельного, повітряного та інших галузей права.
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У цілому, цивільне судочинство здійснюється на підставі цілої низки принципів, що
класифікуються за різними ознаками. Так, наприклад, на підставі загальної теорії держави
і права виділяють загальноправові принципи, що відображають зміст цивільного процесуального права; міжгалузеві принципи;
галузеві принципи; принципи правових інститутів, що розкривають зміст та особливості
кожного інституту цивільного процесуального
права.[9, с. 26] Професор М. Й. Штефан зазначає, що для виявлення специфічних властивостей принципів, їх класифікують на групи
за різними ознаками: за дією у системі права; за формою нормативного закріплення; за
роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин; за
предметом регулювання; за їх значимістю.
[10, с.23]
Ще одним підходом, за яким класифікуються принципи цивільного судочинства, є
правове закріплення. З урахуванням специфіки страхових правовідносин, це принципи,
закріплені Конституцією України та законодавством у сфері страхування, зокрема: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР «Про
страхування»; Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.02.2004 № 124 «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення
перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента»; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 № 1523 «Про
затвердження Положення про порядок
здійснення діяльності страховими посередниками»; Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 05.12.2003 № 155 «Про Єдиний
державний реєстр страховиків (перестраховиків) України»; Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
страхової діяльності» тощо. Вони, безперечно, мають важливе значення, оскільки є необхідною умовою вдосконалення діяльності
судових органів, їх суворе дотримання і реалізація є важливою гарантією захисту прав,
свобод та інтересів особи. У принципах цивільного процесу концентруються погляди
законодавця на характер і зміст сучасного судочинства щодо розгляду й вирішення суда-

ми цивільних справ.[11, с. 23] Таким чином,
значно збільшується коло принципів щодо
регулювання страхових правовідносин, що
закріплені у Конституції України та системі
джерел страхового права, визначеної нами
вище.
З урахуванням специфіки нашого дослідження, звернемо увагу лише на окремі
принципи, що найбільш точно демонструють специфіку позовної форми захисту прав
та законних інтересів, що виникають із страхових правовідносин. Так, сьогодні ми маємо
можливість стверджувати про стрімкий розвиток концепції змагальності у науці цивільного
процесу. Слід погодитись із Тимченко Г.П.,
який зазначив, що змагальність є найбільш
доцільною, справедливою та демократичною
формою здійснення правосуддя [12, с. 291]. У
свою чергу, принцип змагальності – це основна ідея, що відображає конкуренцію осіб,
які беруть участь у справі, та їхнє право самостійно вчиняти певні дії задля ефективного
відстоювання своєї точки зору й обмеження
можливості кожного з них односторонньо
впливати на результат судового розгляду,
при активній ролі суду, наділеного функціями щодо здійснення правосуддя та керування цивільним процесом з метою здійснення
правосуддя [13, с. 4]. Також відмітимо, що
позовна форма захисту носить змагальний
характер [14, с. 150],тобто суб’єкти цивільного процесу наділені рівними процесуальними можливостями (процесуальними правами
і обов’язками) щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Не менш важливим є і принцип
диспозитивності, що регламентований ст. 11
ЦПК України і дослідженню якого присвячена ціла низка дисертаційних досліджень
наукових праць.
Цивільне судочинство здійснюється з
урахуванням і принципу процесуальної рівності сторін (відповідно до ч. І ст. 31 ЦПК
України сторони мають рівні процесуальні
права і обов’язки); принцип одноособового і колегіального розгляду справи (колегіальність чи одноособовість розгляду й
вирішення справ є принципами судочинства. Колегіальність розгляду та вирішення справ зумовлена складністю, категорією
справи, а також інстанцією суду, де вона
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SUMMARY
The article deals with the speciﬁc of insurance
dispute consideration, as well as the peculiarities
of its legal regulation. It gives the characteristics
of the principles of suit execution realization on
insurance disputes, reveals the nature of insurance
dispute legal relations.

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається специфіка розгляду страхових спорів, а також особливості
його правового регулювання. Дається характеристика принципів здійснення позовного
провадження по страховим спорах, розкривається природа спірних страхових правовідносин.
розглядається.). Загалом, принципи, на
підставі яких здійснюється цивільне судочинство, пов’язані між собою та утворюють
самостійні галузеві системи, спрямовані на
врегулювання конкретного кола суспільних відносин. До основних принципів здійснення цивільного судочинства також слід
віднести наступні: здійснення правосуддя
лише судом; право особи на судовий захист;
незалежність суддів; гласність та відкритість судового розгляду; мова цивільного
судочинства; обов’язковість судових рішень
тощо. Ці та інші принципи будуть нами досліджені під час проведення даного дисертаційного дослідження.
Отже, потужний розвиток страхування
на території України зумовлює здійснення
детального аналізу спірних страхових правовідносин. Так, страховий спір, що став підставою для звернення до суду із позовом,
зумовлює його розгляд та вирішення у позовному провадженні у порядку цивільного
судочинства. Позовне провадження, як нами
встановлено, є найбільш поширеною формою захисту прав та законних інтересів, що
характеризується наявністю спору, що виникає із цивільних правовідносин, у тому числі
і страхових.
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Раскрыто процесс развития понятия
праксеология. Проанализирована эволюция
становления праксеологии как науки. Определены истоки праксеологии конфликта как
отдельного направления научного познания.
Уточнено понятие праксеологии конфликта.
Ключові слова: праксеологія, ефективність, конфлікт, раціональність, конструктивна функція.

Актуальність теми
Сучасний розвиток права обумовлений
багатьма факторами, головними серед яких
є соціально-економічні й публічно-політичні реалії в державі, а другим – рівень правосвідомості та правової культури громадян.
У той же час існуюче законодавство, у свою
чергу, впливає на означені фактори, утворюючи в такий спосіб певну цілісну систему
противаг, у якій чинники виступають одночасно і як суб’єкти, і як об’єкти впливу. За
таких умов дієвість правових норм виходить
на перше місце в системі критеріїв необхідності прийняття тих чи інших нормативних
актів. Іншими словами першочергову необхідність мають лише ті норми, які реально
здатні впорядкувати суспільні відносини, або
суттєво покращити їх якість. З огляду на це
вбачається необхідним розуміння з боку законодавця, у процесі нормотворчості, того, чи
здатні розроблювані ним нормативно-правові акти ефективно впливати на ті умови, які
панують в соціумі. Це розуміння важливе для
того щоб уникнути суспільного напруження,
зменшити вірогідність виникнення нових
або загострення латентних конфліктів. І саме

в цьому аспекті не останнє місце займає проблематика дослідження можливих напрямів
вирішення суспільних конфліктів шляхом
ґрунтовного дослідження конструктивних
можливостей такого явища, як «конфлікт».
Міжсуб’єктна конфронтація надзвичайно
гостро та всебічно викриває існуючі і скриті
протиріччя, таким чином, що законодавець
може і повинен їх враховувати в процесі законотворчості. І тому саме від дослідження
у сфері праксеології конфлікту залежить дієвість та ефективність існуючого правового
поля.
Ступінь наукової розробки теми
Проблематика праксеологія конфлікту в
контексті його впливу на формування правової свідомості і правового поля досліджувалася недостатньо ґрунтовно, а тому існують
лише окремі праці вітчизняних та закордонних вчених у цій сфері, зокрема В.В. Вернікова, Р. Дарендорфа, Л.Н. Герасіної, В.М. Крівцової, Б.М. Домбровського, О.В. Веретюка,
Н.П. Свиридюка, Т.В. Худойкіної та ін.
Мета статті
Метою даної статті є аналіз еволюції досліджень у сфері вивчення конструктивної ролі
конфлікту в процесі нормотворчості та формуванні правосвідомості в суспільстві.
Виклад основного матеріалу
Сучасне конструктивне значення конфлікту, особливо конфлікту в правовому полі,
є важливим з точки зору розуміння приро-
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ди багатьох суспільних відносин. Негативне
значення будь-якого соціального конфлікту
є прогнозованим, але досить часто виходить
за межі змодельованої ситуації, викликаючи
по-справжньому зламні процеси в соціумі.
Подібна ситуація спіткала Україну, і тому на
сьогодні важливим є посилення уваги до розуміння причин, природи та того конструктивізму, який здатен нести будь-який конфлікт як міжособистісний, такі між груповий.
Справа в тому, що конфлікт, як суто соціальне
явище, виникає, тоді коли зовнішні регулятори не здатні в найкращий спосіб збалансувати інтереси сторін.
Потрібно розуміти, що право, перетворюючись не лише на універсальний, а і єдиний
регулятор державно-публічних процесів, не
стає автоматично від цього абсолютно ефективним. Правова система, особливо в сучасних умовах, формується під впливом багатьох
факторів, інколи надзвичайно суб’єктивних
(мається на увазі лобі різних політико-економічних груп), а тому важливим є досягнення
максимальної стабільності правового середовища, точніше навіть стабільності суспільно-політичної, яку і має забезпечити це саме
правове середовище.
У цьому контексті гостро постають дві
проблеми: вивчення праксеології конфлікту
і розуміння правової дійсності таким чином,
щоб використовуючи результати праксеологічного аналізу конфлікту встановлювати дійсно ефективні дієві соціально-економічні та
суспільно-політичні регулятори.
З цього приводу доцільно звернутися до
робіт В.М. Крівцової, яка в своїх дослідженнях приходить до висновку, що питання
специфіки правової дійсності та різних форм
буття права (одна з яких – юридичний конфлікт) виступає головним питанням правової онтології. Дослідниця приходить до висновку, що вже на початку ХХ ст. філософ
І.Ільїн, виокремивши юридичний і реальний
способи правопізнання, головною якістю
суб’єкта права назвав здатність логічного визнання норми (як ідеї права), відповідно, неспроможність чи небажання такого визнання
спричиняє конфлікт суб’єкта і правової норми. Обґрунтування концепції правової реальності, здійснене С.І. Максимовим, розкриває
її динаміку як процес багатогранного стаÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

новлення і теоретичного відтворення права.
Провідну роль тут відіграє принцип протиріччя, що дозволяє здійснити аналіз права як
автономної системи, джерелом саморозвитку
якої виступають саме суперечності правової
реальності. У західній науці ХХ ст. конфліктологічна парадигма соціального пізнання(Г. Зіммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, Н.
Смелзер, Д. Майерс, ін.) наполягала на виявленні та оцінці суперечностей і конфліктів у суспільному просторі. Сучасний етап
(90-ті рр.) вже свідчить про певний ступінь
опрацювання проблем правової конфліктології, які стали предметом фундаментальних
і міжгалузевих розробок вітчизняних учених
(В.Кудрявцев, Ю. Тихомиров, М. Панов, Л.
Герасіна, В. Толстих). Зрештою, широке коло
конкретних питань правової конфліктології в
аспекті деонтологічного, соціолого-правового
і праксеологічного аналізу висвітлюється в роботах С. Алімова, Г. Антонова-Романовського,
О. Бандурки, Л. Волошиної, Б. Водолазького,
Н. Грішиної, В. Кожевникова, Г. Ложкіна,Ю. Тодики, та ін. [5, с.155-158].
Розуміння того, що юридичний конфлікт
став одним з головних предметів дослідження правової онтології в соціальному та суспільно-політичному вимірах, приводить нас
до висновку, що поява прак сеології конфлікту є надзвичайно логічним відкликом на потребу правової науки розробити дійсно дієві
механізми регулювання суспільних процесів.
Отже, дослідження проблеми праксеології
конфлікту носять суто практичний характер,
а відтак важливим є аналіз еволюції розуміння значимості конфлікту з точки зору методології праксеології як науки.
Власне, термін праксеологія був запроваджений у рамках практичної соціології поляком Тадеушем Котарбінським, який вперше
сформулював і розвинув разом зі своїми колегами проблеми дослідження ефективності
діяльності праці колективів, аналізував форми організації праці, взаємодію і комунікацію
індивідів, індивіда і колективу в процесі виробництва [1; 10].
Натомість, на думку О.О. Івіна, термін
«праксеологія» вперше був використаний у
працях Л. Бурдьє (1882), але введений в обіг
А. Еспінасом (1923) і сприйнятий Е. Слуцьким (1926) і Т.Котарбіньським, який згодом
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узагальнив свої погляди на праксеологію в
працях «Принципи хорошої роботи» (1946) і
«Трактат про хорошу роботу» (1955). Останній і сформулював визначення праксеології
як теорії ефективної організації діяльності,
хоча Л. Бурдьє розглядав праксеологію як сукупність інструментарію наукового пізнання
раціональної поведінки особи. Узагальнення
і висновки теорії праксеології лише згодом
застосовуються в етиці у зв’язку з аналізом
вчинку, морального вибору, прийняттям рішення, нормативно-ціннісних аспектів співпраці і взаємодії між різними індивідуумами
[9]. І саме в цьому контексті праксеологія розглядається і з точки зору правової науки.
А. Еспінас був не тільки творцем терміну
«праксеологія», але також – що значно важливіше – концепції створення окремої наукової
дисципліни – науки про форми дії, які виступають у всіх сферах життя, і одночасно науки
про фактори, що визначають підвищення
ефективності діяльності [6].
У свою чергу, Т. Котарбінський вбачав завдання праксеології в пошуку загальних законів будь-якої людської діяльності і виведення
на цій основі найбільш загальних правил такої діяльності. Важливий аспект праксеології
він визначав у її зв’язку із загальними моментами абстрактного процесу праці і, зокрема,
теорії ефективної організації діяльності. Дослідник ставив за мету дослідження найбільш
широких узагальнень технічного характеру,
перш за все в контексті визначення техніки
раціональної діяльності. Тобто у Т. Котарбінського йдеться про технічній аспект діяльності, до якої застосовуються такі поняття, як
«ефективність», «результативність» [4].
Одним із перших, хто звернувся до вивчення праксеології в СРСР, був український
вчений Є.Є. Слуцький. Аналізуючи формально-праксеологічну підставу економіки, вперше в світовій науковій думці він поставив
питання про необхідність особливої науки
– праксеології, яка розробляла б принципи
раціонального поведінки людей при різних
комбінаціях умов. На Заході ця праця вважається фундаментом сучасної праксеології –
науки про принципи поведінки суб’єктів, що
знаходяться під впливом різних зовнішніх і
внутрішніх чинників. Проте сам «Етюд до
проблеми побудови формально-праксеоло-

гічних основ економіки» в Радянському Союзі
вперше був опублікований лише в 1990 р. І хоча
дана праця присвячена проблемам пошуку
раціональних моделей вирішення конфліктів у сфері економічних відносин, все ж таки
вона звертає на себе увагу тим, що дослідник
робить головний висновок про неможливість
еволюції поза конфліктом, і навпаки конфлікт
є передумовою для еволюції, оскільки виникає тоді коли усталена система норм та принципів побудови відносин у певній соціальній
групі вичерпує власну конструктивну функцію [7].
У середині ХХ ст. праксеологія зблизилася
з наукою управління та менеджментом. Різні
автори, що займаються проблемами організації
праці та її управлінням, завжди зверталися до
праксеологічної проблематики, оскільки прагнули досягти максимального рівня ефективності розроблюваних управлінських заходів. І
лише в середині 1970- початку 1980 рр. Б. Честер, П. Аллен та Дж. Мак Глоуд приходять до
висновку, що праксеологія повинна орієнтуватися не лише на ефективність тих чи інших
дій, але і на вивчення конфлікту як можливої
реакції об’єкта управління на неефективність
дій суб’єкту. Іншими словами вчені приходять
до розуміння, що конфлікт є негативною реакцією на невдалі дії управлінців, а тому повинен
досліджуватися так само, як і позитивний результат управлінської діяльності.
Одним з аргументів на користь необхідності дослідження праксеології конфлікту є
те, що людина в силу власної психофізіологічної природи здатна і не тільки діяти, але і замислюються над власними діями, їх наслідками з тим, щоб в подальшу коригувати власну
поведінку. Як відомо, конфлікт – це негативний досвід організації міжсуб’єктних відносин, відтак праксеологія в силу свого методологічного інструментарію надає можливість
особі вивчити власну поведінку з точки зору
необхідності її коригування в майбутньому.
Отже, ми приходимо до висновку, що праксеологія – одна з наук про загальні закони, що
діють у різних соціально-історичних умовах організації суспільних відносин. З цих позицій
праксеологія конфлікту є цілком виправданим
результатом еволюції пізнання соціальних процесів, оскільки конфлікт є одночасно і вінцем суспільних відносин, і початком їх нової форми.
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На думку Б.В. Григор’єва та В.І. Чумакова, сучасна праксеологія конфлікту – це
галузь досліджень, що вивчає конфлікти (латентні та відкриті) у процесі людської діяльності, в аспекті їх ефективності і конструктивного впливу на подальшу модель відносин.
Праксеологія конфлікту вивчає ті напрямки
розвитку суспільних відносин, які є прихованими для дослідників, управлінців, політиків,
громадських діячів, загалом від соціуму і розкриваються лише в процесі пошуку шляхів
подолання соціального напруження, яке виникає в силу вичерпності регуляторної функції соціальних норм поведінки прийнятих у
суспільстві [2].
Праксеологія конфлікту охоплює три
групи проблем: аналітичний опис, характеристику, класифікацію та систематизацію
конфліктів та дій, що до них призвели; дослідження умов і законів, що визначають
конструктивний вплив конфлікту на суспільні відносини; розкриття генезису і розвитку
конфлікту, можливості та способи управління
ним, інструменти перетворення результатів
конфлікту на позитивний досвід.
Юридичний конфлікт викриває неефективність та недоліки моделі організації суспільних відносин, які закладалися в системі
правових норм від самого початку регулювання цих відносин, але розкрилися лише
тоді, коли легітимні засоби вирішення соціальних проблем вичерпали свій потенціал.
І саме в цьому ми повинні вбачати ту роль і
ту функцію, яку повинна виконувати праксеологія конфлікту в сучасній філософсько-правовій думці.
Як зазначає Т.В. Худойкіна, юридичний
конфлікт приводить до того, що суспільство
гостро відчуває потребу змін правосвідомості та правової культури в бік розширення
горизонтів пізнання та сприйняття правової
дійсності. У цьому контексті процес удосконалення правової соціалізації повинен передбачати: підвищення якості законів з тим,
щоб вони реальним чином могли задовольняти потреби громадян; проведення пропаганди правових цінностей серед населення
через засоби масової інформації;створення
соціально-економічних, політичних, духовно-моральних умов, що забезпечують гідне
життя і розвиток людини; централізацію зуÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

