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наукових зусиль його випускників і співробітників з метою проведення ряду фундаментальних досліджень, в тому числі й у
сфері енциклопедії права.
У межах даного дослідження нас, передусім, цікавить історія викладання енциклопедії права в Київському університеті в
контексті проблеми формування загальної
теорії держави і права як самостійної юридичної науки. Актуальність дослідження
розвитку викладання енциклопедії права
на юридичному факультеті Імператорського університету Святого Володимира зумовлена необхідністю:
- по-перше, опису історії розвитку викладання енциклопедії права у зазначеному навчальному закладі в період з 1835 по
1920 рр.;
- по-друге, визначення впливу процесу
викладання енциклопедії на формування
загальної теорії держави і права як самостійної науки;
- по-третє, дослідження місця енциклопедії права в юридичній освіті.
Як навчальна дисципліна, в рамках якої
викладався короткий огляд окремих правових наук, конспективний виклад кожної
з них, енциклопедія права виникла ще у середньовіччі. Радянський вчений П.О. Недбайло вважав, що в ХІХ столітті в формі
енциклопедії права викладалась загальна
теорія права, а точніше – загальні засади
теорії держави і права. П.О. Недбайло з
цього приводу писав: «Хоча загальна теорія права і держави довго іменувалась ен-

В статье раскрывается история преподавания энциклопедии права и связанных с ней
теоретико-правовых дисциплин на юридическом факультете Императорского университета Святого Владимира с 1835 по 1920 год.
Раскрывается влияние указанных дисциплин
на формирование общей теории государства и
права.
Ключові слова: викладання, енциклопедія права,
законознавство, історія філософії права.

Історія
є
своєрідним
ланцюгом
взаємопов’язаних і обумовлюючих одна
одну подій. При цьому історія будь-якої науки має свою специфіку: кожен із сучасних
авторів-дослідників знає лише окремі факти, випадки і фрагменти, з’єднання уламків
яких і дозволяє (йому або його послідовникам) «побудувати» власну версію мозаїки
навчань [1, c. 8].
«У своїх спробах зрозуміти сьогодення
і знайти шляхи до кращого майбутнього
люди завжди зверталися і звертатимуться
до минулого, до історично апробованих положень, принципів, цінностей. І це не данина минулому, не сліпа віра в традиції і
авторитети, а необхідний спосіб людської
орієнтації в історичному часі і просторі,
природна потреба кожної сучасності знайти себе, своє місце і призначення між минулим і майбутнім», – писав В.С. Нерсесянц
[2, c. IX].
Заснування в 1834 р. Імператорського
університету Святого Володимира створило умови для початку об’єднання в Києві
5
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циклопедією, вона склалась незалежно від
неї і навіть на противагу первісному розумінню енциклопедії права як опису змісту
окремих наук і на противагу філософії права як науки про ідеальне право. Загальна
теорія права виникла тоді, коли капіталізм
переміг, розвивався по висхідній лінії і
коли буржуазія зосередила увагу на правовому закріпленні її підвалин. Вона склалась в Англії в другій чверті ХІХ століття
і пов’язана з аналітичною школою Джона
Остіна, який своєю задачею визнав аналіз
основних понять позитивного права з формальної точки зору» [3, c. 88].
При цьому слід мати на увазі, що відмінність загальної теорії права від енциклопедії права полягала в тому, що перша
являла собою продовження спеціальних
юридичних наук, але тільки не у вигляді
огляду їх змісту, як енциклопедія права, а у
вигляді «виведення за дужки» всього того,
що є спільним в кожній з них для усього
правознавства [3, c. 89].
Останнім часом енциклопедія права,
в тому числі й історія її викладання, була
предметом деяких наукових досліджень,
зокрема: статей І.С. Гриценка, В.А. Короткого [4]; І.А. Безклубого, В.О. Котюка,
О.М. Ковальчука [5]; монографії О.М. Ковальчука [6]. Проте проблеми розвитку викладання енциклопедії права як навчальної дисципліни на юридичному факультеті
Імператорського університету Святого Володимира у вказаних роботах якщо і аналізувались, то лише частково, вкрай побіжно.
В даній статті знайшли своє відображення
результати дослідження, пов’язаного з аналізом історії викладання енциклопедії права і значення цієї навчальної дисципліни
для становлення теорії права як самостійної, фундаментальної юридичної науки у
названому університеті в 1835-1920 рр.
Викладання енциклопедії права в Університеті Св. Володимира бере свій початок
з моменту відкриття юридичного факультету. В Статуті Імператорського університету
Святого Володимира 1833 року ця навчальна дисципліна іменується як «Загальний
систематичний огляд законознавства або
так звана енциклопедія права» («Общее
систематическое обозрение законоведения
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

или так называемая энциклопедия права») і
відноситься до кафедри «Енциклопедії права і державних установ» («Энциклопедии
права и государственных учреждений») [7,
c. 78].
В різних джерелах того періоду зустрічаються також й інші варіанти назви цієї
дисципліни, зокрема: енциклопедія права
[8, c. 13], енциклопедія законознавства [9,
c. 721], юридична енциклопедія [10, c. 4].
Однак, з 1835 р. і до 1860-х рр. використовувалось переважно найменування «енциклопедія законознавства», а ще пізніше,
як синоніми, – «юридична енциклопедія» і
«енциклопедія права».
Існували різні погляди на галузеву природу енциклопедії права. Одні вчені вважали, що вона є філософською дисципліною.
Наприклад, М.Ф. Владимирський-Буданов
пише, що з моменту створення юридичного факультету в Університеті Святого Володимира в енциклопедії права «знайшов
собі притулок філософський елемент університетської освіти, вигнаний спочатку з
юридичного факультету, а потім і взагалі з
університетів» [11, c. 390].
Інші вбачали в ній суто юридичну природу. Так, К.О. Неволін відмічав, що енциклопедія права необхідна була для: 1)
позначення і визначення зв’язку, який
з’єднує законознавство з усім людським
знанням і, зокрема, науки законознавства
як з усім законознавством, так і між собою;
2) для того, щоб дати належне і пристойне місце в цілій системі предметам, спільним для усіх наук законознавства [12, c.
25]. Схожі погляди мав М.К. Ренненкампф,
вважаючи, що енциклопедія права може
також слугувати вступом для осіб, які починали вивчати курс юриспруденції, або
сприяти знайомству з предметом для осіб,
які бажають отримати загальну освіту. Ці
цілі можуть мати навіть вплив на викладення і розташування частин дисципліни, «але
ці цілі суть побічні і ні в якому разі не мають змінювати основну задачу юридичної
енциклопедії» [13, c. 2].
Першим викладачем енциклопедії права на юридичному факультеті Університету
Святого Володимира був К.О. Неволін. Він
обіймав кафедру енциклопедії права і дер6
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жавних установ (в подальшому в роботі для
позначення кафедри, по якій викладалась
енциклопедія права, буде використовуватись назва «кафедра енциклопедії права» –
авт.), починаючи з моменту її створення в
1835 році, й до 1843 року. Курс викладання
Неволіна складався з двох частин: а) загальної і б) особливої. В загальній частині цієї
навчальної дисципліни викладались передусім основи розуміння закону і законознавства, а в особливій – історії філософії законодавства у стародавніх і нових народів,
а також історії позитивних законодавств у
стародавніх східних народів, греків, римлян і новітніх (“новейших”) європейських
народів [14, c. 148]. Варто відзначити, що
викладання енциклопедії права з її поділом
на загальну і особливу частини здійснювалось і в другій половині ХІХ ст. – проте обсяг проблем, які розглядались у цих частинах, постійно змінювався.
К.О. Неволін визначав енциклопедію
законознавства як «огляд наук законознавства в загальному їх зв’язку як з усім людським знанням, так і між собою. Енциклопедія законознавства є теорією науки законів
(Wissenschaftslehre) як однієї з галузей людського знання, вчення про побудову цієї
науки (Architecktonick), про план її та про
те, як цей план має чи може бути виконаний насправді – наука, яка ілюструє склад,
будову, організм науки законів, її єдність,
походження багатьох юридичних наук із
єдності і сприйняття їх у єдності» [12, c. 24].
Тобто вже у доробках цього вченого можна
знайти зародки енциклопедії права як теоретичної юридичної науки.
І.А. Безклубий, В.О. Котюк і О.М. Ковальчук пишуть: «із переходом К.О. Неволіна в Санкт-Петербурзький університет
викладання енциклопедії законознавства
було покладено на М.Д. Іванішева, але в
зв’язку з тимчасовим закриттям університету він не зміг приступити до читання лекцій» [5, с. 4]. Проте з цією тезою погодитись
не можна з огляду на наступні обставини.
По-перше, тимчасове закриття університету відбулось в 1839 року, а К.О. Неволін
залишив його у 1843 році. По-друге, після
відкриття університету К.О. Неволін продовжував читати курс енциклопедії пра-

ва аж до моменту свого від’їзду до СанктПетербургу. По-третє, М.Д. Іванішеву,
було доручено викладання дисципліни під
назвою «історія державних установ», яка на
той момент відносилась до кафедри «енциклопедії права і державних установ» [9, c.
209].
Після переходу К.О. Неволіна до СанктПетербурзького університету у 1843 році й
до 1846 року курс енциклопедії законознавства почав читати ад’юнкт кафедри законів про державні повинності і фінанси
Г.О. Цвєтков.
У 1843 році з метою спеціальної підготовки у західноєвропейських навчальних
закладах для викладання курсу енциклопедії права був відряджений М.І. Пилянкевич. У 1847 році він обійняв посаду ад’юнкта
по кафедрі енциклопедії законознавства
і викладав в перший рік загальну частину
енциклопедії законознавства для студентів,
які щойно вступили на навчання, по дві години на тиждень [11, c. 444]. Викладав М.
Пилянкевич в університеті енциклопедію
права до своєї смерті в 1856 році.
З кафедри енциклопедії права беруть
свій початок такі навчальні дисципліни, як
історія філософії права (яка завжди викладалась по вказаній кафедрі енциклопедії
права), а також дисципліна під назвою «державні установи». Причому К.О. Неволін
проводив заняття з цього предмета тільки
до 1838 р., а з 1838 по 1842 р. її викладали
С.П. Романовський і М.Д. Іванішев. З 1842
р., з відкриттям кафедри державного права, викладання дисципліни «державні установи» було передане на вищевказану кафедру, а викладачем курсу державного права
став С.П. Романовський (в 1838 р.). Заняття з курсу історії російського законодавства, починаючи з 1843 року, проводились
ад’юнктом кафедри енциклопедії права Г.І.
Ейсманом у наступному порядку. Спочатку,
визначивши поняття історії вітчизняного
права, викладач перераховував наявні для
її вивчення джерела і зібрання цих джерел,
після чого описував літературні джерела з
цього предмета [11, c. 444]. У 1863 р., дещо
змінивши як предмет дослідження, так і
назву, дисципліна викладалась на кафедрі
історії російського права. Історія пози7
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тивних законодавств стародавніх і нових
спочатку викладалась у межах курсу енциклопедії права, а наприкінці 1840-х років
виокремилась у самостійну дисципліну. У
1869 році ця дисципліна викладалась по кафедрі історії найважливіших законодавств
давніх та нових до 1884 року (після цього
цей курс викладався в межах курсу енциклопедії права).
Після смерті М.І. Пилянкевича у 1856
році викладання цієї дисципліни було
доручено М.К. Ренненкампфу, який відходить від тієї моделі викладання енциклопедії, яку запропонував К.О. Неволін.
Зокрема, історичний елемент, який мав
місце в особливій частині курсу К.О. Неволіна, набув необов’язкового, факультативного характеру. «Юридична енциклопедія
повинна обмежуватися тільки сучасним матеріалом; але історія так важлива для розуміння останнього, що стислі історичні нариси його можуть входити в неї з користю»,
– вважав М.К. Ренненкампф [13, c. 1].
М.К. Ренненкампф відзначав, що юридична енциклопедія призначена «переробити весь зміст правознавства як одне ціле,
і в ньому знайти і основні засади і властиву систему». Він зазначав, що спеціального
предмету енциклопедія права не має і «уявляється як би вступом у правознавство, існуючим тільки для цілей пропедевтичних»
[13, c. 2].
У 1869 р. М.К. Ренненкампф був переведений на посаду ординарного професора
кафедри історії позитивних законодавств,
але за браком фахівців для викладання
курсу юридичної енциклопедії викладав її
впродовж 1871-1877 рр. [9, c. 564].
За часів перебування в університеті
М.К. Ренненкампфа остаточно визначилась
структура викладання предметів по кафедрі енциклопедії права, а саме: 1) загальна
частина енциклопедії права (юридичної енциклопедії); 2) особлива частина енциклопедії права (юридичної енциклопедії); 3)
історія філософії права (древня); 4) історія
філософії права (нова).
У 1877 році кафедру енциклопедії права обійняв як екстраординарний професор
магістр державного права М.І. Хлєбніков.
Він викладав студентам курс енциклопеÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

дії права та історії філософії права до своєї смерті в 1880 р. При цьому визначальне
значення у змісті цього курсу відводилось
саме філософії права [9, c. 668].
З 1892 року історію філософії права
студентам-юристам в університеті викладав випускник Московського університету
князь Є.М. Трубєцкой. Після смерті М.К.
Ренненкампфа саме йому було доручено
викладання енциклопедії права. Задачу
юридичної енциклопедії Є.М. Трубєцкой
вбачав у визначенні самого поняття права.
«За відсутності задовільного визначення
поняття права не можуть бути проведені
зрозумілі межі між правознавством та іншими науками; а за відсутності таких меж
наука права завжди ризикує або не охоплювати весь свій предмет, або здійснювати захоплення з інших, чужих їй областей
знання», – писав Є.М. Трубєцкой у своїй
«Енциклопедії права» [15, c. 11], яка вперше побачила світ у 1908 році.
Саме з Є.М. Трубєцким пов’язані новаторські ідеї у викладанні курсу юридичної
енциклопедії, оскільки його курс полягав
скоріше не в загальному оповіданні про всі
юридичні дисципліни, а в більш абстрактному викладанні основних правових проблем і понять, насамперед у філософському
ключі. Його лекційний курс охоплював всі
найпринциповіші проблеми філософії права: філософське визначення права, співвідношення права і моралі, теорія природного права тощо [4, c. XLI]. Можливо, саме у
зв’язку з кардинальними відмінностями у
баченні предмета і завдань енциклопедії
права була пов’язана порівняно нетривала
співпраця Є.М. Трубєцкого з Університетом Святого Володимира.
З 1906 року Є.М. Трубєцкой обирається
професором енциклопедії та історії філософії права в Московському університеті. У
зв’язку з цим у 1905-1906 навчальному році
енциклопедію права і історію філософії
права в Університеті Святого Володимира
тимчасово викладав ординарний професор
кафедри державного права С.А. Єгіазаров
[16, c. 66]. Крім цього, у 1907-1908 році енциклопедію та історію філософії права викладав магістр кримінального права Г. В.
Демченко, який, втім, обіймав посаду екс8
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траординарного професора всього лиш до
1909-1910 навчального року [17, c. 48-49].
З переходом у 1908 році на кафедру
кримінального права і кримінального судочинства та судоустрою Г.В. Демченко викладання енциклопедії права здійснювалося О.О. Жиліним [18, c. 58-59], який з 1909
р. тимчасово викладав, а у 1910 р. обійняв
на постійній основі кафедру енциклопедії
права в Університеті Святого Володимира.
Після О.О. Жиліна кафедру обійняв
Є.В. Спекторський – випускник Імператорського Варшавського університету, магістр
державного права (з 1917 року – доктор
державного права) [19, c. 72-73]. У 19151916 навчальному році ординарний професор кафедри міжнародного права О.О.
Ейхельман викладав власний курс енциклопедії права паралельно з Є.В. Спекторським.
За часів викладацької діяльності в Університеті Святого Володимира Є.В. Спекторського енциклопедія права відносилась
не до філософських, а до юридичних наук,
оскільки була покликана ознайомити початківців-юристів зі спеціальними дисциплінами, розкрити перед ними походження і внутрішній зв’язок цих дисциплін,
а також надати студентам можливість не
втрачати зв’язок із загальними питаннями
права та правознавства при подальшому їх
вивченні [6, c. 135]. У своїй вступній лекції,
прочитаній 16 вересня 1914 в університеті
Святого Володимира, Є.В. Спекторський
відзначав, що енциклопедія права знайомить юристів з абеткою правознавства. З
іншого боку, вона ставить перед аудиторією відомі проблеми та вносить у вирішення
цих проблем щось нове1.
Є.В. Спекторський аргументовано доводив, що шлях енциклопедії права – це
«шлях гносеології, або теорії пізнання, той
шлях, на якому об’єктом наукового дослідження є сама наука як така і на якому
відбувається самопізнання науки як з боку

специфічних особливостей об’єктів та методології окремих її розгалужень, так і з
боку їх загальної зв’язку ... це – гносеологія юриспруденції. Це – теорія юридичного пізнання ... Кафедра енциклопедії права
має давати, так би мовити, керівництво до
пізнання законів. І догматична загальна теорія права повинна бути замінена теорією
пізнання права, теорією юридичного пізнання» [4, c. LII].
Підбиваючи підсумки проведеному
в межах цієї праці аналізу історії викладання енциклопедії права в Університеті
Святого Володимира у зазначений період,
можна виділити декілька етапів розвитку
цієї науки й навчальної дисципліни. При
цьому підставою виділення цих етапів виступає єдність: а) персоналій професорів,
які займали кафедру енциклопедії права;
б) «природа» (сутність) енциклопедії права;
в) цілі, які ставилися в процесі викладання
енциклопедії права.
Виходячи зі змісту цих підстав, можна
виділити наступні етапи викладання енциклопедії права в Університеті Св. Володимира: 1) становлення і розвитку енциклопедії
права як оглядової, прикладної дисципліни
(1835-1898 рр.); 2) «трансформація» енциклопедії права від навчальної дисципліни у самостійну науку – філософію права (1898-1905
рр.); 3) регрес – повернення до оглядового
характеру енциклопедії права; 4) еволюція
енциклопедії права в «теорію юридичного
пізнання», «юридичну гносеологію».
Висновки:
1) викладання енциклопедії права в Університеті Святого Володимира здійснювалося з моменту відкриття юридичного факультету і було невід’ємною, обов’язковою
частиною навчального процесу з моменту виникнення юридичного факультету і
було невід’ємною, обов’язковою частиною
навчального процесу. Водночас, саме в
зв’язку з відсутністю в 1834 р. професора з
енциклопедії права, як обов’язкового для
викладання цієї дисципліни, було відкладено початок навчального процесу на юридичному факультеті з 1834 на 1835 рік;
2) досить часто викладання енциклопедії права здійснювалося фахівцями суміж-

Спекторский Е. В. Задача энциклопедии
права: Вступительная лекция прочитанная 16
сентября 1914 г. в университете Св. Владимира /
Е. В. Спекторский. – К., 1915. – 17 с. – с. 1,2 (зноска
по: Ковальчук О.М. «Теорія права у працях вчених
Київського університету : (XIX – початок XX
століття)»)
1
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них галузей права, насамперед державного права (наприклад М.К. Ренненкампфом
[21, c. 1], М.І. Хлєбніковим [9, c. 682],
О.О. Жиліним [22, c. 58-59], Є.В. Спекторським). Це було пов’язано з тим, що теорія
права ще не сформувалась як самостійна
наука, а енциклопедія права розглядалася
насамперед як навчальна дисципліна, що
мала конспективний характер і полягала у
стислому викладенні загальних положень
інших юридичних наук;
3) консерватизм приводив до застою в
розвитку енциклопедії права, що й не дозволило в Києві створити підстави для виокремлення загальної теорії держави і права
у самостійну юридичну науку.

віт. – ISBN 5-7707-1061-6 Кн. 1. – 1994. –
453 с.
8. Обозрение преподавания в Университете в первом полугодии 1867-68 учебного года // Университетские известия. – 1867.
№7. – Июль (Отдел I-й). – Киев: В университетской типографии. 1867 – с. 4-15
9. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского
университета Св. Владимира (1834-1884) /
Составлен и издан под ред. В.С. Иконникова. – Киев: В типогр. Имп. ун-та Св. Владимира, 1884. – 816 с.
10. Обозрение преподавания в Университете в первом полугодии 1869-70 учебного года // Университетские известия. – 1869.
№7. – Июль (Отдел I-й). – Киев: В университетской типографии. 1869 – с. 1-10
11. Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского Университета Св.
Владимира / по поручению Совета Ун-та
Св. Владимира. Т. 1. Университет Св. Владимира в царствование Императора Николая Павловича. – Киев: Тип. Имп. ун-та Св.
Владимира, 1884. – 674 с.
12. Неволин К.А. Энциклопедия законоведения / Том 2 – Киев: В типогр. Имп.
ун-та Св. Владимира, 1840.
13. Н. К. Ренненкампф. Очерки юридической энциклопедии / изд. II, испр. и доп.
– К., издание Н. Я. Оглоблина, 1880 г.
14. Шульгин В. История университета
Св. Владимира / сочинение Виталий Шульгина ординарного проф. ун-та Св. Владимира ; [сост. Виктор Короткий]. – Репринтное
изд. – Киев: Лыбидь, 2010. – 230, XXXVI с.
: ил. – Репринт.из. Санктпетербургъ, 1860.
15. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб.: Юрид. ин-т, 1998. – 183 с.
16. Обозрение преподавания в Императорском Университете св. Владимира на
1906-1907 учебный год // Университетские
известия. Год сорок шестой. – 1906. – №10.
– Октябрь (Часть І – официальная). – Киев:
Типография Императорского Университета Св. Владимира. 1906. – с. 58-68.
17. Личный состав Императорского
Университета св. Владимира// Университетские известия. Год сорок седьмой. – 1907.
– №12. – Декабрь (Часть І – Официальная).
– Киев: Типография Императорского Уни-
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SUMMARY
The article reveals the story of teaching
Encyclopedia of law and related legal-theoretical
subjects at the Faculty of the Imperial University
of St. Vladimir from 1835 to 1920. There is
also revealed the impact of these disciplines to the
general theory of law.

АНОТАЦІЯ
В статті розкривається історія викладання енциклопедії права та пов’язаних з нею
теоретико-правових дисциплін на юридичному факультеті Імператорського університету
Святого Володимира з 1835 по 1920 рр. Розкривається вплив вказаних дисциплін на формування загальної теорії держави і права.
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ÑÅÐÃÅÉ ØÅËÓÕÈÍ ÎÁ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ ÊÀÊ
ÔÀÊÒÎÐÅ ÅÄÈÍÑÒÂÀ ÍÀÖÈÈ

ßÑÈÍÑÊÀß Ìàðüÿíà Èãîðåâíà - ñîèñêàòåëü êàôåäðû îáùåé òåîðèè
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ó÷åáíî-íàó÷íîãî èíñòèòóòà ïðàâà, ïñèõîëîãèè è ýêîíîìèêè
Ëüâîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âíóòðåííèõ äåë
исследуется учеными, ведь государственный
язык можно отнести к одному из инструментов построения государства. Обобщить значение языка можно одним высказыванием:
«Язык – это наш национальный признак, в
языке – наша культура, сущность нашего сознания». То есть, без языка нет нации, украинского народа. Поэтому интересы языка и
нации, которая на нем разговаривает, должны быть защищены и достойно представлены среди других национальностей.

Эта статья описывает отношение Сергея
Шелухина к украинскому языку. Ученый, будучи борцом за украинскую независимость, отстаивал все украинское: людей, территорию и
язык. Вопрос о языке является чрезвычайно
важным, так как без языка нет нации,
поэтому исследователь отстаивал права и
возможности украинского народа для владения и использования родного языка.
Ключевые слова: язык, нация, народ, государственный язык, язык народа, украинский язык.

Состояние исследования
Вопрос языка был актуальным как в прошлом, так и в наше время, поскольку родной
язык является одним из факторов, с помощью
которого можно определить национальную
принадлежность человека. Поэтому ученые
изучают и исследуют языки народов мира,
их происхождение, территориальность. Неудивительным является тот факт, что многие
ученые изучают вопрос украинского языка.
Эта тема является интересной как для украинских исследователей, так и для иностранных ученых.
Поэтому не удивительно то, что среди ученых, которые занимались изучением этого
вопроса, есть и Сергей Шелухин, который известен борьбой за независимость украинского
государства, а какое государство может быть независимым и самостоятельным, если у него не
будет собственного государственного языка?

Постановка проблемы
Одним из представителей украинского
движения, боровшегося за украинскую нацию и украинский язык, был Сергей Шелухин. Он принимал активное участие в восстановлении украинской государственности,
написал много трудов, среди которых часть
работ посвящено языку. Ученый встал на защиту украинского языка, в своих работах он
отстаивал его интересы, как государственного. В данной статье проведен анализ работ ученого и его деятельность в отношении
украинского языка.
Актуальность темы исследования
Украинский язык, издревле подвергался преследованиям и попыткам его уничтожения. Украинский народ вынужден был
бороться за свое право говорить на родном
языке. Тема национального языка является
актуальной и болезненной уже очень длительное время. Неудивительно, что вопрос
языка часто поднимается в разных сферах и
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014
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Украине С.Шелухин определил достаточно
четко. Поскольку Украина – многоэтническая страна с ведущим титульным украинским народом, то и государственным может
выступать только украинский [3]. «Украинский государственный язык, – пишет он, –
это символ украинской государственности,
символ освобождения Украины из-под российского гнета, свидетельство украинской
народности ...» [4]. Родной язык в общественно-политической жизни любой народности,
продолжает ученый, это ее естественный и
культурно-исторический актив. Именно поэтому процесс уничтожения народного языка
прежде всего отражается на духовном состоянии общества [4].
С.Шелухин был основателем и активным деятелем одесской «Просвиты», которая
развивала и пропагандировала украинский
язык. Он был автором первого юридически
аргументированного украинского меморандума (январь 1905 г.), в котором отстаивались
права украинского языка. Очевидно, что, с
научной точки зрения, наш язык, подчеркивал он, нужно называть не малороссийский,
а украинский. В меморандуме обращалось
внимание и на вопрос о запрете издания
Священного Писания на украинском языке. Приводились убедительные доказательства, что такой запрет, во-первых, является
несоответствующим основным (конституционным) законам Российской империи, вовторых, с религиозной стороны он отменяет
предписания Евангелия и послания апостола Павла к Критяном, а это, в свою очередь,
грозит отлучением от церкви [5]. Ссылаясь
на юридическую часть меморандума, Академия наук в Петербурге вынуждена была
признать, что украинское население имеет
полное право употреблять родной язык и использовать его в издательском деле. Указанный документ сыграл значительную роль в
решении вопроса о правовом статусе украинского языка.
В августе 1908 г. в Чернигове состоялся
XIV Всероссийский съезд археологов. Представители одесской «Просвиты», участники
съезда, подготовили свои научные доклады
на украинском языке. Они были убеждены в том, что украинские ученые, делегаты
научного съезда откроют тем самым путь

территории Украины. Изучить его становление и развитие, сравнение с современным
состоянием украинского языка, как государственного.
Изложение основного материала
Вопрос национального языка для Украины всегда был актуальным и болезненным.
Язык, подчеркивает С. Шелухин, – это, прежде всего, очевидный признак отдельности
любого народа. Факт существования отдельного языка свидетельствует и о факте существования отдельной народности [1, с.1-2].
Родной язык в жизни народа, как ее природный и культурно-исторический, духовный
актив, приобретенный веками, имеет огромную цену и роль. Из-за этого, уничтожение
украинского языка отражается на духовном
состоянии, производительности и культуре
народа, это не только снижает их уровень
и обессиливает, а даже уничтожает. Язык в
повседневной жизни людей – это один из самых ярких показателей принадлежности к
определенной нации. Поскольку другие показатели, такие как измерение физических
данных (соотношения длины туловища и
ног, измерения размеров черепа), – это дело
сложное, да и не каждому под силу, язык
же – каждый слышит и разбирает, каков он.
Поэтому этот показатель нации очевиден и
понятен каждому. Следовательно, факт существования отдельного языка уже является
достаточным основанием для индивидуализации от других наций. Благодаря языку,
люди могут узнать, к какой нации принадлежит человек, какой язык для него является
родным.
«Вопрос о языке народности, – констатирует ученый, – это вопрос о душе, жизни, чести, нравственности и достоинстве отдельного человека» [1, с.3]. Каждая нация, которая
достигла уровня национального самосознания, заботится о существовании и развитии
родного языка уже не стихийно, а сознательно. Поэтому украинский язык подвергался
длительным преследованиям. Так, например, со времен Петра I и до 1908 г. было издано14 указов о запрете украинского языка
[2, с.283-284].
Собственные позиции относительно решения вопроса о государственном языке на
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украинскому языку в российских научных
кругах и утвердят его статус «украинского».
На съезде С. Шелухин выступил с докладом
на тему: «Происхождения названия «Украина». Его выступление на украинском языке
создало определенный прецедент: графиня
Уварова, председатель съезда, пригрозила
докладчику скандалом, однако, вместо этого,
ученый получил овации. А цитируемый им
плач матери-украинки за дочерью (в контексте параллелей между стилем украинских и
российских похоронных плачей) растрогал
даже одного из инициаторов скандала. Всего
на съезде желало выступить на украинском
языке около тридцати докладчиков. Тем не
менее, выступить успели только пять из-за
сокращения времени съезда. Их выступления вызвали большой восторг со стороны
слушателей, залы были переполнены. Фактически, это был первый съезд в России,
где украинский язык звучал равноправно с
русским. Украинских докладчиков громко
встречала аудитория слушателей, которых
насчитывалось около тысячи.
«Язык народа, – отмечает С. Шелухин, –
органически связан с его психологией и совестью и является его созданием, исповедью,
природой, народ интуитивно чувствует и
знает правду, которую денационализированная интеллигенция, духовно отстранившись
от народа, не знает. Народ только не умел
формулировать – это обязанность интеллигенции!» [5, с. 27].
По мнению исследователя, на протяжении веков украинский язык подвергался
преследованиям. Об этом свидетельствовали
и тайные указы, которые были направлены
на отмену украинского языка, например,
«Эмский указ». С. Шелухин считал, что принятие таких указов, с одной стороны, было
противозаконным и преступным, а с другой
– из-за их таинственности граждане лишались возможности их обжалования.
В период национально-освободительных соревнований 1917-1920 гг, особенно
при отступлении из Украины большевиков,
украинский язык сразу же стал восприниматься как государственный и расширил
круг своего применения. Однако, указывает
С. Шелухин, «централисты и русификаторы»
остались недовольны таким положением
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вещей: «... Против украинского языка начались разные подкопы, как против видимого национального признака украинской
государственной самостоятельности» [3]. Эта
ситуация ярко свидетельствовала, что давление против применения украинского языка
усиливалось одновременно с распространением антиукраинской пропаганды. Централисты и ассимиляторы в своих действиях
руководствовались идеей, что, «уничтожив
чей-то родной язык и накинув этой народности свой или чей-то другой язык, уже тем
самым связали народности вместе, смешали
их в однообразную массу и уничтожили национальный вопрос, то есть создали якобы
один этнографический коллектив, один народ» [1, с.2]. Пытаясь поглотить Украину,
российское большевистское руководство использовало для этого различные методы.
Оно финансировало в Украине забастовки,
мятежи, создавало организации антиукраинского направления. Москва хотела видеть
государственным в Украине русский, а не
украинский язык. При таких условиях лучшие служебные должности занимали бы русские, «считая украинский народ только быдлом, которое должно служить не себе самому,
а кому-то, господствующему над ним» [3].
Одновременно С.Шелухин отрицательно относился к введению русского языка в
судебных учреждениях: «Такой суд, служит
не истине и справедливости, а политике. Какая уже там правда и справедливость, когда
великоросс может обращаться в суд своим
языком, а украинец нет!» [6]. Указанные действия суда ученый признал неблагоприятными для действующего законодательства и
общепринятых правовых норм. Революция,
указывает он, отменила деспотические законы царского строя, которые русский язык
называли государственным и господствующим. Исследователь призывал принять
меры, «чтобы в суде последовательно было
отменено любую русификацию и чтобы чиновники, кто действительно желает служить
украинской государственности, в течение 2-3
месяцев приобрели требуемые знания украинского языка. Желательно, чтобы те, кто
знает украинский язык, теперь писали и вели
все дела на украинском языке. Сношения с
министерством, Генеральным судом, Апел14
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цию этого законопроекта: украинский язык
в Украине должен считаться государственным, официальным во всех военных, правительственных и общественных учреждениях. Частные лица могут обращаться к ним на
родном языке только в случае, если им пользуется не менее 5% населения Украины [8].
Отдельным пунктом в законе необходимо
гарантировать права национальных меньшинств в Украине. С.Шелухин совершенно
не согласен с теми политическими деятелями, которые добивались уничтожения негосударственных языков из-за политических
или культурных мотивов. Он неоднократно
акцентировал, что интересы государства не
только не требуют уничтожения местных
языков, а наоборот – государство заинтересовано в их развитии. Процесс уничтожения
естественных языков ради государства, подчеркивает ученый, дело исключительно политическое [1, с. 3, 9]. Достаточно актуально звучат его мысли о том, что «украинский
язык, как государственный, должен быть
обязательным для всех чиновников и для
всех правительственных учреждений. Если
кто-то не знает украинского языка, если хочет служить в украинском государстве, должен выучиться государственному языку» [9].
Большое значение для развития и распространения национального языка имело
состояние образования в Украине [10 ф.368,
оп.1, арк.55]. Поэтому С.Шелухин неоднократно возвращался к этому вопросу. «Упадок культуры и образования, – отмечает он,
– всегда вел к упадку народности и государства» [11]. Российское правительство, узурпировав власть на Украине, прежде всего,
задалось целью уничтожить образование.
Вследствие этого, до 1917 года украинский
народ стал менее грамотным, чем российский. Однако, развивает мысль С.Шелухин,
у украинского народа остались традиции,
уважение к образованию и культуре. После
революции украинский народ начал активно восстанавливать библиотеки, читальные,
школы, «Просвиты».
В тех условиях, в процессе национальноосвободительной борьбы 1917-1920 гг. вопросы образования приобрели особенный
вес. По мнению С. Шелухина, необходимо
принять меры для распространения образо-

ляционным судом и Прокуратурой должно
проводиться уже сейчас украинским языком.
В близком времени министерство выпустит
словарь украинской терминологии и образцы бланков для делопроизводства» [6].
Опыт показывал, что образованные россияне в трехмесячный срок усваивали украинский язык настолько хорошо, что могли
свободно применять его как в устной, так и
в письменной речи. Позитивные сдвиги показали, что в Винницком суде судебные процессы и канцелярия велись на украинском
языке. Аналогичная тенденция наблюдалась
в Генеральном и Киевском апелляционных
судах.
Состояние украинского языка в условиях
УНР и в дальнейшем оставалось неопределенным. Так, в 1918 году в украинском сенате пришлось вести борьбу за украинский
язык, когда был внесен проект считать государственным языком не украинский, а русский. Обращает на себя внимание и письмо
С.Шелухина в Совет Народных Министров
с просьбой принять меры для проведения
украинизации государственных учреждений, которое и сегодня не потеряло своей
актуальности. В нем ученый обращается с
просьбой принять меры для проведения
украинизации государственных учреждений
(апрель 1918 года). Вполне логично, отмечает он, что вместе с образованием Украинского государства украинский язык должен
считаться государственным, им должны
пользоваться все чиновники и применять
его не только в правительственных актах,
но и во всем делопроизводстве. Вместе с тем
представители национальных меньшинств
могут обращаться в правительственные органы на родном языке [7, c. 153].
Ученый хорошо осознавал, что для положительного течения государственных
процессов нужно как можно скорее принять закон о языке. Из-за политики принудительной русификации, которая узаконила
шовинизм и узкий национализм, повсюду господствовал русский язык, вместо этого язык
украинского народа, который представлял
собой государственный элемент УНР, подвергался постоянным притеснениям. Занимая высокие государственные должности,
С. Шелухин предложил собственную редак15

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

вания, предоставить возможность сельскому
населению получать среднее и высшее образование. Только при реализации этих задач
возможно воспитание собственной интеллигенции для развития украинской государственности. Народ, констатирует ученый,
«будучи лишен своей интеллигенции, попал
в лапы всяких демагогов и чужаков, и это повлекло очень много бед, как для крестьян,
так и для Украины вообще» [11].

SUMMARY
This paper describes the Sergey Shelukhin
attitude to Ukrainian language. Scientist as a
fighter for Ukrainian independence championed
all ukrainian: people, territory and language.
The issue of language was extremely important
because without language no nation, because the
researcher defended the rights and opportunities of
the Ukrainian people to own their own language.
государственная политика, относительно национального языка должна быть более целенаправленной, системной и, одновременно,
учитывать региональные особенности украинского народа. Только в этом случае можем
ожидать желаемых результатов. В противном случае, а на это обращал внимание С. Шелухин, процесс консолидации украинского общества в единую национальную силу
будет протекать сложнее.

Выводы
В данной статье раскрывается вопрос
государственного языка и его роли в жизни
нации. Сергей Шелухин, как один из борцов
национальной идеи, считал, что единственным государственным языком в Украине
должен выступать только национальный –
украинский. В это же время, в предложенном проекте закона о языке он учитывает
интересы национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Язык
– это один из мощных составляющих элементов национальной идеи, это то, что объединяет украинский народ в одно целое. Поэтому, отмечает С. Шелухин, решение этого
вопроса приобретает особое значение для
сохранения украинской нации и украинской
государственности [7, с. 155].
Досадно осознавать, что часть современной политической элиты пытается спекулировать государственным статусом украинского языка. Поэтому взгляды и идеи
относительно усиления государственного
статуса украинского языка С.Шелухина являются достаточно актуальными.
Проведенные исследования убедительно
свидетельствуют: необходимо укрепить позиции украинского языка в Украине. Горько
слышать упреки российских ученых, например, Е.Морозова, которые воспринимают
украинский язык как диалект русского и
подчеркивают, что «... Украину пытаются заставить говорить на законсервированном в
Северной Америке галицком диалекте, малопонятном даже малороссам», зато настоящие
диалекты (малороссийский, новороссийский
«суржик» и литературный русский Русского
региона) являются маргинальными, а их использование – предпосылкой для социальной маргинализации [12, с.36]. Разумеется:
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014
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і властивостей останнього як джерела права.

Статья посвящена некоторым проблемам теории нормативно-правового договора.
Проанализированы особенности определения
понятия нормативно-правового договора в
континентальной и англосаксонской правовых системах. Проведено сравнение некоторых свойств нормативно-правового договора и
договора индивидуального, а также нормативно-правового договора и нормативно-правового
акта. Установлено, в частности, что некоторые нормативно-правовые акты имеют договорную юридическую природу.

Аналіз досліджень і публікацій
Деякі проблеми теми знайшли достатнє відображення у працях А. Дьоміна,
О. Йоффе, А. Мясіна, О. Мережка, B. Нерсесянца, Ф. Тарановського (теорія та історія нормативно-правового договору, його
особливості як джерела права), В. Іванова,
Н. Пархоменко, Ю. Фрицького (проблематика нормативного договору у конституційному праві), С. Восканова, Г. Галущенко, О. Назаренко, В. Репецького (проблеми
міжнародного договірного регулювання).
Ю. Горшенєвої, Ж. Завальної, С. Скворцова (теорія адміністративного договору; адміністративно-правове регулювання договірних відносин), Г. Рибницького,
Г. Хникіна, Е. Єршової (теорія колективного договору; локальні джерела трудового
права), С. Алексєєва, Т. Кашаніної, Ю. Кулакової, Л. Луць, Л. Пригари, О. Скакун
(проблематика юридичної техніки загалом
та нормативно-правових договорів зокрема). Проте загальнотеоретичні властивості
нормативно-правового договору у контексті юридичної техніки його творення, як
видається, висвітлені у науковій літературі
недостатньо.

Ключові слова: договір, нормативно-правовий договір, індивідуальний договір, нормативно-правовий
акт.

Постановка проблеми
Дослідження договору як правового
феномену зумовлене його особливою природою та роллю, що він відіграє у правовому житті суспільства. З розвитком суспільних відносин, посиленням демократичних
настроїв у суспільстві та впливом ідей народовладдя диспозитивний метод правового регулювання набував все більшої
ваги. І в умовах панування демократичних
державних режимів застосування нормативно-правового договору як інструмента регулювання правових відносин стало
об’єктивною необхідністю.
Незважаючи на поширене у вітчизняній юридичній науці використання терміну «нормативно-правовий договір», у правовій доктрині відсутнє чітке розуміння
сутності позначуваного ним поняття, ознак

Метою цієї статті є загальнотеоретична характеристика нормативно-правового
договору як джерела права у контексті теорії правотворчості.
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Близьку за змістом дефініцію нормативно-правового договору зі звуженням
кола суб’єктів його творення сформулював
М. Нечитайло. Він охарактеризував такий
договір як домовленість двох або більше
сторін, у якій одним із суб’єктів виступає
держава чи орган [5, 5; 6, 12]. Однак, якщо
така дефініція і може претендувати на
один із варіантів розуміння адміністративного нормативного договору, то вважатися
загальним визначенням договору нормативно-правового не може в принципі.
Видається, що зазначені проблемні
моменти у спробах вчених сформулювати
загальне поняття нормативно-правового договору пов’язані, насамперед, з його
правовою природою як джерела (зовнішньої форми) права й акта правотворчості.
Якщо нормативно-правовий договір розглядається як джерело (зовнішня форма)
права, він тлумачиться як закріплена в
юридичному документі формальна угода,
обов’язкове виконання якої забезпечується з боку держави і яка встановлює норми
права, обов’язкові не лише для сторін відповідного договору, але й для суб’єктів,
воля яких безпосередньо у ньому не відображена.
Тоді ж, коли акцент у визначенні нормативно-правового договору робиться на
його природі як акта правотворчості, він
розглядається як результат досягнення
взаємної згоди між суб’єктом владних повноважень, що виражає, насамперед, волю
держави, та іншою стороною цього договору, яка представляє певні суспільні інтереси [7, 38-39]. Щоправда, при такому підході має місце редукція правотворчої діяльності до діяльності винятково суб’єктів
владних повноважень. А це, на наш погляд,
неприйнятно у демократичній державі в
умовах децентралізації державної влади.
Нормативно-правові договори справді
характеризуються специфічним суб’єктним
складом, оскільки їх суб’єктами, хоча б з
однієї сторони, мають бути особи, які діють як представники публічних інтересів.
Проте наявність суб’єкта владних повноважень, як сторони нормативно-правового
договору, не є обов’язковою. А якщо такий суб’єкт і виступає стороною норматив-

Виклад основного
матеріалу дослідження
Розуміння договору, як джерела права, було відоме ще в античності. Римські
юристи вважали, що в основі закону та
звичаєвого права лежить договірне начало [1, 61-62]. Найбільшої популярності у
регулюванні відносин договір досягнув у
середні віки. Для цього часу характерне
розуміння договору як інструменту добровільного самообмеження. А вже у Новий
час розуміння договору, як угоди між королем і станами, отримало відображення
у конституційних актах деяких держав.
Наприклад, такі акти Великої Британії,
як Велика Хартія Вольностей 1215 року,
Біль про права 1689 року, мають договірний характер і регулюють деякі питання
владарювання у державі [2, 98]. Відповідно до цих документів суверен дозволив
встановити нові правила поведінки двом
чи більше індивідуальним суб’єктам (їхнім
групам) настільки, наскільки вони могли
досягнути згоди. Загальний характер таких правил об’єктивно зумовив віднесення відповідних договорів до формальних
джерел права.
Іноді у сучасних наукових дослідженнях нормативно-правовий договір визначається як договір, який містить норми
права [3, 16-17]. Зауважимо, що така дефініція не розкриває усіх істотних рис відповідного поняття та містить логічну помилку визначення невідомого поняття через
невідоме.
Також трапляються випадки, коли розуміння нормативно-правового договору
зводиться до акта волевиявлення учасників публічних правовідносин, який отримує підтримку з боку держави [4, 29-30].
Проте таке визначення нормативно-правового договору є недосконалим, оскільки,
з одного боку, залишає поза увагою специфічні ознаки поняття, що характеризують
договір як самостійне джерело права, а з
іншого, не конкретизує як характер державної «підтримки» зазначеного акта волевиявлення, так і юридичну діяльність (творення нормативно-правового договору чи
його застосування), у рамках якої така підтримка надається.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014
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взаємна обіцянка сторін щодо досягнення
бажаного результату, і необхідною умовою
договору вважаються наміри сторін нести
правове зобов’язання, що є результатом
обіцянки іншої сторони [13, 278]. Тобто
в англосаксонській правовій системі нормативно-правовий договір визначається
через поняття «зобов’язання», у той час
як у континентальній правовій системі розуміння нормативно-правового договору
пов’язується з поняттям «угода», «домовленість». Проте, як зазначає О. Романов,
у державах англосаксонської правової системи трактування нормативно-правового
договору поступово починає зближуватися, так би мовити, з континентальним [14,
193].
Фактично, описана відмінність у підходах до поняття нормативно-правового
договору у вказаних правових системах
вписується у дуалізм теорій його творення. Першу з них, що притаманна для англосаксонської правової системи, умовно
можна назвати суб’єктивістською. Її суть
полягає у тому, що нормативно-правовий
договір розглядається як єдність на стадії його творення мотиву та мети сторін,
у зв’язку з чим останні набувають взаємні
юридичні права й обов’язки. Прихильники цієї теорії вважають, що договірні відносини є суб’єктивними, і власне це визначає сутність договору [15, 14 – 16]. Інша
теорія притаманна для континентальної
правової системи та розглядає договір як
односторонній юридичний акт, заснований на взаємній згоді його сторін (учасників договору) [16, 84].
Той факт, що нормативно-правовий договір може поширювати свою дію не лише
на його сторони, відрізняє цей договір
від інших договорів, які здійснюють правореалізуючу функцію та носять конкретно-індивідуальний характер. Норми, установлені нормативно-правовим договором,
мають юридичне значення не лише для реальних суб’єктів правовідносин, але і для
їх потенційних учасників. Так, наприклад,
ст. 18 Кодексу законів про працю України
передбачає, що положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації

но-правового договору, то він має діяти в
межах своїх повноважень, у спосіб, передбачений законом, і не порушувати принципу рівноправності сторін договору.
О. Йоффе визначив нормативно-правовий договір як домовленість двох або декількох осіб щодо виникнення, зміни чи
припинення правовідносин [8, 26]. Близьку за змістом позицію займав С. Алексєєв,
вважаючи, що нормативно-правовий договір – це угода двох або більше суб’єктів,
що містить обов’язкові юридичні норми.
Проте, автор свого часу зазначав, що нормативно-правовий договір належить до
нормативно-правових актів, які є єдиними
джерелами права [9, 329 – 330]. З огляду
на сучасні здобутки теорії права, з такою
позицією відомого науковця не можна погодитися. Як видається, твердження вченого стосовно того, що нормативно-правовий акт є єдиним джерелом права було
віддзеркаленням стану політико-державної ідеології відповідного часу. Розвиток
суспільних відносин і відхід від методологічного монізму дозволили виокремити у
вітчизняній юридичній науці нормативноправовий договір як самостійне джерело
права.
У континентальній правовій системі
багато дослідників, визначаючи поняття
нормативно-правового договору, виходять
з позитивістського підходу до права. Такий підхід може простежуватися і у визначенні нормативно-правового договору як
письмового юридичного акта суб’єктів договірної правотворчості, що містить норму
чи принцип права [10, 185], і у його дефініції як такого, що передбачає взаємно погоджені спільні інтереси та містить норми
права загального характеру, спрямовані на
досягнення бажаного для обох сторін результату [11, 6].
Власне у континентальній правовій
системі нормативно-правовий договір розуміють як наслідок досягнення його сторонами згоди, домовленості щодо певного бажаного результату, і він вважається
укладеним, якщо сторони готові без додаткових умов до досягнення такого результату [12, 131]. У державах англосаксонської
правової системи договір розглядається як
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незалежно від того, чи є вони членами
професійної спілки і є обов’язковими як
для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства,
установи, організації. Тобто норми такого
договору будуть поширюватися і на майбутніх (потенційних) працівників підприємства, установи чи організації, у якій колективний договір діє.
У зв’язку з тим, що нормативно-правовий договір є джерелом права, то для виконання його умов можуть укладатися інші
договори, а також створюватися інші джерела права, зокрема нормативно-правові
акти. Наприклад, п. 1 ст. 50 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейським Співтовариством та їх державами-членами встановлює зобов’язання
України удосконалювати захист прав на
інтелектуальну власність з метою забезпечення належного рівня їх захисту. Таким
чином, встановлюється правова основа для
здійснення Україною подальших юридично-значимих дій на виконання умов цієї
Угоди. Така властивість нормативно-правового договору, як загальний характер
його мотивів і цілей, відрізняє цей договір від індивідуального договору, який,
на противагу першому, лише встановлює
(змінює, припиняє) конкретні правовідносини, передбачає конкретні цілі та мотиви
сторін (учасників) договору [17, 73]. Ще Ф.
Тарановський, виділивши договори-правочини та договори нормативного типу,
вважав, що останнім властиві спільна мета
сторін – встановлення норм права, єдиний
мотив – розв’язання проблеми шляхом
створення норми права, а також спрямованість на створення останньої [18, 188].
Іноді у науковій літературі мають місце
випадки, коли нормативно-правовий договір у той чи інший спосіб пов’язується з
нормативно-правовим актом. Так, наприклад, Н. Соколова вважає, що нормативноправовий договір – це угода нормативного характеру, наділена силою закону [19,
193]. Тим самим, як видається, згаданий
автор прирівнює нормативно-правовий
договір за юридичною силою до закону.
Однак така позиція не є обґрунтованою,
хоча б тому, що деякі нормативно-правоÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ві договори (колективні, адміністративні)
можуть укладатися відповідно до закону та
для його виконання. Вочевидь, юридична
сила цих договорів і юридична сила закону
є різною.
Певні ознаки нормативно-правового
договору, безумовно, співпадають з ознаками нормативно-правового акта, оскільки
обидві зовнішні форми права є частиною
системи джерел права. Їхня правова природа є дещо схожою: і нормативно-правовий договір, і нормативно-правовий акт є
письмовими джерелами права, створюються уповноваженими суб’єктами правотворчості, містять норму чи принцип права,
що слугують основою для правореалізації
та правозастосування, а також володіють
юридичною силою. Для обох згаданих зовнішніх форм права характерна нормативність, загальнообов’язковість для адресатів, властивість здійснювати регулятивний
вплив на неперсоніфіковане коло суб’єктів,
невичерпність одноразовим застосуванням.
На перший погляд, істотна відмінність
нормативно-правового договору від нормативно-правового акта полягає у тому,
що перший є домовленістю, яка заснована на добровільній волі двох чи більше
суб’єктів правотворчості, а другий є актом
одностороннього волевиявлення певного
суб’єкта правотворчості. Крім того, у внутрішньодержавному праві саме нормативно-правові акти, виступаючи універсальною формою регулювання правовідносин,
як правило, можуть визначати сфери суспільного життя, у яких допустиме договірне правове регулювання.
Однак детальніший аналіз практики
творення нормативно-правових актів навіть в Україні доводить, що на домовленості двох чи більше суб’єктів правотворчості
можуть засновуватися і певні нормативно-правові акти. Так, мова йде про поширений «феномен» спільних наказів міністерств. Візьмемо для прикладу Наказ про
затвердження положення про медичний
огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів № 65/85 від 31.01.2013 р.,
виданий Міністерством охорони здоров’я
та Міністерством внутрішніх справ. Такий
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нормативно-правовий акт характеризується властивою для нормативно-правового
договору ознакою – характеризується домовленістю двох чи більше суб’єктів правотворчості на засадах добровільності їхнього
волевиявлення. Відтак, можна стверджувати про наявність у вітчизняній системі
джерел права групи нормативно-правових
актів, які мають договірну природу.
Крім того, про договірну у певному
сенсі природу нормативно-правового акта
можна стверджувати і тоді, коли такий акт
приймається колективним органом правотворчості (наприклад, парламентом) і є
результатом добровільного волевиявлення
певної кількості членів цього органу, воля
яких має бути узгодженою. Щоправда, у
такому разі нормативно-правовий акт, безперечно, не стає актом договірної правотворчості, якщо останню розглядати як діяльність декількох правотворчих суб’єктів,
спрямовану на досягнення домовленості
щодо встановлення, зміни чи скасування
нормативно-правових приписів.
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Висновки
Розширення сфери договірного регулювання публічно-правових відносин зумовило актуалізацію такого виду джерел
права, як нормативно-правовий договір.
Ефективність його створення, реалізації
та застосування певним чином залежить
від того, які властивості, характеристики,
ознаки «приписуються» нормативно-правовому договору в юридичній науці. На
жаль, вітчизняна теорія правотворчості не
дозволяє вирішити всі проблеми загальнотеоретичного характеру стосовно правової
природи нормативно-правового договору.
На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що нормативно-правовий договір – це акт договірної правотворчості, який містить
нормативно-правові приписи загального
характеру, укладається як між рівноправними суб’єктами правотворчості, так і між
тими, які знаходяться у відносинах підпорядкування, поширює свою дію не лише
на його учасників і спрямований на задоволення, насамперед, публічних інтересів.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена деяким проблемам
теорії нормативно-правового договору. Проаналізовані особливості визначення поняття
нормативно-правового договору у континентальній і англосаксонській правових системах.
Проведене порівняння деяких властивостей
нормативно-правового договору та договору індивідуального, а також нормативно-правового
договору і нормативно-правового акта. Встановлено, зокрема, що деякі нормативно-правові
акти мають договірну юридичну природу.