силь державних органів, громадських організацій, спрямованих на надання соціальної,
психологічної, моральної, правової допомоги
особам, які не можуть самостійно включитися в процес ресоціалізації;розробку програм
правової соціалізації з урахуванням регіональних, національних, етнічних особливостей, рівня правової соціалізації конкретних
осіб, груп, колективу; розвиток мережі правової просвіти громадян; покращення якості
шкільних курсів із правознавства; посилення
виховної ролі законодавчої та правозастосовчої практики тощо. Всі означені заходи
у своїх витоках є тими наслідками, до яких
здатен привести юридичний конфлікт. Його
конструктивна функція виходить на перший
план у процесі пізнання його природи та
пошуку шляхів вирішення, а тому його слід
розглядати як передумову підвищення рівня суспільної правосвідомості, наближення
України до ідеалу правової демократичної
держави, що неодмінно має позитивно відбитися на рівні життя громадян тощо [11].
Слід зауважити, що дослідження конструктивної функції юридичного конфлікту
відбувалося не тільки в рамках праксеології.
Яскравий приклад цьому наводить Н.П. Свиридюк, аналізуючи роботи К. Маркса та Г. Зіммеля. Зокрема, він звертає увагу, що первинне
формування теорії конфлікту як певної системи поглядів на природу суспільства, його
зміст і розвиток відбулося під безпосереднім впливом робіт К. Маркса, на думку якого, структура суспільства має чотири основні
елементи: продуктивні сили; виробничі відносини; політичну надбудову; форми суспільної свідомості. А розвиток суспільства якраз
і відбувається в процесі вирішення політичного конфлікту, коли умови існування виробничих відносин не вкладаються в усталені
параметри суспільної свідомості, порушуючи
систему загальноприйнятих цінностей. Причому за К. Марксом політична надбудова існує виключно в правовому вимірі, оскільки
лише право здатне формувати суспільну свідомість, і навпаки – рівень розвитку свідомості впливає на становлення правової системи
суспільства. У свою чергу, Г. Зіммель вважав,
що будь-який конфлікт, який виникає в соціумі, є рушійною силою соціуму, хоча цей рух
може бути як прогресивний, так і регресив-
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ний. Іншими словами американський соціолог намагався утвердити думку стосовно того,
що конфлікт є керованим станом соціальних
відносин, що має місце в нетривалому часовому відтинку, але еволюційний потенціал
якого має надзвичайне значення з точки зору
розвитку суспільства [8, с. 32-35].
Таким чином, ми приходимо до розуміння,
що праксеологія конфлікту сама по собі розвивалася, виходячи із соціологічних досліджень
природи та структури конфлікту. З цих позицій правовий конфлікт можна розглядати як
прояв соціального, але такий, що відбувається
в специфічному вимірі – правовому. Тобто не
лише соціально значимі цінності піддаються
критичному засвоєнню сторонами конфлікту,
але і суттєво порушуються загальновизнані
норми поведінки, які легітимізовані державою.
Від цього важливу роль у контексті дослідження конструктивної функції конфлікту відіграє
сприйняття всіма сторонами конфлікту правової реальності. Соціологічний вимір конфліктології дає змогу побачити джерело конфлікту але, усвідомлюючи, що кожен юридичний
конфлікт виникає в системі суспільних відносин, необхідно розуміти, що його вирішення
залежить напряму від тих умов подальшої реалізації суспільних відносин, які визнають всі
його учасники. У цьому контексті система права стає не стільки регулятором, скільки як раз
джерелом конфлікту, а відтак аналіз першопричин виникнення суперечностей і дозволяє
максимально ефективно їх подолати, у той же
час змінюючи правове поле.
Використовуючи висновки досліджень
Н.П. Свиридюка, можна визначити низку
ключових аспектів для розуміння конструктивної функції юридичного конфлікту, які закладаються у фундамент сучасної праксеології конфлікту:
- конфлікт є нормальним соціальним явищем, оскільки природі самої людини властиві
психологічні, правові, соціальні та інші чинники, що неминуче породжують численні і
різноманітні конфліктні ситуації;
- конфлікт виконує позитивні функції в
процесі суспільного розвитку, забезпечуючи загальний прогресивний рух суспільного
життя, сприяє затвердженню загальнозначущих соціальних норм і цінностей, які еволюціонують до рівня правового поля;

- протилежність між правлячою меншістю
і керованою більшістю є неминучою, а тому
сучасна ліберальна демократія спрямована
на генерування такого рівня правових норм,
які здатні мінімізувати неминучі колізії та
конфлікти між обома верствами соціуму;
- існує залежність між змінами економічної, політичної, духовної сторін життя суспільства і конфліктними ситуаціями, що виникають в правовій площині результатів цих
змін [8, с. 35-37].
Подальшу можливість наукового вивчення правових конфліктів в еволюційно значимій площині створили роботи Р. Дарендорфа і Л. Козера, головним чином, за рахунок
більш чіткого визначення проблемних сторін
їх дослідження. Поняття конфлікту чітко відмежовується від поняття боротьби та набуває
більш визначеного змісту і конкретнішого
опису. Конфлікт перестає бути абстрактним
явищем, він знаходить конкретну феноменологію і конкретні межі свого існування
в соціальному просторі. Ідеї про позитивні
функції конфлікту виступають проти дискримінації явища конфлікту і його однозначного
трактування як явища шкідливого, небезпечного, такого, що свідчить про «патологію»,
«хворобу» соціального організму. Вони стали підґрунтям для затвердження основних
принципів сучасної конфліктології – визнання конфліктів як закономірної і природної
характеристики соціальних відносин, можливості протікання конфліктів у різноманітних,
у тому числі і конструктивних формах, а також затвердження принципової можливості
управління конфліктами [3].
Отже, в отриманому нами методологічному контексті сформулюємо поняття праксеології конфлікту як напряму праксеологічної
науки, який присвячений дослідженню проблематики розкриття, аналізу і управління
конфліктами на всіх рівнях суспільних відносин. При цьому праксеологія юридичного
конфлікту є більш вузьким напрямом наукового пізнання, який за результатом аналізу
правового континууму, правової дійсності та
особливостей організації суспільних відносин
дає змогу визначити найбільш оптимальні
форми організації правовідносин через призму конструктивної функції конфлікту.
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АНОТАЦІЯ
Розкрито ґенезу поняття праксеологія. Проаналізовано еволюцію становлення
праксеології як науки. Визначені витоки
праксеології конфлікту як окремого напрямку наукового пізнання. Уточнено поняття
праксеології конфлікту.

SUMMARY
The genesis of concept of a praxeology was
opened. Evolution of the praxeology formation as
sciences was analysed. The sources of the praxeology
of the conﬂict as a direction of scientiﬁc knowledge
were determined. The concept of a praxeology of the
conﬂict was speciﬁed.

Висновки
За результатами проведеного дослідження можна зробити декілька висновків.
По-перше, нами встановлено, що праксеологія конфлікту є похідним напрямком
розвитку науки праксеології, головним предметом якої є дослідження ефективності людської діяльності в контексті реально існуючих умов її здійснення. Відтак праксеологія
конфлікту досліджує конструктивний вплив
конфлікту як неминучого етапу суспільних
відносин в силу вичерпності регулятивної
здатності соціальних (правових) норм. При
цьому праксеологія юридичного конфлікту
досліджує його конструктивну функцію через
призму правової реальності та правових моделей організації суспільства.
По-друге, аналіз історіографії проблеми
пошуку відповіді на питання «Що ж таке
праксеологія?» дає змогу детермінувати
еволюцію праксеології конфлікту як окремого напрямку наукового пізнання. Цей
напрямок був виокремлений із науки праксеології тоді, коли відчулася гостра потреба дослідити можливості запобігання соціальним конфліктам. Пошук відповіді на це
питання призвів до розуміння неминучості
юридичного конфлікту, але разом з тим і розуміння механізмів управління ним та тих
можливостей для вдосконалення правового
поля який він має.
Таким чином, той конструктивний потенціал, який несе в собі юридичний конфлікт
повинен спрямовуватися на еволюції правових відносин з метою підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин.
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теорії земельного права, зокрема, Кулинич
П. Ф., Мірошниченко А.М., Носік В.В., Резніченко С., Ріпенко А.І., Федорович В.І. та
інші. Разом з тим, у науці земельного права
відсутнє комплексне дослідження даного
питання.

В статье анализируется суть принципа единства юридической судьбы земельного
участка и объектов недвижимости, которые
на нём расположены, проводится его анализ
в доктрине земельного права Украины. В статье также проводится сравнение принципа единства юридической судьбы земельного
участка и объектов недвижимости, которые
на нём расположены, с концепцией единого
объекта недвижимости и концепцией отдельных (самостоятельных) объектов недвижимости.
Ключові слова: принцип єдності юридичної долі
земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній
розташовані; об’єкт нерухомого майна, земельна ділянка; річ; складова частина речі.

Актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження обумовлена важливою роллю принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та
об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. Адже роз’єднаність юридичної долі земельної ділянки та об’єктів
нерухомості, які на ній розташовані, породжує колізії між правами власника земельної ділянки та власника будівлі чи споруди,
яка на ній розташована, а також на практиці спричиняє значну кількість спорів.
Стан дослідження
Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які
на ній розташовані, активно досліджують в

Мета статті
Показати місце принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів
нерухомості, які на ній розташовані, в земельному праві Україні та в доктрині земельного права України.
Виклад основного матеріалу
Проблему співвідношення прав і
обов’язків власників земельної ділянки та
власників будівлі чи споруди, яка розташована на земельній ділянці, слід назвати
однією з найбільш складних в сучасному
земельному праві. Адже власник будівлі є
фактичним власником земельної ділянки,
принаймні тієї її частини, що знаходиться
під плямою забудови. Водночас законний
власник земельної ділянки не може в повному обсязі реалізувати своє право власності на земельну ділянку, оскільки на ній
розміщена будівля чи споруда, що займає
певну частину ділянки, а також потребує
проходу до неї, користування водними ресурсами тощо, а власник будівлі чи споруди
може страждати від певних утисків з боку
власника земельної ділянки. Роз’єднаність
юридичної долі земельної ділянки та розташованого на ній нерухомого майна нео-
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дмінно тягне за собою колізію між правами
власника земельної ділянки та власника
будівлі чи споруди, що на практиці виливається у значу кількість спорів.
На жаль, в Україні велика кількість будівель знаходиться на чужій землі. Першопричиною є те, що за радянських часів земля
перебувала виключно у власності держави,
а після такого тривалого адміністративно
– правового регулювання земельних відносин почалися процеси приватизації землі
та нерухомого майна, які зазвичай, приватизувались окремо, ЗК України тривалий
час (2002 – 2007 рр.) визнавав земельну ділянку і розташовану на ній будівлю і споруду самостійними об’єктами правовідносин,
окрім того до цього часу в Україні нерухомість, що будується на чужій землі, набувається у власність користувачем землі.
Оскільки з розвитком ринкової економіки в Україні земля почала все більш
активно втягуватися в цивільний оборот,
“наздоганяючи” оборот будівель, створення єдиного режиму регулювання обороту
цих самостійних об’єктів нерухомості стало
першочерговим завданням. Виробляючи
ефективний режим правового регулювання такого обороту, можна базуватися на
різних принципах. Світовій практиці відомі наступні: 1) визнання земельної ділянки
та будівлі чи споруди, які на ній розташовані, самостійними об’єктами правовідносин;
2) концепція єдиного об’єкта нерухомості;
3) принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на
ній розташовані.
Визнання земельної ділянки та будівлі
чи споруди, які на ній розташовані, самостійними об’єктами правовідносин. Дана
концепція передбачає відсутність будьякого зв’язку будівлі чи споруди із земельною ділянкою. В цілому даний підхід характерний для соціалістичних систем, де
право власності на землю визнається лише
за державою, наприклад, для Китайської
Народної Республіки (ст.ст. 9, 10 Конституції Китайської Народної Республіки 1982
р. [13] та Закон Китайської Народної Республіки “Про управління землями” 1986 р.
[11] закріплюють соціалістичну державну
власність на землю). Можна зазначити, що
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

згідно ЗК України в редакції 2001 року допускалось відчуження будівлі чи споруди
без відчуження земельної ділянки. Так у ст.
120 ЗК України в редакції 2001 року зазначалось, що при відчуженні будівлі чи споруди право власності на земельну ділянку
або її частину може переходити на підставі
цивільно – правових угод, а право користування – на підставі договору оренди. Тож,
як бачимо, дана норма передбачала можливість переходу прав на земельну ділянку (її
частину) при переході прав на будівлю чи
споруду. Тобто, земельна ділянка могла і
не переходити до нового власника будівлі
чи споруди. На нашу думку, даний підхід
не має права на існування, оскільки “самостійність” земельної ділянки та розташованої на ній будівлі чи споруди породжує
чимало конфліктів та колізій між правами
власника земельної ділянки та власника будівлі чи споруди.
Концепція єдиного об’єкта нерухомості. Історично сформований або такий підхід
ще можна назвати “первісним”, оскільки
виник він у Стародавньому Римі, де існував принцип “superﬁcies solo cedit” - наземне майно приростає до земельної ділянки,
заснований на тому, що земля є головною
річчю, а інші розташовані на ній об’єкти
нерухомості – її складові частини. Правова
доля такого об’єкта нерухомості як єдиного
цілого визначається виходячи з операцій,
що здійснюються із земельною ділянкою.
Дана концепція впроваджена в законодавство більшості країн світу, зокрема, в законодавство Республіки Естонія (Закон про
загальну частину ЦК Республіки Естонія
[12]), Республіки Італії (ст. 934 ЦК Італії
[9]), Королівства Нідерландів (ст. 5:20 ЦК
Королівства Нідерландів [8]), Республіки
Польщі (ст. 48 ЦК Республіки Польщі [14]),
Федеративної Республіки Німеччина (далі –
Німеччина) (ч. 1 ст. 94 ЦК Німеччини [10]),
Республіки Хорватії (ч. 3 ст. 2 Закону “Про
право власності та інші речові права” [6]),
Швейцарської Конфедерації (ст. 667 ЦК
Швейцарської Конфедерації [7]) та ін.
Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які
на ній розташовані. Даний принцип передбачає, що два окремі об’єкти нерухомості
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– земельна ділянка та будівля чи споруда,
яка на ній розташована, одночасно беруть
участь в обороті. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані запроваджений в законодавство України.
У загальній теорії права розрізняють
два способи виразу принципів права: безпосереднє формулювання їх в нормах права (текстуальне закріплення) і виведення
принципів права зі змісту нормативно-правових актів (змістовне закріплення) [18,
17]. В ст. 5 Земельного кодексу України від
25.10.2001 № 2768-III (далі – ЗК України)
[2], де перелічені принципи земельного законодавства, принцип єдності юридичної
долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, не згадується. В даному контексті потрібно наголосити, що в науці земельного права існує
інший підхід до розуміння формування
принципів права, зокрема, як зазначає Мірошниченко А.М., всупереч поширеному
уявленню, видається, що принцип права
не можна створити за допомогою самого
лише проголошення в законі тих чи інших
положень принципами (як це було зроблено, наприклад, у ст. 5 ЗК України при формулюванні “принципів земельного законодавства”) [19, 27]. З даною точкою зору не
можна не погодитись, оскільки перелічені
в ст. 5 ЗК України принципи земельного
законодавства це швидше, набір побажань,
які далеко не завжди підтверджені змістом
встановленого регулювання. Влучним видається твердження Волкова Г.А., про те,
що принципи земельного права можуть
формуватись із змісту правових норм, на
основі судових рішень, досягнень правової
доктрини [17]. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, можна вивести із змісту норм ст. 120 ЗК України, ст.
377 ЦК України, ст. 6 Закону України “Про
іпотеку” від 05.06.2003 №898-IV [4], ст. 7
Закону України “Про оренду землі” [15]
тощо, в яких передбачений автоматичний
перехід права власності на землю чи права землекористування при переході права
власності на будівлю чи споруду, а також в
Україні існує велика кількість судових рі-

шень, де визнається, що право власності
на землю (право землекористування) перейшло разом із правом власності на будівлю
чи споруду.
Правила про долю земельної ділянки
у разі відчуження розташованих на ній будівель чи споруд протягом останніх двох
десятиліть в Україні неодноразово змінювалися. Зокрема, при відчуженні нерухомого майна під час дії ст. 30 ЗК України в
редакції 1992 р. відбувався автоматичний
перехід права власності на земельну ділянку до набувача з необхідністю подальшого
оформлення права. Відчуження об’єктів
нерухомого майна в період з 01.01.2002
року по 20.06.2007 р. (під час дії ст. 120 ЗК
України в ред. від 25.10.2001 р.) не тягнуло
автоматичного переходу права власності на
земельну ділянку під будівлями і спорудами. Хоча автоматичний перехід права на
земельну ділянку при відчуженні будівлі чи
споруди передбачала ст. 377 чинного ЦК
України від 16.01.2003 № 435-IV [5], який
набрав чинності з 01.01.2004 р. Однак, відповідно до положень ст. 9 ЦК України, ЦК
України застосовується до земельних відносин лише тоді, якщо вони не врегульовані спеціальними актами законодавства.
Таким спеціальним актом є ЗК України,
ст. 120 якого в первісній редакції не передбачала автоматичного переходу прав
на земельну ділянку. Хоча існує думка, за
якою після 01.01.2004 року автоматичний
перехід права на земельну ділянку при відчуженні будинку, будівлі або споруди відбувався в силу ст. 377 діючого ЦК України
[20, 253]. Як зазначає Мірошниченко А.М.,
даний підхід отримав відображення у правозастосовчій практиці [20, 253]. Наступна
редакція ст. 120 ЗК України (ред. ЗУ №
997-V від 27.04.2007) знову передбачила
автоматичний перехід права на земельну
ділянку при відчуженні будівлі або споруди (якщо доля земельної ділянки не вирішена в договорі). Нарешті, поточна редакція статті (зміни внесені ЗУ № 1702-VI від
05.11.2009) остаточно закріпила принцип
єдності, який діє на сьогоднішній день.
Згідно із ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК
України, право власності на землю чи право землекористування переходить до ново-
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го власника будівлі (споруди) на тих самих
умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землевласника (землекористувача).
Проте, дані положення фактично зробили земельну ділянку приналежністю
будівлі чи споруді. В цілому, не можна говорити про реалізацію принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та
об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в Україні у повній мірі через існуючий незадовільний правовий режим прибудинкових територій багатоквартирних
будинків, практику оренди для забудови
(на підставі чого орендар набуває будівлю
чи споруду у власність), не зовсім досконалі
правила про автоматичний перехід права
на земельну ділянку при відчуженні будівлі
або споруди тощо.
Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості,
які на ній розташовані, відображає загальні засади ЗК України та ЦК України щодо
правового регулювання юридичної долі
земельної ділянки та об’єктів нерухомості,
які на ній розташовані, при їх обороті. Наприклад, як зазначають науковці А.М. Мірошниченко та Р.І. Марусенко, положення ст. 120 ЗК України є спеціальними по
відношенню до ст. 92 ЗК України, яка обмежує коло суб’єктів права постійного користування земельними ділянками. Таким
чином, якщо набувачем будинку, будівлі
або споруди є суб’єкт, не згаданий у ст. 92
ЗК України, до нього переходить право
постійного користування [20, 253]. В даному випадку варто з’ясувати природу принципу “спеціальності”. Спеціальна норма
застосовується не тому, що вона регулює
вужче коло суспільних відносин, а тому що
її вибір обумовлюється цільовим тлумаченням. Цільове тлумачення спрямоване
на з’ясування смислу норм права залежно
від тих результатів, які повинні бути досягнуті її реалізацією [22, 69-71]. Тобто,
основою такого тлумачення є з’ясування
цілей (мети) норми права. В правовій доктрині вважають, що мета норми права – це
вираження внутрішніх взаємовідносин
між наміром конкретного автора тексту
(суб’єктивний підхід до тлумачення) та
наміром розумного автора (об’єктивний
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

підхід). Перший підхід відображає намір
автора тексту, другий – намір гіпотетичного автора та фундаментальні цінності
правової системи [16, 89-90]. Якщо розглядати принцип єдності юридичної долі
земельної ділянки та об’єктів нерухомості,
які на ній розташовані, через призму першого підходу, то можна стверджувати, що
метою законодавця було запровадження
таких правил поведінки, за якими при переході права власності на будівлю чи споруду автоматично переходило б право на
земельну ділянку. На це вказує той факт,
що законодавець методично запроваджує
в законодавство зазначені правила (спочатку в ЦК України, далі - в ЗК України,
далі - в ЗУ “Про іпотеку” та ЗУ “Про оренду землі”). Якщо розглядати принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та
об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, через призму другого підходу (фундаментальні цінності правової системи), то
можна стверджувати, що і в цьому випадку
метою законодавця було запровадження
таких правил поведінки, за якими при переході права власності на будівлю чи споруду автоматично переходило б право на
земельну ділянку. Оскільки даний принцип витікає із самої природи речей: незалежно від того, хто є власником земельної
ділянки, фактично володіє, користується
і навіть розпоряджається ділянкою той,
кому належить право власності на відповідний будинок, будівлю або споруду.
Тому допускати “розділення” власності на
земельну ділянку та розташовані на ній
об’єкти нерухомості означає просто називати речі не своїми іменами, а разом з тим
і породжувати на практиці значну кількість спорів. Отже, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів
нерухомості, які на ній розташовані, має
пріоритет перед іншими нормами права у
випадку переходу права власності чи права користування на земельну ділянку при
переході права власності на будівлю чи
споруду.
Коло суб’єктів правовідносин, що охоплюються принципом єдності юридичної
долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, є обмеженим,
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оскільки, до таких суб’єктів можна віднести
лише власників будівель чи споруд та власників (користувачів) земельних ділянок.
Ключовим питанням є коло об’єктів, що
охоплюються принципом єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. В ст. 120
ЗК України зазначається, що у разі набуття
права власності на жилий будинок, будівлю
або споруду до набувача переходить право
власності чи користування земельною ділянкою. Тож до таких об’єктів можна віднести земельну ділянку та нерухомість, за
якою слідує земельна ділянка. Згідно з ч.
1 ст. 79 ЗК України, земельна ділянка – це
частина земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами. Відповідно до ст. 380 ЦК України, житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених
законом, іншими нормативно-правовими
актами, і призначена для постійного у ній
проживання. Отже, житловий будинок – це
будівля. Відповідно до п. 14.1.15 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.
[23] (далі – ПК України), будівлі – земельні
поліпшення, що складаються з несучих та
огороджувальних або сполучених (несуче
– огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення,
призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин,
рослин, збереження інших матеріальних
цінностей, провадження економічної діяльності. А відповідно до п. 14.1.238 ст. 14
ПК України, споруди – земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних
функцій. Як бачимо, в законодавстві немає
єдиного нормативно – правового акту, де б
наводилось визначення понять “житловий
будинок”, “будівля” та “споруда” одразу.
Визначення зазначених понять наводяться в нормативно–правових актах декількох
галузей права, тож в даному випадку слід
пам’ятати, що у різних нормативно – правових актах терміни можуть використовуватися в різних значеннях.
Також робляться спроби визначити поняття “будівлі” та “споруди” на науковому

рівні. Наприклад, Л. Рабчинська визначає
будівлю як будь-який штучно створений на
земельній ділянці чи під нею об’єкт, який
фундаментально пов’язаний із земельною
ділянкою та використовується для проживання або перебування людей, розміщення
нерухомих речей; а споруду науковець визначає як будь-який відмінний від будівлі,
штучно створений на земельній ділянці
чи під нею об’єкт, який фундаментально
пов’язаний із земельною ділянкою та використовується для виконання спеціальних
технічних функцій [26, 103].
Як уже зазначалось, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та
об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, спрямований на об’єднання юридичної
долі двох окремих об’єктів нерухомості.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦК України, до
нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також
об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх
знецінення та зміни їх призначення. Окрім
того, що в законодавстві прямо зазначено
про те, що в Україні земельна ділянка та
розташовані на ній будівлі чи споруди це
окремі об’єкти нерухомості, на підтвердження цього можна навести ряд обставин:
1) за умови, що і земельна ділянка, і будівля чи споруда належать одному власнику,
державній реєстрації підлягає і земельна
ділянка, і будівля чи споруда, що на ній
розташована (ст. 4 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтежень” [1]); 2) за умови, що і земельна
ділянка, і будівля чи споруда належать одному власнику, земельна ділянка і будівля
чи споруда, яка на ній розташована, можуть
належати іншому суб’єкту на різних правових титулах, наприклад, земельна ділянка
може належати на праві постійного користування (ст. 89 ЗК України), а будівля чи
споруда на праві господарського відання
(ст. 136 ГК України [3]) чи оперативного
управління (ст. 137 ГК України); 3) існують
випадки знаходження будівель чи споруд
на чужій землі 4) існує можливість набуття
зведених об’єктів нерухомості у власність
користувачами земельної ділянки (на праві оренди землі чи договору суперфіцію).
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Таким чином, земельна ділянка, будівлі та
споруди є майном особливого роду і мають
всі ознаки нерухомого майна.
В науці земельного права, як зазначає
Герасин С.І. [25, 164], поширеною є точка
зору, що послідовна реалізація принципу
єдності юридичної долі земельної ділянки
та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, приведе до створення єдиного об’єкту
нерухомості. Не можна не погодитись з
цією позицією, як і з точкою зору про те,
що втілення в законодавстві концепції
“єдиного об’єкта нерухомості” – справа досить віддаленої перспективи [21, 173]. Про
це свідчать такі обставини як: 1) недоліки
редакції ст. 120 ЗК України; 2) існування
великої кількості будівель на чужій землі;
3) можливість набуття у власність зведених
об’єктів нерухомості користувачами земельної ділянки тощо.
Безперечно, успішна реалізація принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній
розташовані, створює базу, яка в майбутньому сприятиме формуванню єдиного
об’єкта нерухомості. Проте, передача земельної ділянки власнику будівлі чи споруди, яка на ній розташована - це лише
перший етап на цьому шляху. Для формування єдиного об’єкту нерухомості необхідно об’єднати не юридичні долі, а самі
об’єкти (земельну ділянку та розташовані
на ній будівлі чи споруди) в один єдиний
об’єкт нерухомості – земельну ділянку.
Єдиний об’єкт нерухомості можна розглянути на прикладі законодавства Німеччини, де єдиний об’єкт нерухомості складає
земельна ділянка. Звичайно, під земельною
ділянкою слід розуміти земельну ділянку
разом з усіма її складовими частинами [24,
52]. Відповідно до ч. 1 ст. 94 ЦК Німеччини
[10], до істотних складових частин земельної ділянки належать речі, міцно з’єднані з
землею, зокрема будівлі, а також продукти
земельної ділянки, поки вони пов’язані з
землею. Насіння стає істотною складовою
частиною земельної ділянки з моменту посіву, рослина – з моменту її посадки. Під будівлями судова практика розуміє будинки
та інші будівлі, мости, підземні гаражі, не
прикріплені до землі готові гаражі з бетоÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ну. В Німеччині нерухомістю визнаються
земельні ділянки, а будівлі та споруди не
визнаються ані рухомими речами, ані нерухомими речами. Вони поєднані з земельними ділянками, в силу чого втратили свою
самостійність і не відповідають ознакам речей, а вважаються складовими частинами
земельної ділянки та складають з нею одне
ціле [25, 191].
Важливою ознакою істотної складової частини є її міцний зв’язок із землею.
При цьому, міцно зв’язані частини - це ті,
які при їх відділенні від земельної ділянки
будуть зруйновані. А також необхідно, щоб
такий зв’язок мав постійний характер [25,
192]. Складові частини речі, які не можуть
бути відділені одна від одної без того, щоб
якась із них не була зруйнована чи змінена у своїй сутності, не можуть бути предметом окремих прав (ст. 93 ЦК Німеччини).
Іншими словами, складові частини можуть
брати участь в обороті лише як одне ціле.
Варто зазначити, що ЦК Німеччини
оперує таким поняттям, як “тимчасово
приєднані складові частини”. Так, відповідно до ст. 95 ЦК Німеччини, до складових частин земельної ділянки не належать
речі, пов’язані із землею лише для тимчасових цілей. Аналогічне правило застосовується до будівлі чи споруди, зведеної на
земельній ділянці особою, яка володіє обмеженим правом на чужу земельну ділянку. На жаль, в Україні зовсім протилежна
ситуація. Користувач земельної ділянки
набуває зведену на чужій землі будівлю чи
споруду у власність (така будівля чи споруда вважається об’єктом нерухомості).
Як уже зазначалось, концепція єдиного
об’єкту нерухомості впроваджена в законодавство більшості країн. В цьому контексті
можна сказати, що формування зв’язку земельної ділянки та будівлі чи споруди, яка
на ній розташована, в цілому таке ж, як і в
Німеччині.
В підсумку можна сказати, що принцип
єдності юридичної долі земельної ділянки
та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, та концепція єдиного об’єкту нерухомості забезпечують одночасний перехід
прав на земельну ділянку та на будівлі чи
споруди, які на ній розташовані. Основна
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відмінність полягає в методах їх реалізації
[25, 167].
Висновок
Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які
на ній розташовані – це встановлені державою правила, за якими земельна ділянка та
об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, одночасно беруть участь в обороті, хоча
й розглядаються як окремі об’єкти (речі).
В Україні даний принцип реалізований не
повною мірою.
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SUMMARY
The article deals with the essence of the
superﬁcies solo cedit principle, and with it’s analysis
in the doctrine of Ukrainian land law. Also the
article shows the difference between the superﬁcies
solo cedit principle and other conceptions, wich
regulate the legal nexus between land parcel and
real estate objects located on it.
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В статье на основе философско-правового анализа мировоззренческих сентенций
сформулированных скифским мыслителем
Анахарсисом делается попытка исследования
влияния его творчества на процессы формирования философско-правовой составляющей
украинского социума. Изучается феномен
синтеза скифской и древнегреческой мировоззренческих систем, в результате чего новым
логико-аксиологическим содержанием наполняются такие философско-правовые категории, как храбрость, справедливость и мудрость.
Ключові слова: Анахарсис, Еллада, Солон, Крез,
Геродот, держава, поліс, державне управління, істина, хоробрість, справедливість, мудрість.

Постановка проблеми
Історія становлення та розвитку філософсько-правової традиції українського суспільства була досить складною та багатогранною
сукупністю соціально-важливих процесів та
явищ, які перебували у стані безперервних
змін, випробовували на собі дію різнопланових факторів та соціальних регуляторів.
Одну з основних ролей у процесі ефективного розвитку відігравала філософсько-правова ідеологія суспільно-політичного життя,
зміст якої зазнавав тих чи інших впливів із
настанням кожного чергового історичнохронологічного етапу суспільного розвитку.
Аксіологічне наповнення філософсько-пра-

вової складової життя соціуму відігравало
вирішальну роль у ході еволюційних процесів суспільства, служило вектором його
подальшого розвитку. Формування зазначеного феномену є досить вагомим етапом
еволюційного поступу українського соціуму
та, слід зазначити, бере власний початок з
філософсько-правових поглядів Анахарсиса, скіфського мандрівного мислителя, який
фактично став одним із перших провідників
еллінської мудрості на теренах формування
та проживання українського етносу. Дослідження феномену формування філософськоправової складової українського соціуму є
досить складним, багатогранним та вкрай
важливим процесом пізнання, а тому розпочинати його слід зі світоглядних начал, які
сформувалися в українському соціумі, не в
останню чергу, й завдяки філософсько-правовому спадку скіфського мислителя Анахарсиса.
Ступінь наукової розробки проблеми
Філософсько-правові погляди Анахарсиса як одного із фундаторів соціальної та
правової філософії на теренах України неодноразово виступали у якості прямого чи
опосередкованого об’єкта наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних
учених. До їх числа варто зарахувати праці
М. В. Агбунова, Б. М. Гракова, В. В. Дубініна та ін. Але проблематика філософсько-
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правового аналізу світоглядних сентенцій
Анахарсиса на сьогодні ще залишається малодослідженою, що й зумовлює актуальність
теми даної статті.
Основною метою дослідження є прагнення на основі філософсько-правового
аналізу світоглядних сентенцій, сформульованих Анахарсисом, дослідити вплив його
творчості на процеси формування філософсько-правової складової українського соціуму.
Виклад основного матеріалу
Еволюція філософсько-правових ідей
здійснювалася безпосередньо у всіх основних сферах суспільного життя – соціально-економічній, політичній та духовній.
Упродовж усього хронологічного періоду
розвитку українського суспільства у перелічених галузях діяли такі загальні регулятиви, як об’єднання земель, відхід від язичництва та прийняття християнства, поступове
дистанціювання від общинного ведення господарства, прагнення до становлення централізованої держави на основі об’єднання
князівських земель [8, С. 142].
До прикладу, Київська Русь ІХ-ХІІІ ст. –
суверенне державне утворення у центрі Європейського континенту, що позиціонувала
себе у якості досить розвинутої країни, у якій
завдяки еволюції державно-управлінських
інституцій постала військово-демократична
форма державного правління. Зазначимо,
що розвиток цих процесів став би неможливим у соціальному середовищі, у якому
б не існувало певним чином обґрунтованих
і сталих філософсько-правових уявлень та
ідей з приводу розбудови та функціонування територіального утворення державного
типу. Опираючись на історичні факти, викладені у творах мислителів античності, зокрема Геродота, Діогена Лаертського, Секста Емпірика та ін., можна стверджувати,
що філософська, а з нею й правова думка на
теренах України зароджується задовго до
того, як Київська Русь постала в образі сильного державного утворення. Йдеться про
творчий доробок Анахарсиса Скіфського
(638-559 до н. е.) – легендарного мандрівного мудреця-філософа, родом зі Скіфії, якого,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

як зазначав В. В. Дубінін, можна зарахувати
до когорти маловідомих мислителів, що закладали основи філософської думки на території України і в певному розумінні Європи.
Це були ще не власне філософські розробки
онтологічних, гносеологічних, методологічних та інших проблем. Анахарсис цікавився
етико-пізнавальними проблемами, спілкувався з Піфагором, Солоном та іншими античними мислителями [6, С. 19]. Зазначимо
також, що Анахарсис для «батька історії»
Геродота дійсно був реальною особистістю.
Про те, що він був відомим не лише Геродотові, але й сучасним йому читачам, свідчить
наступна фраза «батька історії» із короткої
загальної характеристики Понта Евксинського: «Адже немає жодного племені біля
Понту, котре б вирізнялося мудрістю, і ми
не знаємо жодного вченого мужа, окрім
скіфського племені та Анахарсиса» (ІV, 46)
[1, С. 103].
Деякі неканонічні списки семи мудреців
включали його особу до їх числа, а найбільш
раннім джерелом відомостей про Анахарсиса виявилась творчість «батька історії» –
Геродота. Секст Емпірик, зокрема, також
згадував про Анахарсиса, зараховуючи його
особу до числа «догматичних філософів», які
заперечували факт існування критерію істини. Адже саме розходження у розумінні аксіологічної сутності таких філософсько-правових категорій, як правда і омана, добро і
зло, що яскраво проявилося у процесі порівняльного аналізу скіфського та еллінського
менталітетів й актуалізувало проблематику
саме такої філософсько-правової категорії,
як істина, й спонукало до філософського пошуку та обґрунтування її основоположних
критеріїв. Саме в процесі зазначених наукових розвідок, за словами Секста Емпірика,
Анахарсисом і було сформульовано логічно
обґрунтовані аргументи з приводу заперечення існування відповідних, на його думку, критеріїв істини. Скіфський мислитель
чи не вперше піддав детальному аналізові
саме поняття істини крізь призму екзистенційності. У результаті цього дослідження
Анахарсис виявив парадоксальну сутність
істини як філософської категорії та навіть
виносив її за рамки раціональності. Причиною специфічного сприйняття мислителем
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такої філософсько-правової категорії, як істина, на наш погляд, виступає те, що скіфи,
як соціум, якого ще не торкнулися глибинні
цивілізаційні процеси, фактично позиціонували себе мало не у ролі «дітей природи»,
у свою чергу, надаючи вагомого значення
очевидним та прямим доказам у процесі
формування критеріїв справедливості та
правдивості під час оцінки будь-якого соціоонтологічного явища. Й саме «накладення»
скіфських аксіологічних констант на тогочасну еллінську онтологічну «матрицю» й
призвело до виникнення у свідомості Анахарсиса внутрішнього конфлікту, результатом якого, на нашу думку, й стало заперечення факту існування критеріїв істинності.
Фактично постать скіфського філософа
була прикладом східного (варварського) мудреця. Так, історик Ефор указував на те, що
Скіфія – окраїна Європи, а морально-етичні
якості деяких народів, що її населяли, могли
слугувати грекам за зразок справедливості.
Учений, зокрема, зазначав, що Анархасис
та Абарас (який був давньоруським відуном
і містиком) [7, С. 119] та деякі інші представники народів Скіфії дуже шанувалися
греками, адже були носіями притаманних
цьому народові скромності, простоти та
справедливості. Платон же, завдяки винаходам скіфського мислителя, ставив постать
Анахарсиса поруч із Фалесом [3, С. 125-126].
Філософські розвідки цього мислителя були
лише першими, але досить вдалими спробами визначення предмета й аксіологічної
сутності філософсько-правової науки в цілому, що пізніше дало змогу сформулювати
основоположні принципи та векторальні
напрямки еволюції, які з часом склали підґрунтя для розвитку філософсько-правової
науки не лише на теренах сучасної України,
але й мало не усієї Європи.
На час відвідин Еллади у свідомості Анахарсиса вже існували сформовані власні філософсько-світоглядні позиції, як наслідок –
у вченні мислителя можна помітити прояви
симбіозу скіфського та грецького світорозуміння, що й надало його філософським поглядам шарму своєрідності та навіть деякої
наївності. За словами Діогена Лаертського,
Анахарсиса дивувала парадоксальна правова недосконалість життя грецького соціуму,