SUMMARY
The article is devoted to some problems of the
theory of law-making treaty. The features of the
definition of notion of such treaty in Continental
and Anglo-Saxon legal systems are analysed. A
comparison between several properties of the lawmaking treaty and the private contract, as well as
of the law-making treaty and the regulatory legal
act is made. In particular, a conclusion that some
regulatory legal acts have a contractual legal
nature is established.
16. Пархоменко Н.В. Джерела права:
теоретико-методологічний засади: дис. …
док. юрид. наук / Н.В. Пархоменко. – Київ,
2009. – 442 с.
17. Еремин С. Г. Договор в финансовом
праве: дис. ... канд. юрид. наук / С. Г. Еремин. – Москва, 2008. – 184 с.
18. Тарановский
В.Ф.
Учебник
энциклопедии права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.litres.ru/
f-taranovskiy/uchebnik-enciklopedii-prava/.
19. Теория права и государства / [Под
ред. Г.Н. Манова]. – М.: Издательство
ПЕК, 1996. – 336 с.

13. Халфина Р. О. Договор в английском гражданском праве / Р. О. Халфина ;
Отв. ред.: П. Е. Орловский. – М.: Изд-во
АН СССР, 1959. – 319 с.
14. Романов А. К. Правовая система Англии. – 2-е изд. / А. К. Романов. – М.: Дело,
2002. – 344 с.
15. Самонд Д. Основы договорного права / Д. Самонд, Д. Вильямс [пер. с
англ.; под ред. и с вступ. ст. Е. А. Флейшиц]. – М. :Иностр. лит-ра, 1955. – 704 с.

Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

22

Àëèåâ Ñ. - Ïîíÿòèå è ñîäåðæàíèå ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ íîðì...

ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÍÎÐÌ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÀËÈÅÂ Ñóáõàí - äîêòîð ôèëîñîôèè ïî ïðàâó, äîöåíò
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Áàêèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

êàôåäðû

гулирования (или регламентации) осуществления требований, закрепленных международно-правовой нормой, содействие в
исполнении норм международного права,
правомерное поведение субъектов международного права и т.д.
Различаются такие формы реализации
норм права, как использование, исполнение и соблюдение (12, c. 182). При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения действий, запрещенных нормами
международного права. Пассивность субъектов в таких ситуациях подтверждает, что
нормы права реализуются.
Форма исполнения означает, что для
осуществления соответствующей нормы
требуется активная деятельность субъектов. Исполнение характерно для норм,
предусматривающих конкретные обязанности, наделенные совершением определенных действий. Примером формы исполнения можно показать нормы Международного Пакта о правах человека от 1966
года. Согласно статье 2-й Международного
Пакта о гражданских и политических прав,
каждое участвующее в настоящем Пакте
государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его
территории и под его юрисдикцией лицам
права, признаваемые в настоящем Пакте,
без какого бы то ни было различия, как-то
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения,

Право, в случае его реализации, имеет
важное и ценное значение для личности
и общества. Если право не осуществляется, то оно ничтожно. Основное назначение
правовой нормы является определение содержания права субъекта и обеспечение
тем самым его реализацию. Реализация
права определяется осуществлением возможностей, закрепленных и обеспеченных
государством, применением в жизни и деятельности юридических и физических лиц.
При исследовании проблемы реализации международно-правовых норм в области прав человека необходимо прояснить
некоторые вопросы. Так, в первую очередь, целесообразнее было бы подробнее
отметить вопросы реализации международно-правовых норм, далее реализации
международно-правовых норм в области
прав человека и механизмы реализации.
Выражение «реализация» исходит от
латинского слова «re-alis», в буквальном
значении выражается как вещественный
или материализованный. В целом, реализация, как основная форма действия или воздействия права, является средством достижения социального последствия. Понятие
реализации охватывается определенным
процессом, этот процесс является системой
средств и мер, направленных на осуществление норм, закрепленных международно-правовым актом, достижению политических, социальных и правовых целей,
предусмотренных этой нормой. К таким
мерам и средствам относятся порядок ре23
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рождения или иного обстоятельства(17, c. 119-125).
Форма использования предусматривает
осуществление возможностей, указанных в
нормах международного права. Решения
об использовании нормативных положений принимаются субъектами самостоятельно(9, c. 111).
Реализация норм международного права является сложным постепенно развивающимся процессом. В данном процессе
участвуют не только стороны, являющиеся
носителями субъективных прав и обязанностей, но и государство в лице различных
органов (законодательной, исполнительной, судебной).
В процессе реализации норм международного права наступает переход от правовой сферы к сфере социальных реалий, то
есть нормы международного права сливаются с международной практикой. В процессе
реализации права решается проблема степени осуществления правовых норм, вопрос о
правовой и социальной значимости норм, закрепленных правовым актом(4, c. 172).
Реализация норм международного права -это воплощение норм международного права в поведении, деятельности государств и других субъектов, практическое
осуществление нормативных требований.
Реализация предусматривает социальнополитическое, правовое поведение (активное или пассивное) государств и иных субъектов международного права.
Следует также отметить один важный
момент, что эффективность норм международного права зависит от качества и степени реализации. Любая норма права, если
она не выполняется, значит не приносит
эффекта. Вместе с тем, попытка пересмотра права в процессе реализации не должна создавать условия для уменьшения или
отрицания роли нормы как основного элемента права. Не следует забыть тот факт,
что право не может действовать без норм.
Поэтому, не следует «расплавлять» нормы
в процессе реализации(7, c. 18). Необходимо разъяснить функции как этих норм, так
и процесс их реализации.
Реализация норм международного права является процессом активной и пассивÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ной деятельности его субъектов. Эффективность норм международного права зависит
от реального, полного и всестороннего
использования субъектами, наделенными
возможностями, и их поведения. Поведение субъектов международного права на
международной арене определяется различными показателями. На поведение
субъектов международного права помимо
права оказывают также влияние иные социальные регуляторы. Факторы, характеризующие поведение субъектов, сами по
себе не определяют эффективность международно-правового акта. Однако, они являются важными условиями, воздействующие
на достижение эффективности в процессе
практической деятельности по реализации
правовых норм. Поэтому, необходимо провести сравнительный анализ влияния различных факторов на поведение субъектов
права. Такой анализ позволит обнаружить
относительную силу влияния права на поведение и служит основой для оценки степени эффективности нормы международного права.
В юридической литературе существует
такое мнение, что благоприятные последствия от реализации нормы международного права являются одним из показателей
его эффективности(28, c. 54). Возникает такой вопрос – в чем выражается связь между
эффективностью и реальностью международно-правовой нормы (подлинности)? По
мнению некоторых авторов, норма права,
которая абсолютно неэффективна, становится юридически недействительной и выходит их составной части правопорядка(22,
c. 3). Эффективность должна соответствовать реальности правовой нормы, неэффективности же нормы соответствует его отсутствие(20, c. 81). Другие авторы утверждают, что между реализацией июридической
силой нормы существует непосредственная
связь(21, c. 96-97).
Однако, юридическая сила международно-правовой нормы не зависит непосредственно от его реализации. Действующая норма даже без реализации
продолжает свою юридическое существование. В то же время, нарушение правовых норм не наносит ущерба их правовой
24
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сыграло важную роль в изменении этого
положения(15).
Реализация
международно-правовых
норм обладает индивидуальными особенностями, обусловленными характеристикой государств как основного субъекта реализации права. Реализация права в международных отношениях имеет как правовое,
так и политическое значение. Поэтому, реализация права также зависит от политики
государства(6, c. 55).
Разделение норм права в механизме
международно-правового регулирования
на этапы международной и внутригосударственной реализации является одним
из важных вопросов. В современном периоде национальное право имеет преимущественную роль в процессе реализации
международно-правовых норм, так как
внутригосударственные отношения обладают значительным влиянием на международные отношения.
Вместе с национальным правомведущей
тенденцией является деятельность международного права внутри государства(5, c. 56).
Если судебный или административный орган принимает решение на основании нормы международного права, то это связано
с эффективностью соответствующей международно-правовой нормы в данной системе
национального права.
Международно-правовые нормы во
внутригосударственной сфере реализуются косвенным путем (посредством органов
государства или национального права) или
прямым (непосредственное применение).
Большинство норм Женевской Конвенции
от 1949 года имеют непосредственное воздействие. Вместе с тем, независимо от метода реализации международно-правовых
норм в системе внутригосударственного
права, государства обязаны принимать
необходимые меры по соответствию своего внутреннего права с международными
обязательствами, отменять акты, препятствующие осуществлению международных
обязательств и т.д.. Подобные действия государств исходят от обязательств, взятыми
ими из международного права. Согласно
Уставу ООН, его члены обязуются уважать
обязательства, исходящие из договоров и

действительности. Правонарушение – не
воздействует на нормы закона и их познание. Данный процесс является фактором, угрожающим только охраняемым законом интересам и конкретным правам в
личных общественных отношениях. Хотя
нарушение норм права и приводит к негативным последствиям для субъектов,
тем не менее конкретная норма остается
как есть(8, c. 22).
Для признания действительности или
недействительности международно-правовых норм в области международного права
существуют определенные условия, закрепленные в международно-правовых актах.
Условия недействительности международных договоров определены в статьях 4653 Венской Конвенции о праве международных договоров от 1969 года(27). Среди
этих условий нет несоблюдения реализации, неэффективности. Иными словами,
эффективность нормы права не является
важным условием его действительности.
Норма права может быть эффективной
в той или иной степени в зависимости от
конкретных обстоятельств. Действующие
нормы не всегда реализуются, однако это
не означает неэффективность этих норм.
В рамках формально-правового действия
нормы, степень его фактической реализации может быть различной. Порою бывают
случаи, когда предусмотренное для нормы
время не подошло, потому оно не применяется. Например, нормы, регулирующие
вооруженные конфликты, хотя и действительны в мирное время, однако не применяются.
Реализация – это также осуществление
определенной совокупности взаимосвязанных норм по предмету регулирования
и общим целям. Декларация о принципах
международного права от 1970 года устанавливает, что все изложенные там принципы должны применяться на одинаковом
уровне. Системность и действие норм является новым качеством международного права. Ранее существовали различные
группы норм (союзные и торговые договора), регулирующие общие и отдельные отношения. Устав ООН, положившего основу единой системы международного права,
25
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иных источников международного права,
создавать условия по соблюдению правосудия(19, c. 24-26). Согласно статье 27 Венской Конвенции о праве международных
договоров, участник-государство не вправе
основываться на свое внутреннее право как
основание выполнения договорных обязательств.
Реализация
международно-правовых
норм связано с использованием правовых
средств по преобразованию в истину, фактические отношения особых организационных и правовых механизмов, положений,
цель которых предусмотрена в нормах права. В целом, эффективность международноправового регулирования и международно-правовых норм зависит от совершенства этого механизма. Если практическая
реализация требований правовых норм не
организована в надлежащем порядке, то
эффективности, отраженных в этих нормах, возможно добиться в меньшей степени или вообще не достигнуть его. В целях
подтверждения указанного мнения следует
ссылаться на два важных документа в области прав человека. Европейская Конвенция по защите прав и основных свобод человека по сравнению с Всемирной Декларацией прав человека более эффективна.
По мнению авторов, в Европейской Конвенции предусмотрено создание Европейского Суда по правам человека, являющегося механизмом контроля за реализацией
и толкования его положений(23, c. 24-26).
Реализация права как процесс воплощения права в жизнь отражает в себе
правовые механизмы реализации и формы
непосредственной реализации права, в последнем случае фактические жизненные
отношения обретают правовую форму(13,
c. 318).
Под механизмом в социально-гуманитарных науках понимается система материальных и нематериальных предметов,
средств, методов. Посредством этой системы в целях достижения поставленных социально значимых целей обеспечивается
определенная деятельность(10, c. 164). По
отношению к правам и свободам человека,
государству, общественным объединениям
и иным участникам общественных отноÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

шений могут быть определены различные
виды механизмов.
В целом, механизмы реализации права
многогранны. Их содержание определяется особенностями системы права того или
иного государства. В юридической литературе нередко встречаются такие понятия
механизмов как «обеспечение», «защита»,
«реализация» прав человека. В научной литературе нет единого определения и толкования понятию «механизма обеспечения
прав человека». Некоторые юристы объясняют это понятие посредством деятельности правоохранительных органов, другие
же посредством комплекса согласованных
действий субъектов для обеспечения личности и прав личности, третья группа авторов же относят данное понятие к системе
гарантий (14, c. 111).
Механизм защиты прав и свобод человека в узком значении подразумевает совокупность гарантий, применяемых по защите нарушенных прав и свобод человека
и гражданина. Некоторые авторы связывают реализацию международно-правовых
норм в области прав человека с развитием
социально-экономической и в целом мировой экономики государств. Экономическая
жизнь современного мира показывает свое
несоответствие с положениями Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах от 1966 года. Этот
документ уже не отвечает требованиям современного периода, потому и устарел(24,
c. 566-567). С этим мнением согласны многие авторы(18, c. 497). Считаем, что такой
подход не соответствует объективной действительности и не может быть общепринятым. Указанный международный документ был принят многими государствами
мира. Реализация же данного документа не
может быть на одинаковом уровне со всеми
государствами. Теперь в данном вопросе
появляется вопрос уровня экономического, культурного, политического развития
каждого государства.
Рассмотрим функции, выполняемые реализацией или имплементацией прав человека. Применение и осуществление имплементации является основным признаком
любого права. Если гарантия прав человека
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является основной целью международных
конвенций в этой области, их реализация
и имплементация на национальном уровне
не должны допускаться на усмотрение государств, напротив, необходимо наличие
международного контроля в этой области.
Взаимные интересы в рамках традиционного международного права дают сильный
стимул государствам по выполнению своих
обязательств. Так, государства соблюдают
договорные положения, чтобы избежать
последствия за нарушение договорных
положений иных государств. Однако, несмотря на это, имеются явные недостатки
для принудительного осуществления обязательств в области прав человека. Отсюда
следует, что процедуры имплементации и
принудительного выполнения в области
прав человека на международном уровне
особенно необходимы и такие условия приводят к быстрому росту таких механизмов
в этой области права. В отличие от этого, в
международном гуманитарном праве данный вопрос в соответствии с историческими предпосылками отмечаются как взаимные обязательства. В соответствии с этим,
механизмы международного исполнения
играют слабую роль в международном гуманитарном праве.
Механизмы реализации прав человека
выполняют следующие основные функции:
• предотвращение случаев продолжающихся нарушений прав человека;
• восстановление нарушений – так,
данная функция гарантирует, что государства предотвращают случаи нарушения
прав человека до вмешательства международных механизмов. Эта превентивная
функция обеспечивает выполнение обязательств в государствах, нарушающих право;
• посредством наказаний ответственных лиц за случаи нарушения прав человека, используя механизмы международного
уголовного права и привлечения к судебной ответственности за обязательства, отраженные в договорах, связанных с правами человека на национальном уровне,
контролируется деятельность государства
и негосударственных представителей;
• Предотвращение нарушения прав
гарантирует, что государства и в будущем

эффективнее будут уважать, охранять свои
обязательства и выполнять права человека,
и это, в свою очередь, предотвратит новые
нарушения прав (25, c. 183-184).
Вообще, защита прав человека осуществляется на международном и национальноправовом уровне. Международно-правовая
защита прав человека – это совокупность
правовых норм и принципов, закрепляющие и определяющие права и свободы
человека, обязательства государств по осуществлению этих прав и свобод, а также
непосредственную защиту нарушенных
прав отдельных лиц и международные механизмы контроля по выполнению в этой
области международных обязательств государств. В их основе стоит обязательство
по соблюдению государствами прав и свобод человека всех лиц независимо от расы,
пола, языка, религии и т.д., и закрепленными важными международными нормами
(1, c. 52).
Международный механизм зашиты
прав человека действует как на уровне мирового сообщества (общепланетарный уровень), так и другом многостороннем уровне
(ООН, Европейский Союз, Африканский
Союз и др.). Национальный механизм защиты отражает в себе защиту прав и свобод человека внутри определенного государства. Наряду с этим, существуют также
механизмы защиты на федеральном, региональном, местном уровнях. Федеральные
(или региональные) механизмы существуют в основном в государствах с федеративно-территориальным устройством (США,
Российская Федерация, Германия и т.д.).
Местный механизм защиты прав и свобод
человека и гражданина может осуществляться на уровне муниципалитетов.
Между этими механизмами существует определенная взаимосвязь и подчиненность. Местный механизм защиты прав и
свобод должен соответствовать региональному стандарту прав и свобод человека.
Региональный механизм защиты должен
соответствовать национальному стандарту
прав и свобод человека и гражданина. Национальный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина прежде всего
должен соответствовать международному
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стандарту прав человека, определенных
Всемирной Декларацией Прав Человека,
Международным Пактом от 1966 года.
Вопрос соответствия национальных
механизмов защиты прав человека международным механизмам объясняется отношением государств к международно-правовым нормам. Например, как и в большинстве государств, в законодательстве
Азербайджанской Республики (АР) также
закреплена приоритетность международно-правовых норм. Статьи 12.2, 148.2, 151
Конституции АР составляет нормативную
основу данной идеи.
В литературе национального права
международный механизм международноправовых норм в области прав человека
делится на две части. Правовой механизм,
предусматривающий обязательства государств материального характера и механизмы контроля за осуществлением прав
человека или институциональные механизмы (3, c. 188).
Прежде всего, обратим внимание на
международные стандарты или традиционные механизмы. Относительно реализации международно-правовых норм в сфере
прав человека считается целесообразным
объединить механизмы международного
стандарта в три группы: универсальный,
региональный и двусторонний.
В основе международных договоров
и конвенций по вопросам, относящихся к
правам человека, находятся такие общепризнанные принципы как уважение суверенитета государства и недопустимости
вмешательства в их внутренние дела, самоопределение народов и наций, принципы запрещения дискриминации и равноправия всех людей, соблюдение основных
прав и свобод в любой ситуации, в том числе вооруженных конфликтов(2, c. 498).
Нормы по правам человека формируются в основном путем заключения многосторонних международных договоров.
Двусторонние договора же являются этапом на пути формирования данной отрасли
права. Международный обычай, который
в результате длительности и всеобщности применения признается участниками
международных отношений обязательной
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

юридической нормой, не играет значительной роли в процессе формирования норм
по правам человека.
Международными договорными механизмами универсального характера в реализациимеждународно-правовых норм в
сфере прав человека являются Устав ООН,
Международные пакты 1966 года и другие
договора и конвенции.Прежде всего, обратим внимание на Устав ООН.
Устав ООН является первым в истории
международных отношений многосторонним договором, заложивший основы широкого развития сотрудничества государств
по правам человека. Включение в ряд основных целей ООН специальных положений о поощрении и развитии уважения к
правам и основным свободам для всех, объясняется событиями, наступившими до и в
период Второй Мировой Войны(26, c. 5).
Согласно статье 1 Устава, одним из основных целей Организации является достижение международного сотрудничества
в разрешении международных проблем
экономического, социального, культурного
и гуманитарного характера и в поощрении
и развитии уважения к правам человека и
основным свободам для всех, без различия
расы, пола, языка или религии. В то же
время, Генеральная Ассамблея ООН организует исследования и дает рекомендации
в целях содействия осуществлению основных прав и свобод всех без различия расы,
пола, языка или религии(16).
Устав ООН не ограничивается лишь
ссылкой на поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам. Он рекомендует государствам развивать международное сотрудничество в
целях содействия всеобщему уважению
и соблюдению прав человека и основных
свобод для всех, без различия расы, пола,
языка и религии (статья 55).
Принимая во внимание, что почти все
государства мира являются членами ООН,
Устав ООН можно признать универсальной правовой основой прав человека.
После 18-ти лет подготовительных работ Генеральная Ассамблея ООН приняла
в 1966 году два международных пактов –
Международный Пакт об экономических,
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социальных и культурных правах и Международный Пакт о гражданских и политических правах. В 1976 году эти акты вступили в силу после их ратификации со стороны
35-ти государств. Согласно информации за
2013 год, Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах подписали 160 государств, а Международный Пакт о гражданских и политических правах – 164 государств(29). Данный
факт подтверждает, что пакты глобально
поддерживаются и обладают силой.
Идеологическое разнообразие мнений
между Западом и Востоком в период холодной войны было связано подготовкой
пактов в течение длительного времени
и невступлением их в силу. Европейская
конвенция по правам человека, принятой
в качестве модели на Западе, как правило,
ограничивают положения Пакта. Люди в
странах Западной Европы для защиты от
вмешательства государства больше полагаются на суды и заинтересованы в реализации прав, закрепленных в пактах, в судебном порядке. Страны же Восточного блока,
заинтересованы в защите экономических,
социальных и культурных прав, а также
в поручении государствам обеспечить соблюдение этих прав.
Наряду со Всеобщей Декларацией прав
человека, этих пактов называют «Билль о
правах человека». Вообще, подписание и
вступление в силу пактов превратил утопические идеи, связанные с правами человека, в систему с принудительной юридической силой. Это является механизмом
базового договора в реализации международно-правовых норм в области прав человека.
Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах
является основным комплексным документом в области универсальной охраны
экономических, социальных и культурных
прав. Права в пакте разделены на части.
Первая часть Пакта устанавливает права,
связанные с самоопределением народа, во
второй части же обязательства государств,
подписавших Пакт, в третьей части – основные гарантии, в четвертой части – имплементация пакта, в пятой части же опре-

делены вопросы, связанные с подписанием
и заключительными положениями.
Таким образом, механизм реализации
международно-правовых норм в области
прав человека составляет совокупность
нормативных и организационных средств,
используемых на международном и национальном уровнях субъектами международного права в целях реализации международно-правовых норм. Как видно из определения, различают две важные структуры
реализации международно-правовых норм
в области прав человека: нормативные и
институциональные. Эти механизмы осуществляются на международном и внутригосударственном уровнях. В комплексе
можно использовать следующее разделение:
а) международные нормативные механизмы
б)международные
организационные
механизмы
в)внутригосударственные нормативные
механизмы
г)внутригосударственные организационные механизмы.
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в связи с деятельностью административных
органов. Наряду с определением его оптимальных форм, функций и особенностей, исследование предмета также является весьма
важным.
Единая модель административного судопроизводства не существует. В мировых
странах в различных моделях действует административное судопроизводство. Однако,
общим признаком всех этих моделей является осуществление их на основании административных споров.
«Cпор»
произошел
от
латинского
слова“confliktus” и выражается в противоречии интересов или взглядов. В толковом
словаре азербайджанского языка говорится,
что «спор – это обсуждения чего-либо, пререкания, возникшие во время дискуссий»
(1, с.282). В науке современной социологии
спор рассматривается как проявление, обусловленное различными потребностями,
целями и интересами социальных субъектов, а также социальными статусами ролей и
функций, характеризующееся контрдеятельностью друг к другу, возникшее в процессе
социальной взаимодеятельности (16, с.61).
М.А.Эфендиев же характеризует данное понятие как столкновение противоречивых целей, позиций, взглядов сторон во взаимодеятельности (3, с.447).
Разногласие как важный элемент правового спора выражает различие, несоответствие между правовыми позициями правовых субъектов. По мнению некоторых
авторов, правовой спор определяется проти-

В данной статье, было рассмотрены вопросы, связанные с предметом судебного разбирательства об административных и правовых споров. Автор отмечает, что спор в том
случае считается административным, когда
юридический вопрос, связанный с его содержимым, касается административного право.
Любые правовые отношения граждан с властями несет потенциальную опасность для
возникновения конфликта. Автором правовой
спор между прав и законных интересов граждан о нарушении административного органа или административных актов, действий
(бездействия) законности, связанные с разным пониманием юридическое значение, что
действие определяется как разница мнений.
По его мнению, административный правовой спор определяет содержание и объем деятельности правовой защиты, выступает как
предмет административно-процессуальной
деятельности
Ключевые слова: административный спор, производство, суд, предмет, административный орган,
субъективное право.

Формирование правового государства,
развитие управленческих отношений, осуществление судебно-правовых реформ способствовало определенным изменениям в
научных взглядах по методам производства
современной судебной власти. В настоящее
время административное судопроизводство
выступает одним из важных социальных технологий по разрешению административноправовых споров, возникающих в обществе
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зу для создания правового конфликта. Так
как, в таких отношениях гражданин выступает в качестве просящего или субъекта, деятельность которого контролируется. Спор,
получивший правовую форму, становится
составным элементом уже административноправового спора. В литературе справедливо
отмечается, что когда административные органы, злоупотребляя своими полномочиями,
нарушают субъективные права граждан, то
между ними возникает спор об административном праве (9, с.74; 8, с.40). Однако, следует также отметить, что если организация
и является административным органом, то
это не всегда означает, что спор, связанный
с этой организацией, является административно-правовым спором. Для этого, организация, принявшая акт, должна быть административным органом, ее отношения с
гражданином, юридическим и физическим
лицом должны быть административными, и
спор между ними должен быть связан с этим
отношением.
Административно-правовой спор, объективно проявляясь, даже в самых демократических странах возникает между гражданином и административным органом. В
области общего управления ввиду различных субъективных и объективных причин
гражданин может сталкиваться в произволом, злоупотреблением полномочиями власти, незаконным вмешательством административных органов и их должностных лиц.
И это, естественно, способствует возникновению конфликтных отношений, выраженных
в форме административно-правового спора
между гражданином и административными
органами. Вероятность таких отношений
требует формирование механизма эффективной защиты для их разрешения. Одним из
таких механизмов и является административное судопроизводство.
В науке уголовного права конфликт характеризуется как противоправное деяние
(7, с.3-4). Однако, поскольку конфликт имеет
незаконный характер, он также может развиваться в правовых рамках. В юридической
литературе справедливо указывается, что споры в государственном управлении – это нормальные явления, отражающие различия в
субъективном подходе к выполнению или ве-

востоянием сторон, то есть государства и его
органов, общественных объединений, граждан, возникшее в целях незаконного изменения правового положения и статуса правовых субъектов (20, с.213).
Воздействие на объект, управляемый в
процессе деятельности административных
органов, вызывает его отрицательную или
положительную реакцию. Отрицательная
реакция же в большинстве случаев приводит
к появлению правового спора. Однако, этот
спор может быть предметом административного судопроизводства, только если имеет
административный характер. Правильное
определение природы спора и спецификация подведомственности, критериев контроля выступает разрешающим моментом для
начала административного процесса.
Для формулирования административных споров в литературах используются
различные термины («административноправовой спор», «спор об административном
праве», «управленческий спор», «спор в области управления» и т.д.). Лукьянова Е.Г., в
целях характеристики проявлений, требующих государственное вмешательство, использует термин «правовая аномалия». По
ее мнению, правовая аномалия состоит из
правонарушений и, в частности, правовых
споров (11, с.62-66).
В качестве более узкой по значению категории, предлагается использовать также
понятие «управленческий спор», которое используется для обозначения конфликтных
отношений как правового, так и неправового характера, связанных с осуществлением
власти в процессе управления (10). Отметим,
что природа спора, возникшего в области
управления, принимается многими учеными по административному праву в качестве
основного критерия по определению сущности административного судопроизводства.
К этим ученым относятся М.Д. Загрядский,
И.Т. Тарасов, А.И. Елистратов, А.Ш. Гёзюбёюк, А.И. Уянык, Н.Г. Салишова, Л.А. Николаева, Д.М. Чечот, Д.Н. Бахрах, А.Т. Боннер.
Спор является административным в том
случае, если правовой вопрос его содержания относится к административному праву.
Любые отношения граждан с органами власти представляет собой потенциальную угроÏðàâî.ua ¹ 1, 2014
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данном административно-правовому спору,
рассматривает его отдельные элементы, но
не затрагивает сущность административноправового спора. А это, в свою очередь, не
позволяло прояснить правовую и управленческую природу административно-правового спора.
Н.Ю.Хаманева считает, что административно-правовой спор выражает правовой
конфликт или правовую коллизию, возникшую между государственными органами,
местными органами самоуправления, должностными лицами с одной стороны и иными субъектами права с другой стороны (21,
с.115).
Некоторые авторы, основываясь на неравенстве сторон в административно-правовых
отношениях, пишут, что тут следует говорить
не о споре, а только о жалобе гражданина на
действия административного органа (23, с.7;
22, с.19). Сторонники этого мнения справедливо критикуются в научных дискуссиях (15,
с.51-56; 10, с.42). Так, административный
спор, возникший из-за неравных отношений
между сторонами, возникает между равноправными субъектами как защитное явление
и в данный момент влияние правящей администрации не действует. Административный
орган в административном споре обладает
не властными полномочиями, а правами и
обязанностями, выраженных в обосновании
законности своих требований и возражений.
А.Б.Зеленцов пишет, что конфликт между
участниками административных отношений
имеет особенности правового спора. Такие
споры всегда должны считаться конфликтом
между равными сторонами (9, с.68-79).
На наш взгляд, с таким мнением автора
не следует соглашаться. Так, субъекты административного спора фактически обладают
неравными возможностями. В то время, как
в распоряжении административного органа
имеется достаточная информация, человеческие и финансовые ресурсы, у гражданина
доступ к таким ресурсам ограничен. Именно,
данное положение является основным критерием, определяющее особенности административного спора.
Некоторые авторы относят к предмету административного судопроизводства
как административные споры, так и ад-

роятному выполнению управленческих действий, регулируемых правом (10, с.27).
На наш взгляд, спор, являясь незаконным, может cформироваться и в правовых
рамках. Спор может возникнуть из-за разногласий между двумя сторонами или если
каждая сторона при обсуждении настаивает
на собственном мнении. Разногласия об административных правах и обязанностях в
административно-правовых отношениях являются также разногласиями между сторон
о законности административных решений и
действий.
Административный спор в основном
характеризуется разногласиями, вытекающими из нарушений прав, обязанностей и
охраняемых законом интересов субъектов
административного права не только административными актами, но и административными действиями (бездействием) или
различного толкования их законности, и выражаемые правомерными действиями. Если
административные акты могут быть приняты лицом, уполномоченным изъявить волю
от имени соответствующего административного органа, то административные действия
могут совершаться любым государственным
служащим. Поэтому административные действия имеют более широкий состав. Административный орган обязан нести ответственность не только за административные акты,
но и за последствия административных действий.
Хотя административное судопроизводство и нашло свое нормативное закрепление
в законодательстве, однако в теории еще
не сформировалась единая позиция в отношении его предмета. Некоторые авторы
относят к его предмету административные
проступки, другие же административно-правовой спор.
С.И.Попович в своей книге «Административное право», опубликованное в 1968
году, рассматривает административный спор
как правовой спор, возникший по поводу
законности административного акта и возбужденный физическим или юридическим
лицом, чьи права или законные интересы
нарушены, или государственным органом в
соответствии с социально-политической солидарности (13, с.504). Автор в определении,
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министративные проступки. Например,
М.С.Студенкина считает, что к административному судопроизводству следует отнести
как осуществление судом надзорных функций над законностью актов государственных
органов и их должностных лиц, так и рассмотрение дел по административным проступкам (18, с.177). А.В.Зеленцов, Е.В.Слепченко
считают административные проступки и административные споры предметом административного судопроизводства (10, с.52).
А.Ш.Гёзюбуюк классифицирует предмет
административных споров следующим образом:
- споры о требовании отмены административных актов;
- споры, предусматривающие совершение определенных действий или возмещение нанесенного ущерба вместо нарушения
одного права (споры полного производства);
- споры, вытекающие из толкования нормы права и применения конкретного вопроса (4, с.303).
Следует отметить, что о понятии административного спора в науке сформировались
материальные, предпроцессуальные, процессуальные, предметные, конфликтные и
иные концепции.
Сторонники формального подхода (например, Г.Еллинек, В.В.Скитович) административными спорами считают только
споры, рассматриваемые только административными судами, в порядке административного судопроизводства и на основе особых
процессуальных правил. Сторонники этого
подхода, придавая процессуальное значение
исключительно административным спорам,
связывают наличие административных споров с формированием административного
судопроизводства как самостоятельной ветви судебной власти.
А.Б.Зеленцов, не соглашаясь с формальным подходом, справедливо отмечает, что
обусловленность формального подхода наличием административного спора и специфических особенностей, наличием специальных
органов и процессуальных форм для его разрешения вызывает его узкое процессуальное
разъяснение (9, с.71).
Считаем, что формальный подход к административному спору себя не оправдал. Так
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

как, между участниками административноправовых отношений возникает административный спор, даже если не были бы созданы
специализированные
административные
суды, не существовали бы административно-процессуальные правила. Независимо от
рассмотрения общими или специализированными судами, административный спор
как объективное явление является правовым
явлением, возникающим даже в самых демократических государствах. Рассмотрение или
не рассмотрение его в специализированных
судах, в административном судопроизводстве не правильно расценивать как условие
его существования. Такой подход, формируя
административный спор, отдаляется от реальной сути.
Материальный подход определяет административный спор, исходя из его предмета
и основания возникновения, то есть из спорного материально-правового отношения.
Согласно данному подходу, именно связывающие сторон материально-правовые отношения характеризуют содержание спора.
Согласно позиции материального подхода, появляется необходимость определить
какие конкретные действия (бездействие),
решения административных органов могут
быть основанием административного спора.
В основе данного подхода административный спор рассматривается как препятствие
к осуществлению прав в материально-правовых отношениях. Сторонники материально-правового подхода (Д.М.Чечот, М.Ориу,
Л.Дюги, С.Попович, П.Стайнов и др.) определяя понятие административного спора,
также как специальные правовые отношения исходили из их субъектного состава
или из характера материально-правовых
отношений, составляющие его предмет. Согласно критерию материально-правового
подхода, одним из важных признаков спора,
возникающих в области управления, является участие в качестве одной стороны хотя
бы государственного органа, выполняющего
регулирующую функцию для исполнения законов.
На наш взгляд, данный подход также
себя не оправдывает. Так как, субъективные
права и охраняемые законом интересы граждан нарушаются не только государственны34
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ми органами. Такой подход может привести
к тому, что другие субъекты остаются на стороне от механизмов ответственности и социальные противоречия в обществе углубляются. Так как, основанием административного
спора является административный акт или
действие (бездействие), то любой субъект,
уполномоченный их принимать, может стать
стороной в административном споре.
Действующее законодательство также,
исходя из этого принципа, определило достаточно широкий круг административных
органов. Так, в законе Азербайджанской Республики «Об административном производстве» административный орган определяется
как соответствующие органы исполнительной власти Азербайджанской Республики, их
местные (структурные) и иные организации,
муниципалитеты, а также любые физические
либо юридические лица, уполномоченные
на основании закона принимать административные акты.
«Предпроцессуальная» концепция относит правовой спор к процедурам, не связанным с применением права, то есть, к «организационно-процедурным» или локальным
организационным отношениям, находящимся вне процесса. Такое разъяснение спора о
праве способствует усилению вниманию к
правовому регулированию в сфере досудебного разрешения конфликтных ситуаций в
административном праве.
Процессуальный же подход связывает
возникновение спора о праве с моментом обращения в суд или иной юрисдикционный
орган в порядке, установленном законом, и
отрицает возможность административного
спора вне процессуальных отношений. Такой подход приводит в конечном итоге к
слиянию спора о праве в органическое целое
с производством правосудия, и преобразовывает суд в участника спора как бы в «руководствующей» роли.
Этот подход связывает административный спор только с материальным правом,
утрачивая его комплексный характер. Обусловленность возникновения административного спора только обращением в соответствующий специализированный орган не
следует считать целесообразным. Разногласия, различные точки зрения, которые мо-

гут возникнуть между сторонами на любой
стадии административного производства,
способствуют к появлению конфликта. Конфликт же является предпосылкой возникновения административного спора. Такой спор
существует и до судебного обращения стороной, чьи права и интересы нарушены. Принятие же к производству представленного в
суд административного иска придает этим
спорным отношениям всего лишь официальный характер.
Следует отметить, что данный подход не
нашел достаточных оснований в литературах.
Асланов М.С., не соглашаясь с процессуальным подходом, пишет, что административный
спор возникает сразу после момента нарушения субъективных прав. Стадию от момента
возникновения спора до процесса, автор называет «административной ложью» (2, с.113).
Старилов Ю.Н., также возражая этому
подходу, пишет, что в предпроцессуальной
стадии в результате нарушений прав и интересов гражданина незаконными действиями
должностного лица возникают спорные отношения (17, с.86).
Предметный подход опирается на различие между частным и публичным правом, наприменение административными органами
в основном публичного, прежде всего административного права. Согласно этому подходу административный спор отсутствует, если
административным органом применяется
нормы частного права. Следует отметить,
что и действующее административно-процессуальное законодательство республики,
исходя из позиции данного подхода, определяет, что понятие «административный спор»
охватывает только споры, возникающие из
административно-правовых отношений.
Как известно, сущность административного спора выражается в наличии разногласий между гражданином и административным органом по применению
материально-правовых норм, определяющих права и обязанности, правила поведения участников административно-правовых
отношений. На наш взгляд, определение
административного спора должна опираться
на его сущность.
«Конфликтный» подход определяет административный спор как один из видов
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правового конфликта. Этот подход предусматривает прояснение связи между понятиями «спора о праве» и «правового конфликта».
В связи с этим Асланов М.С. показывает,
что под административно-правовым спором
подразумевается такой тип комплекса материально-процессуальных административноправовых отношений, который характеризуется наличием противоречий, возникших
в результате конфликтов между сторонами
в процессе государственного управления
или несоответствием друг другу взглядов о
законности (2, с.115). Такое мнение автора
в определенной мере порождает неясность.
Так, с одной стороны, автор подчеркивает
комплексный характер спора, с другой же
стороны, характеризует его взаимную связь
с конфликтом как связь между формой и содержанием. Тем не менее, конфликт может
быть просто предпосылкой спора.
В науке социологии конфликт определяется одним из видов социальных взаимосвязей, характеризующихся контрдействиями,
обусловленные противоречиями, исходящие
из потребностей социальных субъектов, интересов и целей, а также социальных статусов и функций (5, с.61). В литературе справедливо отмечается, что когда создаются
условия, ограничивающие свободы граждан,
индивидуальную самостоятельность человека, сковывающие и притесняющие возможности свободного выражения и обеспечения
его намерений и потребностей, то возникают
конфликты (5, с.346).
Специфические особенности административно-правового спора требуют концептуального определения его правовых границ
и правовой природы, а также уточнение сферы административных споров, рассматриваемых в административном судопроизводстве.
На наш взгляд, более логичным следует
относить к предмету административного судопроизводства только административные
споры. Так, суд, рассматривая дела, возникающие из административно-правовых отношений, разрешает спор о проблеме административного права. Факт существования
спора, само по себе, подтверждает фактическое нарушение или нарушение в будущем
субъективных прав граждан со стороны адÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

министративных органов или создание препятствий для их осуществления. Цель подачи
иска для возбуждения дела в административном суде заключается именно в устранении
этих препятствий и защиты субъективных
прав и охраняемых законом интересов. Административный орган же в лице своего
представителя обязан доказать обоснованность своих действий, а требования гражданина необоснованными. Считаем, что практический спрос к правовому регулированию
процессуального состава административного
судопроизводства также считает необходимым определить понятие «административного спора» и его признаков.
Итак, под административно-правовым
спором понимается разногласия между административным органом и гражданином,
вытекающие из нарушений прав и охраняемые законом интересов, или различного
толкования законности административных
актов, действий (бездействия), выраженных
в юридически значимых действиях. Административно-правовой спор определяет содержание и объем правовой защиты, выступает
предметом административно-процессуальной деятельности. Поэтому, развитие многих
административно-процессуальных институтов невозможно без определения специфических особенностей, субъектного состава,
содержания, динамики административного
спора и т.д. Разработка обоснованной научной концепции, на наш взгляд, может
способствовать более глубокому развитию
механизма административно-правового регулирования. Определение в законодательстве системы его классификации является
одним из важных вопросов по разработке
научной концепции административного судопроизводства.
На наш взгляд, если понятие, признаки,
составные элементы административного спора закрепить на законодательном уровне, то
все недоразумения в связи с правилами подведомственности прекратятся. Считаем, что
в Административно-Процессуальном Кодексе Азербайджанской Республики необходимо
определить понятие и предмет административно-правового спора. При формировании
понятия административного спора, целесообразнее было бы охватить не только споры,
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вытекающие из административно-правовых
отношений, но также из публично-правовых отношений. Так как, административный
акт, принятый административным органом
в порядке административного производства,
является мерой правительства, принятой в
целях регламентации или разрешения определенных (конкретных) вопросов, относящиеся не только к административно-правовым отношениям, но и к общей (публичной)
отрасли права.

SUMMARY
In this article, was questions connected with a
subject of judicial proceedings about administrative
and legal disputes are considered. The author
notes that, dispute in that case is considered
administrative when the legal issue connected
with its contents concerns administrative the right.
Any legal relations of citizens with the authorities
bears potential danger to conflict emergence.
The author legal dispute between the rights and
legitimate interests of citizens about violation
of administrative body or administrative acts,
actions (inaction) of the legality, connected with
different understanding legal value that action is
defined as a difference of opinions. In his opinion,
administrative legal dispute defines the contents
and volume of activity of legal protection, acts as a
subject of administrative and procedural activity.
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Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÓÄÊ 342.95
ко, Ю.П. Битяк, А.Л. Борко, Р.А. Калюжний,
С.В. Ківалов, А.П. Клюшніченко, Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, В.В. Копейчиков, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний,
О.М. Музичук, Ю.М. Старилов, О.П. Угровецький, Ю.С. Шемшученко та інші. Водночас, у юридичній літературі по-різному
підходять до визначення поняття «охоронні
правовідносини». Великий тлумачний словник української мови визначає термін «охорона» як дію у значенні охороняти, тобто
«оберігати від небезпеки кого-, що-небудь,
забезпечувати від загрози нападу, замаху.
Забезпечувати, гарантувати недоторканність кого-небудь, чого-небудь, захищати
від чого-небудь» [1, с. 692]. Російський учений В.І. Лєушин охоронні правовідносини
визначає як такі, що виникають на основі
охоронних норм і правопорушень. Вони
зв’язані (поєднані) з реалізацією юридичної відповідальності, передбаченої в санкції охоронної норми [2, с. 356]. На думку
Л.О. Морозової, охоронні правовідносини
виникають внаслідок неправомірної поведінки суб’єктів і являють собою реакцію держави на неправомірну поведінку. Мета правоохоронних відносин — захист існуючого
правопорядку, покарання правопорушника
[3, с. 279]. Неправомірна поведінка може
виражатися у дії чи бездіяльності. Бездіяльність виражається у порушенні обов’язку діяти, якщо ця дія передбачена законом для
певної особи, а дія виражається у порушенні
норм права. Отже, під неправомірною поведінкою у суді можна розуміти діяльність

В статье рассмотрено понятие, цели и задачи охранных административно-правовых
отношений и на этом основании определены и
охарактеризованы особенности этих правоотношений в деятельности суда.
Ключові слова: охоронні правовідносини, охоронна функція права, суди, правопорушення, примус.

У ході реалізації функції правосуддя суди
беруть участь у найрізноманітніших суспільних відносинах, які регулюються нормами
відповідно різних галузей права. У цьому
контексті окрему увагу доцільно звернути
на охоронні адміністративно-правові відносини у діяльності судів, які є важливою
складовою здійснення правосуддя та включають у себе захист від ймовірних порушень
чинного законодавства та вчинення протиправних дій.
Саме тому мета даної статті полягає у дослідженні особливостей охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності
суду. На основі поставленої мети, у статті вирішуються такі основні завдання: визначити
поняття, мету та завдання охоронних адміністративно-правових відносин, з’ясувати
співвідношення охоронних та регулювання
відносин у діяльності суду; дослідити основні особливості охоронних відносини, які
виникають у діяльності суду.
Проблемами
адміністративно-правових відносин, у тому числі і тих, що виникають у діяльності суду, займалися такі
вчені, як: В.Б. Авер’янов, Г.В. Атаманчук,
О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, В.М. БевзенÏðàâî.ua ¹ 1, 2014
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суду, яка виражається у порушенні особою
обов’язку діяти там, де це законодавчо передбачено, а також вчинення таких дій, які
порушують вимоги нормативно-правових
актів, права, інтереси осіб учасників судового процесу та ін.
М.Н. Марченко під такими правовідносинами розуміє правовідносини, які виникають у разі порушення суб’єктивних прав
та обов’язків сторін та сприяють їх відновленню [4, с. 360]. На нашу думку, дане визначення є найбільш доцільним при розгляді охоронних адміністративно-правових
відносин, тому що не просто характеризує
сам факт порушення, а й зазначає необхідність відновлення порушеного права, повернення особи у початковий (тобто до порушення) стан.
О.І. Харитонова проводить паралель
охоронних правовідносин із регулятивними і зазначає, що регулятивні адміністративно-правові відносини є формою втілення (реалізації) норм адміністративного
права, а охоронні адміністративно-правові
відносини виникають у випадку порушення останніх, виступаючи втіленням реакції держави (публічної влади) на негативну
(відображену у правовій нормі) поведінку
учасника адміністративних відносин. На
думку автора, це означає, що лише у випадках, коли в позитивному регулюванні відбувається «збій», результатом такої аномалії
стає трансформація регулятивних правовідносин у їхнє продовження (різновид) — адміністративно-правові охоронні відносини
[5, c. 327]. Звичайно, охоронні правовідносини тісно пов’язані із регулятивними, їх
постійний зв’язок простежується протягом
всього їхнього існування. Проте, не можна
вважати, що охоронні правовідносини є логічним продовженням регулятивних правовідносин. Ми вважаємо, що така позиція є
хибною, тому що охоронні правовідносини
мають власні ознаки, виникають на притаманних їм підставах, мають власну мету та
завдання, а отже, і власне місце у системі
права.
На нашу думку, для розгляду охоронних
правовідносин, які виникають у діяльності
суду, потрібно розглянути підставу їх виникнення. Підставою виникнення право-

відносин у суді є норми права. Суд у своїй
діяльності керується Конституцією України,
Законами України, іншими нормативноправовими актами, міжнародними правовими нормами, які у встановленому порядку
ратифіковані Верховною Радою України.
У юридичній літературі по-різному підходять до визначення моменту виникнення
охоронних правовідносин. М.І. Бажанов
вважає, що охоронні правовідносини виникають з моменту вчинення будь-яким
суб’єктом правопорушення (злочину, адміністративної чи дисциплінарної провини)
[6, с. 25]. Ми вважаємо, що найбільш доцільною дефініцією є позиція, за якою виникнення охоронного правовідношення
пов’язують з початком певних юридичних
дій по притягненню особи до відповідальності. Це можна пояснити таким чином: з
однієї сторони, сам факт вчинення правовідношення можна вважати початком виникнення охоронних відносин, а з іншої
— на практиці не всі правопорушення виявляються і розкриваються. Існує так звана
латентна злочинність, тобто злочинність,
яка не виявлена правоохоронними органами. А процесуальні дії вчиняються тільки по
відношенню до виявлених злочинів, отже, і
охоронні відносини виникають із початком
вищенаведених дій.
Загальновідомо, що серед підстав юридичної відповідальності виділяють формальну і юридичну. В охоронних правовідносинах підставами юридичної відповідальності
є наявність формально визначеного правила поведінки, що закріплює склад правопорушення (формальна підстава), та рішення
правозастосовчого державного органу, в
якому індивідуалізується вид і міра юридичної відповідальності винного за вчинене
правопорушення (юридична підстава). При
цьому, на нашу думку, підставою виникнення юридичної відповідальності в охоронних
правовідносинах за участю судів є неправомірна поведінка чи правопорушення, що
посягає на встановлений порядок судочинства і судоустрою та перешкоджає нормальній діяльності суду. Це може проявлятися
у різноманітних правопорушеннях норм
адміністративного, трудового, цивільного
та іншого права, неявці особи на виклик до
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повного виконання зобов’язаним суб’єктом
покладеного на нього (юрисдикційним органом) юридичного обов’язку [8, с. 34]. Ми
підтримуємо думку К.В. Мількової, оскільки
її позиція краще розкриває суть охоронних
правовідносин. Дійсно, винесення і набрання чинності індивідуальним актом не можна назвати логічним кінцем вищенаведених
правовідносин. Ніхто не може прогнозувати, яка поведінка буде у правопорушника після винесення щодо нього акту. Існує
ймовірність того, що він ухилятиметься від
покладеного на нього обов’язку, а тому виникає необхідність виконати рішення у
примусовому порядку. Отже, потрібно забезпечити виконання зобов’язання, а це
можна вважати продовженням охоронних
правовідносин.
Особливістю охоронних правовідносин
можна визначити й те, що їх дія охоплює
всю владно-управлінську сферу. Державновладні повноваження виражаються у застосуванні заходів державного примусу, а саме:
накладення адміністративних стягнень, як
наприклад: попередження, штраф, позбавлення спеціального права, адміністративний арешт тощо та накладення відповідного
виду кримінального покарання: обмеження або позбавлення волі, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чин
або кваліфікаційного класу та інші. Отже,
зазначені вище суб’єкти правоохоронних
відносин наділені притаманними тільки їм
повноваженнями, які вони вправі використовувати для вирішення конкретних юридичних справ.
Охоронні правовідносини, як і будь-які
інші правовідносини, можна класифікувати. Так, провівши аналіз сучасної теорії та
практики, П.В. Онопенко робить висновок,
що існують внутрішні і зовнішні правоохоронні функції держави. Внутрішніми правоохоронними функціями держави є:
– функція охорони прав та свобод особи і громадянина;
– функція забезпечення правопорядку.
До зовнішніх правоохоронних функцій
відносять:
– участь України в охороні прав і свобод особи на міжнародній арені;

суду, винному порушенні суддею своїх професійних обов’язків та ін.
Юридичною підставою таких правовідносин у діяльності суду є також рішення (вирок) суду, що визначає вид і міру покарання, винесене щодо конкретної особи, яка
вчинила правопорушення (злочин).
Не менш важливим є визначення основної мети та завдання охоронних правовідносин, тобто їх спрямованості. В.К. Бабаєва
визначає мету правоохоронних відносин,
яка полягає в захисті існуючого в суспільстві
нормального порядку відносин, покаранні
правопорушника. У межах охоронних правовідносин відповідач відшкодовує завдану матеріальну шкоду, на правопорушника
накладається штраф, злочинець притягується до кримінальної відповідальності, засуджений відбуває покарання в місцях позбавлення волі і т. ін. [7, с. 415]. Виходячи
із призначення судової влади, основним
призначенням охоронних правовідносин
у діяльності суду є забезпечення належного здійснення правосуддя, яке досягається
за рахунок дотримання законності і правопорядку під час розгляду і вирішення
справ. Осіб, які порушують такі нормальні
відносини, суду потрібно притягати до відповідальності. Як приклад, можна навести
притягнення до відповідальності винних у
порушенні порядку розгляду справи осіб,
застосування заходів адміністративного
припинення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, накладення штрафу,
відбування покарання злочинця у місцях
позбавлення волі та ін. Особливого розгляду, на нашу думку, потребують і відносини,
які виникають у самому суді, а саме відносини по притягненню до дисциплінарної відповідальності суддів.
Спірним у юридичній літературі є і момент припинення охоронних правовідносин. Так, К.В. Мількова вважає, що з фактом
набрання чинності індивідуального акту не
можна пов’язувати момент припинення охоронних правовідносин. Автор аргументує
це тим, що і після набрання чинності таким
актом продовжують існувати охоронні відношення. Таким чином, момент закінчення (припинення) правоохоронного відношення можна пов’язувати тільки з фактом
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– участь України у підтримці міжнародного правопорядку [9, с. 49].
В основу підстав для класифікації охоронних адміністративно-правових відносин, які виникають у діяльності суду, покладемо їх зміст, ступінь визначеності, напрям
реалізації та ін.
Виділяють прості і складні охоронні
правовідносини. Простими є відносини, які
виникають між двома суб’єктами. Як приклад, можна навести відносини, які виникають між судом і особою-правопорушником.
Складними визнаються ті відносини, які виникають між трьома чи більше суб’єктами.
Такими відносинами, ми вважаємо, є відносини по притягненню судді до дисциплінарної відповідальності. Найчастіше відносини
у суді є складними. Це пов’язано із процесуальною формою провадження справ.
Виділяють загальні і конкретні правовідносини. Підставою поділу правовідносин на загальні та конкретні є характер їхнього змісту [10, c. 601]. Загальними є такі
правовідносини, учасники яких мають однакові суб’єктивні права і несуть однакові
обов’язки. Регулювання таких відносини
здійснюється на основі загальних норм права. Конкретними є відносини, які виникають з певного юридичного факту. Це може
бути вчинення різного роду правопорушення, наприклад, правопорушення, які підлягають розгляду в судовому порядку, чи
порушення особою порядку проведення судового засідання.
Критерієм розмежування на абсолютні
та відносні правовідносини є ступінь визначеності суб’єктів правовідносин [10, c. 601].
Абсолютні правовідносини, як зазначає Я.М. Шевченко, мають місце тоді, коли
управомоченому суб’єкту протистоїть необмежене коло осіб, від яких управомочена
особа може вимагати виконання певних
обов’язків, у тому числі утримуватися від порушення її прав та законних інтересів. Таким є право власності, де саме власник може
вимагати від усіх інших утримуватися від
дій, які б порушували його право власності
[11, с. 69–70].
Відносними є такі правовідносини, в
яких визначені дві сторони, і ці сторони
наперед відомі. Таким чином, у охоронних

правовідносинах за участю суду однією стороною обов’язково є суд, а іншою — особа,
яка вчинила правопорушення, злочин, дисциплінарний проступок і притягається до
відповідальності. Учасники таких правовідносин наділяються відповідними правами і
обов’язками: для суду це державно-владні
повноваження, а для правопорушника —
суб’єктивні.
Залежно від напряму реалізації охоронні
правовідносини, як вважає О.І. Харитонова, поділяються на правовідновлюючі, компенсаційні та каральні [12, с. 84–85]. Ми вважаємо, що виділення таких правовідносин
прямо пов’язане із основним призначенням
юридичної відповідальності і її функціями.
У цьому аспекті І.А. Сердюк зазначає, що,
зважаючи на особливість юридичного змісту правоохоронних відносин, за якою їх
зобов’язана сторона (фізична або юридична
особа, яка вчинила правопорушення), відповідно, наділяється кореспондуючими юридичним правам та юридичним обов’язкам
державного органу, посадової чи службової
особи цього органу суб’єктивними юридичними правами та суб’єктивними юридичними обов’язками. Такі суб’єктивні обов’язки
правопорушника можемо розглянути крізь
призму правовідновлюючих, компенсаційних та каральних правовідносин [13, с. 181].
-Правовідновлюючими охоронними правовідносинами можна вважати відносини, пов’язані із добровільним виконанням
особою–правопорушника свого обов’язку.
Вони можуть виникати як добровільно, так
і у примусовому порядку. Компенсаційними
та каральними відносинами є ті відносини,
які пов’язані із застосуванням санкцій охоронних норм. Останні два види правовідносин виникають тільки за рішенням відповідних державних органів, у тому числі суду, і в
межах охоронних норм.
Охоронні правовідносин спрямовані на
припинення правопорушень, відновлення
порушеного права, застосування до правопорушників заходів примусу, що тягне для
правопорушника певні обмеження. Охоронні правовідносин, як ми вже визначили,
тісно пов’язані з юридичною відповідальністю. Доцільно нагадати думку Є. Невмержицького про те, що юридична від41
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повідальність державного службовця — це
правові наслідки примусового характеру,
що застосовуються за порушення норм права у зв’язку з невиконанням або неналежним
виконанням службових обов’язків. Державний службовець може нести дисциплінарну,
цивільну, адміністративну або кримінальну
відповідальність. Кожна з них залежить від
характеру протиправних дій і рівня їх громадської безпеки [14, с. 38].
У діяльності суду, ми вважаємо, як охоронні правовідносини потрібно, перш за
все, виділити провадження по притягненню
до дисциплінарної відповідальності суддів.
І.Л. Бородін стверджує, що дисциплінарна відповідальність державних службовців — це окремий вид юридичної відповідальності, що полягає в накладенні
дисциплінарних стягнень на державних
службовців згідно з чинним законодавством
[15, с. 94]. Суддя, як особливий суб’єкт права, притягується до дисциплінарної відповідальності в особливому порядку. Порядок
притягнення до відповідальності відрізняється підставою, порядком накладення, колом осіб, які притягують до відповідальності, видами стягнень, порядком оскарження.
Дисциплінарна відповідальність суддів,
як вид юридичної відповідальності, на думку С. Подкопаєва, полягає в покладенні на
правопорушника суддівської дисципліни
несприятливих позбавлень морального, матеріального та організаційного характеру і є
одним із засобів забезпечення відповідності діяльності і поведінки суддів професійним стандартам (суддівської дисципліни) [16, с. 14–16].
Суддю притягують до дисциплінарної
відповідальності згідно із Законом України
«Про судоустрій і статус суддів». Відповідно
до ст. 83, дисциплінарне провадження — це
процедура розгляду визначеним законом
органом офіційного звернення, у якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків
чи присяги судді [17].
Дана стаття також встановлює підстави
для дисциплінарної відповідальності суддів.
Ними є:
– істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя,
пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі осоÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

би до правосуддя з підстав, не передбачених
законом, порушенням вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтованим
вжиттям заходів забезпечення позову;
– невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом
строку, встановленого законом;
– порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема, порушення
правил щодо відводу (самовідводу);
– систематичне або грубе одноразове
порушення правил суддівської етики, що
підриває авторитет правосуддя;
– розголошення таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці
нарадчої кімнати або таємниці, яка стала
відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
– неподання або несвоєчасне подання
для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації),
зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.
Відповідно до ст. 85 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів», дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
(ВККС України) — щодо суддів місцевих та
апеляційних судів, Вища рада юстиції (ВРЮ)
— щодо суддів вищих спеціалізованих судів
та суддів Верховного Суду України.
Отже, із вищенаведеного можемо визначити основні особливості охоронних відносини, які виникають у діяльності суду: за
своєю природою є управлінськими, оскільки однією зі сторін цих відносин є суб’єкт,
наділений державновладними повноваженнями щодо іншої сторони (у нашому випадку таким суб’єктом виступає суд, який
здійснює повноваження щодо розгляду і вирішення справ); характеризуються застосуванням державного примусу, який полягає
у настанні несприятливих для особи наслідків особистого (позбавлення чи обмеження
волі), майнового (накладення штрафу, відшкодування збитків), організаційного та
іншого характеру (при цьому державний
примус може бути застосований і до самого
судді у випадку притягнення його до дисциплінарної відповідальності); моментом
42
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття, мета та
завдання охоронних адміністративно-правових відносин та на цій підставі визначено та
охарактеризовано особливості цих правовідносин у діяльності суду.

SUMMARY
The article deals with the concept, goals and
objectives of security administrative legal relations
and on this basis is defined and characterized the
features of these relations in the operation of the
court.

виникнення таких правовідносин можна
вважати початок вчинення певних юридичних дій по притягненню особи до відповідальності, а моментом припинення — повне
виконання порушником покладеного судом
обов’язку.
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за них є лише в кримінальному, адміністративному та цивільному праві. Це пояснюють тим, що норми інших галузей права не
захищені власними санкціями. У зв’язку з
цим не виникають охоронні відносини в
рамках тієї або іншої галузі права, а тому
ці галузі потребують участі санкцій інших
галузей.
Таким чином, вважається, що порушення в інших галузях права не виникають,
оскільки відсутня міра юридичної відповідальності. Дана позиція заснована на традиційному розумінні правопорушення та
юридичної відповідальності. Однак реалії
ставлять нові умови, що змушують відійти
від традиційного виокремлення чотирьох
видів юридичної відповідальності.

В процессе классификации юридической
ответственности в зависимости от отраслевой принадлежности норм необходимо учитывать, что нормы отраслей законодательства
не всегда совпадают с отраслевой структурой
права. В пределах одной отрасли права могут
существовать различные виды ответственности (дисциплинарная и материальная в трудовом праве) и, наоборот, различные отрасли
права регламентируют один вид ответственности (уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное). Исследование института административной и дисциплинарной
ответственности, выяснения его сути, места
и роли в системе административного права и
среди других отраслей права связано с необходимостью совершенствования украинского законодательства и его систематизации.

Мета даної розвідки – продемонструвати й обґрунтувати потребу виокремлення
нових видів юридичної відповідальності,
також на основі цього розглянути адміністративну й дисциплінарну відповідальність.

Ключові слова: юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відповідальність.

Постановка проблеми
Традиційно в основу поділу юридичної
відповідальності на види покладається характер правопорушення, його «зовнішня»
форма – санкція. І вид юридичної відповідальності визначається галузевою належністю охоронних відносин, які характеризують це правопорушення. При цьому
зауважимо, що за чотиричленної схеми
правопорушень до нього можуть бути віднесені цивільне й дисциплінарне правопорушення. Тобто з усіх наявних галузей
права, правопорушення й відповідальність
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

Стан дослідження
Деякі вчені, такі як І.С. Самощенко,
В.М. Хропанюк, поділяють юридичну відповідальність на чотири різновиди – кримінальну, адміністративну, цивільно-правову
та дисциплінарну. Такої ж позиції дотримується також В.В. Копєйчиков. П.Р. Стависький виокремлює кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну
відповідальність. І.М. Семякін дещо розши44
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рює перелік видів юридичної відповідальності, називаючи кримінальну, цивільноправову, адміністративну, дисциплінарну
та матеріальну . Таким є переконання і
А.Ф. Черданцева. О.Е. Лейст розрізняє два
види юридичної відповідальності: штрафну
(каральну) відповідальність і правопоновлювальну відповідальність: кожна із них
відповідає характеру правопорушення та
змістові санкцій за його скоєння. Це тільки
найбільш яскраві підходи до типізації феномена юридичної відповідальності.

залежно від галузі права не збігається з галузевою структурою права з тієї причини,
що видів юридичної відповідальності на
практиці менше, ніж галузей права і за порушення норм різноманітних галузей права може застосовуватися відповідальність
того самого виду. Галузева класифікація не
пояснює, чому в межах однієї галузі права
можуть існувати різноманітні види відповідальності (дисциплінарна й матеріальна
в трудовому праві) і, навпаки, різні галузі права регламентують один вид відповідальності (кримінальне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове). Необхідною
є більш розширена класифікація видів відповідальності, заснованої на її типових характеристиках у низці галузей [4, с. 32].
Проф. П.М. Рабінович вважає, що можлива така класифікація юридичної відповідальності: процесуальна, дисциплінарна,
міжнародна та конституційна [5, с. 236].
З цього приводу необхідно зауважити,
що в юридичній літературі ідуть серйозні
суперечки з приводу виокремлення процесуальної відповідальності, деякі вчені зазначають, що норми процесуального права, які
регламентують правоохоронний процес,
здійснюваний у правозастосовчій формі
спеціально уповноваженими органами [6,
с. 330–331], так як норми як матеріального,
так і процесуального права забезпечуються
засобами процесуальної відповідальності.
У сучасній юридичній науці термін «процесуальна відповідальність» є збірним поняттям. Як вид юридичної відповідальності
він визначається особливостями предмету
і методу правового регулювання та розподілом відповідальності на види Єдиної
процесуальної відповідальності немає й не
може бути. У сучасній науці розрізняють
такі види процесуальної відповідальності,
як кримінально-процесуальна, цивільнопроцесуальна, конституційна та адміністративна [7, с. 38]. Незважаючи на певну
дослідженність проблем процесуальної відповідальності, вона й на сьогодні є достатньо відкритою в науці. Наприклад, у теорії
кримінального процесу активно розроблялося поняття кримінально-процесуального
правопорушення, відповідальності, співвідношення засобів кримінально-процесуаль-

Виклад основних положень
Розвиток суспільних відносин та
об’єктивна необхідність у розширенні сфери правового регулювання зумовлюють появу нових видів правовідносин, а отже, й
відповідальності. Так, Р.Т. Мухаєв до вже
традиційних різновидів додає фінансову,
сімейну, процесуальну відповідальність [1,
с. 431-433], а О.Ф. Скакун вбачає можливість застосування конституційної відповідальності як результату порушення норм
конституції [2, с. 336-338].
Представлені класифікаційні види мають дискусійний характер, наприклад, за
вчинення протиправного вчинку в залежності від ступеня небезпеки, який він несе
суб’єкт(правопорушник) несе видову відповідальність (кримінальну, адміністративну,
цивільну тощо), а поняття юридичної відповідальності є загальноправовою категорією. У той же час, не можна говорити
про матеріальну відповідальність поряд з
адміністративною чи кримінальною, так
як це різні класифікаційні групи, які виокремленні за різними класифікаційними
критеріями. Відповідно слушною є позиція
Л.О. Сироватської, яка говорить про належність матеріальної та дисциплінарної
відповідальності до сфери трудового права
[3, с. 27].
У процесі класифікації юридичної відповідальності залежно від галузевої належності норм ми маємо врахувати той факт,
що мова йде про норми галузей законодавства, які не завжди збігаються з галузевою
структурою права. Так, О.Е. Лейст, зважаючи на цю обставину, вважає, що класифікація юридичної відповідальності на види
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ті процесуальних норм закріплені засоби
відновлення законності, порушеної протиправними діями учасників юридичного
процесу. Заходи, пов’язані з безпосереднім
впливом на правопорушника, також трапляються, але рідше;
– процесуальна відповідальність має
специфічні цілі свого впливу. Для відповідальності у сфері матеріального права метою є виправлення й перевиховання особи,
що скоїла правопорушення, недопущення
інших правопорушень як нею, так і іншими особами. Для відповідальності у сфері
процесуального права конкретною метою
є припинення процесуального правопорушення й забезпечення нормального порядку судочинства;
– процесуальна відповідальність реалізується не лише в ході застосування
примусових засобів внаслідок порушення процесуального обов’язку. Найчастіше
вона реалізується в правомірній поведінці
суб’єктів процесуальних відносин, що відображається в неухильному дотриманні
процесуальних норм;
– незважаючи на реальне існування
процесуальної відповідальності та наявні
наукові розробки, дотепер відсутня її законодавча регламентація. Зокрема, галузеве
законодавство не передбачає визначення
процесуального правопорушення та відповідальності. Ця обставина зменшує роль
процесуальної відповідальності як ефективного засобу впливу на правопорушників процесуальних норм. Її існування
покликане забезпечувати нормальне здійснення юридичного процесу шляхом стимулювання належного виконання вимог
закону. Тому потреба в правовій регламентації процесуальної відповідальності є очевидною [8, с. 57].
У сучасній науковій літературі визнано ще один вид юридичної відповідальності – конституційної (державно-примусової).
Цю проблему опрацьовували В.Ф. Погорілко, Л.Р. Наливайко, Ю.П. Єрьоменко, Т.Д.
Зражевська, Н.М. Колосова, С.А. Авакян,
В.Я. Бойцов, Ф.М. Рудинський, Д.Т. Шон
та інші. Незважаючи на певну дослідженність конституційної відповідальності, в цій
сфері залишилося чимало спірних питань.-

ної відповідальності та примусових заходів
у кримінальному процесі і т. д. Доводиться,
що кримінально-процесуальна відповідальність – це неминучий наслідок скоєного
процесуального правопорушення. Її підставою є процесуальне правопорушення –
винна, протиправна дія або бездіяльність,
що заподіює шкоду кримінальному процесові.
Резюмуючи вищевикладене, необхідно
зазначити, що ознаки кримінально-процесуальної відповідальності загалом характерні й для інших видів процесуальної
відповідальності. Тому при вивченні процесуальної відповідальності необхідно керуватися наступними міркуваннями:
– процесуальна відповідальність, як
один із видів юридичної відповідальності,
має всі її властивості. Проте, специфіка відносин, у яких вона виявляється, зумовлює
властивості, що надають їй визначеної особливості;
– процесуальна відповідальність засновується на нормах процесуального права,
що містять міру відповідальності, передбачену санкцією в разі порушення правового обов’язку, передбаченого у диспозиції.
Тобто вона здійснюється чітко в рамках закону;
– процесуальна відповідальність настає в результаті скоєння процесуального
правопорушення, що відображається у свідомому невиконанні або порушенні процесуальних обов’язків учасниками кримінального, адміністративного, цивільного та
конституційного судочинства;
– процесуальна відповідальність виникає в рамках процесуальних правовідносин. Вона виникає між учасниками юридичного процесу: особою, яка порушила
процесуальну норму, і державним органом, що на неї може покласти відповідальність. Таким чином, дане правовідношення
має державно-владний характер, оскільки
зобов’язує правопорушника вчинити визначені дії, щоб відновити законність, або
позбавляє його якихось прав, погіршуючи
його становище;
– особливістю процесуальної відповідальності є те, що її засоби мають переважно поновлювальний характер. У більшосÏðàâî.ua ¹ 1, 2014
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А саме: традиційно підставою настання
будь-якого виду юридичної відповідальності вважається скоєння правопорушення. Підставою конституційної відповідальності є дія або бездіяльність, що заподіяла
або могла заподіяти шкоду праву, незалежно від порушення Конституції або інших норм. Підстави конституційної відповідальності мають загальний характер
і є не конкретизованими. Так, затримка,
несвоєчасне прийняття рішень або прийняття рішень, які не суперечать закону,
але є неефективними, спроможні заподіяти
величезної шкоди державі, населенню. Неминуче має випливати санкція – вотум недовіри або звільнення від займаної посади
особливо відповідальних осіб [9, с. 35–37].
Проф. М.М. Колосова дотримується
іншої позиції. Відсутність конкретних підстав притягнення до конституційної відповідальності свідчить або про прогалину
в конституційному законодавстві, або про
те, що тут наявна відповідальність, яка має
ознаки юридичної [10, с. 86, 88]. На нашу
думку, не можна забувати, що конституційна відповідальність настає за порушення
правових норм, без чого неможливий примусовий вплив, реалізація санкції юридичної норми.
Специфіка конституційної відповідальності зумовлена тими відносинами, в яких
вона виникає. Ці відносини являють собою різновид політичних, що виникають
у зв’язку зі здійсненням державної влади.
Конституційна відповідальність має яскраво виражений політичний характер, оскільки спрямована на охорону державно-правових інтересів. Закріплені в Конституції
та інших правових актах форма правління,
державний устрій, політичний режим, поза
сумнівом, належать не лише до правової
сфери, а й до політичної.
Конституційна відповідальність взаємодіє з політичною. Цей взаємозв’язок
виявляється у підставах виникнення, несприятливих наслідках, суб’єктах відповідальності.
Основним призначенням конституційної відповідальності є виконання певних
дій і вчинення поведінки в межах конституційних норм з метою забезпечення консти-

туційного правопорядку. У зв’язку з цим на
перший план виступає позитивний аспект
конституційної відповідальності, що відображається в обов’язку, покладеному на
всіх суб’єктів державно-правових відносин.
У випадках невідповідності поведінки суб’єктів державно-правових відносин конституційним нормам вступає в дію
ретроспективний аспект конституційної
відповідальності, що відображається в застосуванні засобів конституційної відповідальності до правопорушника.
Жодна галузь неможлива без відповідальності за порушення її норм. Міжнародне право, не зважаючи на відсутність
кодифікації норм про міжнародно-правову відповідальність, передбачає юридичні
умови її виникнення, види, форми та обсяг.
Проф. М.О. Ушаков доводить, що міжнародна відповідальність – це застосування
санкції у випадку міжнародного правопорушення [11, с. 19].
Проф. А.І. Дмитрієв зазначає про те, що
в науці міжнародного права під міжнародно-правовою відповідальністю розуміють
негативні юридичні наслідки, які настають
для суб’єкта міжнародного права в результаті порушення ним міжнародно-правового
зобов’язання. Однак у широкому плані під
міжнародно-правовою
відповідальністю
слід розуміти негативні юридичні наслідки, що настають для суб’єкта міжнародного права внаслідок порушення ним міжнародного правопорядку як цілісної системи
правових відносин. Він же вказує й на те,
що у наш час суб’єктами міжнародного права поряд із державою можуть бути народи і
нації, які ведуть боротьбу за своє визволення та міжурядові організації [12, с. 280].
У теорії міжнародного права склалося розуміння абсолютної відповідальності,
підставою якої є не вольові акти, а події,
так чи інакше пов’язані з правомірною поведінкою суб’єкта, але об’єктивно не залежать від його волі й спричиняють збитки,
які підлягають відшкодуванню [13, с. 37–
38].
Система міжнародного права знає два
види відповідальності – політичну і матеріальну [14, с. 399]. Але в науковій літературі
з міжнародного права згадується ще й мо47
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ральна відповідальність [14, с. 113]. Проте більшість авторів вважає, що моральна
відповідальність за суттю є відповідальністю політичною, а вираз «моральна відповідальність» може тлумачитися як відповідальність не правова, а така, що випливає
з моралі, яка набула міжнародного характеру.
Аналіз процесуальної, міжнародної
та конституційної відповідальності надає
можливість зробити висновки про те що:
– процесуальна, міжнародна та конституційна відповідальність є самостійними
видами юридичної відповідальності. Вони
здійснюються в рамках загальних охоронних і конкретних правовідносин;
– засоби процесуальної і конституційної відповідальності більшою мірою мають
поновлювальний характер. Для них основною метою є припинення правопорушень
і забезпечення нормального функціонування суспільних відносин.
Підводячи
висновок
викладеному,
необхідно зазначити, що залежно від галузевої належності в системі юридичної
відповідальності поряд з іншими (конституційною, цивільно-правовою, кримінальною тощо) виокремлюють адміністративну
та дисциплінарну відповідальність. Зупинимо на них свою увагу.
В адміністративному законодавстві поняття адміністративної відповідальності стає поширеним лише з середини 60-х
років [15, с. 12]. Зокрема, у період 60-80-х
років вивчення інституту адміністративної
відповідальності стає одним з головних напрямків в адміністративно-правових дослідженнях, що дало змогу таким вченим
-адміністративістам, як Д.М. Бахрах, І.О. Галаган, І.І. Веремеєнко, Б.М. Лазарєв, А.Є.
Луньов, Н.Г. Салищева, М.С. Студенікіна,
Л.Л. Попов, А.П. Шергін та іншим провести величезну роботу з розробки проблеми
адміністративної відповідальності та підготувати теоретичну базу для розробки Основ
законодавства Союзу РСР (1980 р.) про адміністративні правопорушення і відповідних
кодексів союзних республік (1984-1985 рр.).
Однак, ні Основи, ні кодекси, у тому числі
Кодекс України про адміністративні правопорушення, не закріпили поняття адмініÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

стративної відповідальності у вигляді визначення (дефініції), хоча використовували
його, узявши за основу дві ключові ознаки:
адміністративне правопорушення та адміністративне стягнення.
Не поглиблюючись у зміст та не викладаючи різні підходи щодо дефініції поняття
адміністративної відповідальності (більш
глибокий аналіз якого ми здійснимо нижче), зауважимо, що узагальнено під адміністративною відповідальністю розуміється
специфічна форма реагування держави в
особі її компетентних органів на вчинення адміністративних проступків, згідно з
якою особи, що скоїли ці проступки, повинні відповісти перед уповноваженими публічними органами за свої неправомірні дії
і понести за це адміністративні стягнення
в установлених законом формах і порядку.
Характерною рисою адміністративної
відповідальності є те, що її підставою є адміністративне правопорушення (проступок). Адміністративним правопорушенням
(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або
громадський порядок, власність, права і
свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством
передбачено адміністративну відповідальність (ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Діяння визнається адміністративним
правопорушенням за наявності таких
ознак, як суспільна небезпека, шкідливість,
дія (бездіяльність), протиправність, винність, адміністративна караність, об’єкт
посягання.
Як і при кримінальній відповідальності, при адміністративній відповідальності
обов’язковим є наявність складу правопорушення, елементами якого також є об’єкт,
об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна
сторона.
Суб’єктами адміністративних правопорушень відповідно до ст. 12 КУпАП України
можуть бути осудні (деліктоздатні) фізичні
та юридичні особи, що скоїли ті чи інші правопорушення. Фізичні особи в такій якості –
це осудні особи, що досягли на момент вчинення проступку 16-річного віку.
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ними правилами дисциплінарної відповідальності враховувати особливі вимоги
дисципліни до них, встановлення специфіки їх дисциплінарної відповідальності.
Щодо віку, з якого може наставати дисциплінарна відповідальність, то слід враховувати, що суб’єктом адміністративного
права є особи, які досягли шістнадцятирічного віку, а суб’єктом трудового права,
в окремих випадках, є особи, що досягли
чотирнадцятирічного віку (ст. 188 Кодексу
законів про працю [16]).
Так, ст. 139 Кодексу законів про працю
в Україні визначає обов’язки працівників
додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна
власника, і при цьому не встановлюється
будь-яких виключень стосовно віку працівника. Ст. 140 Кодексу законів про працю в
Україні вказує на такі способи забезпечення трудової дисципліни, як метод переконання, виховання та ін.
За порушення трудової дисципліни настає відповідальність, за якою слідує накладення на працівника одного з таких стягнень (ст. 147 Кодексу законів про працю в
Україні): догана; звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисциплінарну відповідальність
можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні
стягнення.
Глава IX Кодексу законів про працю в
Україні регулює відносини між працівником та власником також з приводу матеріальної відповідальності, заподіяної підприємству, установі, організації. Вказується на
такі види матеріальної відповідальності, як
обмежена та повна. Віковий ценз працівника у 18 років встановлюється у випадку
укладення договору про повну матеріальну
відповідальність. Вікових меж щодо обмеженої матеріальної відповідальності дана
глава кодексу не містить.

Адміністративні стягнення є останньою
ланкою в системі заходів адміністративного
примусу, мірою відповідальності і застосовуються з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.
Адміністративні стягнення поєднують у
собі елементи репресивного (карального),
виховного та запобіжного характеру.
Конкретні види адміністративних стягнень передбачені ст. 24 КУпАП України.
Вони поділяються на основні та додаткові.
Основні адміністративні стягнення: попередження; штраф; позбавлення спеціального права; виправні роботи; громадські роботи; адміністративний арешт.
Додаткові адміністративні стягнення:
оплатне вилучення або конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного
проступку.
Під дисциплінарною відповідальністю
розуміють винне порушення трудової дисципліни і службових обов’язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діяннях,
так і у бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності.
Законодавством закріплено такі види
дисциплінарної відповідальності:
1) у порядку, встановленому законами
України;
2) у порядку, встановленому Кодексом
законів про працю;
3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і
службовців;
4) на підставі дисциплінарних статутів
та спеціальних положень, чинних у низці
галузей управління і деяких сферах державної діяльності.
Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, сутність
якого полягає у невиконанні або неналежному виконанні особою покладених на неї
трудових або службових обов’язків.
Стосовно більшості працівників дисциплінарна відповідальність передбачена
нормами трудового і адміністративного
права, а щодо деяких категорій осіб (наприклад, військовослужбовців) – повністю
нормами адміністративного права, що пояснюється необхідністю поряд із загаль-

Висновки
Треба відзначити, що на сучасному етапі розвитку української державності дослідження інституту адміністративної та дисциплінарної відповідальності, з’ясування
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АНОТАЦІЯ
У процесі класифікації юридичної відповідальності залежно від галузевої належності
норм необхідно враховувати, що норми галузей
законодавства не завжди співпадають з галузевою структурою права. У межах однієї галузі
права можуть існувати різноманітні види відповідальності (дисциплінарна й матеріальна
в трудовому праві) і, навпаки, різні галузі права регламентують один вид відповідальності
(кримінальне, кримінально-процесуальне, кримінально - виконавче). Дослідження інституту адміністративної та дисциплінарної відповідальності, з’ясування його суті, місця та ролі
в системі адміністративного права та серед
інших галузей права, пов’язане з необхідністю
вдосконалення українського законодавства та
його систематизацією.

SUMMARY
In the process of classification of legal liability,
depending on the branches implement norms, it
should be taken into account that branches norms
of legislation not always coincide with the branch
structure of the law. Within one branch of law there
can be different types of liability (disciplinary and
material in labour law) and, conversely, different
branches of law regulate one kind of liability
(criminal, criminal – procedural, corrective –
labor). Research of the institute of administrative
and disciplinary liability, clarifying its essence, the
place and role in the system of administrative law,
and among other branches of law, is related to the
necessity of improving the Ukrainian legislation
and its systematization.
людини: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01
/ Басін Кирило Володимирович; Інститут
держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України. К., 2006. 214 арк.
9. Шибаева Е.И., Поточный М.А.
Правовые
вопросы
деятельности
и
структуры международных отношений.
– М.: Международные отношения, 1998. –
312 с.
10. Колосова Н.М. Конституционная
ответственность – самостоятельный вид
юридической ответственности // Государство и право. – 1997. – № 2. – С. 86–88.
11. Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. – М.:
Юрид. лит., 1983. – 2ф53 с.
12. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне
право. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.
13. Василенко Л.В. Відповідальність
держави за міжнародні правопорушення. –
К.: Вища школа, 1979. – 267 с.
14. Международное право: Учебник /
Отв. ред. Ю.М. Колосов. – М.: Междунар.
отношения, 1993. – 621 с.
15. Бельський К.С. Административная
ответственность: генезис, основные признаки, структура. // Государство и право. –
1999. – № 12. – С. 12–20.
16. Кодекс законів про працю від 10
грудня 1971 № 322-VIII» // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.
rada.gov.ua/.

його суті, місця та ролі як в системі адміністративного права, так і серед інших галузей права, а також у системі юридичної
відповідальності набуває особливого значення, оскільки це пов’язано з необхідністю удосконалення українського законодавства, у тому числі з його систематизацією.
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DEVELOPMENT PRIORITIES OF INFORMATION
SUPPORT OF PROSECUTING AUTHORITIES
OF UKRAINE

LUSHER Vadim Viktorovich - PHD Fellow in Administrative Law at Volodymir
Velykiy Institute of Law of Interregional Academy of Personnel Management
bal G., Tsyvin M. and others. Scholars are
united concerning the fact that level of informatization of state authorities doesn’t meet
the needs of rapid growth of the information
society. It could be referred to the conditions
of informatization of prosecuting authorities
of Ukraine, that, in its turn, leads to reforming of information system of the mentioned
law inforcement agency and scientific research in the field.
That’s way the aim of this article is ascertainment of development priorities of information support of prosecuting authorities of
Ukraine. Proceeding from this, the author
seeks to identify problems in the field of information support of prosecuting authorities
of Ukraine and to suggest efficient ways for
its improvement.

In the article development priorities of information support of prosecuting authorities of
Ukraine are stated on the basis of analysis of existing problems in the field of information support of
law enforcement agencies.
Key words: information, information support, law
enforcement agencies, prosecuting authorities

Problem definition
Reforming of prosecuting authorities
of Ukraine and efficient work of prosecutorial and investigative staff require constant
adjustment and improvement of the information system of prosecuting authorities of
Ukraine, that’s why it is necessary to implement a range of diverse activities. Significant technical, financial and organizational
improvement of information system of prosecuting authorities of Ukraine functionning
aims at creating high-tech information support of prosecutorial and investigative staff.
The above-mentioned implies the need to
adopt and implement a strategy, a program
in the field of information support of the
prosecuting authorities of Ukraine.

Main text
Information support of law inforcement
agencies is essentially creating optimal conditions to meet the needs of IT resources,
necessary to perform law enforcement tasks
through the use of complex methods, systems
and means of obtaining, collecting, processing, storage, transmission and use of these
resources. The role of information support
of law enforcement agencies is determined,
firstly, by the need to operate information resources for decision-making at the national
and local level; secondly, by the need of law
enforcement agencies in development and
improvement of their activities; thirdly, by
claims for access to public information ad-

Analysis of recent research in which
ways of the problem solution are being
introduced
National legal literature often raises the
issue of importance of information field as a
factor of managerial activity improvement,
particularly in the works of Aristov I., Biryukov B., Komisarov A., Kalyuzhniy R., Lukyanchikov Y., Matviyenko O., Frolov O., Tsym51
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ministrated by law enforcement agencies;
and, fourthly, by needs related to personnel, financial, economic, commercial and
other types of daily support of law enforcement agencies. Thus, information support of
law enforcement agencies aims at providing
high-tech work of above-mentioned agencies in general and each worker particularly,
feedback between them and society for compatible solve of existing problems in law enforcement field, and also informing society
on peculiarities of law enforcement work, increasing public respect for it [1, с.17].
Efficient work of prosecuting authorities
of Ukraine requires extremely large amounts
of information which characterizes the external and internal environment of prosecution.
Conditions of well organized information
support of prosecuting agencies is full, daily
and reliable information on the state of law
and order in the country, that comes to the
headship of General Prosecutor of Ukraine,
heads of prosecuting authorities at lower levels, prosecutorial and investigative staff. Late
and incomplete organization of information
flows in the prosecuting authorities leads to
errors and violations of legality, causes low
efficiency of prosecution which is inherently
aimed at strengthening the rule of law and
protection against illegal encroachments.
Towards improving information support
of the prosecuting authorities of Ukraine
there is a number of problems necessary to be
resolved among which the following should
be outlined: insufficient material and technical provision of prosecuting authorities (lack
of computers); imperfection of organizational
and legal framework regarding procedures
of usage of their own information resources
and prosecutorial and investigative staff procedures concerning information; neccesity of
sectoral information safety system improvement.
We would like to draw attention to the issue of staffing information departments by
competent professionals. It should be noted
that sectoral work peculiarities of the prosecuting authorities of Ukraine constantly requires introduction of modern scientific and
technological means and more attention to
the staffing.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

And how K.Byelyakov points out, it causes
wider practice of engagement of professionals
with technical education than in allied areas
of law. At the same time there is a mutual misunderstanding due to significant differences
of means and methods of the humanities and
the natural sciences, system of training, and
as a result - difference in professional thinking. Moreover, this situation is aggravated by
the «dominant» role of lawyers referring to
their conservatism. At first glance, the way
out of the situation lies in retraining «techies»
– they should get legal training and appropriate education. However, K.Byelyakov admits
that he doesn’t know any cases of lawyers’
training in technical university [2, с. 28].
It is clear that prosecutorial and investigative officers in the process of solving technical problems arising in matters of sectoral
informatization should raise their level, combining their expertise in law with knowledge
and skills of relevant professionals, and in
more complex cases, use consultant services.
Another problem, which we would like
to focus on is imperfect organizational and
legal foundations of information support of
the prosecuting authorities. In this regard,
we would like to bring opinions of R. Kalyuzhniy, A.Marushak and O.Petrov on ways of
improvement organizational and legal foundations of information support of the law enforcement agencies. To our mind, suggested
by these scholars ways of improvement organizational and legal foundations of information support of the law enforcement agencies
are absolutely appropriate for the proper
information support of the prosecuting authorities of Ukraine. Thus, above-mentioned
scholars suggest the following ways of improvement of information support of law enforcement agencies of Ukraine:
- establishing a list of information, usage
and rapid exchange of which can contribute
to the timely execution of tasks by law enforcement agencies;
– establishing a statutory procedure for
obtaining information on the request of a law
enforcement agency;
– establishing an exchange of information
procedure between law enforcement agencies
and other government agencies, including in52
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formation contained in the central, regional
and other data banks of investigative operations, operational help and other purposes,
and also required for the disclosure and investigation of crimes, criminals wanted, etc.;
– establishing procedures and conditions
of proactive mutual informing by law enforcement agencies on identified causes and
conditions that contribute to crime and other
offenses, and about cases of preparation or
commission of crimes, inquiry or investigation of which are assigned to the authority to
which they are reported;
– determing the order of exchange of information on practices implementing regulations for Law Enforcement and problems
that while arise and suggestions and recommendations for their resolution [3].
The effectiveness of information support
of the prosecuting authorities of Ukraine,
its effectiveness in providing management
processes of the prosecuting authorities of
Ukraine at the territorial level largely depends on the information flows order, its size
and quality, and in-time transmission through
the whole management system at all levels.
That’s why, in our opinion, special attention should be attracted to the territorial
level (prosecuting authorities of regional and
local levels), which is, as a rule, mistreated in
terms of quality of information support, although the importance of information, which
is formed at the territorial level, must not
be ignored: it forms the basis of all information support of the prosecuting authorities of
Ukraine.
Analysis of real conditions of work of regional prosecuting authorities concerning
information support helps to identify tasks
achievement of which, in our opinion, will be
essential for increasing the efficiency of information support.
The first task is to determine the information needs of regional prosecuting authorities and their territorial units and prosecutorial and investigative staff. The solution of
this problem is possible by outlining specific
real information needs of each prosecuting
and investigating officer with their further
mapping in functional responsibilities of the
staff. This will create information system of

particular territorial units of the regional
prosecuting authorities which is not oriented
to structuring of information ties between
units of the prosecuting authorities, but to
the needs of operational access to information of each prosecuting and investigating officer while performing his duties.
The second task is to build on the level of
the specialized functional units of prosecuting authorities so-called unified «information
centers» for the collection, storage, processing, distribution of information between employees, its recording and analysis. In our
opinion, it will permit the guidance to control
more effectively processing and use of information, to coordinate its flows.
Thirdly, the extension of mathematical
methods of information processing in the
prosecuting authorities and training in these
methods of prosecutorial and investigative
staff. Using computer technologies, information systems reveals fundamentally new possibilities for efficient processing, analysis and
storage of large amounts of information what
allows to maintain sufficient amounts of information about the state of law and order in
the country. Therefore, the prosecuting authorities of Ukraine need to create and use
specialized software application which will
handle and store information, provide online
access to its respective employees.
Concluion
Thus, scientific approach to improving information support of the prosecuting
authorities of Ukraine turns out to be the
real foundation of effective implementation
of tasks faced by prosecuting authorities of
Ukraine. In modern conditions, we believe
that the realization of above-mentioned ways
of improving information support will enable
the timely acquiring of complete, accurate information in a systematic form, suitable for
use by prosecutorial and investigative staff;
promote effective interaction of all units of
the prosecuting authorities of Ukraine, and
also interaction between prosecuting authorities of Ukraine and other law enforcement
agencies and state authorities; effective protection of information against unauthorized
access.
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АНОТАЦІЯ
У статті на підставі аналізу існуючих
проблем у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів обґрунтовуються
пріоритетні напрями розвитку інформаційного забезпечення органів прокуратури України.