зокрема у своєму творі «Про життя, вчення
та вислови відомих філософів» він писав, що
не лише щирий подив, але й природне несприйняття у цього скіфського мислителя
викликало те, що елліни приймають закони
проти зухвалості, а борців нагороджують
за те, що вони б’ють один одного, й саме з
цих причин мислитель називав олію зіллям
божевілля, адже натерши нею тіла, борці
нападали один на одного, немов божевільні. Також, за словами Діогена, Анахарсис
висловлював щире нерозуміння з приводу
того, що попри державну заборону брехати, в крамницях, не соромлячись, брешуть
одне одному прямо у очі. З приводу суддівства мислитель зазначав, що в Елладі участь
у змаганнях беруть люди майстерні, а судять
їх немайстерні [5, С. 86].
Вкажемо на те, що проблематика державного устрою була для Анахарсиса не
знаним, не пізнаним до його появи в Елладі
явищем. Зокрема, сам мислитель у діалозі
з Солоном зазначав, що як він, який є мандрівним кочівником, що живе на возі та переїжджає із однієї землі до іншої та який не
лише ніколи не жив у місті, але й навіть до
його появи в Елладі жодного разу й не бачив його, може судити з приводу державного устрою та навчати осілих жителів, котрі
вже стільки часу проживають у благоустрої
в цьому давньому місті [1, С. 107], маючи на
увазі, звичайно, Афіни. Зі місту цього діалогу випливає, що державний устрій для мислителя-кочівника поставав у ролі дещо нового, непізнаного феномену. Але, виходячи
із історично-наукових даних, можна вказати
на те, що у скіфів на той час вже існували органи державної влади, а, відповідно, вже повинна була існувати й держава як феномен
соціальної організації скіфських племен.
Факт існування скіфської держави та притаманного такому утворенню обов’язкового
інституту управління також підтверджується вже й самим соціальним походженням
Анахарсиса. Так, зокрема, Геродот вказував
на те, що Царевич Анахарсис, відвідавши
Грецію, прийняв містичний екстатичний
культ Матері богів у Кизіку та намагався запровадити його на рідних землях. Сам цар
Савлій, на підставі доносу, особисто перевірив це й убив Анахарсиса [4, С. 36]. Також
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на царське походження філософа вказував і
Діоген Лаертський, який зазначав, що мислитель був скіфом, сином Ганура та братом
Кадуіда, скіфського царя. По матері ж він
був елліном й відповідно володів двома мовами [5, С. 86]. Також Б. М. Граков зазначав, що легенда стосовно походження скіфів та їх царської династії від Колаксая та
оповідь про вторгнення Дарія вказують на
поділ скіфського царства на три частини: з
головним царем на чолі однієї із них та двох
інших, на чолі котрих знаходилися, так би
мовити, молодші царі. Греки називали це
царство та його частини «басилейя» (Геродот), або ж «архе» (Геродот та Фукідід). Таку
ж назву отримали й три окремих царства,
кожне з яких поділялося на номи з номархом на чолі. У цих номах скликалися народні збори, або ж зібрання війська та знаходилися святилища бога війни. У свою чергу,
номи, вірогідно, були старими племінними
територіями скіфів [4, С. 33-34]. Так чому в
Анахарсиса викликав подив такий феномен,
як державний устрій, адже він, будучи вихідцем із царської сім’ї, скоріш за все був
ознайомлений з адміністративним апаратом
скіфської держави? На нашу думку, відповідь на це запитання криється саме у висловах сформульованих скіфським мислителем
з цього приводу. Зокрема, він зазначав, що
все своє життя провів на возі, постійно переїжджаючи з місця на місце. Також у процесі дослідження зазначеної проблематики
слід звернути увагу на зміст праці Плутарха
під назвою «Порівняльні життєписи», у якій
міститься розділ під назвою «Бенкет семи
мудреців». В одному із сюжетів цієї частини
праці Плутарха зазначається, що коли мова
зайшла про те, як слід вести домашнє господарство, адже, як зазначав сам автор цього
твору, царствами та містами володіють одиниці, а будинок з вогнищем є у кожного з
мудреців, що брали участь у бенкеті. Почувши це ,один із мислителів, зокрема Езоп, засміявшись, сказав, що до цього переліку не
слід зараховувати Анахарсиса, адже у нього
немає будинку і він навіть пишається тим,
що є безхатьком та живе на возі, подібно до
того, як сонце подорожує на своїй колісниці,
навідуючись то до однієї, то до іншої частини неба. На цю репліку Анахарсис, звичайÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

но, відреагував, резонно зауваживши, що
саме завдяки постійному рухові сонце є єдиним серед богів, або ж володіє перевагами
над іншими, будучи вільним, самостійним,
володарює над усім, водночас нікому не підвладне царює та править [1, С. 112]. Виходячи зі змісту анахарсісових висловів, можна прийти до висновку, що тогочасні скіфи
ще вели кочовий спосіб життя й феномен
осілості для мислителя був досить новітнім
явищем. Дане припущення підтверджується ще й тим, що у листі «До Аннона», Анахарсисом змальовано ознаки невибагливого
устрою життя скіфів: «Одягом мені слугує
скіфський плащ, взуттям – шкіра моїх ніг,
ложем – уся земля, обідом та сніданком – молоко, сир та смажене м’ясо, питвом – вода…»
[1, С. 109]. Аналізуючи цей вислів філософа,
ми приходимо до переконання, що тогочасне скіфське населення дійсно вело досить
аскетичний спосіб життя кочового народу.
Адже їх побут був ще досить примітивним,
а раціон складався з їжі, яка була продуктом
тваринництва. Водночас продукти землеробства, яке є однією із основних ознак осілого способу життя, до харчового раціону
скіфського суспільства не входили. Також
Анахарсис вказував на відсутність у скіфів
міст, що зайвий раз підтверджує кочовий
характер життя цього народу.
Зазначимо, що скіфський мислитель на
теренах Еллади зіштовхнувся з певними
державно-правовими особливостями, що
мали місце на цих землях, адже в тогочасній Греції кожне місто (поліс) було, апріорі, й окремою державою. І саме такий вид
організації державного устрою Анахарсис
піддавав філософсько-правовому аналізові.
Про факт дослідження мислителем феномена державного устрою та законодавства
Афінської держави можна дізнатися зі змісту
його діалогів із Солоном. Стосовно законів,
як свідчив софіст та історик Євпапій у своїй праці «Продовження історії Дексиппа»,
скіфський мудрець указував на те, що вони
слабкіші та тонші за павутиння» (Фрагмент
87) [1, С. 108]. І у даному випадку слід наголосити на тому факті, що скіфська безпосередність у синтезі із тогочасною грецькою
філософсько-правовою мудрістю дала досить
цікаві та дещо несподівані результати, змога
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оцінити які з’явилася лише згодом, завдяки
подальшому розвиткові філософсько-правової думки на теренах Еллади. Саме приклад
такого поєднання було описано Диодором
Сицилійським у праці «Бібліотека», в якому він розповів про те, як Анахарсис, якого
було зараховано до числа найвеличніших
мудреців давнього світу, прибув до лідійського царя Креза та мав із ним бесіду. Відповідний розділ цієї праці навіть отримав
належну назву: «Анахарсис у Креза». Зокрема Діодор писав, що до Креза прибули скіф
Анахарсис, Біант, Солон та Піттак, котрих
він на бенкетах та під час зібрань наділяв великими почестями, демонструючи їм власні
багатства та могутність своєї влади.
Крез, продемонструвавши поважним
гостям благополуччя свого царства та кількість підкорених народів, запитав у Анахарсиса, як старшого серед мудреців, котру
із живих істот він вважає найхоробрішою?
Анахарсис відповів, що такими він вважає
найбільш диких тварин, адже вони мужньо
вмирають за свою волю.
Крез вважаючи, що філософ помилився
і що на інше питання він дасть прийнятну
для царя відповідь запитав у мудреця, котра із живих істот є найсправедливішою?
Скіф знову відповів, що такими він вважає
найбільш диких тварин, так як вони живуть
за природою, а не за законами: природа, за
його словами, є божественним творінням,
а закон – це ніщо інше, як установлення
людини, і більш справедливо користуватися тим, що відкрито Богом, а не людиною.
Тоді Крез, маючи на меті висміяти Анахарсиса за його зухвалість, запитав чи не є дикі
тварини найбільш мудрими істотами? Філософ, погодившись із цією думкою, пояснив,
що надання переваг істині природи перед
істиною закону є основною ознакою мудрості. Тоді цар іронічно промовив, що відповіді
Анахарсиса ґрунтуються на скіфському звіроподібному вихованні (ІХ, 26, 2-5).
Звичайно, проаналізувавши зазначений
діалог, ми можемо вказати на те, що Діодор Сицилійський через Анахарсиса виклав
основні положення філософсько-світоглядних ідей стоїків. Але провівши більш детальний онтологічний аналіз змісту зазначеного
діалогу, ми можемо осягнути притаманну

йому, дещо сакральну аксіологічну складову.
Зокрема, послуговуючись скіфською безпосередністю, Анахарсис уникав будь-яких дипломатичних формулювань під час діалогу з
Крезом, що надає його словам ознак щирості
та правдивості. Також мислитель висловлював власне розуміння атрибутивності тогочасного еллінського суспільства, яке можна
вважати більш цивілізованим, аніж скіфське, що, у свою чергу, надає можливостей
конструктивного аналізу самої аксіологічної
сутності такої філософсько-правової категорії, як свобода, чи такого атрибуту цивілізованого суспільства, як закон. У всіх випадках Анахарсис надавав ознак пріоритетності
поведінці, яка притаманна диким тваринам,
вказуючи, що завдяки цим особливостям виникає можливість їхнього позиціонування у
якості найхоробріших, найсправедливіших
та наймудріших істот. Адже вони не лише
більш за все цінують власну свободу, але й
у своїх діяннях безпосередньо керуються
природним правом, яке, на думку філософа,
є божественним установленням. У свою чергу, закон, яким у своїй поведінці керуються
люди, є нічим іншим як творінням їхнього
власного інтелекту, який у жодному разі не
може зрівнятися із генієм Творця.
На перший погляд, і на цьому наголошував і сам Крез, судження скіфського
мислителя містять ознаки примітивності та
ґрунтуються на скіфському звіроподібному
вихованні. Але заглибившись у онтологічну сутність цієї проблематики, можна побачити, що на прикладі образу диких тварин
Анахарсис репрезентував морально-етичні якості, притаманні народові, вихідцем з
якого був сам філософ. Й дійсно, у порівнянні з еллінами, скіфи видавалися на той час
дикими варварами, яких ще не торкнулися
цивілізаційні процеси глобального характеру. Але цей недолік мислитель позиціонував
у якості переваг, якими володіло скіфське
суспільство, але які вже безповоротно втратило еллінське. Тим самим філософ, на наш
погляд, прагнув показати певну закономірність, за якої на будь-якому етапі розвитку,
людство не лише набуває певних цивілізаційно-атрибутивних ознак, але й втрачає
частину аксіологічної атрибутивності, яка
раніше була йому притаманною. І не за-
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вжди ця заміна є рівноцінною, а подекуди
призводить до більших онтологічних втрат,
аніж здобутків. Зрозумівши цей парадокс,
цар Крез намагався певним чином принизити філософа в очах осіб, які були присутні при цьому діалозі. Але всі учасники,
кожен на свій лад, зокрема й Діодор Сицилійський, сприйняли аксіологічну сутність
промови Анахарсиса та внесли її до змісту
історико-філософських наукових праць, завдяки чому сентенції, сформульовані скіфським мислителем, і дійшли до нашого часу.
Якщо б у словах Анахарсиса буда відсутня
аксіологічна складова, то, насамперед, текст
цього діалогу не зберігся б протягом такого
тривалого хронологічного періоду і ми б не
мали змоги ознайомитися із його філософсько-світоглядним змістом.
Висновки
На підставі результатів дослідження
змісту наведених сентенцій зазначимо, що
в процесі філософського аналізу правової
дійсності еллінського соціуму проявляються реалістичні основи світоглядних позицій Анахарсиса. Причиною безпосередності та органічної наївності філософських
поглядів мислителя було невміння, непристосованість скіфської свідомості до умисно
спотвореного сприйняття навколишньої
дійсності, у якій за допомогою визначених
способів фіксації, заради переважно корисливої мети, свідомо може деформуватись
соціальне сприйняття навколишньої реальності. Як зазначав В. В. Дубінін, скіфського
мислителя цікавила перш за все сутність та
значимість події, її основна мета, спосіб вирішення та процес її реалізації. Інакше кажучи,
чітке зображення подій, «фактологічність» і
відсутність будь-яких ораторських прикрас,
що притаманні мові греків [6, С. 20]. Зауважимо, що цей факт пояснюється належністю
грецького та скіфського соціуму до цілком
різних «полюсів ментальності» та перебуванням Скіфії та Еллади на різних етапах
еволюційного розвитку.
На нашу думку, досить влучно про Анахарсиса, зокрема, та про скіфський народ
загалом сказав Страбон, зауваживши, що
Анахарсис, Абарис та деякі інші скіфи користувалися значною славою серед еллінів,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

так як вони виявляли характерні риси свого
племені: люб’язність, простоту, справедливість (VII, 3, 8).
І насамкінець, у контексті проведеного
дослідження ми вважаємо за доцільне зазначити, що Київська Русь в історичний
період свого існування була досить розвинутим державним утворенням, якому була
притаманна військово-демократична форма
правління. Передував феномену становлення Київської Русі як потужного державного
утворення період формування українського
етносу, в результаті симбіозу різноманітних
етнічних спільнот, таких як готи, кіммерійці, алани, скіфи, сармати, слов’яни та ін.
Звичайним видається те, що кожна із цих
спільнот вже мала цілком сформований та
різною мірою обґрунтований власний світогляд, який безпосередньо або ж опосередковано впливав на процеси формування
майбутнього менталітету українського народу. На наш погляд, до проблематики дослідження процесів формування соціальної
та правової філософії Київської Русі слід підходити об’єктивно, всесторонньо та повно,
завчасно нівелювавши усі антиконструктивні чинники, насамперед, політичного
характеру. Саме тому й викликає певне непорозуміння той факт, що навіть таку ще
досить маловідому широкому загалові, але
водночас легендарну постать скіфського
мислителя Анахарсиса деякі дослідники, на
даний час, намагаються використати у політичному ключі, «обґрунтовуючи» ті чи інші
політико-світоглядні ідеологеми сформовані
на потребу існуючого політичного моменту
в тому чи іншому суспільстві [2]. На наш погляд, зазначений підхід є антинауковим, а
тому недопустимим у процесі об’єктивного
наукового пізнання, адже завдяки його
впливам у соціумі можуть формуватися певні світоглядні деформації, які не мають нічого спільного з об’єктивно існуючою реальністю.
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АНОТАЦІЯ
У статті на основі філософсько-правового аналізу світоглядних сентенцій сформульованих скіфським мислителем Анахарсисом робиться спроба дослідження впливу
його творчості на процеси формування
філософсько-правової складової українського соціуму. Вивчається феномен синтезу
скіфської та давньогрецької світоглядних
систем, у результаті чого новим логіко-аксіологічним змістом наповнюються такі філософсько-правові категорії, як хоробрість,
справедливість та мудрість.

SUMMARY
Based on the philosophical-law analysis of
the Scythian philosopher Anacharsis’ ideological
maxims, the article under discussion presents an
attempt of investigating the inﬂuence of his works
on the processes of formation of the philosophicallaw constituent of the Ukrainian Society. Particular
emphasis has been laid upon the synthesis of
Scythian and Ancient Greek ideological systems.
Consequently, such philosophical-law categories,
as brevity, justice, and wisdom, acquire completely
new axiological and logical contents.
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ÏÐÈÍÖÈÏ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÌÓ
ÏÐÎÖÅÑ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ ÒÀ
ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÇÀÇÍÀ×ÅÍÎÃÎ
ÏÐÈÍÖÈÏÓ Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÌÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂ² Ó
ÑÔÅÐ² ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ
ËÈÑÅÍÊÎ Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò
³íñòèòóòó ïðàâà ³ì. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ÌÀÓÏ
модельні закони в українському законодавстві, зокрема, в законодавстві про забезпечення безпеки ведення бізнесу в Україні та
охорони комерційної таємниці.