SUMMARY
In the article on the basis of analysis of existent
problems in the field of dataware of law enforcement
authorities priority directions of development of
dataware of organs of office of public prosecutor of
Ukraine are grounded.
Правове, нормативне та метрологічне
забезпечення системи захисту інформації
в Україні. – вип.3, 2001.- С.27-30.
3. Калюжний Р.А., Марущак А.І.,
Петров О.Г. Формування організаційноправових
основ
інформаційного
забезпечення правоохоронних органів
України [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : // http. irbis-nbuv.gov.ua
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²íñòèòóòó ïðàâà ³ì. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî ÌÀÓÏ
Аналіз сучасних досліджень у вказаній
царині
Окремим організаційно-правовим аспектам проблеми кадрового забезпечення правоохоронної діяльності, в тому числі в системі органів прокуратури присвячені роботи
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
О.Авер’янова, М.Ануфрієва, О.Бандурки,
В. Барко, М. Бурбики, В. Венедиктова,
В. Дерев’янко, В. Долежана, Л. Давиденка,
М. Косюти, О. Кобця, М. Мичка, А. Москаленка, О. Михайленка, І. Озерського, Є. Поповича, В. Пшонки, Я. Радзивидла, М. Руденка, О. Смірнова, Г. Середи, В. Сухоноса
та інших, проте нинішній стан кадрового
менеджменту в органах прокуратури та загальний процес реформування системи прокуратури вимагають нових підходів до вирішення як давно назрілих, так і нещодавно
виниклих проблем.

В статье рассмотрены основные критерии и требования к кадрам при их подборе
и расстановке в органах прокуратуры. Дана
оценка некоторым нормативно-правовым актам, как действующим, так и тем, которые
находятся в процессе рассмотрения, в контексте их влияния на процесс отбора и расстановки кадров.
Ключові слова: кадри органів прокуратури, добір,
критерії відбору, вимоги до кандидатів, професійна
орієнтація, кадрова політика.

Постановка проблеми
Здійснення прокуратурою своєї діяльності, спрямованої на утвердження
верховенства права, захист прав і свобод
громадян та інтересів держави, суттєвою
мірою залежить від ефективності кадрової політики, від рівня професіоналізму,
особистих і ділових якостей працівників
прокуратури на всіх її рівнях. Добір, підготовка, призначення на посаду, атестація
кадрів – всі ці етапи є надзвичайно важливими і вимагають наукового підходу, але
саме добір персоналу є початковим і найбільш відповідальним етапом будь-якої
кадрової роботи. У процесі підготовки,
призначень на посаду та інших дій, керівництву доводиться мати справу з персоналом, який уже був підібраний за певними
критеріями, і від успішності цього відбору
залежить подальша ефективність праці фахівців, окремих підрозділів і системи прокуратури в цілому.

Виклад основного матеріалу
Добір персоналу має відповідати вимогам діяльності в особливих умовах, враховувати специфіку реалізації прокурорських
функцій. Слабким місцем у цій царині залишаються суб’єктивізм та необгрунтованість
у прийнятті рішень щодо прийому кандидатів на службу в органи прокуратури. Як свідчить практика, висновки психологів органів
прокуратури мають переважно виключно
умовно-рекомендаційний характер для працівників кадрових підрозділів, а тим більш
– для керівників, котрі наділені правом
ухвалення кадрових рішень. Водночас, як
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науковці, так і практики акцентують увагу на
важливості усунення суб’єктивізму, реалізації адекватного, справедливого оцінювання,
як наріжних каменів побудови кадрової політики. Так, на думку М.Д. Виноградського
та С.В. Беляєвої, «відбір – це демократична,
звільнена від суб’єктивізму конкурсна процедура, яка передбачає об’єктивне та всебічне вивчення індивідуальних якостей кожного претендента на посаду і відбір кращих з
них» [1, с.182]. Як зазначає В.Загородній,
«забезпечення правильного добору, розстановки, професійної підготовки та виховання
кадрів мають розглядатися як ефективний
засіб успішного виконання покладених на
органи прокуратури завдань щодо утвердження права, зміцнення законності, захисту прав і свобод громадян та інтересів
держави» [2, с.38]. Враховуючи, що робота
в органах прокуратури вимагає від фахівця специфічних якостей, вважаю влучним
визначення В.Бодрова, за яким «професійний відбір – це з’ясування ступеня придатності людини для певного виду діяльності
на підставі співставлення її індивідуальних
особливостей з вимогами професій, а також
можливість вирішення завдань розподілу
спеціалістів, комплектування навчальних та
професійних груп, добір спеціаліста для групи, що функціонує [3, с.4].
Враховуючи вищенаведене, необхідно
перш за все окреслити основні критерії відбору кандидатів на навчання (службу) до органів прокуратури. Ними є:
• професійні критерії (освіта та досвід):
• фізичні критерії (фізична природа
кандидата);
• соціально-психологічні критерії (позначають вимоги до «міжлюдської поведінки» і соціальної взаємодії на робочому місці і
в сім’ї, вік).
Формуючи профіль придатності або «ідеальний портрет» передбачуваного працівника, критерії відбору дають початок селективному процесу. Щоб правильно визначити
критерії відбору, слід ясно сформулювати
якості службовця, необхідні для ефективної
діяльності в органах прокуратури.
Загальні вимоги для вступу на службу до
органів прокуратури закріплені у ст. 46 ЗаÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

кону “Про прокуратуру” [4]. Оскільки служба в органах прокуратури є одним із видів
державної служби, то на прокурорів та слідчих прокуратури розповсюджуються і окремі положення Закону “Про державну службу
в Україні” [5]. Відповідно до цих нормативних актів, прокурорами та слідчими можуть
бути особи, які мають вищу юридичну освіту
та відповідні ділові і моральні якості. Наявність освіти у кандидата на відповідну посаду підтверджується відповідним дипломом
встановленої форми. До ділових якостей, зокрема, відносяться підготовленість до професійної діяльності кандидата відповідно до
державних освітніх стандартів вищої юридичної освіти і, крім того, наявність знань,
вмінь, професійних якостей, необхідних для
успішного виконання посадових обов’язків
у системі прокуратури.
При призначенні на різні оперативні посади в органах прокуратури важливе значення мають також моральні якості та психологічні властивості особистості, до яких,
зокрема, відносяться: відповідний рівень
культури, виховання, правосвідомості, громадянської відповідальності; чесність, скромність, інтелект, об’єктивність, неупередженість, аналітичні здібності тощо [6, с. 32].
Відбір має бути реалізований таким чином, щоб своїм інструментарієм якомога
повніше охарактеризувати особу кандидата
через призму всіх перелічених якостей. У п.2.6. «Положення про порядок стажування в органах прокуратури України» визначено такі форми відбору в органи прокуратури України: спеціальна перевірка;
перевірка знань у формі професійного тестування; психологічне тестування; вивчення ділових і моральних якостей за характеризуючими даними ВУЗів, результатами
психологічного дослідження, а також висновками прокурорів за підсумками переддипломної практики; співбесіди у кадрових
та інших структурних підрозділах прокуратури; обговорення на засіданні комісії. Метою застосування перелічених форм відбору
є попереднє з’ясування придатності претендента до прокурорської діяльності [7].
У сучасних умовах рівень ефективності
добору кадрів на службу в органи прокуратури багато в чому залежить від організації
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сприятиме збільшенню попиту на правовий
фах в цілому і прокурорський напрям зокрема, зростанню кількості бажаючих вступити
на навчання, стажування, службу до органів
прокуратури, що, в свою чергу, дасть змогу проводити відбір серед більшої кількості
претендентів.
Окремої уваги заслуговують положення, щодо визначення вимог при доборі
кадрів до органів прокуратури, висвітлені
проектом Закону України «Про прокуратуру» (прийнятого за основу 08.11.2013)
[9]. Даний законопроект було розроблено з урахуванням досвіду функціонування
прокуратури в європейських державах,
стандартів Ради Європи, а також висновків та рекомендацій, які надавалися Венеціанською Комісією щодо законопроектів про реформування прокуратури
України (CDL-AD (2006)029 від 17 жовтня
2006 року, CDL-AD (2009)048 від 27 жовтня
2009 року, CDL-AD (2012)019 від 15 жовтня
2012 року). Законопроект був проаналізований Венеціанською Комісією (Висновок
CDL-AD (2013)025 від 14 жовтня 2013 р.),
яка зазначила, що «його положення є прогресивними порівняно з попередніми пропозиціями змін законодавства, закладають
міцну основу для функціонування органів
прокуратури відповідно до європейських
стандартів та є хорошою базою для завершення реформи прокуратури в нашій державі» (пункти 193, 196 Висновку) [10]. Звісно ж, не всі запропоновані в ньому зміни
є однозначно позитивними, однак раціональних пропозицій міститься чимало. Так,
вупроекті закону передбачається корекція
вимог до претендентів на посаду прокурора місцевої прокуратури, зокрема зміна
норм стажу роботи в галузі права (в проекті
закону – не менше двох років для претендентів на посаду прокурорів місцевої прокуратури, трьох років для регіональної та 5
– для Генеральної прокуратури України), а
замість стажування в органах прокуратури
протягом одного року (для кандидатів без
відповідного досвіду практичної роботи),
як це передбачено чинним законом, пропонується запровадити спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури
України протягом шести місяців. Значну

правильної профорієнтаційної перевірки.
Адже професійна орієнтація, як діяльність,
направлена на сприяння вибору професії,
котра найбільш повно відповідає бажанням
та здібностям особи і водночас – потребам
організації, дозволяє також ознайомлювати широкі верстви населення з особливостями професійної діяльності, можливістю
здобуття відповідного фаху та характером
і специфікою майбутньої праці чи служби.
Таким чином, до навчання і стажування з
перспективою подальшої роботи в органах прокуратури можна залучати людей,
найбільш схильних і придатних до такого
роду діяльності. Як зауважує з цього приводу А.П. Москаленко, окрім фізичного і
психічного здоров’я, кандидат на навчання
повинен мати: адекватне уявлення про професію, усвідомлювати її соціальне значення,
а також вимоги професії до особистості; стійке прагнення особисто брати участь у реалізації об’єктивно заданих цілей професії;
здібність до довільної концентрації уваги;
гарну довготривалу і оперативну пам’ять;
високий рівень розвитку вербального інтелекту та творчого мислення; достатньо високо розвинений соціальний інтелект і комунікативні якості; низький рівень тривожності;
бути високоактивним і працездатним, емоційно стійким; володіти високим моральним
контролем поведінки та самоконтролем, реалістичною самооцінкою; бути емоційно зрілим та впевненим у собі [8, с.11, 12].
Не останню роль у процесі організації
добору кадрів в органи прокуратури має
відігравати скооперована з засобами масової інформації пропагандистська робота.
Загальне поле діяльності в цьому напрямі,
звісно, значно ширше, ніж проблематика,
що розглядається в даній статті і має реалізовуватись комплексно, та заслуговує
створення окремої концепції, але навіть у
вузькому значенні «забезпечення необхідного інформаційного супроводження процесу добору кадрів до органів прокуратури»
таку діяльність складно переоцінити. Донесення до кожного випускника школи, учня
старших класів інформації про перспективи
роботи в органах прокуратури України, про
умови праці, особливості матеріально-побутового, пенсійного забезпечення, неодмінно
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в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а
також з будь-яким підприємництвом не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності» [4]. Подібне обмеження
накладає додаткові вимоги до матеріально-побутового забезпечення працівників.
Високий рівень доходів, і зокрема, гарантія
зростання доходів пропорційно стажу – це
фактор, який може мотивувати найбільш
активних, талановитих, ініціативних молодих спеціалістів обрати для себе роботу
в прокуратурі, відмовившись від майже
будь-якої іншої діяльності і присвятивши
увесь час і всі сили захисту законних прав
і свобод громадян, інтересів держави, відстоюванню високого рівня правопорядку в
нашій державі.

увагу приділено деталізації порядку добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора. Окремі статті (ст. 29 – 32)
присвячено порядку добору, проведенню
кваліфікаційного іспиту, спеціальній перевірці, спеціальній підготовці кандидата на
посаду прокурора. Водночас, Венеціанська
комісія у своєму Висновку звертає увагу на
деякі упущення, такі як: недостатня суворість визначення «стаж роботи», котре не
зводиться до стажу у сфері кримінального
правосуддя або роботи на певному рівні
(наприклад, в якості адвоката), і таким чином може бути протиставлене вимозі мати
досвід роботи в якості державного обвинувача; обмеження строку дійсності результатів кваліфікаційного іспиту терміном у
2 роки, що може мати важкі наслідки для
будь-якого успішного кандидата, для якого
не буде знайдено вакансії протягом цього
періоду; відсутність бази для визначення
успішності завершення спеціальної підготовки, в рамках конкурсів на зайняття посади прокурора (у Висновку Венеціанської
комісії також рекомендується уточнити, чи
підлягає навчання оцінці – яка, безсумнівно, буде доречною – і, якщо так, яким чином мають вирішуватися спори, що стосуються успішності) та деякі інші[10].
Враховуючи негативні моменти, переконаний, що загалом прийняття нового
Закону України «Про прокуратуру» навіть
в такій редакції сприятиме покращенню
кадрової роботи на всіх її етапах, чому не в
останню чергу сприятиме детальна пропрацьованість у ньому всіх складових кадрової
політики. Якщо ж врахувати вищенаведені
зауваження – законопроект від цього тільки
виграє.
Ще одним важливим фактором у руслі
підвищення ефективності процесу добору
кадрів до органів прокуратури є запропоновані в згаданому законопроекті поправки,
щодо норм оплати праці прокурорським
працівникам, зокрема збільшення надбавок за класний чин. Високий рівень матеріального забезпечення є запорукою високої
мотивації в будь-якій сфері діяльності, та в
органах прокуратури він набуває особливої
ваги, адже, відповідно до Закону України
«Про прокуратуру», «сумісництво служби
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

Висновки
Добір персоналу для навчання, стажування та подальшого проходження служби в
органах прокуратури є невід’ємною складовою та найвідповідальнішим етапом кадрової політики системи прокуратури. Особливо жорсткі вимоги до кандидатів зумовлені
високим рівнем відповідальності, соціальної
значущості та кредиту довіри громадян до
органів прокуратури, необхідністю забезпечувати реалізацію законодавчо закріплених функцій прокуратури якісно, своєчасно
і ефективно.
Застосування інструментів професійної
орієнтації, сучасних методик психологічного тестування, пропаганда засобами масової інформації важливості і престижності
роботи в органах прокуратури з метою залучення в конкурсний відбір найбільш талановитих представників української молоді,
врахування європейського досвіду (зокрема
пропозицій Венеціанської комісії), покращення матеріально-побутового забезпечення службовців системи прокуратури – це ті
складові, які дозволять підняти на новий
якісний рівень процес добору кадрів до органів прокуратури, і як наслідок – досягти
успіху в нелегкій справі реалізації покладених на систему прокуратури обов’язків, подолати корупцію, збудувати правову і демократичну державу.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні критерії та
вимоги до кадрів при їх доборі та розстановці в
органах прокуратури. Дана оцінка деяким нормативно-правовим актам, як чинним, так і
тим, котрі перебувають у процесі розгляду, в
контексті їх впливу на процес добору і розстановки кадрів.

SUMMARY
The article deals with the basic criteria and
requirements for training in their selection and
placement in the prosecution. The evaluation of
certain laws and regulations, as applicable, and
for those who are in the process of considering, in
the context of their impact on the process of selection
and placement.
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Статья посвящена исследованию системы
ответственности следователя. Целью работы
является исследование содержания юридической
ответственности следователя, как гарантии
выполнения им возложенных уголовных процессуальных полномочий. В содержании статьи
исследуется система и основные положения уголовного, административной, дисциплинарной
ответственности следователя. Обращается
внимание на проблемы существования процессуальной ответственности следователя.
Высказываются сомнения относительно целесообразности охраны указаний прокурора уголовно-правовыми средствами. В конце делается
вывод об иерархическом подходе к построению
структуры юридической ответственности следователя. Констатируется, что выполнение
важнейших полномочий, которые имеют непосредственное отношение к соблюдению конституционных прав и свобод граждан, обеспечивается уголовной ответственностью. Другие
виды обязанностей гарантируются системой
административной и дисциплинарной ответственности. Относительно последней разновидности ответственности обращается внимание
на универсальность механизма, который создает, с одной стороны, положительный аспект,
заключающийся в наличии положительной ее
формы существования и в поглощении всех правоотношений связанных с выполнением следователем полномочий; с другой, отрицательной
стороны, характеризуется произвольностью,
которая требует дополнительных исследований
и усовершенствования механизма применения
этого вида ответственности.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

Кримінальний процес має забезпечувати якісним, урівноваженим процесуальним
статусом всіх учасників провадження. Таке
положення стосується і слідчого, і прокурора, і судді. Кожен з цих учасників має
свою мету, функцію і місце в системі процесуальної діяльності. Їх статус має бути
ретельно визначений, збалансований, щоб
не допустити зловживання повноваженнями або погіршення якості діяльності з
боку зазначених учасників або з боку інших осіб, що володіють певними засобами
впливу. Пріоритетне місце у розглянутій
системі забезпечення існування кримінального провадження займає відповідальність
суб’єктів за вчинені кримінальні процесуальні правопорушення. В залежності від
того, до якої саме групи належить учасник
провадження, буде визначатися зміст юридичної відповідальності.
Одним із основних учасників, який першим пізнає зміст події правопорушення, є
слідчий. Немає сумніву в тому, що від його
діяльності залежить перспектива результату кримінального провадження. З огляду на таку незаперечну значущість високу
актуальність має вивчення стримуючих і
врівноважуючих факторів кримінального судочинства, що визначають діяльність
слідчого і до яких належить його юридична
відповідальність.
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1960 року таким моментом було притягнення особи як обвинуваченого. Чинний КПК
України початком такого етапу визнає процесуальну дію – повідомлення особі про
підозру. Після цієї дії особа набуває статусу
підозрюваного, до неї можуть застосовуватися різні заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі і запобіжні
заходи. Слідчий буде нести кримінальну
відповідальність у разі присутності умислу в
його діях при наявності відомостей, що вказують на невинність особи. Друга частина
зазначеної норми КК України передбачає
кримінальну відповідальність за активне
сприяння слідчого настанню відповідальності особи шляхом створення штучних доказів або іншою фальсифікацією.
Важливою гарантією для кримінальної
процесуальної діяльності є регламентація
відповідальності за примушування особи
давати показання при допиті, що передбачено ст. 373 КК України. Формою такого
незаконного примусу може бути будь-який
вплив з боку слідчого на особу, що допитується. Щодо відмежування незаконного
механізму впливу від законного на практиці існують звісні проблеми. Наприклад,
це буде стосуватися меж і предмету обману,
що буде визначати допустимість його використання і характеризуватися відсутністю
примусу до надання показань.
Величезну значущість для кримінального провадження має положення про кримінальну відповідальність за порушення
права на захист. Ст. 374 КК України передбачає настання відповідальності за недопущення чи ненадання своєчасно захисника,
а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
на захист, вчинене особою, яка провадить
дізнання, слідчим, прокурором або суддею.
Відповідно до ст. 59, ч. 2 ст. 63 та п. 6 ст. 129
Конституції України право на захист є одним з найважливіших принципів здійснення правосуддя. Для настання цього виду
відповідальності важливою буде наявність
умислу в діях слідчого. При цьому буде неважливим мотив цього правопорушення.
Подібне ставлення можна висловити щодо
злочинів, які пов’язані із порушеннями
правил застосування заходів безпеки.

У наукових дослідженнях юридичній відповідальності цього суб’єкта кримінального
провадження приділяється багато уваги. Інтерес до змісту цієї категорії знаходимо в роботах О.С. Попкової [1, с.119], С.Г. Олькова
[2, с.326], С.С. Охріменко [3, с.69], С.М. Хорьякова [4, с.55] та ін. Але комплексного дослідження системи відповідальності слідчого, як гарантії виконання ним покладених
обов’язків, не було. На підставі зазначеного
метою цієї роботи пропонуємо вважати дослідження змісту юридичної відповідальності слідчого, як гарантії виконання ним
покладених кримінальних процесуальних
повноважень.
Слідчий за кримінальні процесуальні правопорушення може нести всі види
юридичної відповідальності. Гарантуючи
виконання слідчим покладених на нього
обов’язків, держава передбачає можливість
притягнення його до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової, матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
Спираючись на значущість діяльності
слідчого у кримінальному провадженні, найважливіше і найсуворіше місце серед видів
відповідальності займає кримінально-правова. Кримінальний кодекс містить цілу главу,
яка передбачає кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя. Слідчий
може нести відповідальність за більшість з
них. Першим є положення про відповідальність за, як на нас, істотне порушення підстав застосування приводу, затримання або
домашнього арешту. Умисне їх застосування
без наявності підстав тягне за собою настання кримінальної відповідальності за ст. 371
КК України. Під час визначення можливості застосування цього виду відповідальності
увагу слід звертати на суб’єктивну сторону
правопорушення, яка може вказувати не на
наявність злочину, а на слідчу помилку.
Більше дискусій викликає положення
про настання кримінально-правових наслідків за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, що
передбачається ст. 372 КК України. Основною кваліфікуючою проблемою є визначення моменту початку притягнення до
кримінальної відповідальності. На підставі
аналізу змісту попереднього КПК України
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значає настання відповідальності за адміністративні правопорушення відповідно
до видів відповідальності, що передбачені
дисциплінарними статутами і іншими спеціальними положеннями про дисципліну.
Отже, відповідальність за статутами будуть
нести слідчі податкової міліції (ст. 354 ПКУ
[7]), слідчі органів внутрішніх справ [8],
слідчі прокуратури [9], слідчих органів безпеки України [10]. Але відповідальність за
дисциплінарним статутом буде наступати
не у всіх випадках, які містять склад адміністративного правопорушення. Стаття 15
КУпАП передбачає виключення із зазначеного правила стосовно невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої
постанови судді або подання прокурора,
ухилення від виконання законних вимог
прокурора, порушення законодавства про
державну таємницю, порушення порядку
обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави [11]. Відповідно до вказаної
норми ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. Наприклад, відповідальність має настати за
відмову слідчим в поверненні майна після
скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту на це майно.
Незважаючи на те, що стаття 15 КУпАП
містить положення про особливу дію дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну щодо осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення, це не дозволяє робити висновок про
належність таких дій до дисциплінарного
напряму відповідальності. Буде слушним
звернення уваги на зміст адміністративних
норм, які містять опис таких шкідливих
дій. Більшість адміністративних правопорушень визначено в главі 15 КУпАП, яку
присвячено діям, що посягають на встановлений порядок управління. Слідчого може
бути притягнуто до адміністративної відповідальності (що може відбуватися в межах
дисциплінарного провадження) за наступними статтями КУпАП: 185-5 (Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої
постанови судді або подання прокурора),
185-8 (Ухилення від виконання законних

Задля забезпечення виконання положень чинного КПК України Законом України №4652-VI від 13 квітня 2012 року КК
України було доповнено новою нормою,
відповідно до якої підпадає під карність
діяння, що пов’язані з невиконанням слідчим вказівок прокурора. У змісті ст. 381-1
КК України передбачена відповідальність
за умисне систематичне невиконання слідчим органом досудового розслідування законних вказівок прокурора, наданих ним
письмово в установленому КПК України
порядку, при здійсненні кримінального
провадження. Таке юридичне положення,
з одного боку, буде сприяти ефективності кримінальної процесуальної діяльності.
Але, з іншого боку, слід визнати можливе
зловживання цією відповідальністю з боку
прокурорів і суттєве обмеження процесуальної самостійності слідчого. Окрім того,
виникають сумніви щодо доцільності охорони вказівок прокурора кримінально-правовими засобами. На нашу думку, достатньо було б обмежитися дисциплінарною
або адміністративною відповідальністю.
Таким чином, виконання кримінальних процесуальних повноважень слідчого
на достатньому рівні гарантовані кримінальною відповідальністю. Законодавцем
забезпечені ті повноваження слідчого, які
направлені на реалізацію конституційних
прав і свобод громадян, що стали учасниками кримінального провадження, що визначає правильність місця положень кримінального закону в системі юридичної
відповідальності за кримінальні процесуальні правопорушення. Сумніви виникають лише стосовно кримінально-правової
охорони виконання вказівок прокурора.
Окрім кримінальної відповідальності,
значну долю серед гарантій належного виконання слідчим своїх повноважень займає
адміністративна відповідальність. Цьому
напряму приділяється мало уваги в кримінальний процесуальній науці. Більшість
учених під час розгляду адміністративної
відповідальності посилається на дисциплінарні статути, як такі, що визначають зміст
відповідальності слідчого [5, с.57; 6, с.26].
Такі висловлювання вчені роблять на підставі змісту ст. 15 КУпАП, яка прямо виÏðàâî.ua ¹ 1, 2014
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який не конкретизовано в нормах права на
належному рівні, називають довільною відповідальністю [12, с.204; 2, с.154].
Незважаючи на такі недоліки дисциплінарної відповідальності слідчого, остання має значущі переваги, що пов’язані з її
сприйняттям не лише в негативному вигляді, але й у позитивному. Кримінальна
процесуальна відповідальність у позитивному аспекті особливо важлива для забезпечення належної взаємодії слідчого з іншими підрозділами і для досягнення цілей
при розкритті злочину і розслідуванні кримінального провадження. Отже, наведене
дозволяє констатувати наявність проблеми
системи співвідношення процесуальної самостійності слідчого і службового впливу
на нього з боку керівників, які мають право
накладати дисциплінарні стягнення або заохочення.
Величезну зацікавленість викликає
кримінальна процесуальна відповідальність слідчого. Особливістю процесуального становища слідчого, як представника
держави, вчені називають те, що не тільки
він може притягувати особу до відповідальності, але й сам може бути притягнений до
відповідальності за свідоме й умисне порушення закону, допущене під час проведення слідчих дій. Держава положеннями законодавства покладає на слідчого обов’язок
своєчасно провадити всі необхідні слідчі
дії, суворо дотримуючись при цьому приписів норм КПК України. Тому, на думку
Л.В. Гаврилюк, необхідно, щоб саме норми
КПК України, поряд із нормами інших галузей права, передбачали відповідальність
слідчого за незаконні прийняті рішення по
справі [6, с.38].
Немало існує суперечок щодо змісту
кримінальної процесуальної відповідальності слідчого. Такі дискусії не є безпідставними. Дійсно, важко виділити безпосередню, особисту зацікавленість посадової
особи в результатах кримінального провадження. Єдиним зв’язком буде поєднання
деяких рішень (наприклад, скасування постанови) з настанням можливої дисциплінарної відповідальності. З цього питання
одні вчені стверджують, що скасування і
зміна незаконних та необґрунтованих рі-

вимог прокурора), 185-11 (Розголошення
відомостей про заходи безпеки щодо особи,
взятої під захист) тощо.
Дисциплінарна відповідальність слідчих настає у випадку порушення ними
правил службово-трудової поведінки, встановлених як загальними, так і спеціальними нормативно-правовими актами, а також
правилами внутрішнього трудового розпорядку. У нормативно-правових актах, які
регламентують діяльність слідчих підрозділів органів внутрішніх справ визначено,
що за неналежне виконання службових
обов’язків слідчі несуть відповідальність
у межах встановлених стягнень. Відносно
слідчих можуть застосовуватись наступні
дисциплінарні стягнення: а) зауваження;
б) догана; в) сувора догана; г) попередження про неповну посадову відповідність;ґ) пониження в посаді; д) пониження у спеціальному званні на одну ступінь; є) призупинення подання про присвоєння чергового спеціального звання на строк до 1
року; є) звільнення за службовою невідповідністю [5, с.56]. Окрім ретроспективного
виду, в рамках дисциплінарної відповідальності передбачено застосування заходів
заохочення, з яких до слідчого можуть
застосовуватися такі: дострокове зняття
дисциплінарного стягнення; оголошення
подяки; нагородження грошовою винагородою; нагородження цінним подарунком;
нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України; занесення на «Дошку пошани»; нагородження
відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України; дострокове присвоєння чергового спеціального звання; присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від
звання, передбаченого займаною штатною
посадою; нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна
зброя». Такі заохочення передбачені ст. 9
Дисциплінарного статуту ОВС [8]. Не підлягає сумніву, що вирішення питання про
дисциплінарну відповідальність засновується на суб’єктивному підході керівника
або іншої уповноваженої особи. Це її суттєво відрізняє від кримінальної або адміністративної відповідальності. У наукових
дослідженнях такий вид відповідальності,
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шень є заходами кримінальної процесуальної відповідальності [13, с.156]. Інші
дослідники висловлюють, як на нас, правильне ставлення про те, що кримінальна
процесуальна відповідальність є одним із
видів юридичної відповідальності й виражається в позбавленні правопорушника
певних прав, покладенні на нього додаткових обов’язків або в одночасному позбавленні прав і покладенні додаткових
обов’язків [14, с.101]. До цього визначення
доцільно додати вплив на особистий інтерес особи, що притягується до цього виду
відповідальності. Важко назвати відповідальністю факт зобов’язання слідчого провести декілька слідчих дій і прийняти певні
рішення. Неможливо виділити з елементів
кримінального процесуального механізму
такі, що впливають на особистий інтерес
слідчого без залучення інших видів відповідальності. Тому, викликає сумніви існування процесуальної відповідальності слідчого
взагалі.
Таким чином, на підставі викладеного
аналізу змісту юридичної відповідальності
слідчого, як гарантії виконання покладених на нього повноважень, слід визначити
ієрархічний підхід до побудови її структури. Виконання найважливіших повноважень, що мають безпосереднє відношення до дотримання конституційних прав
і свобод громадян, забезпечується кримінальною відповідальністю. Інші види
правообов’язків гарантуються системою
адміністративної і дисциплінарної відповідальності. Щодо останнього різновиду
розглядуваного юридичного явища слід
підкреслити універсальність його механізму, який створює, з одного боку, позитивний аспект, що полягає в наявності
позитивного різновиду і в поглинанні всіх
правовідносин, пов’язаних з виконанням
слідчим повноважень; з іншого негативного боку, характеризується довільністю,
яка потребує додаткових досліджень і удосконалення механізму застосування цього
виду відповідальності. Щодо подальших
робіт, важливо підкреслити необхідність
дослідження феномену кримінальної процесуальної відповідальності слідчого.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню системи відповідальності слідчого. Метою роботи
є дослідження змісту юридичної відповідальності слідчого, як гарантії виконання ним покладених кримінальних процесуальних повноважень. У змісті статті досліджується зміст
і основні положення кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності
слідчого. Звертається увага на проблеми існування процесуальної відповідальності слідчого.
Висловлюються сумніви щодо доцільності охорони вказівок прокурора кримінально-правовими засобами. Наприкінці робиться висновок
про ієрархічний підхід до побудови структури
юридичної відповідальності слідчого. Констатується, що виконання найважливіших повноважень, що мають безпосереднє відношення до дотримання конституційних прав і свобод громадян, забезпечується кримінальною
відповідальністю. Інші види правообов’язків
гарантуються системою адміністративної і
дисциплінарної відповідальності. Щодо останнього різновиду відповідальності звертається
увага на універсальність його механізму, який
створює, з одного боку, позитивний аспект,
що полягає у наявності позитивної її форми
існування і в поглинанні всіх правовідносин,
пов’язаних з виконанням слідчим повноважень; з іншого, негативного боку, характеризується довільністю, яка потребує додаткових
досліджень і удосконалення механізму застосування цього виду відповідальності.

SUMMARY
The article investigates the system of liability
of the investigator. Aim is to study the content of
the legal liability of the investigator, as a guarantee of the performance of assigned criminal procedural powers. In the content of the article explores
the main system and the criminal, administrative
or disciplinary liability of the investigator. Draws
attention to the problem of the existence of procedural responsibility of the investigator. Expressed
doubts about the protection of the prosecutor
criminal law means. At the end of the conclusion
of a hierarchical approach to building the structure of the legal liability of the investigator. It is
stated that the implementation of the major powers, which are directly related to the constitutional
rights and freedoms of citizens, provided criminal
liability. Other obligations are guaranteed by the
system of administrative and disciplinary proceedings. Regarding the latter species responsibility
draws attention to the universal mechanism that
creates, on the one hand, the positive aspect is the
presence of positive and its forms of existence in
the absorption of all relationships associated with
the implementation of the investigator powers; on
the other, the negative side is characterized by arbitrariness, which requires further research and
improvement of the mechanism of application of
this type of liability.
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ÓÄÊ 351.749(477)
вищення ефективності здійснення завдань
та повноважень Управління державної
охорони України й вбачаються актуальними питання прав і обов’язків його військовослужбовців.
Зазначимо, що деякі базові аспекти статусу військовослужбовців в Україні раніше
вже розглядались у роботах таких вчених
як Є.І. Григоренко, І.Ф. Корж, Л.П. Медвідь,
С.П. Пасіка, В.Й. Пашинський, А.М. Синиця та інші. У той же час, подібні дослідження стосуються здебільшого лише загального статусу військовослужбовців в Україні
або його окремих елементів, безпосередньо
не розкриваючи специфіку статусу військовослужбовців саме Управління державної
охорони України. Саме тому метою нашої
роботи є аналіз адміністративно-правового
регулювання прав і обов’язків військовослужбовців Управління державної охорони
України, визначення їх основних рис, сутності та значення, а також обґрунтування
пріоритетних напрямків вдосконалення
правового забезпечення статусу військовослужбовців Управління державної охорони України.
Передусім, відмітимо, що на сьогодні
основні права, обов’язки та гарантії військовослужбовців Управління державної
охорони України визначаються як профільним Законом України від 04.03.1998 р.
№ 160/98-ВР [1], так і базовими законами
України від 25.03.1992 р. № 2232-XII і від
20.12.1990 р. № 2011-XII, загальновійськовими статутами, законодавством про опе-

Выполнен анализ административноправового регулирования прав и обязанностей
военнослужащих Управления государственной
охраны Украины, определены их основные
черты, сущность и значение, а также обоснованы приоритетные направления совершенствования правового обеспечения статуса
военнослужащих Управления государственной
охраны Украины.
Ключові слова: адміністративно-правові засади, права, обов’язки, військовослужбовці, Управління
державної охорони України.

Специфіка правоохоронної діяльності із
державної охорони органів державної влади та посадових осіб зумовлює підвищені
вимоги до військовослужбовців та інших
працівників Управління державної охорони України, яким має надаватись комплекс
прав, обов’язків і гарантій, необхідний для
повного й своєчасного попередження, виявлення та припинення протиправних посягань на охоронювані об’єкти. Разом із
тим у площині статусу військовослужбовців
Управління державної охорони України
наразі залишаються відкритими низка питань. Зокрема, йдеться про необхідність
приведення прав і обов’язків військовослужбовців Управління державної охорони України у відповідність із його власною
компетенцією, а також про неоднозначність статусу співробітників Управління
державної охорони України саме як військовослужбовців, а не працівників правоохоронного органу. Відтак, у контексті підÏðàâî.ua ¹ 1, 2014
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ративно-розшукову, контррозвідувальну,
антитерористичну діяльність тощо, а також
на підзаконному рівні, наприклад, Порядком забезпечення безпеки охоронюваних
посадових осіб від 27.05.2011 р. за Наказом
Управління державної охорони України№ 210 [2]. До речі, мусимо констатувати
неприйнятність самостійного розширення
Управлінням державної охорони України
прав своїх військовослужбовців (зокрема
щодо права обмежувати на режимній території кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис). Натомість же інтересам як самих
військовослужбовців Управлінням державної охорони України, так і звичайних громадян, підприємств, установ і організацій
у більшій мірі відповідає виключно законодавче закріплення абсолютно усіх прав,
обов’язків і гарантій військовослужбовців
Управління державної охорони України.
Перелік основних прав військовослужбовців Управління державної охорони
України передбачено ст.18 Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [1]. При
цьому вважаємо, що права і обов’язки даних військовослужбовців мають бути похідними від повноважень самого Управління
державної охорони України, згідно із чим
законопроектом від 20.09.2013 р. реєстр.
№ 3309 [3] цілком доречно пропонується певне розширення компетенції Управління державної охорони України через
включення до неї відповідних прав військовослужбовців (щодо затримання осіб,
обмеження/заборони руху, використання
відповідних транспортних засобів і засобів
зв’язку тощо).
Військовослужбовцям Управління державної охорони України першочергово
надається право вимагати від громадян
додержання режиму, встановленого на
об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона. З цього приводу слід вказати,
що сам режим на охоронюваних об’єктах
згідно з п.6 Порядку забезпечення безпеки охоронюваних посадових осіб від
27.05.2011 р. [2] у місцях тимчасового перебування охоронюваних посадових осіб
встановлюється самостійно Управлінням
державної охорони України. Таким чином,
назване право військовослужбовців Управ-

ління державної охорони України не має
достатньо чітких меж і рамок. Це не може
достатньою мірою гарантувати дотримання прав і законних інтересів громадян, які
фактично можуть обмежуватись військовослужбовцями Управління державної
охорони України з підстав і у порядку, що
визначені керівництвом даного правоохоронного органу. При цьому, як на нас, за
умови законодавчого визначення загальних правил встановлюваного на об’єктах
державної охорони режиму (правил проходу, перебування та поведінки громадян,
проїзду транспортних засобів тощо) доцільно поширити право військовослужбовців
Управління державної охорони України
вимагати дотримання такого режиму не
тільки від громадян, але й від підприємств,
установ і організацій.
Дещо неповним вбачається нами передбачене п.2 ч.1 ст.18 Закону України
від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [1] право
військовослужбовців Управління державної охорони України затримувати осіб,
«які незаконно проникли або намагаються проникнути» на охоронювані об’єкти.
Тим більше, що згідно з п.18, 19 Порядку
забезпечення безпеки охоронюваних посадових осіб від 27.05.2011 р. [2] йдеться вже
про значно ширший перелік підстав такого
затримання (що в цілому відповідає положенням п.5 ч.1 ст.15 Модельного закону від
16.11.2006 р. № 27-б [4], законопроекту від
20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [3]), зокрема
це також і здійснення правопорушення, порушення встановленого режиму, виявлення в особи заборонених речей, невиконання законних вимог військовослужбовців
Управління державної охорони України.
При цьому, по-перше, маємо вказати, що
про «незаконність» проникнення на охоронювані об’єкти, як підставу затримання
громадян, говорити не зовсім коректно,
адже критерії допуску громадян на такі
об’єкти визначені не у законодавчому порядку, а на підзаконному рівні. По-друге,
цілком погоджуючись із обґрунтованістю
тимчасового затримання громадян у разі
порушення ними встановленого режиму
чи виявлення в них заборонених речей, ще
раз наголошуємо, що з метою забезпечення
67
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максимального дотримання прав громадян
актуалізується насамперед законодавче
врегулювання хоча б у загальних рисах відповідних порушень режиму та переліку заборонених речей.
Крім цього, дещо нез’ясовною є сутність
і правова природа вищерозглянутого права
військовослужбовців Управління державної охорони України затримувати певних
осіб. Не можна погодитись із деякою неточністю формулювання означеного права військовослужбовців Управління державної
охорони України, яке п.2 ч.1 ст.18 Закону
України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [1]
і п.18 Порядку від 27.05.2011 р. [2] формулюється як право «затримувати», а п.19 Порядку від 27.05.2011 р. [2] і законопроектом
від 20.09.2013 р. реєстр. № 3309 [3] – вже як
право «тимчасово затримувати». На нашу
думку, тимчасовий характер є неодмінною
рисою затримання як заходу державного
примусу, тим більше з огляду на подальше
передання військовослужбовцями Управління державної охорони України затриманих осіб іншим правоохоронним органам.
Тому подібна неточність формулювання даного права військовослужбовців Управління державної охорони України може лише
ускладнювати правозастосовну практику.
Зазначимо, що затримання як захід
державного примусу має здійснюватись виключно на підставі та у порядку, визначеному законом. Згідно зі ст.ст.260-262 КпАП
України від 07.12.1984 р. № 8073-X [5] адміністративне затримання визначено заходом
забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення. З огляду на це вбачається неприйнятним здійснення адміністративного затримання військовослужбовцями Управління державної
охорони України у всіх випадках, що безпосередньо не пов’язані з вчиненням особою певного адміністративного проступку.
Кримінально-процесуальне затримання за
правилами ст.ст.207, 208 КПК України від
13.04.2012 р. № 4651-VI [6], у свою чергу,
необхідно має бути пов’язане з вчиненням
кримінального правопорушення.
Таким чином, затримання громадян військовослужбовцями Управління державної
охорони України, у тому числі з передбаÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

чених у підзаконному порядку підстав, не
може мати наперед визначеної адміністративної чи кримінально-процесуальної природи. У разі ж необхідності затримання
громадян не у зв’язку з вчиненням ними
правопорушень (а так само й перевірки їх
документів, проведення особистого огляду
громадян, огляду їх речей і транспортних
засобів) його підстави і порядок, враховуючи особливі цілі та характер державної
охорони, мають дістати вже окремого законодавчого врегулювання. При цьому, зважаючи на надання військовослужбовцям
Управління державної охорони України
права здійснювати адміністративне затримання, логічним, наприклад, було б покладення на них і відсутнього на сьогодні права складати протоколи про адміністративні
правопорушення.
Поза цим, неоднозначним виступає
право військовослужбовців Управління
державної охорони України спільно з відповідними підрозділами міліції тимчасово
обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів (п.3 ч.1 ст.18 Закону України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР
[1], п.19 Порядку від 27.05.2011 р. [2]). І
перш за все, слід зауважити, що дане право
(втім як і вищерозглянуті) за своєю суттю
є не стільки правом, як «правообов’язком»
військовослужбовців Управління державної охорони України, який за наявності
підстав має здійснюватись в обов’язковому
порядку. Тому наголосимо на певній умовності розподілу прав і обов’язків військовослужбовців Управління державної охорони
України. Це ж стосується й права військовослужбовців Управління державної охорони України не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати
від них залишатися на конкретних місцях
або залишити їх. До речі, назване право виявляє надто абстрактний характер, по суті
не містячи жодних умов (підстав, рамок,
меж) застосування військовослужбовцями
Управління державної охорони України
названих обмежень прав громадян.
Відносно доцільності права військовослужбовців Управління державної охорони
України тимчасово обмежувати або заборо68
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гування на загрози безпеці охоронюваних
об’єктів, прийнятним буде надання військовослужбовцям Управління державної
охорони України можливості використовувати також й транспортні засоби органів
місцевого самоврядування та органів влади
Автономної Республіки Крим. При цьому,
розглядаємо як позитив законодавче закріплення підстав такого використання транспортних засобів, яке хоч повністю й не
знімає питання дотримання їх на практиці.
Такі ж саме зауваження стосуються й права
військовослужбовців Управління державної охорони України заходити на територію, в житлові та інші приміщення, а також
використовувати під час проведення охоронних заходів відповідні засоби зв’язку.
Серед інших допоміжних прав військовослужбовців Управління державної
охорони України слід назвати право позачергового придбання квитків на всі види
транспорту та поселення в готелях (п.8
ч.1 ст.18 Закону України від 04.03.1998 р.№ 160/98-ВР [1]). Як на нас, на сьогодні за
сучасному стані розвитку транспортної і готельної інфраструктури особливої потреби
у такому праві військовослужбовців Управління державної охорони України вже не
вбачається. Натомість більш доречним і
корисним могло б бути запропоноване законопроектом від 17.05.2012 р. реєстр.
№ 10480 [10] право військовослужбовців
Управління державної охорони України на
безоплатний проїзд у певних видах транспорту, зважаючи й на те, що аналогічне
право, наприклад, вже мають співробітники міліції та Служби безпеки України (п.25
ч.1 ст.11 Закону України від 20.12.1990 р.
№ 565-XII і п.15 ч.1 ст.25 Закону України
від 25.03.1992 р. № 2229-XII).
Окремої уваги заслуговує право військовослужбовців Управління державної
охорони України зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні
засоби, провозити їх в усіх видах транспорту згідно з п.7 ч.1 ст.18 Закону України від
04.03.1998 р. № 160/98-ВР [1]. Застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї
здійснюється на підставі ст.ст.12-15 Закону України від 20.12.1990 р. № 565-XII
[9] з підстав і у порядку, що є загальним

няти під час здійснення охоронних заходів
рух транспортних засобів та пішоходів існують різні точки зору. Зокрема, законопроектом від 04.06.2010 р. реєстр. № 6486
пропонувалось вилучити дане право з огляду на вказані у Пояснювальній записці [7]
випадки дорожньо-транспортних пригод з
летальними наслідками, що мали місце через перекриття доріг для проїзду кортежів
вищих посадових осіб. Проте тут маємо зважати на істотне значення цього права військовослужбовців Управління державної
охорони України для забезпечення безпеки охоронюваних осіб, тим більше, що ч.3
ст.26-1 Закону України від 30.06.1993 р.№ 3353-XII [8] чітко встановлено граничні інтервали обмеження/заборони руху
(десять хвилин до і три хвилини після
проїзду відповідних осіб), що не має створювати значних незручностей звичайним
громадян. Однак, варто погодитись, що законодавство повинно містити й додаткові
гарантії адекватного і сумірного використання даного права військовослужбовцями
Управління державної охорони України
з метою недопущення зловживання ним і
спричинення небезпеки для інших громадян та їх транспортних засобів.
До прав військовослужбовців Управління державної охорони України на рівні із вищевикладеним п.4 ч.1 ст.18 Закону
України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [1],
п.19 Порядку від 27.05.2011 р. [2] включається й допоміжне право використовувати
транспортні засоби, що належать «органам
державної влади України, підприємствам,
установам, організаціям і громадянам».
У цілому дане право відповідає положенням п.8 ч.1 ст.15 Модельного закону від
16.11.2006 р. № 27-б [4] і подібне до аналогічного права міліції згідно з п.26 ч.1
ст.11 Закону України від 20.12.1990 р. №
565-XII [9]. Щоправда, маємо уточнити,
що у разі використання військовослужбовцями Управління державної охорони
України транспортних засобів інших органів державної влади України навряд чи
має проводитись відшкодування завданих
цим збитків їх власнику, яким є держава.
Натомість, маючи на увазі потенційну важливість даного права для своєчасного реа69
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для співробітників усіх правоохоронних
органів. На рівні із цим очевидно, що реалізація такого відповідального права вимагає цілком конкретної й чіткої адаптації
підстав застосування спеціальних засобів і
вогнепальної зброї до специфіки і потреб
правоохоронної діяльності саме Управління державної охорони України. При цьому, вказане уточнення підстав застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї
повинно здійснюватись на законодавчому,
а не на підзаконному рівні, як це сьогодні має місце згідно з п.22, 23 Порядку від
27.05.2011 р. [2]. З цією метою вбачається
можливою імплементація у національне законодавство відповідних норм ст.ст.23-26
Модельного закону про державну охорону
від 16.11.2006 р. № 27-б [4].
Відзначимо й те, що профільний Закон
України від 04.03.1998 р. прямо не передбачає право військовослужбовців Управління державної охорони України застосовувати заходи фізичного впливу. Заходи
фізичного впливу (так само як і спеціальні
засоби та військова зброя) становлять окремий різновид засобів впливу, застосування
яких може бути достатньо для припинення правопорушень чи подолання протидії
законним вимогам військовослужбовців,
що підтверджується й положеннями ст.24
Модельного закону від 16.11.2006 р. № 27-б
[4]. У зв’язку із цим наголосимо, що єдино
прийнятним може бути тільки законодавче (як за законопроектом від 20.09.2013
р. реєстр. № 3309 [3]), а не підзаконне (як
за п.19 діючого Порядку від 27.05.2011 р.
[2]) уповноваження військовослужбовців
Управління державної охорони України
здійснювати заходи фізичного впливу та
використовувати службових собак.
Порівняно з правами військовослужбовців Управління державної охорони України їх обов’язки адміністративним законодавством розкриваються у ще
більш загальних рисах. Не деталізуються
обов’язки військовослужбовців Управління державної охорони України й у підзаконному відомчому регулюванні, хоча, як
ми вже вказували, здійснення їх основних
прав за наявності відповідних законних
підстав стає обов’язковим. У цілому ж закоÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

нодавче закріплення ст.17 Закону України
від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР [1] навіть мінімального переліку обов’язків військовослужбовців Управління державної охорони
України є досить прогресивним порівняно
з положеннями Модельного закону про
державну охорону від 16.11.2006 р. № 27-б
[4].
На нашу думку, обов’язки військовослужбовців Управління державної охорони
України мають безпосередньо ґрунтуватись
на завданнях даного правоохоронного органу. Згідно із цим первинним обов’язком
військовослужбовців повинно бути забезпечення безпеки органів охоронюваних державної влади та посадових осіб. Сьогодні
ж одним із основних обов’язків військовослужбовців Управління державної охорони
України виступає «наполегливо і послідовно втілювати в життя політику держави в
сфері оборони і забезпечення національної безпеки України». При цьому, одразу
необхідно зауважити покладення в основу даного обов’язку оціночного критерію.
Через його абстрактність і неможливість
об’єктивної оцінки, наприклад, «наполегливості» втілення військовослужбовцями
Управління державної охорони України в
життя відповідної державної політики даний обов’язок виявляє здебільшого формальний і декларативний характер. Такі
ж зауваження стосуються й обов’язків військовослужбовців Управління державної
охорони України щодо «суворого» додержання законодавства, «кваліфікованого» і
«сумлінного» виконання покладених службових обов’язків, підтримання «належного» рівня знань і підготовки тощо.
До
обов’язків
військовослужбовців
Управління державної охорони України серед іншого віднесено обов’язок «захищати
і поважати конституційні права і свободи
людини і громадянина, бути зразком високої культури, скромності та витримки» (п.4
ч.1 ст.17 Закону України від 04.03.1998 р.
№ 160/98-ВР [1]). Названий обов’язок захищати права громадян є головним, що
вирізняє військовослужбовців Управління
державної охорони України як співробітників правоохоронного органу від працівників інших державних органів. Щоправда,
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як на нас, тут має йтися про захист і повагу
не лише конституційних, але й всіх інших
прав і свобод людини і громадянина.
Не можна не погодитись із обов’язком
військовослужбовців Управління державної охорони України бути зразком високої
культури, скромності та витримки, хоча такий обов’язок за своєю суттю є більш морально-етичним, аніж правовим. Взагалі ж,
зважаючи на існуючу практику в органах
внутрішніх справ, органах прокуратури й
інших правоохоронних органах, можливим
і доцільним постає ухвалення спеціального
Етичного кодексу співробітників Управління державної охорони України, який би і
визначав правила їх поведінки та професійної етики.
При цьому, у даному разі варто зауважити й загальні обов’язки військовослужбовців, визначені ст.ст.11-17 Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України від 24.03.1999 р. № 548-XIV [11], ст.4
Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України від 24.03.1999 р. № 551-XIV [12].
Такі обов’язки так само мають не суто лише
правовий зміст, серед іншого покладаючи
на військовослужбовців обов’язок «свято»
додержуватись законодавства, «дорожити» бойовою славою, «поважати» бойові
та військові традиції. Крім цього, загальні обов’язки військовослужбовців і вищерозглянуті обов’язки військовослужбовців
Управління державної охорони України
багато у чому співпадають (хоч і з незначними відмінностями у формулюванні),
зокрема щодо додержання законодавства
та військових статутів, підвищення рівня професійних знань тощо. Вважаємо,
що законодавчо закріплені обов’язки військово-службовців Управління державної
охорони України мають бути приведені у
відповідність із загальними обов’язками
військовослужбовців, не дублюючи їх, а
відображаючи специфіку служби в Управлінні державної охорони України. Такі
обов’язки повинні бути більш конкретними й чіткими, а їх порушення прямо
пов’язуватись з притягненням військовослужбовців до певних різновидів юридичної
відповідальності.

Таким чином, чітке нормативно-правове закріплення і реальне вираження достатнього обсягу прав, обов’язків і гарантій
військовослужбовців Управління державної охорони України виступає невід’ємним
фактором ефективного забезпечення безпеки і нормального функціонування охоронюваних органів державної влади та
посадових осіб. Основним напрямком вдосконалення статусу військовослужбовців
Управління державної охорони України є
збалансування їх прав, обов’язків і гарантій, узгодження законодавчого і підзаконного регулювання, адаптація статусу військовослужбовців відповідно до реальної
правоохоронної сутності Управління державної охорони України.
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Управління державної охорони України.

SUMMARY
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of the Department of State Guard of Ukraine.
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тання адміністративної відповідальності
в сфері виборчого права досліджувалися
О.Л. Копиленком, І.О. Луговим, О.В. Марченко та деякими іншими науковцями, однак питання адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав майже
не розглядалося.
Метою статті є дослідження окремих теоретичних та практичних аспектів адміністративної відповідальності за порушення
виборчих прав в Україні.
Перш ніж розглядати питання адміністративної відповідальності за порушення
виборчих прав, на нашу думку слід звернутися до теоретичних проблем адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Значення відповідальності органу виконавчої влади для забезпечення правомірності його діяльності вже давно підкреслюється
у літературі, але останнім часом інститут відповідальності став розглядатися не тільки
як стримуючий, забезпечувальний фактор
діяльності органів виконавчої влади, але й
як основна засада їх функціонування [1].
Концепція адміністративної реформи
в Україні зазначає, що реформування організаційних структур виконавчої влади
має ґрунтуватися на вироблених світовою
практикою принципових засадах її функціонування у демократичній, соціальній, правовій державі, серед яких ключове значення має, зокрема, відповідальність органів
виконавчої влади, їх посадових осіб за свої
рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких були порушені [2, с. 8].

В данной статье исследуются отдельные
аспекты административной ответственности за нарушение избирательных прав, определяются особенности этой ответственности
для физических и юридических лиц - участников избирательного процесса.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, виборчі права, суб’єкти правопорушення, посадові особи.

Актуальність дослідження особливостей
адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав зумовлюється тим,
що Україна знаходиться на шляху побудови
демократичної правової держави і особливого значення набуває реалізація громадянами
своїх конституційних прав обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Значне місце у
системі публічно-правового забезпечення виборчих прав громадян належить саме нормам
адміністративного права, оскільки порушення цих прав ставить під сумнів легітимність
публічної влади в Україні. Тому дослідження
питань адміністративної відповідальності за
порушення виборчих прав громадян України
набуває особливої актуальності.
Значний вплив на визначення сутності адміністративної відповідальності мали
праці, в яких досліджувалися загальнотеоретичні питання щодо дослідження поняття та ознак юридичної відповідальності
С.С. Алексєєва, О.Е. Лейста, І.С. Самощенко, О.С. Йоффе, М.Д. Шаргородського,
С.Н. Братуся, В.М. Горшеньова та ін. Пи73
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поняття адміністративної відповідальності у
вигляді конкретного визначення, хоча використовує його, взявши за основу дві ознаки: адміністративне правопорушення та адміністративне стягнення.
В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко зазначають, що адміністративна відповідальність
є цілком автономним видом заходів адміністративного примусу поряд із заходами
адміністративного попередження та адміністративного припинення [7, с. 191-198].
Таким чином, адміністративну відповідальність необхідно пов’язувати із застосуванням заходів державного примусу і розглядати як специфічну реакцію держави на
адміністративний проступок, яка полягає
у застосуванні щодо винної особи заходів
впливу, передбачених санкціями відповідних адміністративно-деліктних норм.
Таке застосування заходів адміністративної відповідальності для правопорушника має обтяжливі наслідки майнового,
морального, особистісного чи іншого характеру, яких він повинен зазнати і фактично
зазнає. Таким чином, правопорушник «…
відповідає перед державою за неправомірну
поведінку» [8, с. 78].
Відповідно до КУпАП суб’єктами адміністративної відповідальності є лише фізичні
особи. Однак на законодавчому рівні встановлено адміністративну відповідальність
і юридичних осіб. Є всі підстави стверджувати про адміністративну відповідальність
юридичних осіб, як про самостійний вид
адміністративної відповідальності. Він тісно
переплітається з адміністративною відповідальністю фізичних осіб. Так, у разі скоєння
правопорушення юридичною особою можливі три види правових наслідків: притягнення до відповідальності посадової особи
– як за порушення митних правил; притягнення до відповідальності одночасно і юридичної, і посадової осіб – як у разі скоєння
порушення у сфері обмеження монополізму; притягнення до відповідальності лише
юридичної особи – як у випадку порушення
правил містобудування [9].
Це зумовлено переважно тим, що в КУпАП юридичні особи не згадуються, окремий кодифікований акт, присвячений цьому питанню, відсутній, а правові норми, які

У юридичній літературі, присвяченій
вивченню особливостей юридичної відповідальності у сфері управління, остання
розглядається, в першу чергу, саме як іманентна, атрибутивна властивість обов’язку
і одночасно характеризується як стан примушення до виконання обов’язку. Іншими
словами, в саме поняття обов’язку відповідальність входить через примус, без якого не може бути відповідальності і не може
бути виконання обов’язку, якщо немає його
добровільного виконання [3, с. 91].
Необхідно зазначити, що при визначенні сутності адміністративної відповідальності серед науковців відсутній єдиний погляд
на цю проблему. С.С. Алексєєв визначає, що
юридична відповідальність – це обов’язок
особи зазнавати заходів державно-примусового впливу за вчинене правопорушення у
формі втрат особистого, організаційного або
майнового порядку [4, с. 245].
Натомість, А.Т. Комзюк визначає адміністративну відповідальність як застосування
до осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального особистісного чи іншого
характеру і накладаються уповноваженими
на те органами чи посадовими особами на
підставах і в порядку, встановлених нормами адміністративного права [5, с. 7].
На думку інших авторів адміністративна відповідальність у вузькому розумінні
означає застосування, реалізацію адміністративного стягнення. На нашу думку
такий підхід є об’єктивним. Це обов’язок
особи відповідати перед державою в особі
її органу за вчинене протиправне діяння у
межах встановленого законом стягнення.
Адміністративна відповідальність характеризується негативною реакцією держави на
протиправні прояви окремих фізичних осіб
шляхом установлення відповідних правил,
заборон і адекватних їх порушенням санкцій відносно порушників. Адміністративна
відповідальність має всі ознаки юридичної
відповідальності, оскільки є різновидом
останньої [6, с. 7].
Існує багато різних підходів до визначення поняття адміністративної відповідальності. Однак, КУпАП не закріплює жодного
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складають згаданий вид адміністративної
відповідальності, не об’єднано в цілісну систему.
Однак ретельний аналіз чинного законодавства дозволяє стверджувати, що все вищенаведене свідчить не про відсутність адміністративної відповідальності юридичних
осіб, а навпаки, про те, що інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб
перебуває у процесі становлення. Безперечно, він ще остаточно не оформився й містить багато суперечностей і прогалин, однак
заперечувати його існування немає жодних
підстав. Останнім часом особливо гостро
стояла проблема майже повної відсутності
правового регулювання загальних питань і
принципів цього виду відповідальності [9].
Останнім часом в Україні була прийнята
низка законів, якими фактично передбачено адміністративну відповідальність юридичних осіб. Наприклад, такі норми містять
Закони України «Про друковані засоби масової інформації», «Про політичні партії в
Україні», «Про об’єднання громадян», «Про
телебачення і радіомовлення» та ін. У них
маються посилання на відповідальність редакції, засновників, видавців, політичних
партій, об’єднань громадян за порушення
законодавства (тобто колективних членів –
юридичних осіб).
Отже, слід зазначити, що проблеми адміністративної відповідальності потребують
окремого наукового пошуку, що не є предметом нашого дослідження. Тому в нашому
дослідженні варто здійснити науковий аналіз адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав у виборчому процесі.
Загальновизнано, що до основних гарантій здійснення виборчих прав громадян
належать законодавчо закріплені механізми їх здійснення. Серед них значне місце
займають заходи адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб за
порушення виборчого законодавства.
Адміністративна відповідальність за порушення виборчих прав громадян характеризується такими рисами: по-перше, це державний примус, оскільки реалізація владних
повноважень здійснюється через органи
державної влади та суд; по-друге, це пра-

вовий примус, що базується на принципах
законності і справедливості і безпосередньо
передбачений нормою адміністративного
права, яка визначає обсяг, межі, підстави
адміністративної відповідальності, зміст і
процесуальні форми реалізації адміністративних стягнень за порушення виборчого
законодавства; по-третє, адміністративна
відповідальність спричиняє настання несприятливих наслідків для правопорушника – позбавлення чи обмеження його прав;
по-четверте, у заходах адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав
громадян міститься підсумкова негативна
правова оцінка і діяння, і порушника від
імені держави, яка конкретизується у правозастосовних актах компетентних органів,
що застосовують адміністративні стягнення;
по-п’яте, адміністративна відповідальність
за порушення законодавства про вибори є
наслідком правопорушення, тобто це ретроспективна відповідальність, на відміну від
так званої позитивної відповідальності, що
розуміється як відповідальність за доручену
справу, виконання поставленого завдання,
коли вона збігається з поняттям правового
обов’язку: по-шосте, така відповідальність
настає за наявності вини правопорушника
[10, с. 39-40].
Зазначимо, що від інших видів відповідальності адміністративна відповідальність
відрізняється тим, що об’єктом охорони виступають суспільні відносини, які регулюються не лише адміністративним правом, а
й іншими галузями права. В даному випадку охоронні правовідносини спрямовані на
захист норм конституційного права, що закріплюють виборчі права громадян [10, с.
39-40]. Підставами для застосування заходів
адміністративної відповідальності є вчинення учасником виборчого процесу адміністративного правопорушення. Суб’єктом
цього виду відповідальності є як фізичні, так
і юридичні особи.
Отже, відповідно до Глави 15-А КУпАП
суб’єктами адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на
здійснення народного волевиявлення та
встановлений порядок його забезпечення є
індивідуальні суб’єкти – фізичні особи. Проте учасниками виборчого процесу є як інди75
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відуальні, так і колективні (політичні партії, виборчі блоки політичних партій, ЗМІ
тощо) суб’єкти.
Слід також звернути увагу на те, що у
главі 15-А КУпАП диференціація суб’єктів
відповідальності здійснюється за двома напрямами.
По-перше, це визначення розміру штрафу, який накладається на суб’єкта, залежно
від його статусу: 1) громадяни; 2) посадові
особи.
Згідно з Законом України «Про державну службу» посадовими особами вважаються
керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими
нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій [11, с.142].
По-друге, це визначення спеціальних
суб’єктів правопорушення безпосередньо в
диспозиції статті. До таких належать: 1) посадові особи; 2) службові особи ЗМІ; 3) власники засобів масової інформації; 4) творчі працівники засобів масової інформації; 5) особа,
якій законом заборонено участь у передвиборній агітації; 6) голова виборчої комісії,
або особа, яка відповідно до закону, виконує
його обов’язки; 7) член виборчої комісії.
Тим не менш, законодавцем у диспозиціях ст. ст. 212-7 – 212-20 КупАП, передбачені юридичні особи як суб’єкти правопорушення: 1) підприємство – розповсюджувач
реклами; 2) виборча комісія (слід зауважити, що відповідно до Закону України «Про
вибори народних депутатів України», юридичною особою є тільки окружна виборча
комісія; відповідно до Закону України «Про
вибори президента України» та Закону
України «Про вибори депутатів Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних міських голів» юридичною особою є тільки територіальна виборча комісія); 3) засіб масової інформації.
Разом з тим відповідальність за адміністративні правопорушення, що посягають
на здійснення народного волевиявлення та
встановлений порядок його забезпечення,
несуть лише посадові особи відповідних організацій. У цьому є особливість побудови
даних норм [11, с. 144-145].
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На нашу думку, питання визначення
суб’єктом правопорушення в КУпАП лише
індивідуальних суб’єктів, тобто фізичних
осіб, є недоліком адміністративного законодавства України. Адже учасниками виборчого процесу є як індивідуальні, так і
колективні (політичні партії, блоки, засоби
масової інформації, тощо) суб’єкти.
На сьогодні нормативний акт на зразок
КУпАП, який би визначав порядок притягнення до адміністративної відповідальності
виборчих комісій, відсутній. Адміністративно-процесуальні норми, що регулюють
провадження у справах про адміністративні
правопорушення, вчинені членами виборчих комісій, містяться в інших законах України, але і в них такий порядок або ж взагалі
не передбачений, або передбачений лише
частково. Тому необхідно наголосити на
доцільності прийняття Виборчого кодексу
України, який має містити не тільки норми
матеріального і процесуального права про
адміністративну відповідальність, а також
стати єдиним кодифікованим законодавчим
актом, який повинен врегульовувати всі питання виборчого процесу, у тому числі визначити підстави та порядок притягнення
до адміністративної відповідальності осіб,
винних у порушенні виборчих прав.
У главі 6 розділу 3 КАС України містяться статті, які визначають особливості
провадження в окремих категоріях адміністративних справ, пов’язаних з виборчим
процесом. Так, ст. 172 КАС України визначає особливості провадження у справах
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів.
Застосування цієї статі має здійснюватися з урахуванням загальних положень КАС
та завдань адміністративного судочинства.
Відповідно до ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав
та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових осіб, інших
суб’єктів у здійсненні ними владних управлінських функцій на підставі законодавства,
у тому числі й на виконання делегованих
повноважень. У цій статті зазначено, що до
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АНОТАЦІЯ
В даній статті досліджуються окремі аспекти адміністративної відповідальності за
порушення виборчих прав, визначаються особливості цієї відповідальності для фізичних та
юридичних осіб - учасників виборчого процесу

SUMMARY
In this article the separate aspects of
administrative responsibility are investigated for
violation of the right to vote, the features of this
responsibility are determined for physical and legal
persons - participants of electoral process.

адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність
суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України
встановлено інший порядок провадження.
Отже, до адміністративного суду можна
оскаржити будь-яке рішення, дію чи бездіяльність уповноважених осіб, які порушують
виборчі права учасників виборчого процесу.
Виходячи з вищенаведеного, уявляється, що скарги на дії чи бездіяльність членів
окружних та дільничних виборчих комісій
адміністративні суди не повинні розглядати
в порядку адміністративного судочинства,
а мають бути подані до виборчих комісій.
І лише бездіяльність чи неналежний розгляд таких скарг може бути предметом судового розгляду в порядку, передбаченому
КАС України. Відповідачем у такому разі
має бути вже конкретна виборча комісія як
суб’єкт владних повноважень.
Вивчення судової практики у справах
щодо спорів, пов’язаних з виборчим процесом, надає підстави стверджувати, що попри законодавчі колізії зазначена категорія
справ все ж не залишається без їх належного судового розгляду і вирішення.
Підсумовуючи вищевикладене, пропонуємо викласти ст. 172 КАС України у такій
редакції: «Право оскаржувати рішення, дії
чи бездіяльність виборчих комісій, комісій
з референдуму, голів (заступників голів) та
секретарів цих комісій мають суб’єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчої
комісії), члени виборчих комісій (з питань
порушення прав члена виборчої комісії), а
також ініціативна група референдуму, інші
суб’єкти ініціювання референдуму».
При внесені такої зміни відповідні норми виборчих законів мають бути також змінені. І, найкраще, щоб з них взагалі були
вилучені норми, що регулюють порядок судового оскарження.
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ся тенденція до зловживання службовим
становищем, зниження рівня службової
дисципліни, хабарництва, корупції, неефективного виконання конституційно
визначених функцій і завдань прокуратури, порушення прав, свобод і законних
інтересів суб’єктів правовідносин у сфері
правоохоронної діяльності. За таких умов
актуальним є впровадження, розвитку та
вдосконалення системи контролю за діяльністю органів прокуратури та їх посадових
осіб із орієнтацією на суворе дотримання
режиму законності, чітке й прозоре виконання службових обов’язків у межах законодавчо встановлених повноважень.
Проблеми контролю над правоохоронними органами, у тому числі й прокуратурою, були предметом досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців:
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, В.М. Гаращука,
С.М. Гусарова, І.Б. Коліушка, І.Є. Марочкіна, О.М. Музичука, О.Ю. Оболенського,
В.М. Плішкіна, В.В. Тароєвої, В.С. Шестака
та ін. Проте завдання контролю за діяльністю саме органів прокуратури висвітлені
фрагментарно і недостатньо, що обґрунтовує актуальність дослідження даного питання.
Метою даної статті є узагальнення та
вдосконалення теоретико-правових підходів до визначення завдань контролю за діяльністю органів прокуратури.
Варто зазначити, що визначення завдань у будь-якій сфері вимагає, перш за

В статье проанализированы методологические подходы к определению понятия «задачи». Определены критерии разграничения
таких понятий, как «задачи», «назначение» и
«функции». Уточнена система задач контроля как функции государства. Охарактеризованы законодательные и подзаконные правовые
акты, которые определяют задачи контроля
в различных сферах государственного управления. Определены задачи контроля за деятельностью органов прокуратуры.
Ключові слова: прокуратура, контроль, законність, діяльність, завдання.

Зважаючи на сучасний стан службової
діяльності суб’єктів владних повноважень
і численні випадки недотримання норм
міжнародного й вітчизняного законодавства, актуальним є вдосконалення системи
контролю за діяльністю державних органів.
В Україні особливо гостро стоїть проблема
розробки дієвого механізму контролю над
правоохоронними органами в контексті
інтеграційних процесів, що вимагають безумовне дотримання прав і свобод людини
та громадянина, демократизацію і гуманізацію правовідносин у даній сфері. Громадськість в особі численних правозахисних
організацій постійно висловлює свої претензії та вимоги стосовно даного питання.
Зокрема, важливого значення набуває
контроль за діяльністю органів прокуратури, оскільки згідно з чинним законодавством останні наділені дуже широким
колом повноважень, через що посилюєтьÏðàâî.ua ¹ 1, 2014
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все, розуміння сутності даного терміна.
Так, у тлумачних словниках «завдання»
трактується як визначений, запланований
для виконання обсяг роботи [1]. Схожі визначення містяться і в інших словниках:
«наперед визначений, запланований обсяг
робіт, справа і т. ін.» [2]; «те, що визначено
або заплановано для виконання; доручення; те, що хочуть здійснити» [3].
На нашу думку, завдання відображають
конкретно передбачені способи та методи
досягнення поставленої мети. При цьому
доцільно підкреслити, що завдання характеризує запланований для виконання обсяг робіт, реалізується під час виконання
певних дій, що спрямовані на досягнення
передбаченої мети, проте не є власне цією
роботою, обов’язками, функціями діяльності, чи правами на здійснення певної діяльності (повноваження).
Як слушно стверджує І.М. Коросташова, під час реалізації функції контролю керівник має забезпечити порядок у роботі
підлеглих, а також перевірку якості й своєчасності виконання завдань та функцій
підпорядкованого йому органу чи підрозділу, тобто завдання керівника при реалізації ним функції контролю полягає в тому,
щоб повною мірою забезпечити комплексний облік, спостереження й перевірку
своєчасності та якості виконання всіх видів
роботи та обов’язків, покладених підзаконними, відомчими організаційно-розпорядчими актами, плановими, колегіальними
та іншими рішеннями, на очолюваний ним
орган або підрозділ [4, с.103]. Дану точку
зору поділяє й О.Ф. Андрійко, наголошуючи, що завдання контролю полягає у спостереженні та перевірці розвитку системи і
всіх її елементів відповідно до визначених
напрямів, а також у попередженні можливих помилок і суб’єктивних неправомірних
дій, що суперечать чи слугують стримуючими чинниками такого розвитку [5, с. 343].В.Г. Афанасьєв стверджує, що завдання
контролю полягає в тім, щоб виявити результати впливу суб’єкта на об’єкт, допустимість відхилення від вимог управлінських
рішень, від прийнятих принципів організації і регулювання, з’ясувати причини цих
відхилень, а також визначити шляхи подо-

лання наявних труднощів для ефективного функціонування всієї системи [6, с. 240].
Проте, на нашу думку, коло завдань контролю є значно ширшим, ніж наведе вище
(притягнення до відповідальності, надання
допомоги, використання позитивного досвіду, інформаційне висвітлення стану діяльності).
На думку В.Б. Авер’янова, завдання
контролю як функції держави полягає у
спостереженні та перевірці розвитку системи і всіх її елементів відповідно до визначених напрямів, а також у попередженні
можливих помилок і суб’єктивних неправомірних дій, що суперечать чи слугують
стримуючими чинниками такого розвитку.
Важливим завданням, як стверджує автор,
є і підвищення ефективності державного
управління шляхом аналізу, перевірки та
спрямування діяльності суб’єктів управління відповідно до їх завдань та встановлених приписів [7, с.343]. Цілком погоджуємося і з тим, що за допомогою контролю
забезпечується злагоджена, чітка робота
органів державної влади, добросовісне і
якісне виконання посадовими особами, всіма державними службовцями наданих їм
прав та сумлінне ставлення до виконання
своїх обов’язків для забезпечення добробуту суспільства [7, с.344].
Ґрунтовним у даному контексті вважаємо дослідження В.М. Плішкіна, який до завдань контролю відносить такі: 1) забезпечення неухильного дотримання законності
й дисципліни в діяльності особового складу контрольованих органів шляхом перевірки фактичної реалізації ними положень
Конституції України, вимог чинного законодавства та відомчих нормативних актів;
2) забезпечення наукової обґрунтованості
прийняття управлінських рішень; забезпечення своєчасності та високої якості реалізації управлінських рішень; 3) підвищення
виконавської дисципліни, відповідальності
за доручену справу шляхом досягнення
відповідності змісту, форми, методів, результатів діяльності підрозділів, що перевіряються, заданим режимам роботи;
4) підвищення загального рівня організаторської та службової діяльності, вдосконалення стилю, форм та методів роботи,
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впровадження наукової організації управлінської праці, найновіших досягнень науки
і техніки, виявлення позитивного досвіду і
його використання в практиці; 5) забезпечення правильного добору, розстановки,
виховання та навчання кадрів; подання
практичної допомоги підлеглим апаратам
та окремим працівникам в усуненні виявлених у їх діяльності недоробок і прорахунків; 6) визначення ефективності впливу
суб’єктів управління на організаторську та
службову діяльність контролюючого органу [8, с. 515]. На нашу думку, даний перелік
завдань контролю цілком можна віднести й
до контролю за діяльністю органів прокуратури, проте, зважаючи на специфіку правового статусу останніх, потребує певних
уточнень. Більше того, деякі із сформульованих завдань є некоректними, оскільки не
є вираженням конкретного способу, обсягу
робіт для досягнення мети контролю, а натомість в узагальненому виді відображають
мету здійснення контролюючої діяльності
(забезпечення неухильного дотримання законності й дисципліни та ін.).
У даному контексті цілком погоджуємося з В.В. Тароєвою, що контроль має на
меті перевірку того, що відбулося через зіставлення фактичного стану зі станом, що
вимагається, а завдання контролю – виявлення невідповідностей. На практиці
контроль має бути аналітичним, тобто містити не лише інформацію про своєчасність
виконання завдання, але й фактичний стан
його виконання, повноту, відповідність результатів завданню [9, с.80]. При цьому,
на думку автора, основним призначенням
контролю є створення умов для поглиблення знання та коректування управлінських
процесів, подолання відхилень при змінах
умов або відносин на шляху до оптимального функціонування системи, а також забезпечення підвищення ефективності діяльності. Поділяючи точку зору автора,
доречним вважаємо акцент, зроблений на
тому, що отримана за допомогою контролю
інформація про результати управління необхідна для подальшого розвитку системи
[9, с.80].
Для визначення завдань контролю справедливими вважаємо зауваження О.М. МуÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

зичука стосовно того, що: 1) переважна
більшість науковців завданням контролю
вбачає забезпечення законності (дисципліни), яке, на думку автора, є його метою;2) науковці не проводять чіткого розмежування між метою контролю та завданнями
контролю, у зв’язку з чим мета (як досягнення бажаного результату) та завдання
контролю (тобто шляхи досягнення мети)
ототожнюються [10, с.52]. Тому поділяємо
й точку зору автора щодо виокремлення
таких завдань контролю: 1) перевірка та
аналіз стану дотримання правоохоронними органами та їх працівниками чинного
законодавства та виконавської дисципліни;
2) встановлення фактичного стану, якості
та ефективності виконання покладених на
них завдань, функцій та обов’язків, реалізації наданих прав; 3) сприяння виконанню покладених на них завдань, функцій та
обов’язків, реалізації наданих прав; 4) спостереження за дотриманням прав, свобод і
законних інтересів персоналу, рівнем їх соціального забезпечення; 5) попередження,
виявлення та припинення правопорушень
серед працівників правоохоронних органів, встановлення передумов щодо притягнення винних до відповідальності згідно з
повноваженнями суб’єкта контролю;
6) встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень працівниками правоохоронних органів, недотримання
встановлених обмежень, порушення прав,
свобод та законних інтересів фізичних осіб,
прав та законних інтересів юридичних осіб
та інших колективних суб’єктів, розроблення заходів щодо зменшення їх негативного
впливу та викорінення; 7) своєчасне, повне і об’єктивне інформування населення
про діяльність правоохоронних органів,
вивчення громадської думки про роботу
правоохоронних органів; 8) визначення та
оцінка ефективності стилю і методів роботи правоохоронних органів усіх рівнів та
їх персоналу; 9) виявлення позитивного
досвіду і його використання в практиці;
надання практичної допомоги підлеглим
апаратам та окремим працівникам в усуненні виявлених у їх діяльності недоліків;
10) відновлення порушених прав учасників
суспільних відносин шляхом скасування дії
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суспільства про діяльність правоохоронних
органів, забезпечення її відповідності вимогам Конституції і законів України, нормам
міжнародного права, реальній військовополітичній і криміногенній обстановці, завданням забезпечення надійної оборони і
безпеки держави, зміцнення громадського
порядку та ін. [11]. Проте, на нашу думку,
більшість з наведених «завдань» відображає цілі, а не завдання контролю.
Більш конкретно завдання громадського контролю як окремого виду контролю,
у тому числі й за діяльністю органів прокуратури, окреслені у ст. 4 проекту Закону
України «Про громадянський контроль»
№ 6246 від 11.10.2004 р., а саме: 1) організація розгляду заяв, скарг, пропозицій громадян, зацікавлених у наданні їм допомоги
органами громадського контролю; 2) сприяння недопущенню або усуненню раніше
допущених порушень Конституції України,
законів України, інших нормативно-правових актів, державної дисципліни об’єктами
громадського контролю; 3) визначення
суспільної оцінки порушень або безпеки,
обумовлених здійснюваною чи запланованою діяльністю об’єктів громадського
контролю; 4) активна участь у підвищенні
правової освіти населення; 5) розвиток у
громадян почуття відповідальності за стан
всього суспільства; 6) отримання точної і
повної інформації щодо діяльності об’єктів
громадського контролю [12].
Як бачимо, незважаючи на наявне законодавче підґрунтя, контроль за діяльністю органів прокуратури регламентується фрагментарно й недостатньо, завдання
контролю визначені на законодавчому рівні лише для окремих видів контролю, що,
на нашу думку, потребує суттєвого удосконалення його нормативно-правової бази.
Як пропонує С.А. Кулинич, зважаючи на
важливе значення контрольно-наглядової
діяльності в органах прокуратури, з одного боку, та неналежне її правове регулювання – з іншого, доцільним є прийняття
відомчого нормативного акта – Інструкції
з проведення комплексних інспектувань
та контрольних перевірок органів прокуратури, яка визначала б єдиний порядок
проведення комплексних інспектувань та

незаконного правового акта підконтрольного об’єкта, відсторонення його від виконання посадових обов’язків тощо [10, с.5253].
Досліджуючи завдання контролю за діяльністю органів прокуратури в Україні, доцільно звернути увагу на законодавчу базу,
яка регламентує дане питання. На жаль, у
базовому Законі «Про прокуратуру» та інших нормативно-правових актах не визначені завдання контролю за діяльністю органів прокуратури, натомість законодавцем
врегульовані лише коло суб’єктів, їх повноваження та деякі види контролю. Зокрема,
стосовно завдань контролю варто відмітити
Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»
від 19.06.2003 р. № 975-IV, ст. 2 якого визначає основні завдання цивільного контролю: 1) пріоритет політичних підходів до
спрямування діяльності правоохоронних
органів на реалізацію визначених засадами внутрішньої і зовнішньої політики завдань у сфері національної безпеки і оборони, правоохоронної діяльності з метою
становлення і розвитку громадянського
суспільства та зміцнення конституційного
правопорядку в державі; 2) дотримання законності в діяльності правоохоронних органів держави; 3) підтримання політичної
стабільності в суспільстві, створення умов,
які унеможливлюють використання правоохоронних органів для обмеження прав
і свобод громадян або з метою повалення
конституційного ладу, усунення органів
влади чи перешкоджання їх діяльності, а
також в інтересах окремих осіб, політичних
партій, громадських організацій; 4) попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод, захист законних
інтересів громадян України, які перебувають на службі у правоохоронних органах;
5) урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських організацій при обговоренні й ухваленні рішень з
питань діяльності правоохоронних органів
та посадових осіб у сфері національної безпеки, зміцнення громадського порядку і
законності; 6) своєчасне, повне і достовірне
інформування органів державної влади та
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контрольних перевірок в органах прокуратури [13, с.142-143]. Проте, на нашу думку,
доцільніше на законодавчому рівні затвердити замість чи поряд із запропонованою
Інструкцією з проведення комплексних
інспектувань та контрольних перевірок органів прокуратури загальний нормативний
документ – наказ Генеральної прокуратури
України «Про контроль за діяльністю органів прокуратури» або прийняти окремий
Закон України «Про контроль за діяльністю органів прокуратури». Можливим є й
удосконалення чинного Закону України
«Про прокуратуру» шляхом доповнення
його окремим розділом «Контроль за діяльністю органів прокуратури та їх посадових
осіб». Оскільки запропонована Інструкція
регламентує лише питання й завдання
контрольних перевірок, які хоча і є найважливішими, найпоширенішими способами контролю, проте не єдиними (звіти,
слухання, наради тощо).
Отже, пропонуємо до завдань контролю за діяльністю органів прокуратури
України віднести: 1) перевірку відповідності діяльності органів прокуратури нормам
Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, повноти
їх дотримання й виконання; 2) аналіз стану службової дисципліни посадових осіб;
кадрової політики в органах прокуратури;
3) перевірку ефективності та своєчасності виконання покладених на прокурорів,
слідчих та інших працівників органів прокуратури завдань, функцій та обов’язків;
визначення та оцінку ефективності стилю
і методів роботи керівників усіх рівнів;4) спостереження за цільовим використанням наданих законодавством повноважень,
службового становища, матеріально-технічної бази тощо; 5) допомогу у виправленні виявлених недоліків і невідповідностей,
здійсненні заходів підвищення ефективності функціонування органів прокуратури
та діяльності окремих посадовців; 6) сприяння у реалізації наданих законом прав,
свобод, законних інтересів і гарантій прокурорами та персоналом органів прокуратури; аналіз їх дотримання, рівня матеріально-соціального забезпечення тощо;
7) профілактика, виявлення та припиненÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ня правопорушень серед працівників органів прокуратури, притягнення правопорушників до відповідальності; відновлення
порушених прав учасників правовідносин;
8) факторний аналіз передумов вчинення
правопорушень, перевищення повноважень, неналежного виконання чи невиконання службових обов’язків, недотримання прав і свобод людини та громадянина;
розробка шляхів нейтралізації їх впливу
та усунення; виявлення невикористаних
резервів у вдосконаленні діяльності прокуратури; 9) публічне, прозоре, своєчасне
й повне інформування громадськості про
діяльність органів прокуратури; розгляд
звернень громадян і дослідження рівня довіри та ставлення громадян і їх об’єднань
до органів прокуратури та якості їх функціонування; 10) впровадження позитивного
вітчизняного та міжнародного досвіду в діяльність органів прокуратури.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано методологічні
підходи щодо визначення поняття «завдання».
Визначено критерії розмежування таких понять, як «завдання», «призначення» та «функції». Уточнено систему завдань контролю як
функції держави. Охарактеризовано законодавчі та підзаконні правові акти, які визначають
завдання контролю у різних сферах державного
управління. Визначено завдання контролю за
діяльністю органів прокуратури.

SUMMARY
The article analyzes the methodological
approaches to the definition of “problem”. The
criteria of differentiation of concepts such as
“job”, “purpose” and “function”. Specified system
monitoring tasks as a function of the state. The
characteristic of legislative acts and regulations that
define the task control in various areas of public
administration. Defined the task of monitoring the
activities of the Prosecutor’s Office.
11. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 р. № 975-IV.
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-15
12. Проект Закону України «Про громадянський контроль» № 6246 від 11.10.2004
р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpr
oc4_2?id=&pf3516=6246&skl=5
13. Кулинич С.А. Управлінські процедури в діяльності органів прокуратури
України. Дис. … канд. юрид. наук / 12.00.07
– адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Х., 2007.
– 191 с.

ки / За заг ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт,
2003. – 384 с.
8. Плішкін В. М. Теорія управління
органами внутрішніх справ: підручник /
Плішкін В. М.; [ред. Ю. Ф. Кравченко]. – К.:
НАВСУ, 1999. – 702 с.
9. Інститути контрольної влади в сучасній Україні. Дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01 / Тароєва Влада Володимирівна;
Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010. – 219 с.
10. Музичук О. М. Мета та завдання
здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів //Юридична наука і
практика. – 2011. – № 2. - С.49-54

83

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

COUNTERACTION OF CORRUPTION
OF LOCAL AUTHORITIES

REDKO Alla Oleksandrivna - PhD Fellow of Kharkiv National University of
Internal Affairs
According to O.M.. Bandurka and L.M.
Davydenko the term «causes of crime» is covered by a set of interacting determinants.
Searching among them those that could be
called causes or conditions of crime, it’s exactly the same as to look for in a haystack a
needle or a match. Moreover, in one case, a
specific phenomenon may be a reason, and
in another - condition of a concrete crime. [2,
с.39-40].
One of the main centers of public power
that is as close to the person as possible is local authorities. Local authorities solve a significant part of local affairs, acting within the
law and under its responsibility in the public
interest.
Paragraph 1 of article 16 of the Law of
Ukraine On Local Self-governance Authorities in Ukraine stipulates that local authorities are legal entities endowed with powers
by law within which they operate independently and are responsible for their actions
[3]. Thus, local authorities can bear criminal,
administrative, civil and disciplinary liability
if they violate the law.
According to Article 14 of the Code of
Ukraine on Administrative Violations, officials bear administrative responsibility for
administrative violations related to noncompliance with established rules in the field of
public order, public and social order, the environment, public health and other regulations, the enforcement of which is their duty
[4].

This article examines reasons of existence of
corruption at the level of local authorities. Modern
methods of its counteraction are analyzed and new
methods are suggested.
Key words: corruption, local authorities, administrative liability, disciplinary liability, criminal liability.

Today Ukrainian corruption has acquired
signs of systemic phenomenon which extends
its negative impact on some aspects of life
and it appears to be means of achievement of
certain goals. Reform of system of preventing
corruption is one of the most important aspects of modern state legal policy in Ukraine.
In conditions of socio-political crisis that has
engulfed Ukraine it is necessary to form public trust in government and economic growth
potential, to improve the welfare of citizens.
The problems of combating the phenomenon of corruption are examined
mainly by such Ukrainian and foreign
scholars as O.M.Bandurka, V.B. Averyanov,
O.F. Andriyko, D.M. Bahraha, J.P. Bytyak,
V.M. Garashchuk, V.V. Zuy, S.V. Kivalov,
L.V. Koval, T.O. Kolomoyets, V.K. Kolpakov,
A.T. Komzyuk, O.V. Kuzmenko, D.M. Lukyanets, N.P. Matyukhin, O.I. Ostapenko,
I.M. Pakhomov, V.P. Pyetkov, M.I. Melnyk,
Y.V. Nevmerzhitsky, O.F. Skakun and other.
M.I. Melnyk points out that corruption
is a complex, multifaceted negative phenomenon, which has become a global problem not
only for Ukraine but also for the international community as a whole [1, с.79].
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014
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According to the Criminal Code of
Ukraine bribery is a criminal violation only
if the economic value of undue advantage exceeds in two hundred or more times the minimal income of a citizen [6, ст. 368]. Analysis
of the criminal laws of other countries, including the CIS, gives reason to believe that
there is a lack of rigor of sanctions of article
368 of the Criminal Code of Ukraine. Thus,
in the Republic of Azerbaijan the above-mentioned actions are punished by imprisonment
of two to seven years [8, p. 311.1, art. 311].
In Belarus offender is punished by imprisonment for the same term but with confiscation
of property and without any further right to
occupy similar positions [9, p. 1, art. 430].
Perpetrators in Tajikistan are punished by
imprisonment for up to five years but without the right to occupy certain positions for
three years and sanction of this article punishes for prosecution, patronage and connivance [10, p. 1, art. 319]. Criminal legislation
of the Republic of Turkmenistan punishes
this crime by imprisonment for up to eight
years with confiscation of property and without any right to occupy similar positions for
up to three years [11, p. 1, art. 184]. For the
repeat of the same act or for soliciting bribes
an official who holds a responsible position is
punished by imprisonment for up to fifteen
years with confiscation of property [11, p. 2,
art. 184].
Disciplinary responsibility occurs for officials in cases of misconduct that discredit
them as civil servants or departments in
which they work. For this offense there are
two types of liability - disciplinary and material.
Material liability also occurs in case of violation of civil and labor legislation of Ukraine.
In 2013 the Cabinet of Ministers of
Ukraine approved the Model Regulations of
authorized unit on the prevention and detection of corruption. This legal act recommended to the heads of regional councils,
regional state administrations, central authorities to create and to operate the units on
the prevention and detection of corruption
within their powers. This regulation defines

the main tasks assigned to the above units,
namely:
1) conducting of the organizational work
related to prevention, detection and combating corruption;
2) preparation, maintenance and monitoring of measures to prevent corruption;
providing guidance and advice on compliance with anti-corruption laws;
3) participation in the information and
research support of prevention and detection
of corruption and international cooperation
in this area;
4) inspection of timely filing of income,
expenses and financial obligations, verification of declarations on conflict of interest,
as well as the implementation of logical and
arithmetic control;
5) monitoring compliance with legislation on conflict of interests [7].
For these tasks authorized unit should
conduct activities to prevent corruption offenses and provide clarification on the application of anti-corruption legislation. At
the same time, it should take steps to identify
conflicts of interest and facilitate its removal
and control compliance with resolving conflicts of interest. For example, the Kharkiv
Regional State Administration detected and
prevented 3 cases of conflict of interest resulting from economic activities between the
district administrations and business entities.
In this regard, two cases were forwarded to
the court, concerning the third one an internal investigation was conducted. And also it
should reveal risks conducive for corruption
offences made by of officers and employees
of the executive authorities, enterprises, institutions and organizations; makes proposals
to their headship concerning the elimination
of such risks. It provides assistance in completing declarations of property, income, expenses and financial liabilities, verifies in the
accordance with law the facts of timeliness of
these declarations, checks the conflict of interests and performs arithmetic and logical
control declarations. In case of detection of
arithmetic or logic errors during the verification of declaration notifies immediately the
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relevant entity for submission of written explanations and corrected declaration. In case
of any facts that may indicate corruption offenses made by officials, as well as elements
of offenses in declarations of assets, income,
expenses and financial obligations, it informs
the head of the executive authority about such
cases in the established procedure; keeps a
record of executives, enterprises, institutions
and organizations prosecuted for corruption.
It interacts with other departments on preventing and detecting of corruption of state
agencies, local governments, enterprises, institutions and specifically authorized entities
in combating corruption; within the authority it considers reports on the involvement of
executives to corruption offenses [7].
To overcome the corrupt schemes that are
used in local government, it is necessary to
identify the factors that contribute to corruption manifestations and prepare proposals
their elimintion, improve national legislation
on principles of preventing and combating corruption and order of compensation
for corruption offenses; to restore violated
rights, freedoms and interests of individuals,
rights or interests of legal entities, state interests, and to create necessary conditions for
the established liability of legal persons for
committing corruption offenses; to develop
effective mechanisms for bringing them to
justice; to regulate the procedure of publication in the media data on cases of prosecution
so that they had experienced public pressure
for such actions; to provide legal, institutional, ideological and other necessary conditions
for the formation of the atmosphere of professional integrity; to fix stricter procedures
of selecting candidates for the civil service.
The issue of social responsibility of state
and local authorities to society as a whole
and to each individual in particular becomes
a more challenging problem. All these measures should be implemented comprehensively, and only in the presence of such an approach it is possible to achieve certain results
in reducing corruption in Ukraine.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено причини існування
такого негативного явища в системі органів
місцевого самоврядування, як корупція. Проаналізовано сучасні методи боротьби з нею та
запропоновано нові способи її протидії з урахуванням умов сьогодення.