В статье рассматривается принцип моделирования, который широко используется в
законодательстве Европейского Союза. Определено, что такой принцип является основным для современных нормативных актов
Европы. Предложено применять данный
принцип и в законодательстве Украины
Ключові слова моделювання, країни Європейського Союзу, інформаційне право, захист інформації,
законодавчий процес

Постановка проблеми
Законодавчий процес в Україні є складним і з точки зору адміністративного права, тобто організаційних методів його
здійснення. У ряді країн світу, особливо в
країнах Європейського Союзу, почав застосовуватися метод моделювання при
створенні законодавства. При цьому для
кожної держави, які входять до Європейського Союзу, залишаються їх національні
традиції, але ключові закони стають типовими. При цьому типовими стають не тільки закони, а також деякі відомчі законодавчі акти. Це набагато покращує можливість
створення таких актів та їх використання
у практичній діяльності. Модельні закони,
які приймаються законодавчими органами
Європейського Союзу можуть бути прикладом для інших країн, адже це закони, які
побудовані на компромісах.
Метою даної статті є опис окремих модельних законів та можливість використання принципів, за якими створюються
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Стан вивчення проблеми
Якщо питання вивчення законодавства
Європейського Союзу та його застосування
в інших країнах розглядалося в юридичній
літературі [1,2,3], то питання сприйняття
цього законодавства в українське законодавство розглядалося недостатньо. Наприклад, Петров Р.А., розглядаючи питання
транспозиції «aquis communitaire» «загально-прийнятих норм» права Європейського
Союзу до законодавств третіх країн в таким чином і до законодавства України [4],
розглядає право Європейського Союзу як
систему норм, яку повинні сприйняти всі
держави, які хочуть бути членами Європейського Союзу. Він доводить, що існують так
звані базові норми, які є загальними для
всіх держав і норми, які можуть використовуватися лише національним законодавств,
але з урахуванням загальноприйнятих
норм Європейського Союзу. Загальні норми існують у різних галузях, але їх діяльність неоднакова на ті національні норми,
які мають бути прийняті. Існують загальні
норми в політичній сфері, судовій, господарській, культурній та інших галузях.
Разом з тим Петров Р.А. не говорить
про модельні закони, які повинні стати підґрунтям для прийняття національних законів. До базових норм Європейського Союзу
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ним віднесені такі напрями: заборона дискримінації за національною, статевою чи
етнічною ознакою, право на громадянство
Європейського Союзу, заборону митних
платежів між країнами Членами Європейського Союзу, заборона різних обмежень
на імпорт та експорт, право ділового обґрунтування підприємницької діяльності,
чесна і добросовісна конкуренція, захист
прав споживачів та інші [4, С. 42].
Як ми бачимо, питання про охорону
підприємницької діяльності та захист безпеки підприємств установ та організацій не
входять до базових норм.
Виклад основних положень
У законодавчому процесі Європи вперше почало використовуватися моделювання, яке передбачає створення так званих
модельних законів, які в подальшому повинні стати основою національного законодавства країн Європейського Союзу.
Слід зазначити що модельний закон –
це акт, який приймається або міжнародною
організацією, або вищим законодавчим органом федеративної держави. В принципі
такий закон не можна назвати законом у
повному змісті цього слова. Даний акт носить рекомендований характер і приймається він з метою уніфікації законодавства
різних держав, які входять до міжнародної
організації або суб’єктів федерації. Разом з
тим, якщо модельний закон включає в себе
базові принципи, то він повинен включатися до національного законодавства
Національні закони, які включають у
себе основні положення модельного закону, повинні прийматися беззаперечно,
але в окремих випадках вони також носять індивідуальний характер, тобто при
їх прийнятті враховують національні особливості.
За змістом модельні закони можуть
визначати мету і загальні принципи майбутнього регулювання, тобто концепції,
принципіальні положення, нормативні
дефініції або це може бути цілісний нормативний акт, який парламент чи законодавчі збори суб’єктів федерації можуть прийняти за основу чи затвердити без змін.
Зовнішній вигляд модельних законів різ-

ний, вони можуть включати основні положення, принципи, закон як приклад для
інших та т. ін.
Модельні закони найчастіше приймаються Парламентською Асамблеєю Ради
Європи. Дані закони в основному носять
форму резолюцій, конвенцій, рекомендацій або вказівок урядам різних країн.
На території колишнього Радянського
Союзу також була спроба формування модельного законодавства. Міжпарламентською Асамблеєю Союзу Незалежних Держав приймалися акти рекомендованого
характеру, проте зараз вони не дійсні.
Певні модельні закони приймаються
також Союзом африканських держав, Антським парламентом у Південній Америці,
Міжпарламентською асоціацією держав
південно-східної Азії та іншими міжнародними організаціями. Модельні закони можуть бути підготовлені і міжнародними або
науковими організаціями. Наприклад, Комісія Організації Об’єднаних Націй з міжнародної торгівлі прийняла нормативний
акт про міжнародні кредитні переводи, а
Комісія з реклами Міжнародний кодекс з
рекламної практики. Зазначені документи
включають у себе основні принципи формування законодавства і рекомендовані
державам для використання в законодавчій практиці.
Щодо наукових організацій, то можна
навести такі приклади. У 1992 році в Гарвардському університеті розроблено «Базовий міжнародний податковий кодекс». Даний кодекс був рекомендований державам
як модельний закон і запропоновано на
його основі формувати податкове законодавство.
У 1993 році Іберо-американський інститут процесуального права розробив
доктринальний проект цивільного процесуального кодексу для країн Латинської
Америки. Даний проект був рекомендований як модельний закон для використання
в законодавчій практиці.
Аналіз модельних законів показує, що
вони, як було сказано вище, можуть використовуватися в цілому або з них беруться
певні принципи та основи для формування
національного законодавства.
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На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу можна стверджувати, що законодавство всіх країн членів Європейського
Союзу уніфіковане, але існують певні національні нормативні акти, які приймаються
на основі модельних законів.
Для держав, які планують вступати до
Європейського Союзу існує спеціальний
збірник законів (aquis communitaire), тобто
збірник принципів чи модельних законів,
які кандидати повинні прийняти, інакше
вони не можуть розраховувати на безпеку
у складі співтовариства.
Модельні закони, які визначають загальне законодавство у країнах Європейського Союзу на сучасному етапі вже поступово перетворюються на міжнародне
законодавство, при цьому, якщо держава
приймає будь-який нормативний акт і він
суперечить загальним нормам Європейського Союзу, то така держава може бути
піддана критиці чи навіть блокаді з боку інших держав членів.
Якщо уряд та законодавчі органи вважають, що прийнятий національний закон їм
потрібен, створюється спеціальна комісія,
яка розглядає зазначений закон і визначає
його відданість принципам Європейського
Союзу і дає можливість застосовувати на території тієї чи іншої країни.
Питання забезпечення безпеки підприємництва також може бути забезпечене
певними модельними законами. Наприклад, у країнах Європейського Союзу використовуються нормативні акти, які забороняють монополізм, свобідне переміщення
товарів та послуг та ін.
Особлива увага приділяється інформаційній політиці Європейського Союзу.У цій сфері, як свідчать окремі дослідження,
характерним є те, що інформаційна політика тісно пов’язана з базовими принципами
права Європейського Союзу [5]. Країни
Європейського Союзу вже зараз ставлять
питання про створення інформаційних кодексів, який, до речі, необхідно створювати
і в Україні, які б включали питання забезпечення інформаційного суспільства для
всіх громадян.
Водночас ставиться питання про захист
спеціальної інформації, створення всебічÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ної системи захисту комерційної інформації
[6,7,8]. З одного боку, глобалізація суспільства, велика кількість інформації, яка дає
можливість всім і про все знати, а з іншого
боку використання спеціальних засобів для
захисту технологічної та іншої інформації,
яка використовується у виробництві.
Країни Європейського Союзу ще не
приймали законів стосовно захисту комерційної інформації, адже вона є досить різнорівневою і треба прийняти основоположні
закони, які будуть слугувати моделями для
всіх інших країн.
Висновки
Модельні закони, які прийняті в країнах Європейського Союзу, є досить важливим інструментом впливу на формування
демократичного суспільства. Проте прийняття модельних законів потребує чіткого визначення багатьох понять, які останнім часом тільки увійшли до людського
суспільства. Тому в країнах Європейського Союзу ще на цей час такі модельні закони не прийняті.
Що стосується України, то для наших
законодавців важливо приєднання до процесу демократизації в усіх сферах, у тому
числі і у сфері охорони комерційної таємниці. Законодавство у сфері захисту інформації повинно прийматися окремо і з врахуванням міжнародних документів.
Моделювання, на нашу думку, дає можливість розробити єдині правила гри на
інформаційному ринку, яке, у свою чергу,
буде сприяти ефективному захисту комерційної інформації.
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SUMMARY
In the article the principle of modeling, which
is widely used in the legislation of the countries of
European Union is considered. It is stated that this
principle is the main one for the modern legislation
of Europe. The proposal to use such principle in
legislation of Ukraine is done.
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В статье проанализированы международные стандарты статуса судей, которые закреплены в Европейской хартии о статусе судей (1998 г.), Рекомендации СМ / REC (2010)
12 Комитета Министров Совета Европы
государствам-членам относительно судей: независимость, эффективность и обязанности,
заключениях Консультативного совета европейских судей и других международных актах.
На основе международных стандартов сформированы рекомендации по совершенствованию основных институтов судебной власти,
а также элементов правового статуса судей,
в ходе проведения судебно-правовой реформы в
Украине.
Ключові слова: міжнародно-правові стандарти,
статус суддів, судово-правова реформа, Європейська
хартія про статус суддів, Консультативна рада європейських суддів.

На сучасному етапі розвитку політикоправового устрою України виникла першочергова необхідність кардинальних та
ефективних змін у судовій гілці влади з метою підвищення ефективності захисту прав
людини. Основними каталізаторами процесу реформування стали нагальна потреба
відновлення довіри до суддів та судової системи загалом, необхідність у зміцненні незалежності та справедливості правосуддя, а
також необхідність реалізації міжнародних
стандартів. Зокрема, ці тенденції передбачено Угодою про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

державами-членами (2014 р.), яка вважається стратегічним орієнтиром проведення
реформ в Україні на основі міжнародноправових стандартів. Відповідно до статті
14 угоди на Україну покладено обов’язок
забезпечити зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її
незалежності та неупередженості [1].
Зміни у судовій системі в Україні тривають досить довгий час, частина з яких є
позитивними і ефективними (наприклад,
запровадження конкурсного відбору суддів, спеціальної підготовки суддів, автоматизованого розподілу справ між суддями
та ін.), а інша частина не досягає поставленої мети реформування, а лише створює
практичні труднощі (наприклад, недоліки
у сфері застосування заходів дисциплінарного стягнення, відсутність законодавчого
закріплення критеріїв оцінки такої підстави звільнення судді як порушення присяги, скасування повноважень Верховного
суду України як касаційної інстанції та ін.).
Тому суспільству потрібна якісно нова судова реформа із прийняттям не лише відповідних законів у цій сфері, а й змінами до
Конституції України на основі міжнародних стандартів.
Деякі аспекти зазначеної проблематики були предметом наукового аналізу
у працях В. В. Городовенка, В. І. Гуменюка, Л. Є. Виноградової, Л.М. Москвич,
О. І. Потильчака, Д. М. Притики, Я. М. Романюка, А. О. Селіванова, О. І. Ющика та
ін. Проте, вказані автори лише фрагмен-
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тарно досліджували окремі питання впровадження міжнародних стандартів до судової реформи, а комплексні дослідження не
проводились.
Метою статті є дослідження міжнародних стандартів щодо статусу суддів та основних проблем їх реалізації у ході проведення судово-правової реформи в Україні.
Однією із першочергових реформ, відповідно до схваленої Указом Президента
України від 12 січня 2015 року №5/2015
Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», визначено судово-правову реформу
[2]. З метою реалізації стратегії Президентом України розроблено та подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про забезпечення права на
справедливий суд» [3]. Станом на сьогодні
Закону України «Про забезпечення права
на справедливий суд» набув чинності. Крім
цього, беручи до уваги необхідність внесення відповідних змін з питань реформування судової влади до Конституції України,
Верховна Рада України створила Тимчасову спеціальну комісію з питань підготовки
законопроекту про внесення змін у сфері
правосуддя до Конституції України.
Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» передбачає системні зміни до законодавчих актів. Зокрема, передбачено внесення змін до Закону
України «Про Вищу раду юстиції», процесуального законодавства (Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства
України) та інших нормативних актів, а також закріпив нову редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Зміни,
які відображені у законі, спрямовані на реформування судоустрою і статусу суддів, а
також судочинства в Україні відповідно до
міжнародних стандартів з метою покращення доступності правосуддя та зміцнення незалежності суддів.
Міжнародні стандарти статусу суддів
містяться у таких основних міжнародних
документах, як Європейській хартії про
статус суддів (1998 р.) [3], Монреальській
універсальній декларації про незалежність
правосуддя (1983) [4], Рекомендації СМ/

REC (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки [5],
Висновках Консультативної ради європейських суддів) [6], рекомендаціях Європейської Комісії «За демократію через право»
(Венеціанська Комісія). Вказані міжнародні
документи закріпили стандарти щодо призначення суддів, перебування на посаді та
підстави припинення їх повноважень, які
необхідно реалізовувати у національне законодавство України у ході проведення судової реформи.
Так, позитивним кроком у напрямку реформування судової влади із дотриманням
міжнародних стандартів вважаємо повернення Верховному Суду України реальних
повноважень найвищого судового органу у
системі судів загальної юрисдикції, відповідно до Конституції України, а саме: повернуто право Верховного Суду України
вирішувати питання про допуск справ до
перегляду.
Заслуговують на підтримку і зміни, що
пов’язані із посиленням суддівського самоврядування. Зокрема, законом передбачено створення окремих структур, які будуть
долучені при вирішенні питань у сфері судочинства щодо стратегічного планування та питань законодавства, бюджетного
та фінансового управління, забезпечення
якості та ефективності правосуддя, а також
питань дисциплінарної відповідальності.
Адже, як правильно зазначають зарубіжні
правознавці щодо інституту дисциплінарної відповідальності суддів, то при його розумному і ефективному функціонуванні підвищиться авторитет системи правосуддя в
державі [7; 8]. Крім цього, введено критерії
та способи проведення оцінки роботи суддів, що відповідає міжнародним стандартам та є новелою у чинному законодавстві
України.
З метою покращення доступу до справедливого суду впроваджено механізм,
який не дає суду можливості повернути заяву через непідсудність чи неналежність до
юрисдикції суду. Так, суд, який отримав
заяву, повинен буде самостійно визначити
підсудність та передати її за належністю.
Це означає, що обов’язок правильно ви-
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значити юрисдикцію та підсудність справи буде перекладено із позивачів на суди,
що відповідає міжнародним стандартам та
практиці європейських країн.
Водночас, не дають позитивного результату зміни щодо відновлення кваліфікаційних класів та обов’язок проходження
суддями атестації при зміні кваліфікаційного класу, які були скасовані прийняттям
Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» (2010 р.). Вказані зміни, на нашу
думку, створюють загрозу для незалежності суддів та нададуть тим органам, які прямо чи опосередковано матимуть вплив на
процес присвоєння судді кваліфікаційного
класу, адміністративний механізм впливу
на суддів.
Однак, запропоновані зміни суттєво не
відрізняються від попереднього Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»
(2010 р.), оскільки вдосконалюються окремо взяті інститути. Тому виникають, у першу чергу, сумніви щодо його реформаторського характеру.
Таким чином, аналіз Закону України
«Про забезпечення права на справедливий
суд» дозволяє зробити нам висновок, що
при реформуванні судочинства міжнародні
стандарти щодо статусу суддів враховано
частково, а тому, першочерговим є комплексне та повне впровадження міжнародних стандартів та проведення необхідних
змін у національному законодавстві.
Зокрема, першочерговими змінами, на
наш погляд, повинні бути зміни, пов’язані
із позбавлення Верховної Ради України
як політичного органу функцій щодо призначення, обрання чи звільнення суддів з
посад. Такі зміни забезпечать реалізацію
міжнародних стандартів, які передбачені у Європейській хартії про статус суддів
(1998 р.), Рекомендації СМ/REC (2010) 12
Комітету Міністрів Ради Європи державамчленам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки щодо забезпечення
функціонування органу незалежного від
виконавчої і законодавчої влади, який відповідальний за призначення, кар’єру та
звільнення суддів та відповідно усунення
політичних органів від участі у процедурі
обрання, кар’єрі суддів чи їх звільненні.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Крім цього, з приводу вказаного висловила
свою позицію і Венеціанська Комісія. Так,
у своїх Висновках CDL-AD (2010)003 від 16
березня 2010 року, CDL-AD (2010)026 від
18 жовтня 2010 року, CDL-AD (2011)033
від 18 жовтня 2011 року комісія наголошує,
що для забезпечення незалежності суддів в
Україні необхідно усунути Верховну Раду
України, у першу чергу, від процедури обрання суддів. Підтримуємо позицію голови
Верховного Суду України Я. М. Романюка,
який вважає, що обрання суддів у парламенті має дискреційний характер, оскільки
призначення на посаду судді не є належним
предметом голосування в парламенті через
неможливість виключення небезпеки того,
що політичні міркування переважають
об’єктивні заслуги кандидата [9, с. 68].
Також слід звернути увагу, що згідно з висновками Венеціанської комісії
(Висновок Венеціанської комісії CDLAD(2007)003, Висновок Венеціанської комісії CDL-AD(2011)033-e) неправильним
є те, що Парламент відіграє певну роль у
позбавленні суддівського імунітету[10; 11].
Так, у Конституції України має передбачатись зняття суддівського імунітету не
Верховною Радою України, а незалежним
судовим органом, відповідальним за призначення та кар’єру суддів.
Крім цього, необхідно обмежити повноваження глави держави, які дають можливість впливати на суди і суддів щодо права ліквідовувати суди, переводити суддів
з одного суду до іншого. Роль Президента
України щодо призначення на посаду судді
повинна бути церемоніальною, таке призначення повинен здійснювати виключно
на підставі, в межах та згідно з поданням
Вищої ради юстиції.
Незважаючи на проведені зміни у порядку призначення членів Вищої ради
юстиції, міжнародний стандарт про те, що
такий орган повинен складатись із більшості суддів, обраних самими суддями, у
кінцевому результаті не реалізовано. Так,
п. 1.3 Європейської хартії про статус суддів (1998 р.) [3] та Рекомендація СМ/REC
(2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи
державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки [5] перед-
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бачають створення незалежного органу,
відповідального за формування суддівського корпусу, більшість членів якого повинні
становити судді, обрані самими суддями.
Втілення вказаних пропозицій вимагає не
лише змін до Конституції України, а й політичної волі правлячої влади.
Наступним, що необхідно зробити, це
реалізувати міжнародний стандарт незмінюваності суддів, який відображений у п. 49
Рекомендації СМ/REC (2010) 12 Комітету
Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо суддів: незалежність, ефективність та
обов’язки [5], Монреальській універсальній
декларації про незалежність правосуддя
(1983р.) [4, с. 23] та полягає у тому, що судді
повинні мати гарантований термін перебування на посаді до часу обов’язкового виходу у відставку. Здійснюючи аналіз практики європейських країн, Консультативна
рада європейських суддів у Висновку № 1
(2001) «Про стандарти незалежності судових
органів та незмінюваності суддів» (п. 48),
вказала, що практика європейських країн,
як правило, полягає у тому, щоб судді призначалися на повний робочий час до досягнення офіційного пенсійного віку [12,с. 118]. Таку позицію висловлює більшість
науковців та суддів, і яку ми беззаперечно
підтримуємо. Так, В. І. Гуменюк вважає,
що обрання судді безстроково є виправданим, оскільки незмінюваність є ключовим
елементом принципу незалежності суддів
[13, с. 124]. В. В. Городовенко вважає, що
відмова від призначення на посаду судді
строком на п’ять років та призначення на
суддівську посаду безстроково посилить
незалежність судді під час здійснення ним
правосуддя [14, с. 135]. Однак, є науковці
і судді, котрі вважають, що необхідно залишити перше строкове призначення на
посаду судді. Так, О. І. Ющик вважає, що
безстроковість перебування на посаді судді
жодним чином не забезпечує його незалежності в тих політичних умовах відчуження
влади від народу, які сформувалися в Україні [13, с. 124]. Такої думки дотримується
також Д. М. Притика, А. О. Селіванов, зазначаючи, що перше призначення на посаду судді на п’ять років є виправданим у сьогоднішніх умовах [13, с. 123-125]. На нашу