SUMMARY
The article investigates the reasons for the
existence of such negative phenomena in the system
of local government, such as corruption. Modern
methods of combating it and suggest new ways to
combat with the present.
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с
изменениями
и
дополнениями,
внесеннымы Законами РТ № 684 от
13.11.1998 г. № 877, от 10.12.1999 г.№ 498, от 12.03.2001 г. № 6, от
12.05.2001 г. [Электронный рессурс]. –
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захисту прав дітей [5, c. 206]. Подальший
розвиток Декларація отримала в різних аспектах з прав людини, що гарантували рівні
права всім дітям і забезпечення розв’язання
їх основних соціальних проблем.
Генеральна асамблея ООН 20.11.1959
р. прийняла Декларацію прав дитини – документ, який регулює становище дитини в
сучасному суспільстві. Декларація складається з 10 принципів, якими проголошується, що дитині, незалежно від кольору шкіри,
мови, статі, віри, законом повинен бути забезпечений соціальний захист, надані умови
та можливості, що дозволили б їй розвиватись фізично, розумово, морально, духовно
[6, c. 58].
Документом, де проголошується, що
людство зобов’язане дати дітям усе найкраще, надійно забезпечити дитинство, яке
гарантує в майбутньому розвиток повнолітніх громадян, стала Конвенція про права дитини, схвалена ООН 20.11.1989 р [8,
c. 69]. Україна ратифікувала Конвенцію в
1991 році та внесла відповідні зміни до національного законодавства. Її ратифікували
189 країн світу. Серед тих, хто не ратифікував Конвенцію – США та Сомалі.
Державні-сторони, мають вживати на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях всі необхідні заходи щодо
протидіїї схиляння або примусу дитини до
будь-якої незаконної сексуальної діяльності,
використання дітей з метою експлуатації у
проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці, використання дітей з метою

В статье рассмотрено проблемы нормативно-правовой базы защиты детей от насилия. Особое внимание уделяется причинам
насилия над детьми. Выявлено проблеми социально-правовой защиты ребенка та социальной защищенности. Автором предложено
пути улучшения и усовершенствования системы защиты прав ребенка и обеспечения их
полноценного развития.
Ключові слова: дитина, захист дитини, нормативно-правова база захисту дітей, насильство в
сім’ї, насильство в сім’ї над дитиною.

Захист дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку – проблема національного значення, яка повинна розглядатися і
розв’язуватися в різних контекстах: історичному, соціологічному, культурологічному,
демографічному, педагогічному і, безумовно, юридичному. Мова йде про закріплення
певними законами та іншими нормативноправовими актами чітко визначених правил, норм, стандартів і вимог щодо організації життєдіяльності дитини.
Першим міжнародним документом, в
якому розглядалась проблема прав дитини,
була Женевська декларація 1924 року, спрямована на створення умов, що забезпечують
нормальний фізичний і психічний розвиток
дитини, право дитини на допомогу, належне
виховання, захист . Важливим документом
стала прийнята 10.12.1948 р. Генеральною
асамблеєю ООН Загальна декларація прав
людини (введена в дію з 1976 р.). У ній вперше зафіксовані міжнародні правові основи
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експлуатації у порнографії та порнографічних матеріалах; щодо попередження викрадення дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь-яких цілях і в будь-якій формі.
Вони повинні захищати дитину від усіх форм
експлуатації, що завдають шкоди будь-якому
аспекту добробуту дитини.
Головні положення, які пронизують
майже всі міжнародні правові акти – це абсолютні заборони на жорстоке поводження
з особою, перш за все з дітьми. Цей принцип не має порушуватись в жодній з ситуацій, без виключення. Але, на жаль, він порушується досить часто, різними способами
і в різних країнах.
Міжнародний принцип заборони усіх
видів жорстокого поводження з людиною
став одним з основних принципів національного законодавства України. Ратифікувавши основні міжнародні документи з прав
дитини, Україна взяла на себе зобов’язання
відповідно до ч. 1 ст. 19 Конвенції про права дитини вжити всіх заходів (законодавчих,
адміністративних і просвітницьких) щодо
захисту дітей від насильства у всіх його проявах, недбалого піклування, чи депривації.
Україна вперше в Конституції зазначила,
що будь-яке насильство над дитиною та її
експлуатація переслідуються законом, держава забезпечує гарантії державного утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, які
позбавлені батьківського піклування (ст.
52). Правова база складається з Конституції
України, відповідних кодексів України, законів України, указів Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, а також відомчих правових актів, державних
програм [16, c. 92].
На підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права дитини
26.04.2001 р. в Україні був прийнятий Закон
«Про охорону дитинства», який визначає
охорону дитинства стратегічним загальнонаціональним пріоритетом із метою забезпечення реалізації прав дитини на все життя,
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист
та всебічний розвиток, встановлює основні
засади державної політики у цій сфері.
Держава через органи опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

у порядку, встановленому законодавством,
має надавати дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого
ставлення до дитини, передачі інформації
про ці випадки для розгляду до відповідних
уповноважених законом органів для припинення насильства, відповідно до чинного
законодавства, дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших
уповноважених органів за захистом своїх
прав, свобод і законних інтересів. Розголошення чи публікація будь-якої інформації
про дитину, що може заподіяти їй шкоду,
без згоди законного представника дитини
забороняється.
Згідно з Сімейним кодексом України,
сім’ю визнано основним осередком суспільства, найкращою умовою для виховання та
розвитку дітей. У Кодексі по-новому визначені права членів сім’ї, захист яких через
створення умов для їхньої реалізації є метою соціальної роботи [12, c. 67].
Права членів сім’ї у Сімейному кодексі
України відображають міжнародні стандарти прав людини в суспільстві з урахуванням
особливостей сім’ї та її соціального інституту
– шлюбу (вперше законодавчо визнані позашлюбні сім’ї) і спрямовані на забезпечення
виховання та розвитку дитини в сім’ї, охорону батьківства і материнства, розвиток
подружжя, що є можливим за умови виконання членами сім’ї своїх обов’язків стосовно один одного на основі домовленостей
(угоди) щодо правил сімейного життя або
захисту прав членів сім’ї через суд.
Захист від найбільш небезпечних порушень прав неповнолітніх забезпечує Кримінальний кодекс України. Він містить як загальні норми, що захищають всіх громадян
від жорстокого поводження, так і норми,
безпосередньо спрямовані на захист життя
та здоров’я та недоторканності неповнолітнього.
Отже, до Міжнародних правових документів, які спрямовані на подолання насильства над людьми відносяться:
Загальна декларація прав людини
(10.12.1948);
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Декларація прав дитини (20.11.1959);
Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права (16.12.1966);
Конвенція про права дитини (20.11.1989);
Національними правовими актами захисту прав дитини є: Закон України «Про
охорону дитинства» (26.04.2001, остання редакція – 24.04.2008);
Закон України «Про соціальну роботу
з сім’ями, дітьми та молоддю» (26.06.2001,
остання редакція – 31.01.2009);
Кримінальний
кодекс
України
(1.09.2001, остання редакція – 30.04.2009);
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (15.11.2001, остання редакція – 1.01.2009);
Сімейний кодекс України (10.01.2002,
остання редакція – 7.05.2009);
Закон України «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису» (15.05.2003);
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 23.01.2004 р. №38 «Про затвердження заходів щодо виконання Закону
України «Про попередження насильства в
сім’ї» та Примірного положення про центр
медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї»;
Указ Президента України від 5.05.2008
р. №411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» (25.09.2008) [16, c.
34].
Як бачимо в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів, які
захищають людину від насильства в сім’ї, а
також регламентують діяльність правоохоронців щодо попередження та припинення
насильства в сім’ї.
Конституція України є тією юридичною
базою, норми якої визначають та гарантують охорону і захист прав, свобод та інтересів сім’ї та людини. Це такі статті Конституції України як: право захищати своє життя
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей
від протиправних посягань (ст. 27); ніхто не
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може зазнавати втручання в його особисте
та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 32); право
на звернення до державних інституцій (ст.
40); право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (ст. 41); право
на житло (ст. 47); права та свободи людини
й громадянина захищаються судом (ст. 55);
право знати свої права та обов’язки (ст. 57).
Сімейний кодекс України визначає сферу сімейних та родинних відносин. Ним
передбачені відповідні правові гарантії з
охорони й захисту прав та інтересів сім’ї,
регулюється порядок вирішення спорів між
подружжям, батьками та дітьми, іншими
членами родини, а також визначені правові наслідки щодо недотримання ними своїх
обов’язків [5, c. 56].
Особа, яка досягла 14-ти років, має право самостійно подавати заяви про позбавлення батьків батьківських прав.
Основні підстави для позбавлення батьківських прав:
а) відмова батьків забрати дитину з пологового будинку і не виявлення протягом 6
місяців щодо неї батьківського піклування;
б) ухилення від виконання матір’ю чи
батьком своїх обов’язків по вихованню дитини. Мова йде про навмисне ухилення,
коли особа повністю усвідомлює наслідки
своєї поведінки;
в) жорстоке поводження з дитиною;
г) алкоголізм або наркоманія батьків;
д) експлуатація дитини, примушування
її до жебракування та бродяжництва;
є) засудження батька чи матері за вчинення умисного злочину щодо дитини [12,
c. 95].
Кодексом України про адміністративні
правопорушення передбачено відповідальність за адміністративні порушення, що загрожують громадському порядку й громадській безпеці та які можуть бути вчинені в
побутовій сфері. До учасників таких правопорушень застосовуються: ст. 173 КУпАП,
ст. 182 КУпАП, ст. 180 та 184 КупАП [14, c.
213].
7 червня 2003 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за вчинення
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насильства в сім’ї або невиконання захисного припису» (ст. 173.2 КУпАП) [13, c. 213].
Слід згадати ще кілька документів, які
тісно переплітаються з насильством в сім’ї.
Так прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про виконання на території
України Конвенції про цивільно-правові
аспекти міжнародного викрадення дітей»
(від 10 липня 2006 р. №952) дає можливість
долучитися до міжнародно-правового механізму впорядкованого повернення дітей,
яких незаконно вивозять або утримують за
кордоном [2, c. 146]. Адже дуже часто, рятуючись від жорстокої поведінки батьків, саме
діти стають «живим товаром» для не менш
жорстоких дорослих.
Іншим важливим документом, який
спрямований на подальший розвиток умов
для захисту прав та інтересів дитини є Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей»
(від 3 серпня 2006 р) [6, c. 38]. Ратифікація Конвенції є свідченням про готовність
України дотримуватись міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав дітей,
зокрема дітей, що постраждали від насилля.
В Україні діє національне законодавство, що регулює певні питання протидії
насильству в сім’ї. Насамперед, це Конституція України, яка не тільки визначає основні права та свободи громадян, а й гарантує
їхній захист [6, c. 37].
5 березня 1999 р. було прийнято Закон
України «Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно
сім’ї та жінок», який спрямовано на зміцнення інституту сім’ї, формування партнерських відносин в родині, рівного розподілу
обов’язків між подружжям [10, c. 46].
У Кримінальному кодексі України
(№2341-ІІІ від 5.04.2001 р.) визначаються
види злочинів, які пов’язані із жорстоким
поводженням з дітьми, зокрема, умисне
вбивство дітей; доведення дітей до самогубства; нанесення тілесних ушкоджень;
побої та мордування; катування; незаконне
позбавлення волі або викрадення дитини
тощо.
У січні 2006 року Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального Кодексу
України, зокрема до ст. 149 «Торгівля людь-

ми або інша незаконна угода щодо людини»
та ст. 303 «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», що дає підстави
стверджувати про приведення необхідних
норм українського законодавства у відповідність із Палермською Конвенцією [5, c. 94].
Міжнародне право щодо захисту прав
людини тлумачить насильство у сім’ї як порушення прав людини й накладає на всі
країни зобов’язання знайти ефективні правові засоби протидії насиллю. Тому питання
протидії насильству в сім’ї є предметом численних міжнародних актів, ратифікованих
багатьма країнами світу.
Часто злочини, пов’язані з домашнім насильством, трактуються правоохоронними
органами як «хуліганство». В таких випадках мова йде тільки про порушення «громадського порядку» та вияв «неповаги до
суспільства», що є підставою для застосування cт. 173 Кодексу України про адміністративні порушення (№8073-Х від 07.06.2003
р.). Важливо зазначити, що саме п. 2 цього
документу дає роз’яснення про міру відповідальності за вчинення насильства особою
або невиконання захисного припису (у вигляді штрафу чи проходження виправних
робіт) [5, c. 118].
Дитина вправі особисто звернутися в
органи опіки й піклування, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, інші уповноважені
органи за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно Закону «Про попередження насильства в сім’ї» визначено перелік органів
та установ, на які покладається здійснення
заходів щодо попередження насильства в
сім’ї. Такими установами визнані:
- спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї;
- служба дільничних інспекторів міліції;
- кримінальна міліція у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;
- органи опіки і піклування;
- кризові центри;
- центри медико-соціальної реабілітації
жертв насильства в сім’ї;
- органи виконавчої влади;
- органи місцевого самоврядування.
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У кожного з цих органів різні обов’язки,
тому вони повинні співпрацювати разом,
адже тоді складатиметься майже повна картина окремих випадків, відповідно, стане
простіше й ефективніше допомагати постраждалим від насильства в родині.
Законом України «Про попередження
насильства в сім’ї» передбачено:
- офіційне попередження про недопустимість здійснення насильства в сім’ї (виноситься, при умові відсутності в діях ознак
злочину, повідомляється під розписку);
- взяття на профілактичний облік і зняття з профілактичного обліку (членів сім’ї,
яким було винесене офіційне попередження про недопустимість насильства в сім’ї,
служба дільничних інспекторів міліції або
кримінальна міліція в справах неповнолітніх беруть на профілактичний облік. Зняття
з обліку відбувається в тому випадку, якщо
протягом року особа ні разу не здійснить насильства в родині);
- захисне попередження (воно не вимагає узгоджень з ознаками злочину. Забороняє особі, якій воно винесене: здійснювати
конкретні акти насильства в сім’ї; отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в сім’ї; розшукувати жертву
насильства в сім’ї, якщо та за власним бажанням знаходиться в місці, невідомому
особі, яка здійснила насильство; приходити
до жертви насильства в сім’ї, якщо та тимчасово знаходиться не за місцем сумісного
проживання членів родини; вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї);
- стягнення коштів на утримання жертв
насильства в сім’ї в спеціалізованих закладах (приймається у судовому порядку);
- члени родини, які здійснили насильство по відношенню до своїх близьких, також несуть кримінальну, адміністративну
або цивільно-правову відповідальність у відповідності з законом [4];
Згідно зі ст. 4 згаданого Закону України
підставами для вжиття заходів із попередження насильства в сім’ї, є:
- заява про допомогу жертви насильства
в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує
реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
- висловлене жертвою насильства в сім’ї
або членом сім’ї, стосовно якого існує реÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

альна загроза вчинення насильства в сім’ї,
бажання вжиття заходів із попередження
насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення
або заява надійшли не від нього особисто;
- отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього
чи недієздатного члена сім’ї.
Орган, до якого надійшла заява чи повідомлення про вчинення насильства в сім’ї
або реальну загрозу його вчинення, розглядає заяву чи повідомлення, та в межах
своїх повноважень вживає передбачені законом заходи з попередження насильства
в сім’ї. Згідно зі статтею 12 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
членів сім’ї, яким було винесене офіційне
попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, служба дільничних інспекторів міліції чи кримінальна
міліція у справах неповнолітніх беруть на
профілактичний облік. Зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, проводиться органами, які
брали на облік особу, якщо протягом року
після останнього факту вчинення насильства в сім’ї особа жодного разу не вчинила
насильства в сім’ї. Відповідно до ст. 1 Закону здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх покладається на:
- Міністерство України в справах молоді
та спорту, служби у справах неповнолітніх
м.Київ, обласних, міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів
міських і районних рад;
- школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти;
- центри медико-соціальної реабілітації
неповнолітніх закладів охорони здоров’я;
- притулки для неповнолітніх служб у
справах неповнолітніх;
- суди;
- кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;
- приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ;
- виховно-трудові колонії Державного
департаменту України з питань виконання
покарань [14, c. 183].
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Недоліки в сучасній системі захисту прав
дитини обумовило накопичення багатьох
соціальних проблем дитинства: швидкими
темпами збільшувалось соціальне сирітство,
безпритульність, за останні 10 років – на
60%: значно зменшилась ефективність інтернатного виховання і збільшилась кількість
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в інтернатних закладах; дитяча безпритульність
набула критичних обсягів і характеристик.
Насильство часто присутнє в суспільному
житті і громадяни відіграють в ньому певну
роль. Залежно від ситуації вони є свідками,
жертвами або ж кривдниками. Трагічність ситуації в тому, що свідки чи жертви насильницької діяльності переносять модель кривдницької поведінки у власне життя та продовжують
чинити насильство. Власне створюється коло
насильства: жертви стають кривдниками.
Насильство – це умисна фізична, сексуальна, психологічна чи економічна дія чи її
загроза, примус з боку однієї особи до іншої
з метою контролю, залякування, навіювання почуття страху. В процесі насильства
одна людина нав’язує себе, свої цілі та норми іншій, намагаючись підкорити її собі. Це
узурпація свободи людини, це не є випадковими діями, які не можна пояснити. Кожен
член родини переживає такі дії по-своєму,
що накладає свій відбиток на ціннісно-орієнтаційну сферу. Особливо це стосується дитини, адже її особистість тільки формується.
Жорстоке поводження з дітьми в подальшому формує з них соціально-дезадаптованих людей, не здатних створювати повноцінну сім’ю, бути гарними батьками, а також
є поштовхом до відтворення жорстокості по
відношенню до власних дітей. Дитина потребує соціально-правового захисту.
Про соціальний захист дитини можна
говорити у двох аспектах. У широкому розумінні соціальний захист передбачає гарантію основних прав, зафіксованих у Конвенції ООН про права дитини. У вузькому
розумінні це означає створення умов для
вільного розвитку духовних та фізичних
сил дитини, пробудження її активності. Соціальна захищеність не має вікових рамок.
Але чим менше дитина, тим більше вона потребує захисту.

Жорстоке поводження з дітьми, нехтування їхніми інтересами не лише завдає
непоправної шкоди їх фізичному здоров’ю,
але й тягне за собою важкі психічні та соціальні наслідки. У більшості дітей-жертв насильства з’являються серйозні відхилення в
психічному, фізичному розвитку, в емоційній сфері.
Кількість дітей, які потрапили в біду,
не зменшується, а навпаки, збільшується.
На жаль в Україні сьогодні таке явище, як
насильство в сім’ї та кривдництво дітей, не
завжди стоять у центрі уваги громадськості. Це не від зменшення таких явищ, а затемнення їх тими подіями, які привертають
до себе більше уваги у соціополітичному
житті країни. Це є притаманним для історії,
а без розуміння цього ми приречені повторювати її. Адже історія насильства це зміна
соціальних поглядів на ті чи інші явища,
які супроводжують людину, якими вони є
правильними чи хибними. Тому соціальні
працівники, служби у справах неповнолітніх, кримінальна міліція, органи охорони
здоров’я, органи опіки та піклування повинні тримати у центрі уваги усі проблеми, усі
фактори, що впливають на розвиток дітей та
підлітків, враховуючи їхнє оточення а також
виробляти та вдосконалювати професійні
навички, які допоможуть їм працювати для
позбавлення гноблення у сім’ї та суспільстві, враховуючи їхнє оточення. Звичайно,
одним із визначальних чинників формування в Україні соціальної політики, системи
соціальної допомоги і обслуговування населення є кадрове забезпечення. Численні
заклади соціальної сфери потребують дедалі більше фахівців різного профілю і рівнів
сучасного типу, здатних враховувати і опиратися на соціальні та економічні реформи,
ефективно діяти в сучасних умовах розвитку
суспільства, вміло вивчати та ефективно застосовувати перевірений життям вітчизняний та зарубіжний досвід соціальної роботи.
Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей час дитина формується
фізично, психічно й інтелектуально, набуває
необхідних знань, умінь, навичок. І саме в
цей період вона потребує найбільшої уваги і захисту. Тож державні органи повинні
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблеми нормативно-правової бази захисту дітей від насильства.
Особливу увагу приділено причинам насильства
над дітьми, нормативно-правовим принципам
заборони усіх видів жорстокого поводження з
дитиною. Виявлено проблеми соціально-правового захисту дитини та соціальної захищеності. Автором запропоновано шляхи покращення
та удосконалення системи захисту прав дітей
та забезпечення їх повноцінного розвитку

SUMMARY
The article is devoted to the problem of children
administrative and legal protection against
domestic violence. Special attention is considered to
the reasons of domestic violence against children.
The author offered particular steps of improvement
of children administrative and legal protection
against domestic violence.
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більше приділяти увагу до сімей, у яких є
маленькі діти, проводити з батьками співбесіди.
Захист дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку – проблема національного значення, яка повинна розглядатись і
розв’язуватись в різних контекстах: історичному, соціологічному, культурологічному,
демографічному, педагогічному і, безумовно, юридичному. Мова йде про закріплення
певними законами та іншими нормативноправовими актами чітко визначених правил, норм, стандартів і вимог щодо організації життєдіяльності дитини.
Головні положення, які пронизують
майже всі міжнародні правові акти – це абсолютні заборони на жорстоке поводження
з особою, перш за все з дітьми. Цей принцип не має порушуватись в жодній з ситуацій, без виключення. Але, на жаль, він порушується досить часто, різними способами
і в різних країнах.
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óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
кон України «Про протидію насильству в
сім’ї», що встановлює поняття, види та заходи попередження цього ганебного явища,
визначає органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї. У Статті 15 цього Закону
передбачена відповідальність за вчинення, насильства в сім’ї, яка може наступити
в кримінальному, адміністративному та цивільно-правовому порядку1.
Ключові слова: корекційна робота, корекційна
Заходи протидії та попередження напрограмма, протидія, насильство, сім’я, фахівці.
сильства в сім’ї ґрунтуються на положенОстаннім часом активно проводяться нях нормативно-правових документів,
дослідження з протидії насильства в сім’ї. спрямованих на подолання насильства над
Ця проблема обумовлена як наявністю людьми, до них відносяться, зокрема:
- Конституція України [1];
збільшення фактів фізичного, психологіч- Загальна декларація прав людини [2];
ного, сексуального насильства, так і неба- Кодекс України про адміністративні
жанням суспільства обговорювати відкрито
правопорушення
[3];
це питання. Однією з головних цілей на- Кримінальний процесуальний кодекс
шої держави має бути створення належних
умов для розвитку сім’ї і виховання дітей. України [4];
- Сімейний кодекс України [5];
Запобігання та протидія насильству в сім’ї
-Декларація прав дитини [6];
стосуються не тільки насильника та його
- Конвенція про права дитини [7];
жертви, а і всього суспільства, потребують
- Закон України «Про охорону дитинзагальної уваги і конкретних дій з боку державної політики для розв’язання ситуацій ства» [8];
- Закон України «Про соціальну роботу
такого характеру. Благополуччя сім’ї залежить не тільки від людей котрі прожива- з сім’ями, дітьми та молоддю» [9];
- Закон України «Про внесення змін до
ють під однім дахом, а і від багатьох соціологічних, кримінологічних, психологічних Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відпофакторів, які мають місце в суспільстві.
В Україні приділяється певна увага до відальності за вчинення насильства в сім’ї
вивчення питань протидії насильству в сім’ї. або невиконання захисного припису» [10];
Розроблено та прийнято ряд нормативних 1
Закон України «Про протидію насильства в сім’ї»
документів, визначальним серед яких є За- від 15.11.01
В статье определяется понятие коррекционной работы. Рассматриваются вопросы
эффективности ее проведения для предотвращения и противодействия насилию в семье. Проанализирован основной подход компетентних специалистов в этих проблемах.
Предлагаются отдельные мероприятия для
решения проблем противодействия насилию
в семье.
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- Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства стосовно
протидії насильству в сім’ї» [11];
- Указ Президента України від «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» [12];
- Наказ Міністерства охорони здоров’я
України «Про затвердження заходів щодо
виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» та Примірного
положення про центр медико-соціальної
реабілітації жертв насильства в сім’ї» [13]
та інші документи прийняті для боротьби з
насильством такого виду.
Як бачимо, Верховною Радою України
та компетентними органами та установами,
центральною виконавчою владою прийнято низку законодавчих та нормативно-правових актів, які не тільки захищають людину від насильства в сім’ї, а й регламентують
діяльність правоохоронних органів щодо
попередження та припинення насильства в
родинах. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність, і ніхто не повинен зазнавати тортур
або жорстокого, нелюдського, або такого,
що принижує його гідність, поводження і
покарання [2, ст.3, 5.]2.
Конфліктна ситуація в багатьох українських родинах почала частіше звертати
на себе увагу дослідників з вивчення гендерних питань і спонукати до детального
вивчення причин та умов насильства в родинах. Майже у кожної людини існує своє
поняття слова сім’я, це поняття головним
чином у більшості асоціюється з безпекою,
захистом, місцем спокою та відпочинку.
З метою викоренення та протидії насильству, компетентними організаціями та установами в Україні проводяться різні профілактичні заходи з членами сімей, котрі
найбільш схильні до вчинення насильства,
організуються і реалізуються корекційні
роботи з особами, які вчинили насильство
в сім’ї.
Соціально-економічна ситуація в Україні останнім часом значно загострила про-

блеми багатьох сімей. Український народ
зіткнувся з такими небажаними явищами,
як економічна криза, зростаюча матеріальна і соціальна поляризація суспільства,
політичні і соціальні конфлікти, які безпосередньо впливають на стан та настрої
в сім’ї. У значної частини сімей різко погіршилися умови реалізації основних соціальних і особистісних функцій, вони опинилися у скрутному становищі. У зв’язку з
цим багато сімей потребують невідкладної
соціальної і психологічної допомоги, з боку
професійних спеціальних служб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
і громадських організацій. Основним принципом соціального педагога, психолога,
соціального працівника та працівника міліції, які компетентні у допомозі сім’ям, повинно бути планування співпраці із сім’єю.
Складовою частиною їх діяльності є процес
підпорядкований таким принципам, як:
цілеспрямованість, коректність, ефективність, правоздатність, відповідність дій до
політики держави.
Згідно зі змінами до Закону України
«Про попередження насильства в сім’ї»
та відповідно до «Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах
сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для молоді
та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства
в сім’ї, за спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї» закріплено цілий
ряд нових функцій. Інструкція визначає
порядок взаємодії між структурними підрозділами, відповідальними за реалізацію
державної політики щодо попередження
насильства в сім’ї, службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та відповідними підрозділами органів внутрішніх справ з виконання
заходів щодо попередження насильства в
сім’ї і механізм їх співпраці при здійсненні таких заходів. Одним із основних положень цього документу є установка на проведення корекційних програм.
Корекційна програма – це програма,
що спрямована на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької моделі

Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948
г. [Електроний ресурс]: принята Резолюцией 217 А
(ІІІ) Генеральной Асамблеи ООН от 10.12.1948 г.
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поведінки особи, яка вчинила насильство
в сім’ї [14]3. Головним чином вона спрямована на заходи реагування на насильство
в родині, контролює поведінку насильника, супроводжує покарання кривдника та
забезпечує захист постраждалих осіб та їх
оточуючих. Вивчаючи питання корекційних робіт, можна відмітити, що кожна корекційна програма повинна відповідати
певним критеріям, зокрема:
- програми мають бути побудовані
таким чином, щоб кривдники не використовували свою участь у них для уникнення
відповідальності за насильницьку поведінку;
- ведення сімейної терапії (консультаційної роботи с подружжям), запровадження технологій управління гнівом, медіація,
пробація не є належними способами реагування на насильницькі дії з боку чоловіків
стосовно жінок;
- безпека постраждалих осіб та їх
близького оточення є головним пріоритетом програм корекції поведінки осіб, що
вчиняють насильство в сім’ї;
- відповідальність учасників та фахівців, які впроваджують корекційні програми, щодо дотримання покладених на них
обов’язків;
- корекція поведінки осіб, що вчиняють насильство в сім’ї, означає об’єднання
зусиль громади [15]4.
Між спеціально уповноваженими органами та установами нормативно-правовими актами, як вище вже вказувалось,
встановлена обов’язкова взаємодія, закріплені обов’язки та повноваження усіх підрозділів, які компетентні у попередженні,
боротьбі та протидії насильства в сім’ї. Для
фахівців цієї галузі розроблено низку навчально-методичних посібників та реко-

мендацій з соціальної та кореційної роботи
з особами, які вчинили насильство в сім’ї,
завдяки котрим планування проведення
такої роботи з тією частиною суспільства,
котра стає чинником таких жорстоких дій
стало більш ефективним. Ціллю таких посібників є підвищення ефективності роботи фахівців, завдяки надання їм навичок та
знань, які допомагають проводити практичну індивідуальну та групову роботу з
попередження насильства в сім’ї.
Корекційна робота з особами, які чинять насильство в своїх родинах, є дуже
важливою частиною протидії йому. Як правило, фахівцями проводиться довготривала корекція поведінки кривдників. Вони
намагаються головним чином допомогти їм
осмислити власну непритаманну нормальній людині поведінку, усвідомити її витоки,
як свідчить статистика, більше половини
агресорів, кривдників, злочинців виросли в сім’ях, де відбувалося насильство над
близькими або над ними. Метою корекційної роботи є допомога людині попередити
прояви своєї жорсткої поведінки по відношенню до своїх близьких.
Як показує практичне вивчення питання щодо проведення цієї нелегкої та кропіткої праці, стає зрозумілим, що довготривала
корекція поведінки з усіх напрямків у багатьох випадках призводить до позитивних
змін. Після виконання заходів корекційної
роботи найчастіше в сім’ях налагоджується
гармонійне сімейне життя, стосунки в родині набувають спокою та порозуміння.
Важливим питанням реалізації корекційних робіт з кривдником є, у першу чергу, спільна праця з членами його родини,
для визначення та подальшого подолання
негативної сімейної ситуації, що склалася.
Найбільш ефективно корекційна робота з кривдником здійснюється центрами
у справах сім’ї. В Україні вже існує певна
мережа центрів у справах сім’ї. Вони займаються всебічним захистом громадян, які
страждають від насильства у своїх родинах,
надають різноманітну допомогу жертвам та
проводять роботу з особами, які чинять насильство.
Корекційна програма цих центрів полягає в тому, що їх фахівці, які займаються

Інструкція щодо порядку взаємодії структурних
підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї,
служб у справах дітей, центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів
органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї від 30.09.2009
№ 3131/386 Ч.I, п.1.1.
4
Соціальна і корекційна робота з особами,які вчинили насильство в сім’ї: навчально-методичний посібник, ТОМ-1. Київ-Харків 2013.Розділ 3, стор.91.
3
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корекційною роботою намагаються налагодити довірливі відносини між членами
родини, розібратися в негативних діях самого кривдника, допомогти у боротьбі з негативними емоціями та подоланні їх у собі,
надати необхідну, своєчасну допомогу, якої
потребує особа, що постраждала від насильницьких дій (морально-правову, психологічну чи будь-яку).
Розроблено ряд ефективних програм корекційної роботи, комплексне здійснення
яких дозволяє досягти позитивних результатів. Невід’ємною частиною проведення
цих робіт є психологічна, соціально-педагогічна, соціально-економічна, правова
та соціально-медична корекція поведінки
насильника. Кожний фахівець центрів у
справах сім’ї працює за своїм напрямком,
наприклад, психологи допомагають налагоджувати стосунки в сім’ї, моделюють поведінку людини, робота педагогів складається в стимулюванні позитивного настрою
та недопущенні негативних проявів в поведінці, юристи інформують, керуючись
чинним законодавством, про відповідальність за вчинення насильства. Головним
принципом їх праці є усвідомлення самого
фахівця, що кожна людина має невід’ємне
право на життя. Ніхто не може свавільно
бути обмеженим у своїх правах і свободах
чи бути позбавлений життя. Обов’язок держави - захищати життя і здоров’я кожної
людини. Кожен має право захищати своє
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших
людей від протиправних посягань [1, ст. 27].
Юристи допомагають усвідомити кривдникам неминуче притягнення до відповідальності за скоєння злочину такого характеру,
медичні працівники ознайомлюють особу, яка вчинила насильство з наслідками
щодо здоров’я потерпілого, а всі разом мають комплексно працювати над усуненням
причин і умов насильства в сім’ї.
Висновок: для посилення протидії насильству в сім’ї доцільно посилювати впровадження корекційних програм у всіх
регіонах країни, удосконалювати роботу
фахівців в сім’ях для попередження, виявлення, протидії та абсолютного викорінення проблеми насильства в сім’ї.
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ÓÄÊ 347.734.5:351.72
В статье определенно понятие и сущность
финансовых услуг как правовой категории.
Предложено дифференцировать финансовые
услуги с помощью специально уполномоченного органа по вопросам регуляции рынка финансовых услуг.
Ключові слова: фінансові установи, фінансові
установи, нормативно-правове регулювання, державне управління.

Постановка проблеми
Використання фінансовими установами
та іншими суб’єктами, що надають фінансові послуги, прогалин у чинному законодавстві задля власного збагачення за рахунок
споживачів – явище, що нерідко спостерігається в нашому житті. Можливість таких
зловживань допускається, не в останню
чергу, через недосконалість понятійного
апарату, що зумовлює нагальну необхідність проведення наукових досліджень з
метою оптимізації положень чинного законодавства України в сфері фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень
Увагу науковців, що працюють у сфері різних галузей знань, таких як фінанси, менеджмент, державне управління і
право постійно привертають проблеми
функціонування ринку фінансових послуг
в Україні. Представниками юридичної науки достатньо активно досліджувались актуальні питання господарсько-правового,
цивільно-правового, фінансово-правового
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

та адміністративно-правового регулювання
суспільних відносин з надання фінансових
послуг.
Правовий статус учасників ринку фінансових послуг, банківських та небанківських установ досліджувався в працях
Л. Ільченко-Сюйви, О. Ящищак, С. Румянцева, Л. Баланюк, О. Картамишева [1,
2, 3, 4, 5]. У працях В. Яроцького, К. Масляєвої, І. Плахіної, В. Гостюка, С. Половко
з’ясовувалась правова сутність фінансових
інструментів, що обертаються на вітчизняному ринку фінансових послуг [6, 7, 8, 9,
10]. Договірні засади надання фінансових
послуг було висвітлено в дисертаційному дослідженні Н.В. Дроздової [11]. Цивільно-правову характеристику окремих
видів фінансових послуг у своїх роботах
надавали Я. Чапічадзе (факторинг) [12],
І. Якубівський (фінансовий лізинг) [13], результати фундаментального теоретичного
дослідження проблем банківських правочинів представив І. Безклубий [14]. Проблемам правового регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг
присвятив наукове дослідження І.Чайкін
[15]. Правові засади державного нагляду
і фінансового контролю щодо надання фінансових послуг аналізувались Г. Остаповичем, М. Саєнко [16,17].
Досліджуючи окреслене коло питань,
багато хто з науковців звертав увагу на недосконалість правової категорії «фінансові
послуги», але, на нашу думку, вченими не
достатньою мірою було використано спо-
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соби та прийоми наукової методології для
визначення поняття фінансових послуг, що
не дозволило сформулювати одночасно повне та ємке поняття.
Цілі статті
Із застосуванням прийомів наукової
методології визначити поняття «фінансових послуг» як дефініції, що використовується для позначення відповідного класу
об’єктів.
Виклад основного матеріалу
Визначальне значення для ефективного
функціонування механізму правового регулювання при впорядкуванні тих чи інших
суспільних відносин має наявність чітко визначених та вдало сформульованих правових понять.
При визначенні поняття певного процесу дійсності слід відобразити його закономірні зв’язки зі спорідненими процесами, визначити суттєві сторони та ознаки.
Відповідний підхід до формулювання дефініцій при визначенні понять підтримується багатьма представниками філософської
науки та теорії права [18, 19, 20].
Не останнє значення для вдосконалення інструментарію механізму правового
регулювання має чіткість та ємкість формулювання правових понять. С.С. Алексєєв
у ході характеристики логіко-мовного методу дослідження об’єктів юридичної науки наголосив на необхідності розрізнення
двох рівнів мови: мови права та мови юридичної науки (правова метамова). Термінологія метамови багато в чому залежна від
термінології мови права. Але мова права і
метамова за своїм складом повністю не збігаються. Правова метамова ширше за своїм
змістом. У ній містяться не тільки терміни і
вирази мови права, а й такі терміни і вирази, яких немає в мові права [18, с.40].
Однозначність термінів у мові права
досягається, в першу чергу, шляхом закріплення понять в нормативних актах – формування легальних дефініцій. У процесі
розкриття змісту поняття поряд із мовою
права може використовуватись і термінологія метамови. Та чи завжди такий симбіоз сприятиме досягненню цілі ефективно-

го правового регулювання, розглянемо на
прикладі поняття «фінансових послуг».
Легальне визначення фінансових послуг міститься в Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг” (далі – „Закон”).
Згідно із п.5 ч. 1. ст.1 Закону фінансова послуга – це операції з фінансовими активами,
що здійснюються в інтересах третіх осіб за
власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у
випадках, передбачених законодавством, –
і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку
або збереження реальної вартості фінансових активів [21]. Ключовим компонентом
легальної дефініції, що розкриває сутність
поняття фінансової послуги, є здійснення
«операцій з фінансовими активами». Поряд
з цим, легального визначення фінансових
активів у законодавстві не міститься, а законодавець в п. 4 ч. 1. ст.1 Закону обмежується лише перерахуванням об’єктів, що
належать до фінансових активів, це: кошти,
цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних
паперів.
Поняття «кошти» чинним законодавством не визначається. Натомість поняття цінних паперів визначається відразу в
двох нормативних актах в ч. 1 ст. 194 Цивільного кодексу України та у ч. 1 ст. 3 спеціального нормативного акту – Законові
України «Про цінні папери та фондовий
ринок», згідно з якими цінним папером є
документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове
або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила
(видала), і власником, та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його
розміщення, а також можливість передачі
прав, що випливають з цього документа, іншим особам [23]. Якщо Цивільний кодекс
України – це класичний приватноправовий
нормативний акт, то Закон України «Про
цінні папери та фондовий ринок» регулює
як приватноправові, так і публічно-правові
сторони функціонування фондового ринку
і його інструментарію.
Поняття ж боргового зобов’язання закріплюється в суто публічно-правовому
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Бюджетному кодексі, де зазначена дефініція тлумачиться як зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом
(позикою), що виникло внаслідок випуску
і розміщення боргових цінних паперів та/
або укладання кредитних договорів [22].
Чіткого визначення поняття «право вимоги боргу» чинне законодавство не містить, хоча законодавець достатньо широко
оперує зазначеним терміном, наприклад,
при регулюванні договору факторингу: (за
договором факторингу (фінансування під
відступлення права грошової вимоги) одна
сторона (фактор) передає або зобов’язується
передати грошові кошти в розпорядження
другої сторони (клієнта) за плату (у будьякий передбачений договором спосіб), а
клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) ч.1 ст.1077
ЦК [23].
Зазначимо, що застосування в юридичній техніці прийомів щодо визначення одного терміну через інший є доволі поширеною практикою, але в даному випадку
легальні дефініції має лише частина категорій, представлених у даному понятійному
рядові, а поняття кошти для використання
понять метамови повинні були, як мінімум,
сформульовані як «грошові кошти». Таким
чином, вважаємо, що ефективного поєднання мови права та метамови при визначенні
поняття «фінансових активів» не відбулося
і окреслене питання потребує додаткового
аналізу з боку науковців.
Як нами було показано вище для визначення поняття «фінансові послуги» законодавцем було одночасно використано правові поняття, що закріплюються в
публічно-правових та приватноправових
нормативних актах. Ми поділяємо думку
науковців які говорять, що в межах однієї
правової системи не можуть формулюватися різні визначення категорій і понять,
що відображають подібні за суттю правові
процеси. Такі поняття повинні визначатися в правових джерелах однаково, незважаючи на їх різногалузеву приналежність,
єдине – вони можуть додавати окремі ознаки, що підкреслять, у випадку необхідності, приватноправовий чи публічно-правоÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

вий характер явища. Тому вважаємо, що
неможливо розкрити сутність фінансових
послуг без поглибленого аналізу приватноправових та публічно-правових елементів механізму правового регулювання, що
забезпечують правовий вплив на суспільні
відносини в сфері здійснення операцій з фінансовими активами.
До того ж, зазначимо, що задля більш
результативного наукового розгляду доцільним буде не виявлення конкуренції
між двома моделями правового регулювання (між диспозитивним та імперативним
способом побудови правового матеріалу),
а виявлення поєднуючої системи засобів,
що мають забезпечити високу ефективність
правового впливу. Тим більше, що науковцями не раз зазначалося, що різні науки та
наукові дисципліни розвиваються не незалежно, а у тісній взаємодії між собою. Один
із напрямків взаємодії – використання однією наукою знань, отриманих іншими науками [19, с. 96].
Як нами вже було зазначено, для формулювання поняття певного процесу, визначення його змісту, в першу чергу слід
відобразити його закономірні зв’язки зі
спорідненими процесами.
Сутність фінансової послуги проявляється через зміст послуги в класичному розумінні, а саме, дію, яка приносить користь.
У чинному законодавстві термін „послуга”
використовується законодавцем у багатьох
нормативних актах, починаючи з Цивільного кодексу, в т.ч. і в Законі України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, але єдиного чіткого визначення поняття „послуги”,
легальної дефініції законодавцем досі не
сформульовано.
Цивільний кодекс у ст. 901 закріплює
поняття договору про надання послуг,
який сам є достатньо новим правовим інститутом [23]. Поряд з цим, дослідження
сутності послуги не раз ставало предметом
наукових розробок. Науковці, представники цивілістичної науки виявили головну
ознаку послуги – виконання дій, які не мають матеріального результату. Тобто при
наданні послуги продається не сам результат, а дії, що до нього призвели [24, с. 884].
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Відомі російські правознавці М.І. Брагінський і В.В. Вітрянський, характеризуючи
сутність послуги, виділяють два пов’язаних
між собою елементи – ціль, якій послуга
слугує (користь) і засіб досягнення цієї цілі
(здійснення дії тим, хто надає послугу) [25,
с. 209].
Б. Денисенко, визначивши місце фінансової послуги в понятійно-логічному
рядові: «послуга» – «відплатна послуга»
– «фінансова послуга», зосереджується на
характеристиці фінансової послуги, висловивши кілька застережень. У першу чергу,
науковець зазначив, що легальне визначення поняття «фінансових послуг» міститься
в нормативному актові, що прийнятий для
регламентації публічно-правових аспектів
суспільних відносин у цій сфері, тому в силу
поліфункціонального характеру законодавчого терміну, неможливо втиснути в нього
саме ті ознаки, що характеризуватимуть
фінансову послугу як цивілістичну категорію. По-друге ж, вчений висловив сумнів
щодо можливості і, головне, необхідності
об’єднання в одному легальному понятті
приватноправових та публічно-правових
характеристик відповідних явищ та предметів, що фактично має місце у випадку із
визначенням фінансової послуги [26, с. 56].
Мусимо не погодитись із такими застереженнями науковця та його критикою
теорії «юриспруденції понять», відповідно
до якої саме чітка визначеність понять та
термінів є запорукою ефективного впливу
механізму правового регулювання на конкретні види суспільних відносин. На нашу
думку, легальне визначення поняття «фінансові послуги» має стати універсальною
правовою дефініцією, незважаючи на публічно-правовий чи приватноправовий характер норм, що містяться в нормативному
актові. Ілюстрацією до сказаного може слугувати норма Податкового кодексу України
(акту публічно-правового спрямування), де
в ст. 14.1.185, що тлумачить категорію «постачання послуг», говориться про будь-яку
операцію, що не є постачанням товарів, чи
іншу операцію з передачі права на об’єкти
права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права

інтелектуальної власності, а також надання
послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної
діяльності [27]. Основна ознака послуги,
що визначається представниками цивілістичної науки, міститься в цьому визначенні (споживання в процесі вчинення певної
дії).
У механізмі адміністративно-правового
регулювання також формується інститут
адміністративних послуг, у якому визначаються властиві йому ознаки. Поряд із
дискусією в науці щодо того, який термінологічний вислів «адміністративні послуги» чи «публічні послуги», «державні» чи
«управлінські» є точнішим або більш вдалим, науковці говорять, що сам термін «послуги» повинен зберігати те саме змістове
навантаження, що й у приватному секторі
та приватному праві [28, с. 118].
До особливих ознак адміністративних
послуг науковці відносять: 1) адміністративна послуга надається за заявою особи; 2) надання адміністративних послуг
пов’язано із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи; 3) адміністративні послуги надаються
адміністративними органами (насамперед
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування) і обов’язково через реалізацію владних повноважень. Тобто отримати
конкретну адміністративну послугу можна
лише у відповідному (як правило, тільки
одному) адміністративному органі; 4) результатом адміністративної послуги в процедурному значенні є адміністративний акт
(рішення або дія адміністративного органу,
яким задовольняється заява особи). Такий адміністративний акт має конкретного
адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, яка звернулася за даною
послугою [28, с. 119 – 120].
Ознаки притаманні фінансовим послугам є відмінними від ознак, властивих адміністративним послугам, наприклад, вони
надаються не за заявою особи, а на підставі
договору; суб’єктами, що надають послуги,
є фінансові установи, а не органи влади;
результатом має бути збереження реальної
вартості фінансових активів, а не адміністративний акт та інші.
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Визначимо докладніше склад ознак,
притаманних фінансовим послугам. Б. Денисенко до законодавчих ознак фінансових
послуг відносить: 1) здійснення операцій
с фінансовими активами, яку науковець
пропонує сформулювати як: «вчинення
фактичних та/або юридичних дій з фінансовими активами» [26, с. 58]; 2) дії з фінансовими активами провадяться в інтересах
третіх осіб. Поряд з цим, Б. Денисенко наголошує на абстрактності даного формулювання, з чим ми повністю погоджуємося і
пропонуємо, в першу чергу, говорити про
інтереси споживача фінансової послуги, а
вже потім про можливих зацікавлених третіх осіб. Нагадаємо, що саме споживачі вводяться Господарським кодексом України
в якості окремих суб’єктів господарських
правовідносин, що має достатньо важливе
значення в сенсі нормативного забезпечення захисту прав споживачів.
Н. Дроздова визначає вже більше коло
характерних ознак фінансової послуги, що
відрізняють її від інших різновидів послуг,
а саме: по-перше, фінансова послуга – це
різновид діяльності відповідного суб’єкта
господарювання, який надає послугу; подруге, фінансова послуга належить до нематеріальних послуг; по-третє, фінансова
послуга супроводжується відповідним рухом фінансових активів (грошових коштів,
цінних паперів, боргових зобов’язань та
прав вимоги боргу, що не має статусу цінних паперів, включаючи будь-які види лотерейних та інших подібних білетів, які
передбачають видачу грошового або майнового виграшу); по-четверте, зазначений
рух фінансових активів передбачає здійснення учасниками таких послуг відповідної фінансової операції (наприклад, торгівля фінансовими активами, залучення їх у
депозит); по-п’яте, наявність професійного
складу суб’єктів фінансових послуг, які надають таку послугу і здійснюють функцію
фінансового посередництва [11, с. 8]. Але,
на нашу думку, науковець не вказує такі
важливі ознаки фінансової послуги, як:
платність та унікальну мету її надання.
К.В. Масляєва, навпаки, підкреслюючи
господарсько-правовий характер операцій
з фінансовими активами, характеризуючи
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