думку, таке тимчасове призначення не
сприяє забезпеченню принципу незалежності суддів у будь-яких політичних умовах
та не відповідає міжнародним стандартам.
Ще одним кроком до реалізації міжнародних стандартів є запровадження спеціалізації суддів у судах загальної юрисдикції,
що є способом вирішення проблеми перенавантаження справами суддів та прийняття якісного рішення. Так, Консультативна
рада європейських суддів у Висновку № 15
(2012) стосовно спеціалізації суддів зазначає, що спеціалізація в судовій системі може
вводитися різними способами, найпоширенішим з яких все ж таки є спеціалізація не
судів, а суддів (судових палат або відділів),
а держава зобов’язана забезпечити, щоб
спори між юрисдикціями не обмежували
доступ до правосуддя та не були причиною
затримок [15]. Існування внутрішньої спеціалізації суддів покращить якість розгляду справ, оскільки окремі категорії справ
розглядатимуться суддями, які мають спеціальні поглиблені знання у певній сфері.
Це передбачено і Європейською хартією
про статус суддів (1998 р.), Рекомендацією
СМ/REC (2010) 12 Комітету Міністрів Ради
Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки.
Важливим, на наш погляд, є обов’язок
держави на законодавчому рівні передбачити ратифікацію Україною Римського
Статуту Міжнародного кримінального суду
1998 р. У своїх резолюціях № 1300 (2002),
№ 1336 (2003), № 1644 (2009) Парламентська Асамблея Ради Європи неодноразово
закликала держави-члени вжити всіх необхідних заходів для приєднання до Римського Статуту. Необхідність ратифікації
та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. та
пов’язаних з ним документів передбачена
також у статті 8 Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії
і їхніми державами-членами [1].
Висновки. Врахувавши вказані зміни у
процесі судово-правової реформи, Україна в першу чергу забезпечить ефективну
реалізацію міжнародних стандартів. Крім
цього, це забезпечить поліпшення позиції
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України в різних актуальних рейтингах,
пов’язаних зі здійсненням правосуддя,
в тому числі у Governance Indicators and
Rule of Law Index (World Bank Institute),
рейтингах Freedom House, World Justice
Project (Rule of Law Index), Transparencу
International (CPI etc.), Bertelsmann Stiftung
Transformation Index (BTI), WB Doing
Business Index, які оцінюють якість правосуддя у державі та доступ громадян до
нього, дотримання принципу незалежності
суддів.
Таким чином, реалізація міжнародних стандартів у процесі реформування судочинства забезпечить вирішення
проблемних питань щодо покращення
доступності правосуддя, зміцнення незалежності, приведення системи правосуддя у відповідність до потреб суспільства
і, як результат, забезпечить здійснення
правосуддя професійним і незалежним
судом. Саме тому в основі реформування
судової влади повинен застосовуватись
новий комплексний підхід, який повинен
охопити такі елементи, як доступність до
правосуддя, прийняття справедливого рішення та ефективне виконання судових
рішень.
Беручи до уваги необхідність докорінних змін судової системи та реформування
окремих її інститутів, не варто обмежувати
судову реформу рівнем спеціального законодавства, а внести необхідні зміни до
Конституції України з метою закладення фундаментальних основ незалежної та
ефективної судової влади відповідно до
міжнародно-правових стандартів.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано міжнародні
стандарти щодо статусу суддів, які закріплені
у Європейській хартії про статус суддів (1998
р.), Рекомендації СМ/REC (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо суддів: незалежність, ефективність та
обов’язки, Висновках Консультативної ради
європейських суддів та інших міжнародних актах. На основі міжнародних стандартів сформовано рекомендації з удосконалення основних
інститутів судової влади, а також елементів
правового статусу суддів, у ході проведення судово-правової реформи в Україні.

SUMMARY
In the article are analyzed international standards concerning the status of judges, which are
embodied in the European Charter on the Status
of Judges (1998), Recommendation CM / REC
(2010) of the 12 Committee of Ministers of the
Council of Europe to the member states on judges:
independence, efﬁciency and responsibilities, conclusion of Consultative Council of European Judges and other international instruments. Based on
international standards are formed recommendations for improving the basic institutions of the judiciary and the legal status of judges in the course
of judicial reform in Ukraine.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÜÊÀ ²ðèíà Âëàäèñëàâ³âíà - àä’þíêò Õàðê³âñüêîãî
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Данная статья посвящена аналитическому обзору международного законодательства в сфере защиты основных личных прав
человека, в которые входят половая свобода и
неприкосновенность. Исследованы основные
положения этих международных документов.
Сделан вывод о необходимости совершенствования национального законодательства для
приведения его в соответствие с системой
международных стандартов.
Ключові слова: міжнародне законодавство, права людини, основні особисті права, статева свобода,
статева недоторканість.

Права людини та її основні свободи є
благами, що надані кожному громадянину
з його народження, а їх захист і забезпечення непорушності є найпершим обов’язком
не тільки окремої правової держави, а й
міжнародної спільноти в цілому. В останні
роки трансформації національного законодавства, в Україні змінюються основні підходи щодо забезпечення та реалізації прав
та свобод людини, визначених нормами
міжнародного права. Це пов’язано з посиленням уваги органів державної влади
до інтересів громадян та суспільства, удосконаленням механізму контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері
захисту прав людини, розвитку інституцій
соціально-правового захисту прав, свобод
та інтересів громадян, у зв’язку з чим, ключові положення міжнародних правових актів та міжнародних стандартів знаходять
відображення в чинному законодавстві.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Право на свободу та особисту недоторканність, поряд з іншими правами, такими
як право на захист честі та гідності, право
на недоторканність приватного життя та
житла, особисту та сімейну таємницю, свободу вибору місця перебування та свободу
пересування та інші права відносяться до
категорії основних особистих прав. Основні особисті права, включають головні,
природні, невідчужувані права, що забезпечують достойне існування людини, які
дозволяють відчувати себе вільним та захищеним у повсякденному житті (право
на життя, на свободу, фізичну цілісність та
особисту недоторканність, право на захист
честі та багато інших прав).
Україна як демократична правова держава визнає пріоритет міжнародного права
над національним і як суб’єкт міжнародних
відносин вона зобов’язана дотримуватись
норм і принципів міжнародного права.
У ст. 9 Конституції України передбачено,
що чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Вказане і обумовлює
необхідність вивчення нормативних актів
міжнародного права з метою впровадження
провідних ідей та положень в національне,
у тому числі, кримінальне законодавство.
Стан дослідження. Питання імплементації норм міжнародного права щодо кримінально-правового захисту статевої свободи та статевої недоторканості у національне
законодавство, дістало аналізу, лише у час-
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тині відповідності певних положень (на
рівні окремої кримінально-правової норми) чинного Кримінального кодексу України (далі – КК України) міжнародним нормам та стандартам. Окремі аспекти захисту
статевої свободи та статевої недоторканості
розглядалися українськими та зарубіжними науковцями, зокрема, Ю. В. Александровим, Л. А. Андрєєвою, М. І. Бажановим,
І.О. Бандурка, В. І. Борисовим, С. В. Бородіним, Л. В. Дорошем, О. О. Дудоровим,А. А. Жижиленком, О. М. Ігнатовим, П. І. Люблінським, П. С. Матишевським, В. О. Навроцьким, А. В. Наумовим, П. П. Осіповим,
В. Н. Сафроновим, Н. М. Свидловим, Є. В. Фесенком, М. Н. Хлинцовим, А. П. Чуприковим, С. Д. Шапченком, Я. М. Яковлєвим та
іншими.
Метою даної роботи є аналітичний
огляд міжнародних документів ратифікованих Верховною Радою України та виявлення напрямів удосконалення чинного
кримінального законодавства, яким передбачено відповідальність за посягання на
статеву свободу та статеву недоторканість
особи.
Україна є учасницею багатьох міжнародних договорів, які передбачають загальні стандарти захисту права на свободу
та особисту недоторканність, які, у свою
чергу, охоплюють право на статеву свободу та статеву недоторканність. Їх аналіз, на
наш погляд, слід почати з основних та найбільш загальних, адже забезпечення права
на статеву свободу та статеву недоторканність можна вважати окремим випадком
або складовим елементом забезпечення
права на свободу та особисту недоторканність.
У першій статті Загальної Декларації
прав людини (далі – Декларація), прийнятої резолюцією 217 А (III) Генеральної
Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року,
проголошується вільність і рівність всіх
людей у своїй гідності та правах від народження. Вони наділені розумом і совістю
і повинні діяти у відношенні один одного
у дусі братерства. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність (ст. 3 Декларації). Ніхто не
може зазнати безпідставного втручання у

особисте і сімейне життя, безпідставного
посягання на недоторканність його житла,
таємницю кореспонденції або його честь
і репутацію. Кожна людина має право на
захист від такого втручання або таких посягань (ст. 12 Декларації). Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право
без будь-яких обмежень за ознакою раси,
національності або релігії одружуватися і
засновувати сім’ю. Шлюб може укладатися
тільки при вільній і повній згоді сторін, що
одружуються (ст. 16 Декларації) [1].
Указані норми дають можливість говорити про те, що людська свобода та недоторканність, невід’ємною частиною яких є
статева свобода та статева недоторканність,
поряд з іншими найбільш важливими правами людини, виступає в якості основи,
що сприяє нормальному гармонійному існуванню суспільства та вказує на цінність
кожної людини окремо. Указані права людини є універсальними, неподільними,
взаємопов’язаними та взаємозалежними.
Разом з цим, прямої вказівки на необхідність правового захисту саме статевої свободи та статевої недоторканості Декларацією
не передбачено. Лише на підставі цілісного її сприйняття, спираючись на більш загальні положення, можна дійти висновку
про доцільність та необхідність захисту цих
прав. Міжнародна спільнота відноситься
до прав людини як пріоритетного напрямку, визначаючи їх на справедливій і рівній
основі, з однаковим підходом та ставленням до всього комплексу прав та свобод,
при цьому захист основних прав та свобод
людини покладається в основу діяльності
всіх міжнародних інституцій.
Після прийняття Загальної декларації прав людини, на різних рівнях світової
спільноти розпочалася робота із розробки
механізму забезпечення проголошених у
ній прав і свобод та їх конкретизації. Результатом цієї діяльності стала підготовка двох міжнародних документів: Міжнародного Пакту про економічні, соціальні і
культурні права [2] та Міжнародного Пакту
про громадянські і політичні права [3], які
були одноголосно прийняті Генеральною
Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року та ратифіковані Указом Президії Верховної Ради
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Української РСР № 2148-VIII від 19 жовтня
1973 року. Якщо держава стає учасником
кожного з двох Пактів, вона зобов’язується
гарантувати всім особам, що проживають
на її території чи знаходяться під її юрисдикцією, без будь-якої дискримінації усі
права, передбачені в даному Пакті і забезпечувати ефективні засоби правового
захисту у випадку їх порушень. Вказаний
принцип дії декларується в преамбулах до
вказаних пактів.
Опосередковано на необхідність забезпечення права на статеву свободу та статеву недоторканість, у частині недопущення
примушування або обмежень з боку будьякого з членів сім’ї чи батьками або особами, що їх замінюють стосовно дітей, вказується у статтях 2, 3, 10 та 11 Пакту про
економічні, соціальні і культурні права [2].
Положеннями Пакту закріплено заборону будь-якої дискримінації в реалізації
прав всіх громадян: «Держави, які беруть
участь у цьому Пакті, зобов’язуються гарантувати, що права, проголошені у цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої
дискримінації щодо раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних чи інших
переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини» (ч. 2 ст. 2) та
«Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
зобов’язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма
економічними, соціальними і культурними
правами, передбаченими в цьому Пакті»
(ст. 3). Крім цього, держави, законодавчими органами яких було ратифіковано вказаний пакт, зобов’язуються забезпечувати
розвиток сім’ї та права дітей (підлітків),
вони визнають, що: «сім’ї, що є природним
і основним осередком суспільства, повинна
надаватися по можливості якнайширша
охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки на її відповідальності лежить
турбота про несамостійних дітей та їх виховання. Шлюб повинен укладатися за вільною
згодою тих, хто одружується» (ч. 1 ст. 10), а
також, що «особливі заходи охорони і допомоги мають вживатися щодо всіх дітей
і підлітків без будь-якої дискримінації за
ознакою сімейного походження чи за інÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

шою ознакою. Діти і підлітки мають бути
захищені від економічної і соціальної експлуатації. Застосування їх праці в галузі,
шкідливій для їх моральності і здоров’я чи
небезпечній для життя або такій, що може
завдати шкоди їх нормальному розвитку,
повинно бути каране за законом. Крім того,
держави повинні встановити межі віку,
нижче яких користування платною дитячою працею забороняється і карається законом» (ч. 3 ст. 10).
Пактом про громадянські і політичні
права передбачається необхідність забезпечити рівне для чоловіків і жінок право
користуватися всіма громадянськими і політичними правами (ст. 3), забезпечити заборону катування або жорстокого, нелюдського або принижуючого поводження або
покарання (ст. 7), виключити можливість
перебування особи в підневільному стані
(ст. 8) [3].
Згідно положень пакту, держави визнають право кожної людини на свободу
і особисту недоторканність (ст. 9), що забезпечується забороною свавільного або
незаконного втручання в його особисте і
сімейне життя (ст. 17), правом чоловіків і
жінок, які досягли шлюбного віку на вступ
у шлюб і правом засновувати сім’ю. Так,
жоден шлюб не може бути укладений без
повної згоди осіб які беруть шлюб, а держави, якими ратифіковано цей Пакт повинні
прийняти необхідні міри для забезпечення
рівності прав і обов’язків чоловіка та дружини по відношенню до вступу в шлюб, під
час знаходження у шлюбі та при його розірванні (ст. 23).
Аналіз змісту положень Міжнародного
Пакту про громадянські і політичні права
дає можливість зробити висновок, що захищаючи основні права та свободи людини, міжнародна спільнота створює умови
для забезпечення захисту статевої свободи
та недоторканості, як основних особистих
прав людини, що досягається за рахунок
заборони обмеження будь-яких прав і свобод, захисту свободи волевиявлення особи,
через вказівку на заборону тримання у підневільному стані, гарантує особисту недоторканність, визначає лише добровільність
і свободу вибору у шлюбних відносинах.
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Норми вищевказаних міжнародних документів підтверджують найвищий рівень
захисту основних особистих прав людини.
При цьому, їх аналіз дозволяє зробити висновок, що міжнародними стандартами
фактично презюмується: статеві відносини,
які виникають між особами, повинні ґрунтуватися лише на невтручанні в їх особисте
та сімейне життя, на можливості вільного
вибору партнера та способу задоволення
статевих потреб. Основний акцент таких
стосунків робиться на їх добровільність, на
відсутність тиску, свободу та повну згоду:
ніхто не може триматися в підневільному
стані, незалежно від його матеріального,
соціального, службового чи будь-якого іншого становища, ніхто в статевих відносинах не може зазнавати дискримінації, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних або інших переконань,
національного, соціального чи станового
походження, майнового або іншого стану,
народження чи інших обставин.
Вказані основні міжнародні документи
разом утворюють етичну, моральну та правову основу для всіх напрямків діяльності
Організації Об’єднаних Націй та міжнародного співтовариства в галузі прав людини і виступають в якості фундаменту, на
якому будується міжнародна система захисту і розвитку прав людини.
Наступним нормативним документом,
який потребує розгляду у зв’язку з його
відношенням до сфери захисту статевих
стосунків, слід визнати Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок, підписаної 17 липня 1980 року та ратифікованої12 березня 1981 року.
З метою усунення дискримінаційних
проявів, вказаною Конвенцією було визначено конкретні галузі дискримінації щодо
жінок: у сфері політичних прав, шлюбу і
родини, а також у сфері зайнятості. Так,
у Конвенції було запропоновано поняття
«дискримінації щодо жінок», під якою розуміється будь-яке розрізнення, виняток
або обмеження за ознакою статі, спрямовані на
ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно від їхнього сімейного стану, на осно-

ві рівноправності чоловіків і жінок, прав
людини та основних свобод у політичній,
економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі (ст. 1)
і наголошено на тому, що держави-учасниці повинні вживати заходів щодо ліквідації
дискримінації як у громадській, так і приватній сферах. Недостатньо прагнути до
«вертикальної» рівності окремих жінок стосовно державних органів; держави повинні
також уживати заходів для забезпечення
ліквідації дискримінації на «горизонтальному» рівні, навіть у рамках родини [4, с. 7].
У Конвенції вказуються і конкретні напрями вдосконалення національного законодавства з метою недопущення дискримінації: у галузі зайнятості (ст. 11) та у сфері
особистого життя (ст. 16).
Як вказують представники Харківської
правозахисної групи, істинна рівність на
ринку праці вимагає вживання заходів,
спрямованих на захист жінок від усіх форм
насильства на робочому місці. Однією з
найбільш розповсюджених форм такого
насильства є сексуальні домагання з боку
колег, а особливо керівного складу. Замість того, щоб відноситися до жінок як
до рівноправних колег по роботі, чоловіки
найчастіше розглядають їх лише як об’єкт
сексуальних домагань. Для вирішення цієї
широко розповсюдженої проблеми Комітет
з ліквідації дискримінації щодо жінок у своїй
Загальній рекомендації № 12, прийнятій на
його восьмій сесії в 1989 році, закликав держави-учасниці включати в їхні доповіді Комітету інформацію про закони, спрямовані
проти сексуальних домагань на робочому
місці. У 1992 році Комітет рекомендував
державам-учасницям вжити ефективних заходів правового характеру, включаючи заходи кримінального покарання, цивільноправові засоби і положення, що стосуються
відшкодування збитків з метою захисту
жінок від усіх видів насильства, включаючи
сексуальні зазіхання і сексуальні домагання на робочому місці (Загальна рекомендація -№ 19 (одинадцята сесія), пункт 24 t) i)[4, с. 15].
Розглядаючи питання дискримінації
жінок у сфері особистого життя, слід звернути увагу на ст. 16 Конвенції, де конкре-
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тизуються положення ст. 23 Міжнародного
Пакту про громадянські і політичні права,
в частині забезпечення рівності чоловіків і
жінок на однакові права щодо одруження,
однакові права на вільний вибір дружини і на одруження лише за власної повної
згоди, однакові права та обов’язки під час
шлюбу і після його розірвання, однакові
права і обов’язки чоловіків і жінок як батьків незалежно від їхнього сімейного стану
в питаннях, що стосуються дітей тощо [5].
Аналіз положень зазначених документів дозволяє зробити висновок, що міжнародне право послідовно укріплює основні
права і свободи людини та громадянина,
спрямовуючи правотворчу діяльність держав-учасниць на захист особистих прав
особи на основі принципів недопущення
дискримінації та пригнічення, рівності всіх
людей в своїх правах та свободах, без всілякого їх розрізнення та розмежування за
будь-якими категоріями та ознаками.
З метою подальшого розвитку захисту
основних прав і свобод людини і громадянина, резолюцією Генеральної Асамблеї
ООН від 20 грудня 1993 року № 48/104
було проголошено Декларацію про викорінення насильства відносно жінок.
Вказаною декларацією визначається як
термін «насильство щодо жінок», під яким
розуміється довільний акт насильства,
скоєний на підставі статевої ознаки, який
спричиняє або може спричинити фізичний, статевий чи психологічний збиток або
страждання жінкам, а також загрози скоєння таких актів, примусове чи довільне позбавлення свободи або особистого життя
(ст. 1) так і його форми (ст. 2). Так, насильством щодо жінок охоплюються такі випадки: a) фізичне, статеве та психологічне
насильство, що має місце в сім’ї, включно
нанесення побоїв, статевий примус дівчаток у сім’ї, насильство, пов’язане з приданим, зґвалтування дружини чоловіком,
пошкодження жіночих статевих органів та
інші традиційні види практики, що завдають шкоду жінкам, лікарське насильство
та насильство, пов’язане з експлуатацією;
b) фізичне, статеве та психологічне насильство, що має місце в суспільстві в цілому,
включно зґвалтування, статевий примус,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