такі риси фінансових послуг, як збереження реальної вартості фінансових активів і
отримання прибутку, зробить висновок,
що збереження реальної вартості активів
і є обов’язковою метою надання фінансових послуг, без чого стає неможливим досягнення іншої мети фінансової послуги
– отримання прибутку. Науковець наголошує на неможливості розгляду обох зазначених цілей фінансової послуги як альтернативних, що має місце в Законі України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [7, с.6].
Нам вдаються слушними висновки
К.В. Масляєвої.
Таким чином, на підставі дослідження зв’язків фінансової послуги із іншими
послугами, характеристики її основних
ознак, враховуючи наробки науковців і
наші власні висновки, сформулюємо поняття фінансової послуги. Фінансова послуга
– це господарська операція із грошовими
коштами, цінними паперами та борговими
зобов’язаннями, що здійснюється за плату
фінансовими установами в інтересах замовників послуг – споживачів, та можливих
третіх осіб за власний рахунок фінансових
установ, або за рахунок споживачів чи третіх осіб, або за рахунок грошових коштів,
залучених від інших осіб з метою збереження їх реальної вартості, а у випадках передбачених договором, отримання прибутку
споживачем.
Вичерпний перелік видів фінансових
послуг міститься в ч.1 ст. 4 Закону України „Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”.
З врахуванням змін та доповнень до зазначеного Закону, внесених 10 жовтня 2013
року, нині законодавчо закріплено 15 видів фінансових послуг (з них такі послуги
як: управління майном для фінансування
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону
України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю»; операції з іпотечними активами з метою емісії
іпотечних цінних паперів та банківські та
інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про банки і
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банківську діяльність» безпосередньо вважатимуться фінансовими послугами з 8 лютого 2014 року).
Кожен, із закріплених законодавчо, видів фінансових послуг, як правило, представляє собою, однорідну групу інших
послуг, яких може бути більше десятка (наприклад, банківські послуги). Тому, на наш
погляд, потрібна докладна диференціація
фінансових послуг бажано здійснена легально спеціально уповноваженим органом
з питань регулювання ринку фінансових
послуг.
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Выполнен анализ административно-правовых основ управления иностранными делами в Украине, определены их основные черты,
сущность и значение, а также обоснованы
приоритетные направления совершенствования нормативно-правового обеспечения
управления иностранными делами в Украине.
Ключевые слова: административно-правовые
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Наряду с международно-правовыми
нормами существенное место в правовом
регулировании управления иностранными
делами занимает национальное административное законодательство, направленное на организацию субъектов управления иностранными делами и обеспечение
реализации ими внешней политики Украины. Вместе с тем, сегодня административно-правовые основы управления иностранными делами в Украине проявляют
недостаточную системность, четкость и комплексность, что может негативным образом
сказываться на реализации внешнеполитического курса государства. Следовательно, в контексте повышения действенности
управления иностранными делами в Украине и усматриваются актуальными вопросы его административно-правового обеспечения.
Отметим, что отдельные аспекты административно-правового регулирования

управления иностранными делами ранее уже рассматривались в работах таких
ученых, как А.Г. Асланян, Т.И. Беркович,
С.М. Войцеховская, А.И. Музыка, С.А. Федчишин и другие. В то же время, такие исследования раскрывают лишь некоторые
стороны правового обеспечения управления внешнеполитической деятельностью,
подробно раскрывая современное состояние и специфику административно-правового регулирования управления иностранными делами в Украине. Именно поэтому
целью нашей работы является анализ административно-правовых основ управления иностранными делами в Украине,
определение их основных черт, сущности
и значения, а также обоснование приоритетных направлений совершенствования
правового обеспечения управления иностранными делами в Украине.
Прежде заметим, что к административно-правовым основам управления иностранными делами в Украине относятся
Основы внутренней и внешней политики, утвержденные Законом Украины от
01.07.2010 г. № 2411-VI [1]. Данными правовыми актами сформулированы принципы
внешней политики и выходные ориентиры
внешнеполитической деятельности. Однако, подчеркнем, что основы и принципы
внешней политики содержательно шире
и не должны однозначно отождествляться с основами и принципами управленческой деятельности в этой сфере, последние
же должны быть более конкретизированы
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относительно реалий механизма определения и реализации внешней политики
Украины. К таким ключевым принципам
именно управления иностранными делами принадлежит тесное взаимодействие и
координация усилий субъектов внешнеполитического управления, что прямо констатируется в ч.1 ст.12 указанного Закона
Украины от 01.07.2010 г. № 2411- VI. Правда комплексное раскрытие содержания названного принципа, определяя формы, порядок и пределы взаимодействия между
различными субъектами управления иностранными делами, пока все еще остается
лишь перспективным направлением законодательного регулирования.
Кроме этого, несколько неоднозначным представляется определение ч.3, 4
ст.12 Закона Украины от 01.07.2010 г.№ 2411-VI [1] перечня и основных полномочий субъектов определения и реализации
принципов внешней политики (главы государства, парламента, правительства, органов исполнительной власти и общественных объединений и т.д.). С одной стороны,
это является положительной первичной
мерой к формированию системы органов
управления иностранными делами и организации их деятельности. С другой стороны, круг субъектов внешнеполитического
управления определяется лишь в общих
чертах (среди которых общественность вообще упоминается только косвенно), не отделяя их от субъектов внутриполитического управления, отдельно даже не указывая
Министерство иностранных дел Украины,
зарубежные дипломатические представительства и консульские учреждения. К
тому же в данном случае не представляется возможным говорить о системности органов управления иностранными делами,
поскольку их системные связи так же остались нераскрытыми. Другим недостатком
базового Закона Украины от 01.07.2010 г.
№ 2411-VI [1] выступает неурегулированность вопросов контроля за соблюдением
принципов внешней политики. Итак, в ракурсе оптимизации управления иностранными делами в Украине актуализируется
обновление административного законодательства, которое должно комплексно,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

четко и подробно устанавливать основы и
формы внешнеполитического управления,
а также систему, статус и порядок взаимодействия его субъектов в рамках выработки и реализации государственной внешней
политики.
Отметим, что участие парламента и
правительства в управлении иностранными делами носит в основном общий характер и является лишь одним из направлений их деятельности. Глава государства
осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, то
есть, прежде всего, он принимает соответствующие решения в этой сфере, выполнение которых должно обеспечиваться уже
другими специально уполномоченными
органами государственной власти. Таким
государственным органом и выступает
Министерство иностранных дел Украины,
надлежащее урегулирование организации
деятельности которого также составляет
необходимое условие эффективного внешнеполитического управления. Основу административно-правового регулирования
статуса Министерства иностранных дел
Украины составляет его Положение, утвержденное Указом Президента Украины от 06.04.2011 г. № 381/2011 [2]. ----В целом данное Положение довольно детально и последовательно регламентирует
ключевые аспекты организации деятельности Министерства иностранных дел Украины, а именно его статус, задачи, полномочия и права, полномочия Министра
иностранных дел Украины.
К тому же указанный перечень полномочий является исчерпывающим относительно задач Министерства иностранных
дел Украины, что несколько ограничивает
возможности выполнения им нормативно
незакрепленных полномочий. Но в то же
время один из недостатков действующего
Положения от 06.04.2011 г. [2] заключается
в довольно противоречивом обязательстве
Министерства иностранных дел Украины
руководствоваться в своей деятельности
среди прочего также и «поручениями Президента Украины» (п.2 названного Положения). Возможность предоставления главой государства поручений Министерству
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иностранных дел Украины не только непосредственно не предусмотрена Конституцией Украины (также как и неупорядоченный круг вопросов, по которым такие
поручения предоставляются), но и создает
условия фактически неограниченного и
неконтролируемого влияния Президента
Украины на деятельность Министерства
иностранных дел Украины, которая в действительности должна координироваться
не главой государства, а Кабинетом Министров Украины.
В общем же с целью повышения стабильности и сбалансированности функциональной, организационной и кадровой основы Министерства иностранных
дел Украины его компетенция, структура
и численность работников должны устанавливаться комплексно, а не как сегодня – главой государства, правительством
и министром иностранных дел Украины.
Другими перспективными мерами по совершенствованию административно-правовых основ деятельности Министерства
иностранных дел Украины можно назвать
урегулирование административных полномочий заместителей Министра иностранных дел Украины и других руководящих
должностных лиц, принципов взаимодействия Министерства иностранных дел
Украины и организации внутреннего контроля его деятельности и т.д.
Эффективное управление иностранными делами во многом зависит от деятельности иностранных органов внешнеполитического управления – консульских
учреждений и дипломатических представительств Украины за границей. Их административно-правовой статус определяется
не только вышерассмотренными международно-правовыми актами, но и более детально на уровне внутригосударственного
национального законодательства Украины.
Прежде всего, отметим Положение о дипломатическом представительстве Украины за
границей, утвержденное Распоряжением
Президента Украины от 22.10.1992 г. № 166/92-рп [3]. Данное Положение, несмотря на дату его утверждения, и сегодня сохраняет свою актуальность, тем более, что непосредственно основывается на

нормах Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18.04.1961 г. [4]. В то
же время, заметим нечеткость определения
статуса в государственном механизме дипломатических представительств Украины
за границей, а также недостаточное раскрытие их конкретных полномочий, принципов взаимодействия с другими органами
управления иностранными делами, внутренней организации и т.п. Одним из возможных путей совершенствования такого
административно-правового регулирования является предложение С.А. Федчишина по принятию специального Положения
о Посольстве Украины [5, с.5], хотя, по
нашему мнению, здесь следует учитывать
необходимость урегулирования статуса не
только посольств, но и других иностранных дипломатических представительств
Украины (миссий, представительств при
международных организациях).
Несколько более подробно регламентируется статус консульских учреждений в
соответствии с Консульским уставом Украины, утвержденным Указом Президента
Украины от 02.04.1994 г. № 127/94 [6], который закрепляет задачи и организацию
консульских учреждений Украины, статус
персонала, сами консульские функции и порядок их выполнения. Кроме консульских
учреждений Украины, выполнение отдельных консульских функций может быть возложено на нештатных (почетных) консулов
Украины, правовые основы деятельности
которых определены Указом Президента
Украины от 17.02.1997 г. № 150/97 [7]. При
этом, акцентируем внимание на то, что вышеуказанные правовые акты по вопросам
организации и деятельности консульских
учреждений и дипломатических представительств Украины за границей устанавливаются Президентом Украины. С одной
стороны, подобное нормотворчество главы
государства можно рассматривать в рамках
осуществления им руководства внешнеполитической деятельностью государства. С
другой стороны, действующая Конституция Украины от 28.06.1996 г. [8], которая
четко называет полномочия Президента
Украины по назначению и увольнению
глав дипломатических представительств
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(п.5 ч.1 ст.106), прямо не предусматривает
его полномочий по организации деятельности консульских учреждений и дипломатических представительств Украины за
границей.
Учитывая такую неоднозначность подзаконного регулирования организации
деятельности данных субъектов внешнеполитического управления и принимая во
внимание положение ч.2 ст.19 Конституции Украины относительно обязанности
органов государственной власти действовать «только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными
Конституцией и законами Украины», более
приемлемым представляется именно законодательное урегулирование статуса консульских учреждений и дипломатических
представительств Украины за границей.
То же самое касается и Представительства
Министерства иностранных дел Украины
на территории Украины, правовой статус
которого сейчас определяется вообще даже
не главой государства, а правительством
(согласно Постановления Кабинета Министров Украины от 25.07.2002 г. № 1050 [9]).
Положительным примером в плане
перехода от подзаконного именно к законодательному регулированию отношений
в сфере управления иностранными делами является принятие Закона Украины от
20.09.2001 г. № 2728-III [10] вместо предыдущего Положения о дипломатической
службе в Украине, утвержденного Указом
Президента Украины от 16.07.1993 г.№ 267/93 [11]. Законодательное закрепление основ дипломатической службы как
особого вида государственной службы соответствует требованиям п.12 ч.1 ст.92 Конституции Украины и составляет необходимое условие прохождения гражданами
дипломатической службы и надлежащего
обеспечения их прав. Выделение же дипломатической службы как разновидности
государственной службы прежде предопределяется спецификой внешнеполитической деятельности и самой внешнеполитической сферы, выполнением полномочий
за границей, постоянным взаимодействием с представителями иностранных государств и международных организаций и
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т.п. По поводу указанного Закона Украины
от 20.09.2001 г. № 2728-III [10] следует констатировать достаточно высокий уровень
урегулирования различных аспектов организации деятельности дипломатической
службы Украины и правового статуса ее
работников. При этом, по нашему мнению,
актуальным будет использование в организации дипломатической службы Украины
ряда современных подходов и кадровых
процедур, предусмотренных новым Законом Украины «О государственной службе»
от 17.11.2011 г. № 4050-VI [12], который
применяется к административно-техническим работникам органов дипломатической службы.
Относительно административно-правового обеспечения организации дипломатической службы Украины следует указать
некоторую
неоднозначность
исключения из Закона Украины от 20.09.2001 г.№ 2728-III [10] Раздела III о дипломатических рангах и принятия по этому вопросу
отдельного Закона Украины от 28.11.2002
г. № 253-IV [13], который впоследствии был
отменен Законом Украины от 11.01.2011 г.
№ 2911-VI [14], чем во многом фактически восстанавливалось действие Раздела
III первой редакции Закона Украины от
20.09.2001 г. № 2728-III. Изложенное выявляет непоследовательность законодательного регулирования дипломатической
службы Украины, что является следствием
отсутствия комплексного подхода к формированию
административно-правовых
основ управления иностранными делами.
Поэтому наиболее приоритетное значение
имеет согласованное и всестороннее урегулирование организации внешнеполитического управления, что является необходимым условием стабильности и слаженности
его реализации.
Административно-правовое регулирование дипломатической службы Украины (и управление иностранными делами
в целом) кроме вышеназванного базового
Закона Украины от 20.09.2001 г. № 2728III [10] также состоит из ряда других нормативно-правовых актов различной юридической силы. В частности это Перечень
должностей, приписанных к дипломатиче-
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ститут дипломатических советников при
необходимости должен быть внедрен не
только в центральных органах исполнительной власти, но и в местных органах
исполнительной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления, если это отвечает потребностям реализации государственной внешней
политики.
В ракурсе обеспечения целостности
внешнеполитического курса Украины и согласованности действий различных органов исполнительной власти по его реализации отметим Указ Президента Украины от
18.09.1996 г. № 841/96 [18], устанавливающий основы координации Министерством
иностранных дел Украины их деятельности в сфере внешних сношений. Особенностью названного нормативно-правового
акта является достаточно четкое и последовательное определение реальной роли Министерства иностранных дел Украины во
внешнеполитической деятельности других
субъектов, слаженность и скоординированность которой выступает предпосылкой
продуктивной реализации государственной внешней политики. Координация и
согласование Министерством иностранных
дел Украины осуществляется и по внешнеполитической деятельности Совета Министров Автономной Республики Крым и
местных государственных администраций
согласно Указу Президента Украины от
05.03.2002 г. № 217/2002 [19]. При этом,
усматривается приемлемым объединение
вышеуказанных нормативно-правовых актов и утверждение единого согласованного
алгоритма осуществления внешнеполитической деятельности непрофильными государственными органами, механизма контроля и координации такой деятельности
со стороны Министерства иностранных дел
Украины.
Итак, в системе органов управления
иностранными делами имеется достаточно жесткая иерархия и субординация, что
вполне оправдано внешнеполитическими
интересами Украины. Отметим, что Министерство иностранных дел Украины помимо чисто координационных функций по
Указу Президента Украины от 18.09.1996 г.

ским рангам Украины, утвержденный Указом Президента Украины от 26.03.2002 г.
№ 301/2002 [15], и Порядок прохождения
дипломатической службы работниками патронатной службы министра иностранных
дел, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.11.2002 г.
№ 1753 [16]. При этом, например, практика определения Президентом Украины
перечня должностей, приписанных к дипломатическим рангам Украины, влечет
неоднозначное наделение дипломатическими рангами достаточно значительного
количества работников Администрации
Президента Украины, которая непосредственно не является субъектом внешнеполитического управления. А особенности
прохождения дипломатической службы работниками патронатной службы Министра
иностранных дел Украины вполне целесообразно было бы закрепить не отдельным
правительственным постановлением, а в
рамках профильного Закона Украины от
20.09.2001 г. № 2728-III [10]. Итак, с целью
упрощения организации и практического
осуществления управления иностранными
делами актуализируется проработка вопросов относительно принятия по этому
поводу единого кодифицированного законодательного акта.
Отметим, что управление иностранными делами осуществляется не только на
уровне специально уполномоченных субъектов, но в пределах своих полномочий также и другими органами государственной
власти. Следовательно, в контексте обеспечения эффективной реализации государственной внешней политики довольно
важным выступает согласование действий
соответствующих органов государственной власти во внешнеполитических вопросах с Министерством иностранных дел
Украины. С целью выполнения дипломатических функций в центральных органах
исполнительной власти предусмотрено откоммандирование к ним дипломатических
советников, деятельность которых регламентируется на основании Положения, утвержденного Указом Президента Украины
от 31.12.2005 г. № 1901/2005 [17]. В то же
время, по нашему мнению, указанный ин111
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№ 841/96 также уполномочивается осуществлять общий надзор за выполнением международных договоров и способствовать
взаимодействию органов исполнительной
власти с органами законодательной и судебной власти в части осуществления ими
внешних сношений, хотя сами основания
и формы такого взаимодействия остались
нормативно неопределенными.
Кроме того, согласно первой редакции
Указа Президента Украины от 18.09.1996 г.
№ 841/96 [18] на Министерство иностранных дел Украины полагался не общий надзор, а контроль за выполнением международных договоров Украины, при том, что
на то время никакие инструменты мониторинга состояния выполнения международных договоров и реагирования на случаи
их ненадлежащего исполнения непосредственно предусмотрены не были. Поэтому по этим вопросам оптимальными рассматриваем именно надзорные функции
Министерства иностранных дел Украины,
которое должно не столько самостоятельно
принимать меры к повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений,
как инициировать такие меры со стороны
Президента Украины и Верховной Рады
Украины.
В целом достаточно позитивным в
аспекте обеспечения согласованной деятельности всех субъектов внешнеполитического управления выступает утверждение
специального Порядка участия ответственных центральных органов исполнительной
власти в деятельности международных организаций, членом которых является Украина, как согласно Постановления Кабинета Министров Украины от 13.09.2002 г.
№ 1371 [20]. Вместе с тем, по нашему мнению, существует необходимость расширения предмета регулирования названного
Порядка от 13.09.2002 г., который должен
предусматривать определение не только
обязанностей центральных органов исполнительной власти и порядка уплаты взносов в соответствующие международные
организации, но и более детально – практические аспекты конкретного участия
центральных органов исполнительной влаÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

сти в работе таких международных организаций. Кстати, усматривается несколько
некорректным название указанного Постановления Кабинета Министров Украины
«О порядке участия центральных органов
исполнительной власти в деятельности
международных организаций, членом которых является Украина» от 13.09.2002 г.
№ 1371, поскольку в данном случае речь
идет не только о центральных органах исполнительной власти, но и о других государственных органах (например, Уполномоченного Верховной Рады Украины по
правам человека).
Таким образом, основные особенности
нормативно-правового регулирования в
сфере управления иностранными делами в
Украине выражаются в сочетании международного и национального законодательства, превалировании централизованного
регулирования при незначительной роли
административных договоров, широком
применении подзаконного и ведомственного регулирования, что, несмотря на некоторую несогласованность и фрагментарность, предопределяет достаточно высокий
уровень правового обеспечения внешнеполитического управления.
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SCIENTIFIC SUPPORT OF INDIVIDUALS, SOCIETY
AND THE STATE SECURITY
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Рассмотрены концептуальные основы
системного анализа законодательной базы,
исследовательских разработок в области научного обеспечения уголовного судопроизводства, которые базируются на использовании
современных достижений науки сыскологии,
криминалистики, экспертологии, дают возможность сделать окончательный вывод
для формулирования комплекса конкретных
предложений и рекомендаций как в области
юридического образования, научных правовых
исследований, так и в практической деятельности органов правосудия, судопроизводства и
правопорядка.
Ключевые слова: безопасность человека, общества, государства

Scientific support of justice bodies activities in Ukraine: investigative science, forensics, forensic expert study.
The article formulates the methodological
basics of scientific support of cognition, proving and investigation in criminal proceedings.
Theory, methodology and praxeology of scientific support of justice bodies as an academic,
scientific and practical field of activity are rather
complex epistemological as well as investigative,
procedural, forensic and forensic expert activities of academics, scientists and many subjects
of justice, judicature, legal order. In accordance
with the procedural law subjects of criminal justice are the court, the prosecution, the defence
and the other participants. During investigation
of crimes operational officer, investigator, prosecutor, judge perform various procedural and
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

organizational action, but primarily they use scientific potential of means and methods of cognition, proving, investigation (Art. 30-83 of Criminal Procedural Code of Ukraine) to achieve a
goal that clearly formulated in Art. 3 of the Constitution of Ukraine [1, 4] and Art. 2 of Criminal
Procedural Code of Ukraine [2, 7].
The current legislation clearly stipulates
that cognition, proving, investigation during
the criminal justice procedure cannot carry on
general monopolistic character. This is due to
the provisions of law according to which operational officer, investigator, prosecutor and
judge have different procedural and legal status, have different jurisdiction and endowed
with specific constitutional authority.
In this regard, rightly points P. Kopnin
that in order to better and deeper cognize the
object, the individual must realize and professionally utilize means and methods of cognition [3, 68].
Cognition, proving, investigation realized
during the process of criminal justice are implemented by means of scientific arsenal of investigative (intelligence, counterintelligence, exploratory), forensic and expert tools, techniques and
technologies that are on service of judicial, law
enforcement and intelligence bodies.
It is widely known that the methods, methodology of science (Greek ‘methodos’ – path
to knowledge, theory, doctrine and ‘logos’ –
word, doctrine) – are the means, methods and
tools of cognition.
Methods of investigative science, forensics
and expert study fit out the process of cog-
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nition, proving, crime investigation, because
these scientific fields widely use means and
methods of other sciences (philosophy, logic,
psychology, mathematics, computer science,
biology, physics, chemistry, etc.), and develop
their own means and methods of scientific research.
T.Procenko correctly indicates that the
specific of systematic informational-analytical
utilizing of detective, operational-investigative, forensic and forensic research methods is
that with their help are studied the patterns of
training, execution and concealment of crimes
as well as developed the techniques of their
cognition, proving, investigation [4, 259].
Usually the method of cognition is understood as the way, tool, technology for achieving
the goal. This is due to the method is the main
working tool, structural element of cognition
of the subject or the object being studied.
Basic methods and techniques of cognition
used by investigative science [5, 10], forensic
science [6, 21] and forensic expert study [7,
34] could be structured as follows: a scientific
abstraction, system analysis and synthesis, hypothesis and version, mathematical, cybernetic, logic, induction and deduction, comparison
and analogy, and others.
It should be noted that the current classification of tools of cognition and proving
consists of: 1) the universal methods (philosophical methodology), 2) interdisciplinary
methods (general scientific methodology), 3)
methods of particular science (specific scientific methodology), and 4) the individual methods (special methodology).
The mentioned above systematic analysis
of the methodological basics of the utilizing of
methods of cognition in criminal proceedings
gives reasons to the formation of the modern
concept of scientific support of justice, judicature and legal order.
We believe that the structure of modern
concept of the theory and practice of scientific
support of criminal justice shall consist of the
following elements:
1. The general characteristics of modern
scientific support of criminal justice.
2. The theoretical basis of systematization
of means of scientific support of criminal justice.

3. The features of the scientific support of
the pre-trial investigation.
4. The features of scientific support of
criminal court proceedings.
Conceptual basics of system analysis of the
legislative framework, research developments
in the field of scientific support of criminal justice considered above based on the utilizing of
achievement of modern investigative science,
forensic science and forensics expert study
make it possible to draw a final conclusion to
the complex formulation of concrete proposals and recommendations for legal education,
legal research activity and practical activities
of justice, judicature and legal order bodies [8,
165].
The proposed concept of scientific support of criminal justice is based on the results
of fundamental research, committed by renowned scientists of Belarus, Russia, Ukraine
such as I. Basetskyy, V. Konovalov, I. Kotyuk,
V. Kroshko, T. Procenko, V.Chysnikov, V.
Shepitko, A. Shumilov.
Consider below the basics provisions of the
following concept.
Thus, summarizing the above, drew a systematic conclusion that the current system of
legal and scientific support of the criminal justice system should be represented by the following main subsystems:
1. Legal subsystem: legal and theoretical
foundations of scientific support of criminal
proceedings.
1.1. Roman law.
1.2. Philosophy of law and encyclopaedia
of law. Theory of law.
1.3. Psychological theory of law.
1.4. Constitutional law and constitutional
process (constitutional law).
1.5. Police Law (the science of public administration; science of community, city, the
state management; science aimed at ensuring
the safety of human society and the state).
1.6. Investigative law [9, 261] and investigative process, and also proceedings depending
on the types of law institute and fields of law.
1.7. Civil law, commercial law, administrative law, criminal law, civil litigation, commercial litigation, criminal procedure, administrative procedure (civil, commercial,
administrative and criminal law).

115

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

2. Theoretical and methodological subsystem: the scientific basis for support of criminal
proceedings.
2.1. Investigative science: history, theory,
practice [10, 27].
2.1.1. The general theory of investigative
science.
2.1.2. Investigative science. Chapeau.
2.1.3. History, theory and practice of operational search, intelligence, counter-intelligence, detective work and other professional
investigation activity [12, 17].
2.1.4. History, theory, methodology of investigative cognition.
2.1.5. Investigation information: concept,
essence, cognition tools and it utilizing in civil,
commercial, administrative, criminal proceedings.
2.1.6. Investigation support of pre-trial investigation.
2.1.7. Functionality of investigation activity in criminal process: investigative (detective)
and covert investigative (detective) actions.
2.2. Forensics: sources, historiography,
theory, methodology, technique, tactics, techniques, praxeology.
2.2.1. History, theory and methodology of
forensic science.
2.2.2. Forensic technique: tools, methods
and technologies.
2.2.3. Forensic tactics: strategy and organization of tactics, tactical combinations, tactical
operations, investigators, procedural, organizational and administrative actions.
2.2.4. Forensic methodology of investigation of certain types of crimes: consolidated
analytics, professional arts of organization and
management of the investigation, systematization, informatization, algorithmization, individualization [13, 21].
2.3. Expert study: forensic expert study
and court expertise.
2.3.1. Forensic expert study: definition,
nature, characteristics.
2.3.2. Forensic expert activities.
2.3.3. History and current state of forensic
expert institutions.
2.3.4. Legal regulation of forensic expert
activities.
2.3.5. General questions of forensic expert
study.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

2.3.6. Classification of forensic examinations.
2.3.7. Structure of expert techniques.
2.3.8. The scientific, methodological and
staff support of forensic expert activities.
3. Strategic subsystem: priority creative
ideas, innovations, novelty methodises, grid
technology.
3.1. Investigation science: priorities for development.
3.1.1. Modern theories of investigation
(theory of operational search, theory of intelligence, counter-intelligence theory, the theory
of detective activity).
3.1.2. Institutes of investigation law.
3.1.3. Related and interacting types of legal activity: diplomacy, medicine, private detective and advocacy practice [14, 33].
3.2. Forensics: interactive tools, novelty
methodise grid technology.
3.2.1. New fields of forensic science (smell
science, acoustics, voice science, systemology,
dermatoglyphics, science of determining the
authorship, traces science).
3.2.2. Modern trends in legal and scientific support of criminal justice: investigative
(detective) and covert investigative (detective)
actions (Chapter 20, 21 of Criminal Procedure
Code of Ukraine ).
3.3. Forensic expert study: new kinds of
research.
3.3.1. Scientific and legal basis of the appointment and conduction of the latest forensic examinations and performance of modern
expert research.
3.3.2. Conceptual bases of expert activity
in modern conditions (technical and forensic
direction and forensic expert direction) [19,
21].
The foregoing, in our view, forms the
methodological foundations of scientific support of criminal proceedings. This concept is
based on the main provisions investigation science, forensics expert study.
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Статья посвящена исследованию особенностей определения эффективности субъектов охраны общественного порядка. В процессе исследования автором пройден путь
от анализа сущности понятия эффективность к определению роли контроля и поиску наиболее эффективных методов и критериев оценки эффективности в сфере охраны
общественного порядка
Ключові слова: ефективність, контроль, громадський порядок, методи оцінки, критерії оцінки.

Постановка проблеми
в загальному вигляді
Перспективи побудови розвинутого
демократичного суспільства, орієнтованого на людину, значною мірою залежить
від здатності влади в сучасних умовах інтеграції, глобалізації, конкуренції забезпечувати всезростаючі, диференційовані
потреби окремих громадян і суспільства
в цілому, тобто – від ефективності держави. Незалежно від того, в якому регіоні проживають громадяни – вони завжди
схильні очікувати від влади діяльності,
яка б задовольняла їх потреби: соціальні,
екологічні, політичні духовні. Не останнє
місце в цьому переліку посідають потреби
безпеки, бажання відчувати себе захищеним, в тому числі внаслідок забезпечення
державою високого рівня громадського
порядку. Враховуючи реформаційні процеси, які тривають в Україні, питання
оцінки ефективності державної діяльності, зокрема в сфері забезпечення охорони
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

громадського порядку набуває особливої
ваги.
Аналіз сучасних досліджень
Проблематика
ефективності
охорони громадського порядку завжди
була в центрі уваги як науковців, так і
практиків. Окремі аспекти даного питання
розглядалися
вітчизняними
вченими, зокрема В.О. Авер’яновим,
О.Ф. Андрійко, О.М. Бандуркою, Ю.П. Битяком, І.П. Голосніченко, А.П. Закалюком, Р.А. Калюжним, В.В. Коваленком,
О.Л. Копиленком, В.В. Конопльовим,
А.Т. Комзюком, Н.Р. Нижником, В.П. Петровим, В.Ф. Опришком, В.М. Плішкіним,
А.М. Подолякою, Ю.С. Шемшученком,
В.К. Шкарупою та іншими. Водночас, досліджувана тематика є настільки масштабною і об’ємною, що цілий ряд положень
і тверджень, що часто розглядаються в її
рамках, все ще потребують детального наукового опрацювання.
Виклад основного
матеріалу дослідження
Оцінка ефективності певного виду
діяльності, це насамперед оцінка ефективності
управління.
Як
зазначає
В.Б. Авер’янов, «чим вищі якість та ефективність управління, тим вищий ступінь
матеріалізації демократії, і, у свою чергу,
тим досконаліші демократичні інститути
суспільства, тим ефективніше державне
управління впливає на соціальні процеси»
[1, с.384]. В цілому, ефективність управлін-
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ня в сфері охорони громадського порядку
можна визначити як рівень досягнення
конкретної реально та соціально корисної
мети, шляхом використання прийнятної
кількості людських, матеріальних та фінансових ресурсів з врахуванням фактору
часу.
Для початку необхідно визначитися
зі змістом самого терміну «ефективність».
Так, на думку В.В. Конопльова, ефективність – це є властивість когось або чогось
діяти таким чином, щоб були досягнуті заплановані заздалегідь наслідки. Найбільш
поширеним при цьому є використання
терміну «ефективність» в контексті характеристики діяльності, що призводить до
потрібних результатів, тобто «ефективний» означає – дієвий, активний, результативний [2, с. 296]. Натомість В.В. Цвєтков зазначає, що у «науковій літературі
поняття ефективності, особливо у сфері
державного управління, ще не набуло
навіть завершеної концептуальної розробки. Причина тому – складність і багатогранність проблеми, а головне – важко
визначувані критерії ефективної управлінської діяльності» [3, с.164]. Першопочатково, поняття «ефективність» походить
від латинського «effectio» (дію, виконую,
вчиняю, звершую) [4, с.1417] і розуміється
як результат, наслідок будь-яких причин,
дій, або як явище фізичного характеру
(світовий, шумовий ефект, вибух) тощо.
У соціальному, правовому аспекті поняття «ефективність» зазвичай вживають для
підсумкових характеристик певних видів
діяльності, явищ, управлінських рішень,
звідси «ефективність закону», «ефективність соціальних пільг і привілеїв», «ефективність експорту», «ефективність права»
тощо. Коли йдеться про ефективність охорони громадського порядку, в цьому випадку поняття «ефективність» носить правовий характер і виражає співвідношення
фактичних результатів застосування норм
права та задекларованої мети. Ціль правової норми, мета, яку належить досягнути,
передбачається законодавцем, або іншим
нормо творцем при прийнятті відповідних правових актів: законів, указів Президента України, постанов Кабінету Мі-

ністрів України, наказів міністрів, рішень
колегій центральних органів виконавчої
влади. Окрім головної мети в такому правовому акті можуть бути прописані проміжні цілі, етапи, заради яких інколи і видається дана правова норма.
Вираженням ефективності правової
норми, її мети зазвичай є юридичні наслідки, тобто зміни у правовому статусі
певної групи суб’єктів в їх конкретних
правах і обов’язках. У випадку, коли такі
зміни відбулися у бажаному напрямку, і
поставлену мету (наприклад – зменшення
кількості правопорушень у громадських
місцях) було досягнуто, можна говорити про ефективність норми права. Таким
чином ефективність норм права виражається через реальні зміни в суспільних
відносинах, які можуть бути як очікуваними (бажаними), так і несподіваними
(неочікуваними), як позитивними (корисними), так і негативними (шкідливими).
При цьому ефективність норм права по
суті залежить від двох чинників: належної якості правової норми та механізмів
її виконання. В Україні кожна людина і
громадянин мають право на ефективний
захист своїх конституційних прав і свобод
в цивільно-правовому, адміністративному
та кримінально-правовому порядку. Найвищою формою правового захисту є судовий захист. Такий захист можна вважати ефективним, якщо він справедливий,
своєчасний, здійснюється неупереджено і
компетентно.
Основним критерієм оцінки ефективності охорони громадського порядку має
бути контроль – спостереження за діяльністю об’єкта, перевірка її відповідності
управлінським рішенням, вираженим у
нормах законів, вимогах статутів, інструкцій, наказів, показниках планів, іншим
чинникам, що визначають рамки мети
управління. Важливою характеристикою
контролю має бути його спрямованість на
вивчення результатів впливу суб’єкта на
об’єкт управління, виявлення відхилень
від прийнятих управлінських рішень, на
стан організації їх виконання, коригування та загальну координацію діяльності
об’єкта управління.
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Таким чином контроль у сфері охорони громадського порядку являє собою
своєрідну форму зворотного зв’язку, яка
дозволяє помітити, виявити наскільки
точно і чітко дотримуються задані системі параметри. Контроль застосовується
для вирішення таких управлінських завдань, як забезпечення неухильного виконання законів і підзаконних актів, котрі регламентують діяльність суб’єктів і
об’єктів охорони громадського порядку
та їх підрозділів як об’єктів управлінської
діяльності, досягнення своєчасності та належної якості виконання управлінських
рішень, підвищення ефективності службової діяльності, виконавчої дисципліни,
надання допомоги, вивчення передового
досвіду та ін. [5, с.303 -305]. При цьому
головною і найбільш поширеною формою
контролю є облік, сутність якого полягає в
одержанні, обробці, аналізі та систематизації даних про діяльність системи управління, про її відповідність головній меті
управління та ряду поставлених завдань.
Класифікація обліку може відбуватися за
різними критеріями. Зазвичай розрізняють поточний і періодичний, вибірковий
і загальний, повний і частковий, первинний і підсумковий види обліку. Прикладом підсумкового, загального і повного
обліку є статистична інформація. Першопочатково, назва цього виду обліку походить від латинського «status», що перекладається як «стан речей», натякаючи, що
статистика займається переважно описом
певного стану речей, явищ, фактів, подій.
Події, речі, об’єкти можна описувати в
різних контекстах, але статистика віддає
перевагу саме кількісному опису суб’єктів
інформації. При цьому статистична інформація не обмежується виключно кількісною характеристикою, вона фіксує видові, типові якості об’єкта, узагальнює
дані, підсумовує результати як в цілому,
так і стосовно окремих дій і явищ. Водночас, варто враховувати, що статистика
вивчає виключно суспільні явища в їх масовому вимірі. Таким чином статистика є
неодмінною але не вичерпною складовою
оцінки ефективності тих чи інших явищ.
Коли мова йде про ефективність охоÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

рони громадського порядку, оцінюється
переважно ефективність правової діяльності в сфері охорони громадського порядку. Спектр методів, використовуваних
для такої оцінки може бути дуже широким, однак переважно застосовуються наступні:
1. методи якісної оцінки (описові методи);
2. методи масового статистичного
спостереження;
3. методи кількісних показників;
4. графічні і табличні методи;
5. методи групувань;
6. комбіновані методи.
До методів якісної оцінки (описових
методів) пов’язаних з вивченням різних
даних – усних письмових офіційних і неофіційних, відносяться ті, що характеризують якісний бік охорони громадського
порядку, найбільш важливі досягнення й
недоліки в роботі. Подібний метод може
опиратися на громадську думку, повідомлення засобів масової інформації, офіційні матеріали контролюючих органів, а
деколи – й на звернення громадян.
Сутність методів масового статистичного спостереження полягає у тому, що
шляхом використання закономірностей
великих чисел, можна отримати вірогідні,
науково вагомі та об’єктивні дані про правові явища. Здебільшого методи масового
статистичного спостереження охоплюють
велику сукупність правових явищ, розповсюджуються на значну кількість людей,
на територію всієї країни або ж окремих
регіонів.
Застосування методів кількісних показників доцільне у випадку, коли в оцінці ефективності охорони громадського порядку використовуються тільки кількісні
показники. При кількісних методах оцінка зводиться до порівняння числових даних, відсотків, балів тощо.
За допомогою графічних та табличних
методів можна наглядно викласти статистичні дані, отриманні іншими методами
(спостереження, групувань, кількісних
оцінок). Візуальне, наочне і раціональне
відображення статистичних даних у вигляді таблиць, графіків сприяє кращому

120

Òåðåùóê Î.Ä. - Ïèòàííÿ åôåêòèâíîñò³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó

сприйняттю і розумінню закономірностей, динаміки розвитку процесів.
Застосування методів угрупування
доцільно тоді, коли потрібно дослідити
окремі групи правопорушень та стан боротьби з ними: хуліганства, вуличні пограбування, дорожні пригоди. При цьому типологізація і класифікація правових
явищ і процесів дозволяє відстежити тенденції їх розвитку і вчасно вжити необхідних заходів.
Коли графіки і таблиці доповнюються
описовою характеристикою, відповідними поясненнями та оцінками, коли декілька перелічених методів використовуються
паралельно, тоді мова йде про використання комбінованих методів.
Будь-які методи оцінки ефективності
охорони громадського порядку, як перелічені, так і не згадані мною, застосовуються з урахуванням багатьох чинників:
морально-ідеологічних,
організаційноуправлінських,
фінансово-економічних,
техніко-технологічних тощо. Таким чином
досягнення максимальної ефективності
можливе виключно при комплексному залученні всіх перелічених інструментів.
Результуючим показником ефективності управління, зокрема в сфері охорони громадського порядку, є порівняння
ефекту, здобутого в системі з витратами,
зусиллями, затраченими на його досягнення та кінцевою метою,яку мали досягнути.
Так, критеріями ефективності охорони
громадського порядку та боротьби зі злочинністю можуть бути: а) показники охорони громадського порядку та профілактики злочинності; б) головні результати
оперативно-службової діяльності правоохоронних органів; в) організаційно-правове, кадрове та ресурсне забезпечення; г)
взаємодія з засобами масової інформації;
д) прогноз розвитку криміногенної ситуації на майбутній період; є) стан і результати міжнародного співробітництва в сфері
охорони громадського порядку.
Крім того, кожна з перелічених груп
показників складається з ряду детальних, що характеризують окремі напрямки діяльності суб’єктів охорони громад-

ського порядку. Зрештою, ефективність
охорони громадського порядку оцінюється через кількість злочинів, вчинених
в громадських місцях, їх питому вагу у
структурі зареєстрованих злочинів загально кримінальної спрямованості, кількість злочинних проявів, скоєних на вулицях міст та інших населених пунктів,
участь у розкритті злочинів, вчинених в
громадських місцях, дільничних інспекторів, працівників державної служби
охорони, місцевої міліції, представників
громадських організацій та ін. Крім того,
оцінюючи ефективність охорони громадського порядку, варто брати до уваги результати діяльності спеціальних установ
міліції, дозвільної системи, паспортноімміграційної роботи та інші показники,
що характеризують стан громадського
порядку.
Висновки
На загальнодержавному рівні ефективність оцінюється шляхом вивчення критеріїв і показників, що характеризують діяльність суб’єкта управління в масштабах
держави: охорона громадського порядку
в суспільстві, стан злочинності в країні,
стан захисту прав і свобод людини, забезпечення законності, безпеки дорожнього
руху тощо.
В цілому ефективність охорони громадського порядку слід розуміти як належне забезпечення охорони прав і
свобод людини, безпечні умови побуту
і суспільної діяльності, задоволення нагальних потреб, цілей та інтересів у сфері
громадської безпеки як окремої особи так
і суспільства загалом.
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SUMMARY
The article investigates the features determine
the effectiveness of the subjects of public order. In
research process author developing the concept of
essence effectiveness analysis to determination the
role of control and finding the most effective methods
and criteria for evaluating the effectiveness in the
field of public order
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В статье автор определяет и рассматривает правовые и организационные аспекты
осмотра водителей транспортных средств на
состояние опьянения.
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За даними ООН щорічно в результаті
дорожньо-транспортних пригод гине близько 1,3 мільйона осіб і ще 50 мільйонів людей одержують травми і стають інвалідами.
Дорожньо-транспортні пригоди є другою
за значимістю причиною смерті молодих
людей у віці 5-29 років і третьою причиною
смерті людей у віці 30-44 років [1].
В Україні лише за 2013 рік трапилось
30677 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 4824 особи та отримало травми 37526
осіб [2]. Опираючись на статистичні дані
(див. таблицю 1) необхідно зауважити, що із
загальної кількості ДТП з постраждалими,
2187 скоєно з вини водіїв, які керують автотранспортними засобами у нетверезому стані, в яких загинуло 305 осіб і 2960 отримали
травми різного ступеня важкості [2].
У цілому в Україні протягом 10 місяців 2013 року працівниками ДАІ було виявлено трішки більше 140 тисяч випадків
керування транспортними засобами водіями, які знаходилися в стані алкогольного
сп’яніння. Тому безперечно можна сказати,
що п’янство за кермом стало суто національною проблемою в нашій державі, яка суттєво впливає на стан забезпечення безпеки до-

рожнього руху. Це, перш за все, пов’язано з
недосконалістю діючого законодавства у цій
сфері (існування в ньому значних прогалин
та суперечностей деяких норм), відсутності в
працівників ДАІ відповідних знань та вмінь
щодо порядку виявлення та огляду водіїв,
які керують транспортними засобами в стані
алкогольного сп’яніння, неналежним матеріально-технічним забезпеченням тощо.
На теренах нашої країни проблемам забезпечення безпеки дорожнього руху приділяється чимала увага, зокрема, серед вітчизняних вчених-адміністративістів слід
виділити наукові дослідження А.В. Гаркуші, Т.О. Гуржія, С.М. Гусарова, В.В. Доненка, М.М. Долгополової, В.В. Єгупенка,
В.В. Новикова, А.М. Подоляки, В.Й. Развадовського, О.Ю. Салманової, А.О. Собакаря,
Я.І. Хом’яка, Х.П. Ярмакі та інших вчених.
Але, незважаючи на значну кількість наукових доробок у цій сфері, дослідження з питань огляду водія транспортного засобу на
стан сп’яніння належним чином не велися.
Переважна більшість вчених у своїх доробках або висвітлюють її фрагментарно, або
не торкаються взагалі. Таким чином, можна
висловити думку про необхідність розгляду
саме цього питання, що сприятиме загальному підвищенню безпеки дорожнього руху
та збереженню життя і здоров’я наших громадян.
Мета даної статті полягає в тому, щоб на
основі аналізу чинного національного законодавства та практики його застосування
визначити та розглянути правові та органі-
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Таблиця 1
Дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими за 12 місяців 2013 року за причинами скоєння

заційні аспекти огляду водіїв транспортних
засобів на стан сп’яніння.
У цьому зв’язку прийняття 24.09.2008 закону України № 586-VI «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»
стало важливим, а в ряді випадків революційним кроком у підвищенні ефективності
боротьби з такою гострою проблемою у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
як керування транспортними засобами водіями, які перебувають у стані сп’яніння.
Насамперед, принципові зміни зазнало
законодавство про адміністративні правопорушення в частині встановлення нових
складів. Зокрема, мова йде про частину 3
статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), яка
передбачає відповідальність особи, яка двічі
протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними
засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу
та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання
лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції*. А також про частину
4 статті 130 КУпАП, яка передбачає відповідальність за вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а
також лікарських препаратів, виготовлених
на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після
того, як транспортний засіб був зупинений
на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
щодо вживання лікарських препаратів, що
знижують його увагу та швидкість реакції,
чи до прийняття рішення про звільнення
від проведення такого огляду**.
Крім того, цим законом значно посилено відповідальність за вчинення правопорушень у сфері дорожнього руху водіями, які
перебувають у стані сп’яніння, а в подальшому, у 2013 році, це зроблено ще раз. Так, на
сьогодні, за правопорушення, передбачене

124

Ï³òóõ Þ.Þ. - Îãëÿä âîä³ÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ...