статеве домагання та залякування на роботі, в навчальних закладах та в інших місцях,
торгівлю жінками і примус до проституції;
c) фізичне, статеве та психологічне насильство з боку чи за умови потурання держави,
де б воно не відбувалося [6].
Як можна бачити, згідно Декларації
про викорінення насильства відносно жінок, фактично будь-яка форма насильства
прямо або опосередковано пов’язується з
втручанням у сферу статевих стосунків, що
безальтернативно повинно розглядатися
в якості посягання на статеву свободу або
статеву недоторканість, у тому числі, на захист яких і спрямовано її прийняття.
Вивчаючи питання про захист статевої
свободи та статевої недоторканості міжнародними правовими документами, слід
зазначити, що практично всіма міжнародно-правовими актами окремо закріплено
вказівку на необхідність особливого захисту дитинства від протиправних посягань.
Нажаль, порушення права на статеву недоторканність дітей має непоодинокий характер, а через незавершеність інтелектуального та фізичного розвитку, тобто вікову
незрілість, особи, що не досягли повноліття
не можуть у повному обсязі розуміти, які дії
щодо них відбуваються. У зв’язку з цим,
діти та підлітки потребують особливого захисту, а міжнародна спільнота активно діє
у цьому напрямі.
Положення Декларації прав дитини
сформульовано в якості принципів, на підставі яких повинен забезпечуватися захист
дітей. Окремі положення щодо питання захисту статевої недоторканості дитини сформульовано у другому та дев’ятому
принципах Декларації: «Дитині законом
або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово,
морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в
умовах свободи та гідності. При виданні з
цією метою законів головним міркуванням
має бути найкраще забезпечення інтересів
дитини» (принцип 2), а також «Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації.
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Вона не повинна бути об’єктом торгівлі у
будь-якій формі. Дитину не слід приймати
на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні
доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров’я
чи освіти або перешкоджали її фізичному,
розумовому чи моральному розвиткові»
(принцип 9) [7].
Україна взяла на себе ряд зобов’язань
з покращення добробуту дітей, зокрема підписавши Конвенцію Організації
Об’єднаних Націй про права дитини. Ця
Конвенція була ратифікована Постановою
Верховної Ради України № 789 XII (78912)
від 27 лютого 1991 року та набула чинності
з 27 вересня 1991 року. Крім того, у 2003 та
2005 роках український Парламент ратифікував два факультативних протоколи до
Конвенції про права дитини щодо торгівлі
дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії та щодо участі у збройних конфліктах, у зв’язку з чим, протоколи стали
частиною національного законодавства.
Питання, щодо забезпечення країнамиучасницями статевої недоторканості дітей
конкретизовані у статті 19 Конвенції про
права дитини: «Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів
з метою захисту дітей від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи
зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з баку батьків, законних опікунів чи
будь-якої іншої особи, яка турбується про
дитину [8], при цьому у статті 37 вказаної
Конвенції вказано, що «держави-учасниці
забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким,
нелюдським або принижуючим гідність видам поводження», а держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для сприяння
фізичному та психологічному відновленню
та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких
жорстоких, нелюдських або принижуючих
гідність видів поводження, покарання чи
збройних конфліктів. Таке відновлення і

реінтеграція мають здійснюватись в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу
і гідність дитини (ст. 39) [8].
Щодо додаткових протоколів, слід вказати, що факультативний протокол до
Конвенції про права дитини щодо торгівлі
дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії чітко визначив поняття «торгівлі
дітьми», «дитячої проституції» та «дитячої
порнографії». Так, під торгівлею дітьми
розуміється будь-який акт або угода, внаслідок яких дитина передається будь-якою
особою або будь-якою групою осіб іншій
особі або групі осіб за винагороду або інше
відшкодування; під дитячою проституцією
слід визнавати використання дитини у діяльності сексуального характеру за винагороду або будь-яку іншу форму відшкодування; дитяча порнографія означає будь-яке
зображення будь-якими засобами дитини,
яка здійснює реальні або змодельовані відверто сексуальні дії, або будь-яке зображення статевих органів дитини, головним
чином у сексуальних цілях [9].
Крім цього, у ст. 3 Протоколу визначено
діяння і види діяльності, які пропонується
визнавати національним законодавством
кримінально караними: a) у контексті торгівлі дітьми, визначеній у статті 2: пропозиція, передача чи отримання будь-якими
засобами дитини з метою: a. сексуальної
експлуатації дитини; b. передачі органів
дитини за винагороду; c. використання
дитини на примусових роботах; ii) неправомірне схиляння в якості посередництва
до згоди на усиновлення дитини з порушенням міжнародно-правових актів щодо
усиновлення; b) пропозиція, отримання,
передача чи надання дитини для цілей
дитячої проституції, визначеній у статті 2;c) виробництво, розподіл, розповсюдження, імпорт, експорт, пропозиція, продаж
або зберігання у вищезазначених цілях дитячої порнографії, визначеної у статті 2 [9].
Посилений захист статевої недоторканності дитини також проголошено Конвенцією про заборону та негайні заходи щодо
ліквідації найгірших форм дитячої праці№ 182, яка прийнята 87 сесією Генеральної
конференції Міжнародної організації праці
01 червня 1999 року, і ратифікована Украї-
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ною у жовтні 2000 року. У статті 3 Конвенції
визначено «найгірші форми дитячої праці»,
що включає: a) усі форми рабства або практику, подібну до рабства, як наприклад,
продаж дітей та торгівля ними, боргова кабала та кріпосна залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, включаючи
примусове чи обов’язкове вербування дітей
для використання їх у збройних конфліктах; b) використання, вербування або пропонування дитини для заняття проституцією, виробництва порнографічної продукції
чи для порнографічних вистав; c) використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності, зокрема, для
виробництва та продажу наркотиків, як це
визначено у відповідних міжнародних договорах; d) роботу, яка за своїм характером
чи умовами, в яких вона виконується, може
завдати шкоди здоров’ю, безпеці чи моральності дітей [10].
Цілями Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства, прийнятої 25–26
жовтня 2007 року (м. Ланцарот, Іспанія),
а від імені України Конвенцію підписано
14 листопада 2007 року, є запобігання сексуальної експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей і боротьба із цими
явищами, а також захист прав дітей, які
стали жертвами сексуальної експлуатації та
сексуального насильства. У Главі VI Матеріальне кримінальне право, стаття 18 вказуються форми сексуального насильства,
що підлягають криміналізації: а) заняття
діяльністю сексуального характеру з дитиною, яка не досягла передбаченого законодавством віку для заняття діяльністю сексуального характеру; b) заняття діяльністю
сексуального характеру з дитиною, коли:
використовується примус, сила чи погрози або насильство здійснюється зі свідомим використанням довіри, авторитету чи
впливу на дитину, зокрема в сім’ї, або насильство здійснюється в особливо вразливій для дитини ситуації, зокрема з причини
розумової чи фізичної неспроможності або
залежного становища [11].
У конвенції визначено також визначення таких кримінально караних діянь, як
«розбещення дітей» – умисне спонукання
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

дитини до спостерігання за сексуальним
насильством або діяльністю сексуального
характеру, навіть якщо вона не бере в цьому участі (стаття 22) та «домагання дитини
для сексуальних цілей» – умисна пропозиція, зроблена дорослою людиною за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, зустрітися з дитиною для скоєння
проти неї одного з правопорушень, якщо
після цієї пропозиції відбулись істотні дії,
що призвели до такої зустрічі (стаття 23)
[11].
Формулюючи висновки до проведеного аналітичного огляду, слід вказати, що
ратифікація Україною розглянутих міжнародних документів дала поштовх для вдосконалення національного законодавства:
було прийнято Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», де визначено
види та форми насильства в сім’ї (фізичне,
сексуальне, психологічне та економічне насильство), внесено зміни до КК України – у
ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), законом № 3316IV від 12.01.2006 р., у ст. 304 (Втягнення
неповнолітніх у злочинну діяльність), законом № 616-VI від 01.10.2008 р., у ст. 150-1
(Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом) криміналізовано використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття
жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) тощо.
Разом з цим, не вирішеними, в частині
криміналізації діянь, залишаються питання примушування до статевих зносин осіб,
які перебувають в залежності від службових осіб, зокрема, у зв’язку із наглядовою
функцією (або обов’язком), примушування,
скоєне у відношенні завідомо неповнолітнього, у відношенні малолітнього або безпорадної особи у зв’язку з його психічним
або фізіологічним станом тощо, на необхідність розгляду яких вказується в міжнародних договорах та угодах. Таким чином,
необхідно й у подальшому розвивати міжнародне співробітництво та солідарність
для підтримки, реалізації, розвитку тих
стандартів, які є необхідними для правомірного і комфортного існування людини
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АНОТАЦІЯ
Дана стаття присвячена аналітичному
огляду міжнародного законодавства у сфері
захисту основних особистих прав людини, до
яких входять статева свобода та недоторканність. Досліджено основні положення цих
міжнародних документів. Зроблено висновок
про необхідність вдосконалення національного
законодавства для приведення його у відповідність до системи міжнародних стандартів.

SUMMARY
The present article is concerned with the analytical review of the international legislation in the
sphere of protection of the main personal human
rights which include sexual freedom and inviolability. The basic provisions of these international
documents are researched. The conclusion is drawn
on need of improvement of the national legislation
for its reduction in compliance with system of the
international standards.

у соціумі, реалізація прав людини повинна стати пріоритетними цілями держави
у сфері прав людини в міжнародній системі
стандартів, яке повинно здійснюватися за
наявності наукового підґрунтя.
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ÁÀÍÄÓÐÊÀ Îëåêñàíä Ìàðêîâè÷ - Àêàäåì³ê ÀÏðÍÓ, äîêòîð þðèäè÷íèõ
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ñêëèêàíü, ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Цивілізаційний розвиток сучасного
суспільства в Україні та подальші державотворчі процеси неможливі без глибокого пізнання міжнародних політичних і
державно-правових вчень, починаючи з
античності й до нашого сьогодення. Адже
у людському спідкуванні, як і в природі,
все заємоповязено й взаємообумовлено.
Політика (від грец. πολιτική діяльність
самоуправління в полісі (місто, держава),
а подалі – «мистецтво управління» державою і суспільством) – цілеспрямована діяльність, пов’язана з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин
між різними суспільними групами, державами й народами, пов’язана із боротьбою за здобуття або утримання державної
влади, як знаряддя регулювання і формування цих стосунків. Політика є управлінською діяльністю стратегічного рівня
щодо внутрішніх та зовнішніх правостосунків і взаємодій. Це такі інструменти і
методи, як дипломатія, торгівля, міграційна політика, співпраця в глобальних проектах та міжнародна співпраця, наукові та
освітні проекти, силова (військова) конкуренція та дії політичні, економічні та військові союзи, тощо.
В широкому розумінні політика – визначена частина, програма або напрямок
такої діяльності, сукупність засобів (інструментів) та методів (технік) для реалізації певних інтересів задля досягнення визначених (суб’єктом політичного процесу)
цілей в певному соціальному середовищі.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Політикою позначають процес прийняття рішень, а також поведінку в суспільнодержавних установах. У демократичних
суспільствах політику можна спостерігати
у взаємодії між певними групами людей у
корпоративних, академічних, релігійних
інституціях.
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Термін «політика» поширився під
впливом однойменного трактату Аристотеля – «Політика», змістом якого є узагальнення проблем розвитку давньогрецьких
держав, правлінь і урядів. В античну добу
політику розглядали як одну з домінуючих сфер діяльності, що визначає статус
індивіда, можливість утвердити свої сили
та розум і ґрунтується переважно на двох
принципах: волі та традиції. Політика визначалася як тотальний процес, жити в
суспільстві означало жити обов’язково політично, оскільки політика виступала як
всезагальна форма соціальних зв’язків.
У середні віки політику трактували як
вияв волі і дії Бога (Фома Аквінський, Августин). З початком епохи Відродження політику починають трактувати як категорію,
що пов’язана з діями людини, боротьбу між
силою і законом. Якщо недостатньо дії закону, його може замінити або доповнити сила.
Самі закони тільки тоді чогось варті, коли
спираються на внутрішню силу підпорядкування їм і силу зовнішньої організації такого
підпорядкування. В Новий час Томас Гоббс,
Джон Локк, Шарль Луї де Монтеск’є визначають політику як стосунки з утвердження
людської свободи за рахунок права, розуму,
моралі. В Х1Х столітті політику визначають
як мистецтво використання можливостей.
Класик політичної науки німецький
соціолог Макс Вебер підкреслював, що політика «означає прагнення до участі у владі або надання впливу на розподіл влади,
чи то між державами, будь то всередині
держави, між групами людей, яких воно в
себе укладає… Хто займається політикою,
той прагне влади». Вебер визначав політику як прагнення кожної людини брати
участь у владі або впливати на розподіл її
між групами всередині держави, як надію
завжди знаходити зустрічне розуміння інших членів суспільства щодо своїх дій.
Визначав сутність політики як діяльність
із керівництва, управління. Визначення
політики через владу характерне для багатьох мислителів – Нікколо Макіавеллі,
Вільфредо Парето, Карла Маркса та інших. Такий підхід до розуміння політики
характеризується як силовий, директивний.

Нині існують різні погляди на функції
політики. Толкотт Парсонс відносить до
них визначення колективної мети суспільного розвитку, мобілізацію і прийняття
рішень, збереження стабільності в суспільстві і розподіл ресурсів. Французький політолог Рене Дебре вбачав функції політики у збереженні цілісності і стабільності
суспільства; Девід Істон – в авторитарному
привласненні цінностей.
У вітчизняній політичній думці виділяють такі функції політики: керівництво
та управління суспільством, збереження
організованості й загального порядку; забезпечення захисту основних прав людини; управлінська (політичне керівництво
суспільством); інтегруюча, що забезпечує консолідацію суспільства, досягнення
стабільності суспільства в цілому і складових його частин, систем; регулятивна,
що сприяє упорядкуванню, регламентації
політичної поведінки та політичних відносин; теоретико-прогностичну, мета якої
– вироблення концепції, курсу розвитку
суспільства; сприяння виявленню інтересів різних груп суспільства та узгодження цих інтересів; нормативна, пов’язана
з виробленням і затвердженням системи
норм і цінностей у суспільстві; соціалізації
особистості – функція залучення, включення індивіда в суспільне життя, певне
політичне середовище; забезпечення суспільства дієвим принципом розподільчої
справедливості; забезпечення наступності
та інноваційності соціального розвитку як
суспільства в цілому, так і окремої особи;
гарантування як усередині самої держави,
так і поза її межами безпеки для всіх груп
і верств суспільства.
Водночас політиці властиві й латентні
функції. Американський соціолог, нобелівський лауреат Роберт Кінг Мертон вважав,
що у конкретному суспільстві окремі функції можуть бути нерозвиненими, за характером здійснення основних функцій можна визначити зрілість політичного життя
суспільства і держави.
Однак всі політичні функції, як мистецтво управління та оптимального впорядкування життя людей у суспільстві, повинні
реалізовуватись виключно за рахунок
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досконалого інструментарію, яким має
бути право, як мірило й критерій добра
та справедливості, на засадах якого громадянське суспільство організовує (творить, будує) державу, що функціонує як
найбільш ефективний інститут створення
рівних можливостей для реалізації природніх прав людини й врівноваження
суспільних інтересів, підтримки стабільності, миру та збереження усталеного світового порядку на засадах міжнародного
права.
Формування незалежної, ефективної
держави в Україні, перехід до демократичних форм організації суспільного життя,
підписання угоди про асоційоване членство з Європейським Союзом – вимагають
вирішення низки проблем, серед яких –
створення міцного юридичного підгрунтя громадянського суспільства і правової
держави з урахуванням досвіду і вимог,
вироблених свого часу розвиненими демократіями світової спільноти.
Адже гармонізовані відносини між різними суспільними верствами, що склалися
в цих країнах, виникли не одразу, а стали
наслідком тривалого процесу становлення і розвитку громадянських, державних
інститутів і науки про право та державу.
Отже, розвязуючи сьогодні складні завдання державотворення, зясовуючи сутність сучасної держави і права, необхідно
ретельно проаналізувати світові вчення й
теорії, в яких розглядаються ці суспільні
феномени, умови, за яких виникло конкретне вчення, як воно було реалізоване
у відповідних правових системах під час
формування правових держав, якою мірою
воно може бути використане в розбудові
національної правової системи, формуванні засад правової держави і громадянського суспільства в Україні.
З урахуванням міжнародних процесів,
що відбуваються, не менш важливим є зясування в контексті світової історії витоків
державно-правової думки в Україні, що
має велике теоретичне і практичне значення, оскільки нашій державі притаманний свій, неповторний шлях розвитку, в
основі якого етнічний і національний менталітет.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2015

Водночас в нинішніх умовах різнопланових глобаліізаційних процесів, що сприяють звільненню особистості від обмежень
з боку існуючих традицій та спонукають
подальшому проникненню в глобалізовані суспільні відносини - надалі зростає
значення права і держави, як грунтовних
чинників людської цивілізації й складової частини культурного надбання людства, що покликані оберігати ментальність
і традиції, підгрунтя цивілізаційного та
культурного буття особистості в планетарному поєднанні з іншими, збереження як
єдиної, цілісної людської цивілізації. Закономірним є те, що в епоху постмодернізму
вони зазнають значних змін, однак загальна спрямованість використання людством
цих інститутів зберігається. Ба більше право і держава виходять на новий рівень
розвитку через подолання того, що не відповідає природі сучасної людини, особливостям її існування, меті життєдіяльності,
завданням самозбереження та самоствердження в нових просторових формах і
межах.
З цією метою, щоб бути здатним до
ефективних дій в нових обставинах, що
постійно видозмінюються, право і держава все більше професіоналізуються. А для
процесу професіоналізації на сьогодні є
актуальним формування цілісного фахового прошарку юристів , здатних ефективно
організувати функціонування цієї сфери,
що забезпечуватиме гідне життя людини
та людства в цілому.
Тому сьогоднішнє завдання формування професійних юристів в Україні повинно
вирішуватись у двох напрямках: перший –
у зміні рівня і змісту професійної підготовки
юристів; другий – у загальному визнанні за
юристами визначального впливу на формування і функціонування правових й
державних інститутів.
Професійна підготовка сучасних юристів повязана із закріпленням єдності мови
права і необхідного складу конвенціональних розумінь-визначень, які використовуються в юриспруденції, системного дослідження й глибокого вивчення світових
політичних і державно-правових вчень,
як системи філософських й наукових знань
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про право і державу, що забезпечуватиме
розвиток професійної правової культури,
стане підмурівком наукової порівняльної
юриспруденції та законодавства демократичної держави.
Саме на ці гуманістичні потреби зорієнтований зміст підготовленого професором Іваном Біласом підручника, у якому
вперше, органічно й цілісно викладені як
основні життєві віхи, так і цілісні політико-правові думки авторів окремих державницьких вчень, що отримали міжнародне визнання. При цьому аналітичний
текст підручника вдало супроводжується
оригінальними світлинами ідеологів політико-правових вчень, що сприятиме підвищенню зацікавленості студентів до цієї
навчальної дисципліни та поглибленому
засвоєнню наукового матеріалу, який доповнюється маловідомими історичними
фактами та реаліями сьогодення.

Сподіваюсь, що завдячуючи документальним дослідженням та узагальненням
автором попередніх різнопланових видань з історії державно-правових вчень,
його педагогічному, державотворчому, законотворчому досвіду та службі із захисту
національних інтересів України, запропонований підручник сприятиме ефективній
підготовці нового покоління юристів, професійна діяльність яких буде унапрямлена
на захист природніх прав людини, її гідності і честі. Вивчення міжнародних політичних і державно-правових вчень стане
складовою частиною оволодіння професійною майстерністю юристами, утвердження ідеї наминущої соціальної цінності
права і держави для особи і суспільства,
їх неухильного просування до вершини
загальноцивілізаційного та культурного
призначення.
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На початку 2015 року побачив світ перший том багатотомного видання «Енциклопедія міжнародного права», що стало
помітною подією в українській науці міжнародного права.
Міжнародне право як явище реальності і як наука переживає в даний час новий
етап розвитку. Водночас вкрай складна геополітична ситуація в Україні зумовлює гостру необхідність усвідомлення національних інтересів нашої держави не лише для
проведення послідовної і цілеспрямованої
політики у відносинах з іншими країнами,
але й для вироблення відповідної стратегії розвитку власної державності. Все це
передбачає, передусім, врахування точки
зору української науки міжнародного права. Тому поява такого видання є актуальним та своєчасним.
Привертає на себе увагу не лише значний
обсяг матеріалу у першому томі Енциклопедії, який складається з-понад 500 статей,
але й їх високий теоретичний рівень, що
виводить «Енциклопедію міжнародного
права» далеко за межі довідкового інформаційного видання. Статті Енциклопедії містять глибокий юридичний аналіз та відрізняються виключним науковим підходом.
Слід відмітити, що авторський колектив
Енциклопедії – це наукові співробітники
відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України.
Разом з тим, залучались фахівці провідних
юридичних вузів України так і представниÏðàâî.ua ¹ 1, 2015

ки зарубіжної доктрини міжнародного права – США, Росії, Азербайджану, Молдови та
ін.
Перший том Енциклопедії охоплює
майже всі сфери міжнародного права – міжнародна охорона прав людини, міжнарод-
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не економічне право, міжнародне морське
право, право міжнародної безпеки, міжнародне кримінальне право, міжнародне
повітряне право, право міжнародних організацій, право Європейського Союзу,
міжнародно-правова охорона культурних
цінностей, дипломатичне та консульське
право, міжнародно-правова відповідальність та ін.
Авторами використаний також багатий
матеріал з історії міжнародних відносин
та міжнародного права, зокрема від Вестфальського конгресу 1648 р. до сучасних
міжнародних договорів. Значна увага приділяється аналізу історичних документів,
які формували геополітику щодо України,
зокрема, – Андрусівський договір 1667 р.,
Бучацький мирний договір 1672 р., Бахчисарайський договір 1681 р. тощо.
Енциклопедія не просто відображає теоретичні погляди сучасної української науки міжнародного права, але й багато уваги
приділяє практичним питанням міжнародних відносин та міжнародного права. Так,
в Енциклопедії дається аналіз судової практики Міжнародного суду ООН та Постійної
палати міжнародного правосуддя, наприклад, у таких статтях – «Айа де ла Торре
1950-1951», «Відшкодування шкоди, завданої на службі ООН 1949», «Воєнна і воєнного характеру діяльність в Нікарагуа і проти
неї 1984 і 1986», «Деякі витрати ООН (п. 2
ст. 17 Статуту 1962)» та ін.
Багато статей за своєю тематикою знаходяться на межі міжнародних відносин
та міжнародного права, наприклад, нарис
про агресію. Тут висвітлюється питання
поняття та визначення агресії. Позитивним моментом є те, що в цій Енциклопедії
міжнародного права є статті, які взагалі не
зустрічаються в інших міжнародно-право-

вих та дипломатичних енциклопедіях та
довідниках.
На високому теоретичному рівні та із
залученням значного кола джерел написані
стаття «Доктрина», «Друга світова війна» та
багато інших. Корисний матеріал міститься
в цікавих статтях, присвячених науці міжнародного права взагалі та науці міжнародного права в Україні зокрема. Статті Енциклопедії містять документальний матеріал,
посилання міжнародно-правові документи,
що особливо важливо для енциклопедії.
Як правило, статті завершуються переліком джерел, що були використані під час
дослідження відповідної теми та в яких містяться довідкові матеріали.
Безперечною перевагою та унікальністю цього видання є представлені біографії
персоналій видатних юристів-міжнародників світу та представників вітчизняної доктрини міжнародного права.
Сама Енциклопедія певною мірою відображує високий рівень розвитку досліджень з міжнародного права в Україні.
Енциклопедія міжнародного права є
першим в Україні та єдиним на теренах пострадянського суспільства систематизованим зводом знань про міжнародне публічне
право. Видання є беззаперечним внеском в
розвиток української науки міжнародного
права, несе величезну інформацію та надасть велику допомогу у повсякденну роботу тим, хто займається питаннями міжнародного права та міжнародних відносин.
Вважаємо, що дане видання має всі
шанси стати настільною книгою фахівців
міжнародного права, а також висловлюємо
сподівання на збільшення тиражу другого
та третього тому Енциклопедії, а й у перспективі – на її переклад на інші мови для
широкого ознайомлення наукової громадськості та суспільства.
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Сучасний конституційний розвиток
України безпосередньо пов’язаний з втіленням у вітчизняну конституційно-правову практику цінностей конституціоналізму,
який все більше сприймається суспільством
як основний фактор побудови конституційної держави, подальшого розвитку системи
принципів прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Трансформаційні зміни, що мають місце
в усіх сферах життя, різке загострення політичної ситуації в державі та реалії сьогодення в економічній, політичній та правовій сфері, перехід України до нового етапу
розвитку громадянського суспільства і правової держави, породжують суспільну проблему забезпечення та реалізації конституційних принципів.
Принцип рівності прав і свобод людини
і громадянина закріплений як базова цінність в сучасних демократичних конституціях, який приймається і визначається як
основоположний у суспільстві і державі.
Варто зазначити, що одне лише закріплення конституційного принципу і навіть його
розвиток в національному законодавстві,
проблеми реалізації і забезпечення державою вирішити не може. Особливу значущість це питання набуває у суспільствах,
що знаходяться в стані трансформації соціально-економічного устрою.
Актуальність теми монографічного дослідження не викликає сумніву, оскільки
пов’язана із потребою системного теоретичного узагальнення наукових джерел з
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метою вироблення обґрунтованих у теоретичному плані та практично вивірених
підходів щодо визначення конституційноправового регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина,
його поняття, сутності, розмежування існуючих теоретико-методологічних підходів до його розуміння в праві та інших
науках, з’ясування видової самостійності та
соціального призначення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в
системі принципів конституційного права
України, систематизації конституційних гарантій їх реалізації
Дослідження конституційно-правового регулювання принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні
завжди знаходяться в авангарді науки конституційного права, адже такі категорії як
«рівність» і «рівноправ’я» для будь-якої демократичної країни ставляться на перше
місце і є унікальними при конституційному
закріпленні і визначенні прав свобод людини і громадянина.
Проблема принципу рівності традиційно привертає значну увагу фахівців як у
рамках конституційного права, так і галузевих юридичних наук. Не дивлячись на це,
у вітчизняній правовій науці відсутнє монографічне дослідження, у якому було б здійснено системний науковий аналіз конституційно-правового регулювання принципу
рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні взагалі, і зокрема, визначити
його ціннісні виміри в конституційному
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праві. Існує нагальна потреба у спеціальному науковому дослідженні, базуючись на
якому, можна було б виробити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення законодавчого конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
У монографії здійснена спроба відповісти на ряд важливих теоретичних питань,
вирішити суперечності між існуючими підходами до розуміння ідеї рівноправ’я та
свободи справедливості та запропонувати
власне авторське бачення розвитку науки
конституційного права й конституційного
законодавства в цьому аспекті.
Архітектоніка роботи логічна і дає змогу системно, грунтовно розкрити тему,
чітко провести цілісну концепцію монографії. Чітко визначені об’єкт і предмет дослідження, його мета і завдання. Методи і
засоби пізнання, що використані автором,
дозволили достатньо, повно і несуперечливо розкрити конституційно-правовий механізм забезпечення принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
Робота виконана на належній теоретикометодологічній базі. Нормативну основу
дослідження склали положення Конституції України, законодавства України та зарубіжних країн у сфері конституційно-правового регулювання принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні.
Структура роботи складається зі вступу,
чотирьох розділів, дев’ятнадцяти підрозділів, післямови, списку використаних джерел. На основі монографічного дослідження підготовлені відповідні рекомендації,
корисні для галузевих юридичних наук і
для юридичної практики.
Відзначимо, що автор поставила перед
своїм дослідженням досить широке коло завдань – аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав
та свобод людини і громадянина в Україні, дослідження співвідношення з іншими юридичними категоріями, з’ясування
змісту, соціального призначення та місця
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина в системі принципів конституційного права України, його відповід-

ність сучасним міжнародним стандартам у
галузі прав людини, виділення конституційно-правового механізму забезпечення
принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина в Україні, особливостей забезпечення принципу рівності прав і свобод
іноземців та осіб без громадянства в Україні, а також забезпечення принципу рівності і встановлення конституційно-правової
відповідальності за порушення принципу
рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, визначення напрямків розвитку і вдосконалення конституційно-правового закріплення та практики реалізації
принципу рівності прав та свободи людини
і громадянина в Україні. Аналізуючи зміст
і основні ідеї монографічного дослідження,
зазначимо, що з цими завданнями О.П. Васильченко справилася успішно.
Зазначена монографія, ставлячи складні і важливі для конституційного права
питання у центр своєї уваги, безперечно
поглиблює теоретичні знання у цьому
напрямку, здійснює теоретичне узагальнення і подає нове вирішення наукової
проблеми — визначення сутності та особливостей принципу рівності прав і свобод
людини та громадянина в Україні, що надало можливість виробити відповідну концепції, а також пропозиції і рекомендації
щодо удосконалення конституційно-правового закріплення та практики реалізації
основних аспектів принципу правової рівності в Україні, і таким чином сприяє розвитку загальної доктрини і догми права в
цілому.
Про ґрунтовність роботи свідчить проведене дослідження принципу рівноправ’я
громадян України незалежно від раси, національності, кольору шкіри та етнічного
походження, незалежно від політичних,
релігійних та інших переконань, незалежно від соціального походження і майнового стану, незалежно від місця проживання,
мовних чи інших ознак, а також особливо
зосереджена увага на проблемах гендерної
рівності, що надало можливість визначити і
здійснити системний аналіз конституційноправового регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
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Цінним у монографії є те, що окремим
пунктом представлено особливості методології дослідження принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина. Автор розглядає методологічні принципи і методи за
допомогою яких виникає можливість дослідження конституційно-правової природи
принципу рівності.
Відмітимо, що О.П. Васильченко вдало дослідила і визначила ідеї рівності як
форму вираження буття людини, з’ясувала
як трансформується ідея рівності людей в
принцип рівності прав і свобод людини і
громадянина, розмежувала розуміння формальної та фактичної рівності, сформулювала поняття та ознаки принципів конституційного права України, охарактеризувала
та проаналізувала конституційно-правове
регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Серед значущих, що відзначаються науковою новизною, положень монографії
необхідно зупинитися на таких. Автором
сформульовано визначення конституційного принципу рівності прав та свобод людини і громадянина як універсального правового принципу, що ґрунтується на ідеях
свободи і справедливості, знаходить своє
визнання і нормативне закріплення в міжнародному праві та на національному рівні,
є основоположним принципом правового
статусу особистості, визначає режим її взаємовідносин з державою та суспільством,
встановлює рівність прав і свобод людини
і громадянина та їх рівність перед законом,
виключає будь-які привілеї, обмеження в
правах і преференції для будь-яких осіб чи
соціальних груп.
Про ґрунтовність роботи свідчить проведене дослідження історичного аспекту у
процесі еволюції принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні,
як наслідок, виділено п’ять етапів: 1) ХVIII
ст.: перше інституціональне оформлення
принципу рівності в Україні — створення та
прийняття у 1710 р. Пактів і Конституції законів та вольностей Війська Запорізького;2) XIX — початок XX ст.: період інтенсивного розвитку ідеї правової рівності
в політичній та правовій думці, спроби її
інституційного оформлення (діяльність
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Кирило-Мефодіївського товариства, конституційні проекти Г. Андрузького, М. Драгоманова); 3) 1917 – 1920 рр.: часи національно-державного відродження України,
за яких було розроблено кілька теоретичних концепцій правової рівності (наукові
праці М. Грушевського, Б. Кістяковського)
та прийнято низку документів конституційного характеру (Універсали Центральної Ради, Конституція УНР 1918 р., Закон про
тимчасовий державний устрій України 1918
р., Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР 1920
р. та ін.); 4) 1918 – 1991 рр.: період радянської України, за часів якої правова думка
розвивалася в межах наукового комунізму
та історичного матеріалізму — Конституції
УРСР 1919, 1929, 1937, 1978 рр. мали здебільшого формальний характер та несли в
собі переважно ідеологічне навантаження
(права і свободи людини та їх гарантії, закріплені в них, були суто декларативними
або взагалі ігнорувалися); 5) з 1991 р. — по
теперішній час: період незалежної України, що характеризується демократичним розвитком Української держави, визнанням на
конституційному рівні принципу рівності
прав і свобод людини та громадянина, його
законодавчим регулюванням на основі вироблених світовою спільнотою стандартів у
галузі прав людини.
У монографії переконливо доводиться,
що в сучасному розумінні принцип рівності прав і свобод людини і громадянина має
визначати такі основні аспекти: 1) рівність
незалежно від раси, національності, етнічного походження, кольору шкіри; 2) рівність незалежно від політичних, релігійних
та інших переконань; 3) рівність незалежно від соціального походження і майнового стану; 4) гендерна рівність; 5) рівність
незалежно від місця проживання, мовних
ознак; 6) рівність перед законом і судом,
окреслюючи цим зміст та сутність конституційного права України і становлячи, таким чином, основний соціальний орієнтир
для конституційно-правового регулювання
суспільних відносин в Україні.
Необхідно погодитися з думкою автора,
що зміст принципу рівності прав та свобод
людини і громадянина незалежно від релі-
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гійних переконань становить: закріплення
світського характеру держави; гарантування свободи світогляду і віросповідання,
мирного співіснування віруючих різних
конфесій; визнання усіх громадян України
рівними перед законом в усіх сферах суспільного життя незалежно від їх ставлення
до релігії; неможливість ухилення від виконання конституційних обов’язків з мотивів
релігійних переконань.
Підтримуємо думку автора, що проблема рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні також тісно пов’язана і
з мовним чинником. Мовне питання є достатньо складною, гострою конституційноправовою проблемою для нашої держави
з багатонаціональним складом населення.
Відзначено, що задля запобігання можливих конфліктів у даній сфері необхідно
проведення виваженої і толерантної мовної політики, впорядкування і виключення
існуючих протиріч в законодавстві, що регулює мовні відносини в Україні, шляхом
внесення відповідних змін до Закону України «Про засади державної мовної політики», розробки і прийняття Національної
стратегії розвитку мов в Україні, а також
запровадження спеціалізованого Уповноваженого з мовного питання.
Цікавим з наукової точки зору є авторське визначення конституційно-правового
механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в
Україні як встановлену Конституцією та
законами України, взяту в єдності, внутрішньоврегульовану сукупність правових
гарантій нормативного та інституційного
характеру, які здійснюють правовий вплив
на суспільні відносини щодо правомірної
реалізації, охорони та захисту рівноправ’я
в Україні.
Особливо слід відмітити, що в основу монографії покладено надбання науки
конституційного права та галузевих юридичних наук, широку джерельну базу, яка
включає в себе праці українських ученихюристів, російських дослідників та західноєвропейських вчених, положення кон-

ституційного законодавства України та
зарубіжних країн. Поза увагою автора не
залишилося практично жодної значущої
праці з цього питання. Автор вдало узагальнює і послідовно викладає основні наукові погляди, що склалися з того чи іншого питання.
Не викликає сумніву той факт, що монографія є новим, комплексним конституційно-правовим дослідженням, в якому системно розглянуто теоретичні та практичні
аспекти реалізації принципу рівності прав
і свобод людини і громадянина в Україні,
є своєчасним та важливим внеском як для
розвитку конституційно-правової науки,
так і конституційної практики.
Таким чином, монографія О.П. Васильченко відповідає встановленим вимогам
є завершеною науковою працею, в якій
отримано нові науково обґрунтовані результати, що є суттєвими для вирішення
конкретної наукової задачі дослідження теоретичних та практичних аспектів конституційно-правового регулювання принципу
рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні, визначення конкретних
напрямів реалізації, встановлення конституційно-правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод
людини і громадянина в Україні та надання пропозицій по удосконаленню чинного
конституційно-правового регулювання даного принципу і мають суттєве значення
для науки конституційного права.
Результати монографічного дослідження можуть бути використані у науково-дослідній сфері, а саме для подальшого наукового розроблення і вирішення проблем
забезпечення принципу рівності прав і
свобод людини і громадянина в Україні,
у правотворчій сфері - при вдосконаленні
чинного законодавства, у науково-методичній роботі - при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників із
конституційного права, при викладанні навчальної дисципліни «Конституційне право» та у науково-дослідній роботі студентів,
аспірантів.
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