частиною 1 статті 130 КУпАП (керування
транспортними засобами особами в стані …
сп’яніння, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані
такого сп’яніння …, а так само відмова особи,
яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан … сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції) тягнуть за собою
накладення штрафу на водіїв від 3400-5950
грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до
двох років, або адміністративний арешт на
строк від семи до десяти діб і на інших осіб
- накладення штрафу від 3400-5950 грн. або
адміністративний арешт на строк від семи до
десяти діб. Правопорушення, передбачене
частиною 2 статті 130 КУпАП (повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень,
передбачених частиною першою цієї статті),
тягне за собою на водіїв позбавлення права
керування транспортними засобами на строк
від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або
адміністративний арешт на строк від десяти
до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням
транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - адміністративний арешт на строк
від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним
вилученням транспортного засобу чи без
такого. За скоєння правопорушень, передбачених частиною 3 статті 130 КУпАП,* передбачено безальтернативну санкцію у вигляді позбавлення водія права керування
транспортними засобами на строк до десяти
років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - адміністративний
арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб
з оплатним вилученням транспортного засобу. А скоєння правопорушень передбачених
частиною 4 статті 130 КУпАП**, тягне за собою на водіїв позбавлення права керування
транспортними засобами на строк від двох
до трьох років або адміністративний арешт
на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
Отримали подальший розвиток законодавчі норми, що регламентують діяльність
уповноважених посадових осіб щодо застосування заходів забезпечення провадження
у справах про адміністративні правопору-

шення, спрямованих на виявлення і фіксацію стану сп’яніння (алкогольного, наркотичного чи іншого) водіїв транспортних
засобів.
Зміни принципового характеру зазнала стаття 266 «Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими
і маломірними суднами та огляд на стан
сп’яніння» КУпАП. Нова редакція даної
статті передбачає можливість здійснення
працівником міліції огляду водія на стан
сп’яніння або вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість
реакції, за допомогою спеціальних технічних засобів (алкотестерів або алкометрів) в
присутності двох свідків, за згодою водія.
Наголошуємо, що мова йде про встановлення освідчення тільки на стан алкогольного
сп’яніння, оскільки об’єктивні технологічні
складнощі поки не дозволяють здійснювати
в такому ж порядку огляд на стан наркотичного чи іншого сп’яніння.
До набрання чинності даного положення працівниками міліції застосовувалися
прилади, що визначають наявність алкоголю в організмі людини за аналізом повітря,
що видихається, наприклад, індикаторна
трубка «Контроль тверезості». Однак результати їх застосування служили лише підставою для направлення на медичний огляд.
Крім того, на загальну думку, дані прилади
були недосконалі, давали високу ступінь
похибки, що приводило в ряді випадків до
помилкових результатів у визначенні стану
алкогольного сп’яніння. В даний час з метою вимірювання концентрації алкоголю у
видихуваному повітрі застосовуються спеціальні технічні засоби, що затвердженні
наказом МВС України від 01.03.2010 № 33
«Про затвердження Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах
Державтоінспекції МВС для виявлення та
фіксування порушень правил дорожнього руху», дозволені до застосування МОЗ і
Держспоживстандартом та мають, зокрема,
свідоцтво про державну реєстрацію та свідоцтво про повірку [3].
Затверджені наказом МВС України від
01.03.2010 № 33 спеціальні технічні засоби
володіють невеликою похибкою і дозволяють з досить високою точністю визначати
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стан алкогольного сп’яніння. Крім того, деякі з них забезпечені міні-принтером, який
на паперовому носії роздруковує дані вмісту алкоголю у видихуваному повітрі, які є
доказом у справі і на підставі яких суб’єкт
адміністративної юрисдикції має право виносити рішення про притягнення винного
до відповідальності.
Черговим важливим кроком на шляху
підвищення ефективності діяльності з визначення стану алкогольного сп’яніння водіїв, які керують транспортними засобами,
стало встановлення граничної концентрації
алкоголю у видихуваному повітрі. У зв’язку
з цим без перебільшення революційною
новелою вітчизняного законодавства стало
встановлення допустимої норми вмісту у видихуваному повітрі, яка складає більше 0,2
проміле алкоголю в крові [3].
Встановленню кількісних характеристик стану алкогольного сп’яніння передував
більш ніж 50-ти річний шлях приведення
у відповідність з міжнародними правовими
актами законодавчої бази нашої країни. Так,
у 1974 році СРСР ратифікував Європейську
угоду 1971 року, яка доповнює Конвенцію
про дорожній рух 1968 року. У 1993 році
набрали чинності поправки до зазначених
міжнародних правових актів, відповідно до
яких були посилені вимоги Європейської
угоди 1971 до граничного рівня вмісту алкоголю в крові і видихуваному повітрі і які
склали 0,8 г алкоголю на 1 літр крові і 0,4 мг
алкоголю на 1 літр повітря, що видихається.
У 2006 році Росія виступила ініціатором
внесення поправок у вищевказані міжнародні акти, відповідно до яких гранична
концентрація алкоголю знижена до 0,5 г на
1 літр крові і 0,25 мг на 1 літр повітря, що
видихається. Більшість європейських країн, у тому числі і Україна, ратифікували дані
поправки з урахуванням того, що в їх національному законодавстві не можуть бути
встановлені межі, які перевищують допустимі показники, передбачені в міжнародній
угоді. У той же час ніщо не перешкоджає
знижувати допустимий рівень концентрації
алкоголю. Наприклад, у Норвегії, Польщі
і Швеції дозволений рівень вмісту алкоголю в крові водія - 0,2 проміле, в Росії 0,3, у
Австрії, Греції, Іспанії, Франції, Німеччині,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

Швейцарії - 0,5 проміле, у Великобританії,
Ірландії, Люксембургу, Мальті і того більше
- 0,8, на Кіпрі рівень не має перевищувати
0,9 проміле. В той же час в Угорщині, Румунії, Словаччині, Туреччині, Чехії та Естонії
взагалі не допускається наявність алкоголю
в крові у водіїв.
Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою
виявлення стану сп’яніння і проведення такого огляду затверджений постановою Кабінету міністрів України від 17 грудня 2008
року № 1103 «Про затвердження Порядку
направлення водіїв транспортних засобів
для проведення огляду з метою виявлення
стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції, і проведення такого
огляду», норми щодо наяності у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції затверджені спільним наказом МВС та МОЗ
№ 400/666 від 09.09.2009р. «Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв
транспортних засобів ознак алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції».
Важливість цих нормативних актів важко
переоцінити, оскільки в них чітко і недвозначно визначено процедуру проведення
огляду на стан алкогольного сп’яніння та
направлення на медичний огляд на стан
сп’яніння.
Насамперед, нормативно встановлено
підстави, за наявності яких у посадових
осіб Державтоінспекції, є достатні основи вважати, що водій транспортного засобу перебуває у стані сп’яніння, а це, в
свою чергу, є підставою для проведення
огляду на стан сп’яніння. Так, наприклад, підставами алкогольного сп’яніння
є запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення
мови, виражене тремтіння пальців рук,
різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя, поведінка, що не відповідає
обстановці.
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Аналіз достатніх підстав вважати, що
водій транспортного засобу перебуває у
стані сп’яніння, дозволяє зробити висновок про те, що вони засновані виключно
на суб’єктивному сприйнятті зовнішнього
вигляду і поведінки людини, і не завжди
представляється можливим спиратися на
який-небудь один з них. Такий критерій,
як різка зміна шкірних покривів особи, на
наш погляд, взагалі не може застосовуватися в якості достатньої підстави, оскільки, поперше, зазначена зміна обмежена певними
часовими рамками, і, по-друге, оцінка змін,
що відбуваються, передбачає порівняння з
початковим станом.
Таким чином, перераховані вище достатні підстави необхідно оцінювати в комплексі, з урахуванням віку й інших фізіологічних
особливостей водія. Вважаємо, що працівникам Державтоінспекції також слід брати до
уваги й інші видимі розлади здоров’я і поведінки, повідомлення громадян про вживання цією особою спиртних напоїв, особисте
визнання у вживанні спиртного тощо.
У частині 1 статті 266 КУпАП зазначено, що особи, які керують транспортними
засобами і щодо яких є підстави вважати,
що вони перебувають у стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або під
впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими
транспортними засобами [4].
У разі наявності таких підстав водій підлягає відстороненню, а потім огляду на стан
сп’яніння за допомогою алкотестера. Разом
з тим у випадку негативного результату
огляду застосування такої міри забезпечення, як відсторонення від управління, стане
незаконним, порушує права громадян. Щоб
уникнути подібного роду колізій думається, що перш ніж відсторонити водія від керування транспортним засобом необхідно
провести його огляд і лише після позитивного результату огляду здійснити відсторонення. Цю норму, на наш погляд, необхідно
чітко прописати в частині 1 ст. 266 КУпАП.
У спільному наказу МВС та МОЗ № 400/666 від 09.09.2009, на наш погляд,
слід також внести доповнення в частині,
що стосується порядку проведення огляду.

Аналізованим нормативним актом не передбачається можливість повторної процедури
огляду. Тим часом думається, що її доцільно
проводити у разі , якщо водій висловив таке
бажання або у нього є претензії по ходу проведення освідчення.
Таким чином, у наказі МВС та МОЗ№ 400/666 від 09.09.2009 необхідно передбачити норму такого змісту: «За наявності
у водія зауважень за процедурою огляду і
бажання повторного його проведення проводиться повторний огляд на стан алкогольного сп’яніння. Різницю в результатах
досліджень у бік зниження алкоголю у видихуваному повітрі слід розглядати на користь
обстежуваного. Після другого дослідження
повторення його не допускається». А також
нормою щодо фіксації повторного проведення огляду «У разі проведення повторного огляду на стан алкогольного сп’яніння у
висновку щодо результатів медичного огляду вносяться відомості про повторний огляд
із записом результатів дослідження».
Гарантуванням при цьому захисту прав
водія є обов’язкова присутність двох понятих як при проведенні огляду за допомогою
приладів, так і при направленні на медичний огляд.
Направлення на медичний огляд проводиться тільки у двох випадках, чітко визначених у наказі МВС та МОЗ № 400/666
від 09.09.2009, а саме: 1) у разі відмови водія транспортного засобу від проходження
огляду на стан сп’яніння на місці зупинки
транспортного засобу, 2) у разі незгоди водія транспортного засобу з результатами
огляду, проведеного уповноваженою особою Державтоінспекції МВС. Відсутність у
працівників Державтоінспекції приладів по
вимірюванню алкоголю у видихуваному повітрі не є підставою для направлення водія
на медичний огляд. Разом з тим у практиці
Державтоінспекції досі відзначаються подібні факти, що є грубим порушенням вимог
чинного законодавства.
Зміни, внесені за останні роки в нормативну правову основу України, відображають результати аналізу зарубіжного досвіду. Водночас проведені протягом декількох
років спеціальні дослідження міжнародної
практики здійснення дорожньою поліцією
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АНОТАЦІЯ
У статті автор визначає та розглядає
правові та організаційні аспекти огляду водіїв
транспортних засобів на стан сп’яніння.

SUMMARY
The author identifies and examines the legal
and organizational aspects of the inspection vehicle
drivers for intoxication.

огляду на предмет виявлення стану алкогольного або наркотичного сп’яніння дозволили прийти до висновку про те, що
підрозділи дорожньої поліції користуються
більш широкими повноваженнями в порівнянні з Державтоінспекцією України. Так,
в Австрії, Німеччині, Данії, Фінляндії та
інших країнах поліція має право без наявності будь-яких або додаткових заснування
в будь-який час проводити зупинку транспортних засобів для перевірки водія на
стан сп’яніння в цілях профілактики порушень дорожнього законодавства.
Підсумовуючи викладене, необхідно
зробити деякі висновки. Нормативна правова основа боротьби з такими правопорушеннями у сфері дорожнього руху, як керування транспортними засобами водіями у стані
сп’яніння, за останні роки зазнала значних
змін в частині, що стосується встановлення
нових складів і посилення відповідальності, надання працівникам Державтоінспекції
можливості здійснювати огляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв за допомогою спеціальних приладів тощо.
Чітка процедура визначення стану
сп’яніння водіїв встановлена спільним наказом МВС та МОЗ № 400/666 від 09.09.2009,
результати якої є незаперечним доказом у
справі про адміністративне правопорушення та додатковою гарантією захисту водіїв
від можливих неправомірних дій уповноважених посадових осіб. Разом з тим у вказаному нормативному акті слід закріпити
можливість повторного здійснення огляду
на стан сп’яніння.
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единстве. Ведущим инструментом избран
системный подход к правовым явлениям,
который предусматривает их комплексное
исследование и требует, в первую очередь,
выяснение качеств системы и ее структурнофункциональных зависимостей.

В статье рассматривается теоретические проблемы построения уголовного производства, структурное построение его стадий.
Раскрываются элементы структуры уголовного процессуального законодательства. Вносятся практические предложения по дальнейшему совершенствованию процессуальных
норм, их процедурное действие на стадиях
уголовного процесса.
Ключевые слова: стадия, структура процесса,
норма права, процессуальные действия, правовой
механизм, следователь, прокурор, суд, приговор.

Актуальность статьи предусматривает теоретическое обоснование построения
структуры уголовного процесса Украины.
Новый уголовный процессуальный кодекс
Украины был принят 19 мая 2012 года и
вступил в действие. Однако, теоретического
обоснования построения процесса авторами УПК не было выработано, что в данном
случае дает различное понимание не только выполнение отдельных его положений,
но и входит в противоречие с отдельными
законодательными актами.
Цель статьи включает в себя определение
структуры уголовного процесса Украины для
обоснования отдельных спорных элементов
УПК.
Методологической основой исследования системы стадий уголовного процесса определены основные положения материалистической диалектики и логики в их

Изложение
основного
материала.
Уголовно процессуальная деятельность
включает систему предвиденных законом
процессуальных и следственных действий,
которые осуществляются стороной обвинения, а именно прокурором, органами
досудебного расследования, следователем,
руководителем органа досудебного расследования, оперативными подразделениями.
Теоретические положения уголовного процесса были предметом рассмотрения
со стороны ряда ученых: Ю.П. Аленина,
В.Г. Даева, Л. Д. Кокарева, С.А. Альперта,
В.А. Стремовского, О.В. Баулина, Н.С. Карпова, С.И. Лукъянец, С.Н. Стахивского,
В.П. Божьева, О. В. Волколуп, М.М. Гродзинского, А. П. Гуляева, Т.Н. Добровольской,
А.Я Дубинского, Н.В. Жогина, Ф.Н. Фаткуллина, А.М. Ларина, В.М. Савицького,
М.С. Строговича и др. [3; 5; 6; 13; 15; 16; 18]
На основе их научных позиций проходило развитие, усовершенствование процессуальной деятельности. Их монографические
публикации определили отдельные теоретические положения, которые сегодня являются пластом для построения структуры
уголовного процесса.

129

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Начало исследования теоретических
элементов структуры уголовно процессуального права приходится на конец 1930-х годов
и непосредственно связано с нормативным
определением права.
Первая дискуссия о структуре процесса
была направлена на определение критериев уголовного процесса как отрасли права.
Стремления ученых были направлены на
установление единого критерия, по которому
можно проводить дифференциацию процесса, определить его элементы, предмет, метод
правового регулирования. Постановка вопросов относительно предмета, метода правового
регулирования вызывала резкую критику и
воспринималась как разделение публичного
и частного права. Анализ дискуссий свидетельствует, что она не дала ответ на многие
вопросы и определила необходимость дальнейших теоретических разработок.
Н. С. Алексеев, В.Г. Даев, Л. Д. Кокарев
и др. во время исследования структуры уголовного процессуального права учитывали
не только предмет, метод, но и форму, способ
правового регулирования [2. С. 7].
Н. Г. Ветрова, С.Д. Шестакова указывали,
что предмет и метод правового регулирования свойственны каждой из сторон процесса,
они не дублируют, а взаимно исключают друг
друга. Содержание отраслевого правового регулирования не может быть охвачено общим
положением других отраслей права, требует
формулировки самостоятельных элементов,
которые определяют совокупность юридических норм [7. С. 33; 22. С. 25-34].
Обращает на себя внимание позиция
ряда ученых, которые выступили за пересмотр подхода в понимании системы права
по существу.
С. С. Алексеев, В.Д. Сорокин, В.О. Ржевский предлагали отказаться от метода правового регулирования как основы деления
права на отрасли [1. С. 25].
М. И. Бажанов, В.М. Кудрявцев, М. И. Коржанський считали, что не следует искать в
отраслях права ни специфического предмета, ни метода, а надлежит обратить внимание
на другие признаки [4. С. 23].
А.Я. Вишинский, М.М. Гродзинский
объединились вокруг точки зрения, согласно
которой «отраслей как таковых в праве нет»,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

из-за чего от проблем системы права и отрасли права следует отказаться в пользу рассмотрения вопросов системы законодательства
и отрасли законодательства [10; 12].
Е.Д. Лукьянчиков, признавая правильность подходов, которые раньше сложились
в этой сложной проблеме, углубил обоснование предмета и метода правового регулирования как основополагающих критериев
деления права на отрасли и другие правовые
образования [19. С.164].
С. С. Алексеев считал, что предмет регулирования не играет роли в обособлении и
разграничении отраслей, «не является основой для юридической специфики отраслей
права». Во-первых, это система не законов и
других нормативных актов, которые являются формой его выражения, а система юридических норм, образующих содержание действующего позитивного права. Во-вторых,
вряд ли есть необходимость перечислять в
дефиниции права принципы, на которых
оно основано [1. С. 77].
В связи с этим требует уточнения
элементы правового механизма, согласно
которого норма права действует «принудительно через правоохранительные органы
государства и суд».
Указанной части государственного механизма принадлежит первичная роль в охране права от нарушений права, в борьбе с преступностью. Однако это не дает оснований
для вывода о том, что право поддерживается
в своей реализации только органами юрисдикции.
Правильнее
подойти
к
решению
ключевых вопросов системы права с позиций современного нормативного правового
понятия. Согласно одному из определений,
право – это система общеобязательных,
формально-определенных норм, которые
выражают государственную волю общества и
классовый характер, санкционируются государством и охраняются от нарушений силой
государственного принуждения, является
властным регулятором общественных отношений.
Система права предусматривает его построение на основе, которого отображается
единство составляющих его норм и их разграничения на отрасли, институты права.
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В.П. Божьєв считает, что более важным
по значению и большим по объему
элементом системы права является отрасль
права. Отрасль права является связанной
единственными принципами и функциями
система правовых норм, которые на основе
принадлежащих им специфических юридических средств регулируют сферу уголовно
правовых правоотношений [6. С. 17-21].
Анализ построения отрасли уголовного процессуального права предоставляет
основания составить три блока признаков,
которые раскрывают наиболее существенные
его черты.
Во-первых, функциональность и субстанция в его построении характеризуют отрасль
права как самостоятельный элемент системы.
Эти признаки свойственны не только отрасли права, но и любому элементу системы,
каждый из которых является подсистемой
низшего уровня. Относительно отрасли права функциональными качествами следует
считать государственно-волевой характер,
нормативность, его принципы и функции.
В.М. Тертышник считает, что правовые
нормы и институты, которые образуют
отрасль права функционально связаны и
имеют общие свойства и элементы. Общие
специфические свойства норм и институтов
права выражаются как самостоятельный
элемент системы [21. С. 110].
Во-вторых, материальные признаки характеризуют предмет регулирования отрасли права, который связан с предметами регулирования разных отраслей, но не совпадает
с ними. Указанные предметы правового регулирования должны рассматриваться в их
соотношении, соответственно как общий, родовой, непосредственный.
Каждая отрасль правая имеет свой объект
и предмет регулирования, которые соотносятся, но полностью не совпадают.
Предмет регулирования отрасли права – это определенная сторона, однородная
сфера единственного общего поля правового
регулирования, круг общественных отношений, которые урегулированы правовой нормой.
С. Д. Шестакова анализирует юридические признаки отрасли права и раскрывает
ее специфику, принципы и функции норма-

тивно-регулятивного действия, характеризуя тем же метод правового регулирования.
Она дает ответ на вопрос, каким образом, с
помощью каких приемов, способов, средств
отрасль права влияет на определенный круг
отношений и определяет предмет ее регулирования. Метод правового регулирования –
это правовая категория, которая выражает в
обобщенном виде специфику регламентации
отношений в праве [22. С. 28-30].
В.М. Савицкий указывал, что «методы
(способы) регулирования сами по себе,
взятые абстрактно, независимо от объекта, с
которым связана их направленность, не могут служить основанием для разделения права на отрасли»[20. С. 30-35].
Анализ метода правового регулирования
правоведы относят к числу составляющих его
приемов и способов, определяют правовое
положение субъектов, юридические факты,
способы формирования субъективных прав и
юридических обязанностей, способы защиты
и обеспечение выполнения юридических обязанностей. Но в перечень элементов метода
не включаются особенности юридических
норм, с которых должна начинаться характеристика любого отраслевого метода регулирования.
Структура процесса имеет элементы,
которые можно определить как: задачи,
цели, функции, процессуальные средства достижения и выполнения задач. Отмеченное
дает возможность достичь цель уголовного
процесса таким образом, чтобы каждый, кто
совершил уголовное правонарушение, был
привлечен к ответственности в меру своей
вины. Ни один невиновный не был осужден. Никому не может быть применена мера
процессуального принуждения. Каждому
участнику уголовного процесса должна быть
определена надлежащая правовая процедура.
Объект уголовного процесса включает у себя конкретные процедурные и
процессуальные параметры, а именно:
принципы, с помощью которых стороны
процесса имеют право на реализацию своих
прав и обязанностей.
Субъекты
уголовного
процесса,
определенные в гл. 3 УПК Украины и
имеют процессуальные полномочия на
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выполнение прав и обязанностей, которые
гарантированы законом.
Структура уголовного процесса Украины
построена таким образом, что каждый
элемент проходит все стадии, этапы процессуального производства. Структура может
быть ограничена таким образом, что совокупность отдельных ее элементов, которые
действуют для выполнения конкретного задания, согласно ст. 91 УПК Украины, при
определении обстоятельств подлежащих
доказыванию по уголовному делу могут быть
изменены на стадии досудебного или судебного производства. Примером ограничения
структуры уголовно процессуального процесса является уголовное право, которое закрепляет квалификацию состава преступления
и изменяет его в случае изменения обвинения на основе собранных доказательств.
Структура уголовного процесса определена по УПК Украины следующим образом.
Во-первых, уголовный процесс состоит из
двух форм, которые включают досудебное и
судебное производство. Во-вторых, структуру можно определить по стадиям как относительно самостоятельную его часть. Стадии
следует выделить в этапы.
Обязательные признаки стадии процесса
включают в себя: наличие задач по установлению обстоятельств состава преступления,
изобличения винного в совершении уголовного правонарушения. Подготовка материалов уголовного производства к судебному
разбирательству. Наличие специфических,
отличающихся от других частей уголовного
процесса, методов проведения досудебного
расследования и судебного разбирательства.
Определение участников уголовного производства на каждой стадии.
Традиционный для уголовного процесса
есть перечень его стадий. Важна последовательность расположения стадий.
Предлагается классификация стадий.
Первая форма – досудебное уголовное производство, включает в себя стадию уголовного расследования. Вторая форма уголовного
процесса состоит из судебного уголовного
производства. Она включает в себя стадию
подготовительного рассмотрения уголовного производства ( глава 27 УПК Украины),
судебного разбирательства (глава 28 УПК
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

Украины), пересмотра судебных решений
(раздел V УПК Украины), а именно апелляционная, кассационная, пересмотр решений
Верховным Судом Украины.
Теория уголовного процесса предоставляет также классификацию стадий и
определяет их как обычные (ординарные)
и исключительные (экстраординарные).
Обычными называют стадии, на которых
переход уголовного производства в следующую стадию происходит в результате
процессуальных решений следователя, прокурора участников процесса.
По новому УПК Украины установлены
следующие стадии производства. Первая
стадия – досудебное расследование. На данной стадии следователь принимает процессуальное решение после регистрации заявления о совершенном преступлении в Едином
реестре досудебных расследований.
Анализ данной стадии, эмпирический
материал свидетельствует, что положенияст. 214 УПК Украины не соответствуют практике.
90%
следователей,
прокуроров,
оперативных работников считают, что после регистрации материала о совершении
уголовного правонарушения должен быть
установлен срок проверки до 10 дней, после
чего необходимо принимать решение о дальнейшем производстве или закрывать его или
проводить досудебное расследование.
В связи с данными практическими следует дополнить ст. 214 УПК положением о
проведении проверки по заявлению о совершенном уголовном правонарушении в срок
до 10 дней.
Вторая стадия включает подготовку к
рассмотрению материалов уголовного производства в суде первой инстанции. Судья,
при участии прокурора и других участников
уголовного производства (обвиняемого, защитника, потерпевшего, его представителя
и законного представителя, гражданского
истца, гражданского ответчика), оценивает
полноту и правильность проведенного досудебного расследования и решает вопрос
о возможности рассмотрения материалов
уголовного производства в судебном заседании. Третья стадия, процессуальные положения которой установлены в главе 28
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УПК Украины, – судебное разбирательство
уголовного производства по существу. Судья
постановляет приговор в отношении обвиняемого и определяет меру уголовного наказания. Четвертая стадия – апелляционное
производство по пересмотру приговора, не
вступившего в законную силу. Кассационное производство включает в себя пересмотр
судебных решений судов первой и апелляционной инстанций в пределах кассационной
жалобы. При этом, суд кассационной инстанции вправе выйти за пределы кассационных
требований, если этим не ухудшается положение осужденного, оправданного или лица,
относительно которого решался вопрос о
применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.
Верховный Суд Украины пересматривает судебные решения на основании
неодинаковых выводов суда апелляционной,
кассационной инстанции при определении
одних и тех же норм закона Украины об
уголовной ответственности, по результатам
нарушений Украиной международных обязательств, юрисдикция которых признана
Украиной.
Анализ структуры уголовного процесса
предоставляет основания для вывода. Вопервых, структура процесса должна строиться на состязательных началах. Именно состязательная система предоставляет приоритет
прав и свобод человека и гражданина и является главной целью процесса. Во-вторых,
предлагается строить уголовное производство на основе с публично-исковых требований. Публичный процесс должен иметь
исковые признаки, которые отвечают обвинению как уголовному иску.
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В статье исследованы вопросы правовых
отношений, которые формируются в сфере
предотвращения и противодействия коррупции, и их непосредственное проявление в государственной антикоррупционной политике.
Ключевые слова: правовые отношения, противодействие коррупции, государственная антикоррупционная политика.

Коррупцию в том или ином объеме можно обнаружить в любом обществе. Она присуща всем обществам, всем государствам
мира, это неотъемлемый атрибут публичной власти. Однако некоторые народы более уязвимы к проблеме коррупции, чем
другие.
Наиболее опасные формы коррупции,
как правило, наблюдаются в странах, находящихся в процессе политического, экономического и социального развития.
Некоторые утверждают, что корни проблемы растут из бедности. Без бедности
не было бы коррупции. Зарубежный опыт
антикоррупционной деятельности показывает, что это негативное явление может возникать как при богатстве и изобилии, так и
при бедности.
По недавним оценкам специалистов Всемирного банка, багатства, скрытые коррумпированными африканскими лидерами в
европейских банках, составляют несколько
миллиардов долларов США. Ни один из этих
лидеров не похож на жертву нищеты. Как
не похож на жертву нищеты Лазаренко или
другие коррупционеры – выходцы из СНГ.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

В зависимости от социально-экономических и политических институтов конкретного общества стимулы и возможности для
коррупции различны. Это отчасти объясняет, почему она выражает себя по-разному в
разных странах, и почему различна степень
ее проникновения. Вообще политическая
система может характеризоваться низким
или высоким уровнем коррупции. Низкий
уровень присущ политическим системам,
где
1) законодательством установлен эффективный механизм предупреждения, а
также институциональные взаимные сдерживания между тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной;
2) характер деятельности правительства оказывает сравнительно мало возможностей для совершения коррупционных
деяний. (Чиновник не может действовать
по-своему усмотрению и т.д. );
3) коррупция воспринимается обществом как крайнее отрицательное явление,
а конкретные коррупционные деяния чиновников осуждаются.
Высокий уровень коррупции присущ
политическим системам, где
1) институционные механизмы борьбы
с коррупцией являются слабыми или не используются;
2) чиновники имеют возможность действовать по-своему усмотрению;
3) коррупция воспринимается населением, как должное.
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Рассмотрим три подхода к пониманию
того, почему коррупция развивается в обществе: с точки зрения личности , учреждений и системы.
Если рассматривать с точки зрения личности, то индивидуальный анализ исходит из
того, что коррупция присуща человеческой
природе. Все люди жадные и могут совершать нечестно ради увеличения собственного дохода. Государственные служащие и
другие лица, которые выполняют функции
государства, такие же люди, как и все мы.
По этой концепции, для улучшения ситуации нужно избавиться от «гнилых яблок»,
то есть от коррумпированных чиновников.
Но этот подход имеет несколько очевидных
недостатков. Во-первых, коррупция не является исключительной сферой какого-либо
особого типа индивидов. Все типы людей
– образованные, неграмотные, верующие и
атеисты, члены всех этнических групп, рас
и слоев – оказались причастными к коррупции как в развитых, так и отсталых странах.
Другая проблема в индивидуалистическом объяснении заключается в том, чтобы
объяснить поведение тех, кто не является коррумпированным. Мы можем только
знать постфактум, кто причастен к коррупции. Таким образом, воспринимать лишь
персоналистические объяснения – значит
игнорировать более трудные вопросы относительно наших законов и институтов или
коренные проблемы и противоречия внутри наших политических систем. Недостатки наших институтов или фундаментальных
политических процессов могут, конечно, негативно влиять на должностных лиц.
Объяснение с точки зрения учреждений
помогает описать коррупцию как глубоко
укоренившуюся проблему, а не просто поступки некоторых плохих чиновников. Оно
позволяет тщательно изучить проблемы
структур, процедурные дела управления,
такие как неэффективный аудит или плохой
менеджмент, и административные процедуры, включая нечеткие отношения между
подразделениями организации.
Такой вид коррупции имеет место тогда, когда жаждой собственного незаконного обогащения пронизана вся организация
или учреждение.

Вместе с тем, мы знаем, что люди, а не учреждения совершают коррупционные действия, получают взятки и т.д. Таким образом
важно понимать отношения между людьми
и институтами, чтобы выявить структурные
недостатки и предложить пути исправления. Другое общее институциональное объяснение состоит в том, что институты могут
быть принципиально ошибочными в своей
основе и облегчать создание коррупционных монополий.
Согласно же точки зрения системы, то
коррупция имеет место там, где она становится неотъемлемой частью системы. Она
процветает там, где зарплата государственного служащего ниже прожиточного уровня. Злоупотребление чиновников властью
превалируют, как правило, в результате
множественных источников монопольной
власти. Плановая экономика, где многие
цены ниже, чем рыночные, дает стимулы
для переплачивания, как способа распределения недостаточных товаров и услуг.
Помимо продажи товаров и услуг тем, кто
предлагает сами взятки, государственные
служащие могут быть заинтересованы создавать дополнительные проблемы, чтобы
получать высокие переплаты – взятки.
Некоторые ученые различают две независимые категории коррупции:
- первая проявляется там, где государственный чиновник предоставляет услуги «в соответствии с правилами», но за
это незаконно наживается. Выполняя работу, которую он должен делать в силу своих
функциональных обязанностей, он получает за это незаконное вознаграждение;
- вторая, где услуги предоставляются
«против правил». В этом случае чиновник
предоставляет услуги, которые ему запрещено оказывать, конечно, получая за это соответствующее вознаграждение (взятки)[3].
Кроме того, коррупция оказывает непосредственное влияние на формирование
государственной власти. В исполнительной
ветви власти это преимущественно происходит путем платы за назначение на должность (купля-продажа должностей), назначения на должности независимо от деловых
качеств лица, а исходя из ее родственных
связей или личной преданности. Наиболее

135

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

опасным проявлением коррупции является
на высших ступенях исполнительной власти, поскольку руководители высшего уровня создают целую пирамиду коррумпированных отношений, которая пронизывает
все уровни власти.
Формирование представительных органов власти также может осуществляться под воздействием коррупции. В этом
случае речь идет о нарушении фундаментальных принципов организации и проведения выборов: подкуп кандидатов,
представителей власти, нелегальное финансирование избирательных кампаний,
служебные злоупотребления при проведении агитации и т.п.
Стоит заметить, что к основным факторам, затрудняющим противодействие коррупции, следует отнести несовершенную
антикоррупционную государственную политику, которая непосредственно влияет
на последовательность и эффективность
функционирования организационно-правового механизма преодоления этого явления, сотрудничества Украины с другими
государствами в направлении борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Впрочем, несмотря на признание
коррупции в Украине угрозой для ее национальной безопасности, введение ряда организационных, правовых и практических
мер, предотвратить ее разрушительное воздействие на общественно-экономические
процессы в нашей стране не удалось. При
этом Украина воспринимается как одна из
самых коррумпированных стран мира[1,
с.99].
По нашему мнению, в первую очередь
изменений требуют процедуры предоставления административных услуг, конкретизация полномочий должностных лиц органов публичной власти и освобождения
чрезмерной дискреционности, урегулирование статуса общественности и отдельных
граждан в предотвращении коррупции.
Существует потребность своевременного
реагирования на изменения действующего законодательства, которые происходят в
налоговом, таможенном, бюджетном и т.п.
законодательстве, применение опыта антикоррупционного законодательства судебныÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ми и правоохранительными органами Украины.
Выполнение вышеуказанных задач, по
нашему мнению, будет окончательным завершением институциональных реформ,
начатых Украиной с обретения независимости, и последующей трансформацией
системы органов государственной власти и
местного самоуправления в контексте административной реформы, реформы уголовной юстиции и других социально-правовых
преобразований. Решения требует и проблема создания специального органа, ответственного за реализацию государственной
антикоррупционной политики.
Несмотря на наличие оснований для создания такого органа, а также многочисленные предложения украинских и зарубежных ученых и экспертов, окончательный
статус этого антикоррупционного учреждения так и остался в пределах нормативных
идей.
Впрочем мировая практика создания и
функционирования такого независимого
антикоррупционного органа свидетельствует, что его создание позволит существенно
улучшить ситуацию в сфере противодействия коррупции, особенно в высших звеньях государственной власти.
Следует признать также, что борьба с
коррупцией должна иметь систематический
характер с привлечением общественности,
включая неправительственные организации и средства массовой информации. Однако проведенный анализ свидетельствует,
что без участия институтов общественности
в предупреждении и противодействии коррупции мешают прежде всего: общая неразвитость неправительственных антикоррупционных общественных организаций,
ориентация большинства из них на достижение краткосрочных политических целей,
а не на постоянное участие в антикоррупционной деятельности, отсутствие механизмов
защиты граждан[1, с. 98].
По мнению народного депутата Украины М.П. Паламарчука, необходимым на
данном этапе развития нашего государства
является внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты. Так, он
считает необходимым внести поправки в
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Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно:
1. Статью 1726 дополнить частью третьей следующего содержания: «Нарушение
установленного законом требования о достоверности сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и
обязательствах финансового характера, влечет за собой наложение штрафа от десяти
до двадцати пяти необлагаемых минимумов
доходов граждан»;
2. Статью 1729 дополнить частью второй следующего содержания: «Нарушение
установленного Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия
коррупции» порядка трудоустройства лиц,
претендующих на занятие должностей,
предусмотренных в пункте 1 части первой
статьи 4 настоящего Закона, а также невыполнение требований законодательства
Украины об освобождении лиц, признанных виновными в совершении коррупционных правонарушений, влечет за собой
наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых доходов граждан» и др.[2].
Действительно, вопрос пробелов законодательства в сфере регулирования государственной политики по предотвращению
и противодействию коррупционным проявлениям в Украине является актуальным и открытым. Несовершенство законодательства
является серьезным толчком для развития
коррупции на всех уровнях государственной власти и ослабления позиции Украины на мировой арене. По нашему мнению,

SUMMARY
The article deals with the issue of legal
relationships that are formed in the area of
combating corruption, and their immediate
manifestation of the state anti-corruption policy.
улучшить отношение к Украине в мире возможно путем комплекса мер, направленных на оказание влияния на коллективное
сознание с целью изменения восприятия
нашего государства как пораженного коррупцией в целом. Для улучшения внешнего
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Статья рассматривает процессуальную
форму уголовного процесса на основе сравнительного анализа публичного и состязательного процесса. Определяет полномочия
должностных лиц, которые осуществляют
процедуру уголовно-процессуальной деятельности на основе их компетенции. Вносятся
предложения по дальнейшему совершенствованию процедуры процесса и процессуальной
формы в состязательном процессе.
Ключевые слова: следственный судья, следователь, прокурор, полномочия, компетенция, процедура, процессуальная форма.

Актуальность данной статьи заключается в том, что теория и практика уголовного
процесса разрабатывали концептуальные
подходы, которые были направлены на
дальнейшее совершенствование сущности
досудебного и судебного производства,
построения новых форм в уголовном процессе, перестройки его отдельных институтов. В научном аспекте рассматривались
практические проблемы дальнейшего совершенствования стадии возбуждения
уголовного дела, проведения проверки до
следственных материалов, процедуры производства следственных действий и т.д.
Однако, все научные точки зрения сходись
в одном ракурсе, а именно все институты
уголовного процесса должны были подчинены одной процедуре и выполняться
на основании строгого установленного механизма производства следственных и судебных действий в уголовном процессе на
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

основе процессуальной формы на стадии
досудебного расследования и судебного
разбирательства.
Новый УПК определил новые институты, статус сторон, а также формы производства по уголовным делам на досудебных
и судебных стадиях. Эти теоретические
элементы можно рассматривать, исходя
из правового содержания процессуальной
формы, обеспечения гарантий участников
процесса во время осуществления процедуры производства процессуальных и следственных действий.
Изложение теоретического материала включает в себя разработку и анализ
теоретических проблемы и практических
элементов, которые связаны с применением правовой формы в процессе. Теория
уголовного процесса были исследована
рядом ученых: В.Д. Брынцевым, Д.П. Великим, Т.Б. Вильчик, О.В. Волколуп,
А.П.Гуляевым, А.Я.Дубинським, А.М. Лариным, Ю.В.Манаєвым, И.Е. Марочкиным, А.Ю. Олейником, Д.О.Солодовым,
А.В. Смирновым, М. Л. Якуб и др. [1; 2; 5;
6; 9; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24 ].
Анализ их основных теоретических исследований дает право для определения
конкретных выводов, которые можно сконцентрировать в несколько групп.
Правовая форма уголовного процесса обусловливает необходимость решения
конфликтов двух сторон. С одной стороны –
интересов государства, которое должно обеспечить безопасность общества. С другой
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– защита прав и свобод человека и гражданина в обществе. Ст. 2 УПК Украины устанавливает задачи уголовного производства
таким образом, чтобы лицо, совершившее
уголовное преступление, было подвергнуто
заслуженному наказанию в меру его ответственности, а каждому участнику процесса
была применена процедура, которая имеет
четко установленную уголовно – процессуальную форму. В зависимости от выбора
того или другого приоритета – борьба с преступными проявлениями, или защита прав
и свобод складывается форма процесса.
Уголовно – процессуальные правовые отношения осуществляются с помощью процессуальной формы, которая предусматривает
принятие решения, а именно постановления, определения, составление процессуального протокола следственных или судебных действий, постановления приговора.
Теоретические проблемы процессуальной формы были изложены в монографических изданиях ученых в области
уголовного процесса. Основное содержание научных точек зрения были подробно
изложены Д.П. Великим, О.В. Волколуп,
Ю.М. Грошевым, Т.М. Мирошниченко,
А.М. Лариным которые высказали научно
обоснованное суждение о том, что процессуальная форма не является простым отражением нормативной модели судопроизводства, а состоит из таких структурных
элементов как цель, функции, принципы,
на основании которых построены конкретные институты уголовного процесса [2, С. 17-22; 6,С. 44; 8,С. 17-21; 14, С. 35-36].
Классическая типология процесса проводится в зависимости от реализации принципа состязательности, диспозитивности и
подразделяет типы процесса на публичный
или розыскной, состязательный.
В рамках розыскного процесса цель по
установлению и наказанию винных лиц
подчиняет себе все институты судопроизводства, предопределяет активность суда в
установлении истины, не требует разделения уголовно – процессуальных функций,
не рассматривает обвиняемого как самостоятельную сторону процесса.
В розыскном процессе уголовное дело
рассматривается как государственное пра-

восудие. Истина устанавливается следователем, прокурором, которые применяют
свои государственно властные полномочия
для получения признательных показаний,
в отдельных случаях в ущерб прав и свобод личности. Следственный судья связан
обвинительным актом и не может выйти за
рамки обвинения, а вынужден постановить
приговор на основе доказательств, которые
нашли свое материальное и процессуальное подтверждение в судебном заседании.
Новый УПК Украины исключил из уголовного процесса институт производства
дополнительного досудебного расследования, в связи с чем следственный судья обязан постановить приговор на основе только
судебных доказательств.
Анализируя процедурные положения
розыскного процесса, С. И. Викторский
представляет теорему, на основании которой установление истины в процессе можно только на основе всех доказательств по
уголовному делу. Инквизиционный процесс всегда считал, что обвиняемый является предметом исследования, ближайший
и лучший источник, с помощью которого
можно узнать истину. Стороны в процессе
теряли свое действительное значение и не
могли представлять, высказывать, оценивать доказательства [4,С. 208].
Состязательная форма процесса направлена на оптимальное разрешение конфликта, который возникает между потерпевшим и стороной обвинения. В данном
случае стороны имеют противоположные
интересы, однако владеют общей мерой
свободы распоряжения своими правами,
ограничения влияния государства в суде.
Другим важным фактором отношения законодателя к подозреваемому, обвиняемому можно определить путем установления,
возможности признания и пользования в
процессе, закрепленных УПК Украины,
юридических презумпций. Состязательный процесс соблюдает равновесие сторон.
С одной стороны – между обвинительным
уклоном, за которым стоят государственные правоохранительные органы уголовного преследования, за плечами которых
стоит вся мощь государственного аппарата
принуждения. С другой – лица, подозрева-
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емого в совершении преступления, который имеет возможность предоставить доказательства относительно предъявленного в
отношении него обвинения в совершении
преступления. Кроме того, система защиты
по своим фактическим возможностям ориентирована только на закон. В данном случае следственный судья принимает участие
в процессе как арбитр и не может быть связан интересами какой – либо стороны. Постановление приговора проводится только
на основе доказательств, которые установлены в судебном порядке.
Презумпция невиновности в данном
случае как принцип процесса, его основополагающие элементы устанавливает невинность лица, пока обратное не доказано
в законном порядке. Если следственный
судья имеет сомнения виновности подозреваемого, обвиняемого, а все возможности
для сбора доказательств исчерпаны, вина
не доказана в судебном заседании, то он
обязан постановить оправдательный приговор.
Данные положения процесса подробно
были исследованы Л.А. Ветвинским, Т.М. Заворотченко, Р.Куссмауль, Ф.Г. Шахкелдовым, С.Д. Шестаковой [3;12; 13; 24; 25].
Основное содержание их научных высказываний заключается в том, что следственный судья обязан при постановлении
оправдательного приговора, реабилитировать обвиняемого.
Конструктивное построение нового
УПК на основе состязательности сторон
предполагает урегулирование конфликта
с участием активной процессуальной деятельности сторон в процессе, признание за
ними свободы выбора вариантов реализации прав и обязанностей, которые четко
установлены законом.
В данном случае принцип диспозитивности имеет принципиальное значения и
ведет к расширению сферы действия процедуры исполнения закона. Важную роль в
диспозитивности сторон играют их властные полномочия.
Полномочия можно определить как
совокупность установленных нормативно
правовыми актами права и обязанности
государственных организаций, органов,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

должностных лиц, которые имеют управленческие, государственно – властные
функции.
Полномочия в гражданском праве – это
субъективное право личности заключать
договор, принимать решение об урегулировании прав и обязанностей.
В публичном праве полномочия это
право и одновременно обязанность соответствующего субъекта действовать в конкретной ситуации способом, установленным законом или другим правовым актом.
Компетенцию, с правовой точки зрения,
следует определить как наличие публичных прав и обязанностей уполномоченного субъекта. Компетенция включает в себя
элементы двоякого рода. К ним относятся
нормативно установленные цели и юридические сферы полномочий.
Рассматривая властные полномочия, с
точки зрения их функционального определения, В.В. Лазарев разработал теоретические основы компетенции. Основные
положения он выделил, исходя из системы
полномочий осуществления государственной власти. Компетенция включает обязанность перед государством и право по
отношению к объектам выполнять определенные функции. Подчеркивается, что
управленческие функции и объекты, которые не являются элементами компетенции,
составляют права и обязанности, осуществляются на основе функций определенных
объектов [16].
Ю.А.Тихомиров определяет властные
полномочия на основе законодательного
закрепления их в действующем законодательстве. В данном случае уполномоченный субъект имеет определенные права и
обязанности выполнения правовых действий, которые обращены к физическим
или юридическим лицам [22. С. 77 – 85].
Рассматривая механизм реализации
правовых полномочий на каждой стадии
уголовного процесса, можно сказать, что
они динамически развиваются исходя из
развития состязательной правовой системы. Следует согласиться с высказыванием
В.Д. Брынцева, Е.Д. Лукьянова, И.Е. Марочкина, А.Ю. Олейника, А.В. Смирнова
и др. о воссоздании прав и обязанностей
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субъектов процесса на основе правовой
реализации. В данном случае она должна
отбивать грани публично-правового общества и государства [1. С. 17; 15. С. 33 – 37;
18. С. 34; 21. С. 33 – 38].
Субъектом правовой реализации является государственно-властный орган, которой имеет властные полномочия и процессуальный статус, связанный с применением
процессуальных норм. Применение процессуальных норм, является правовым
действием относительно использованию
процессуальных прав, выполнения обязанностей.
Правовая реализация полномочий
включает в себя составление процессуального решения, которое обязательно для
исполнения. Принятие процессуального
решения включает в себя составление постановления следователем, прокурором.
Следственный судья составляет определение, приговор.
А.Я. Дубинский, А.П. Гуляев, Ю.В. Манаев, Д.А. Солодов и др. считают, что следователь, прокурор, следственный судья
при принятии процессуального решения
обязаны установить фактические обстоятельства юридического дела, выбрать
форму процессуального решения и иметь
процессуальные полномочия толкования
юридических норм, которые подлежат
применению. Важным элементом принятия решения является юридическая квалификация преступного деяния, его правовая
оценка должна соответствовать фактическим обстоятельствам [9. С. 110; 17. С. 54;
20. С. 62-64].
Новый УПК Украины установил структуру процесса по вертикали – досудебное и
судебное производство, стадии, институты.
По горизонтали – правовой статус сторон,
производство следственных, негласных
следственных (розыскных) действий,
Каждое производство и стадии процесса предусматривают систему процессуальных гарантий, которые включают в себя:
строгое соблюдение норм материального
права; законодательные требования объективности, полноты и всесторонности исследования обстоятельств материалов дела;
юридические презумпции невиновности;

процессуальные правила поведения субъекта процесса на стадии досудебного расследования, судебного разбирательства,
апелляционного и кассационного производства.
Теория уголовного процесса под гарантиями понимает установленные законом
средства и способы, которые способствуют
осуществлению правосудия, защиты прав и
законных интересов лиц в ходе досудебного и судебного разбирательства. При этом
процессуальные гарантии выступают в
виде целостной системы, которая действует
с момента регистрации заявления в едином
реестре досудебного расследования до постановления приговора следственным судьей (коллегиальным судом).
Процессуальные гарантии, как они
определены Т.Б. Вильчик, К.К. Гасановым,
Т.М. Заворотченко, включают в себя права
и законные интересы [5.С. 33; 7. С. 11; 12.
С. 62-65; ].
Гарантии можно классифицировать. С
одной стороны – это материально – правовые гарантии, которые обеспечиваются уголовно – правовыми, финансовыми, гражданскими и другими интересами сторон. С
другой точки зрения, процессуальные гарантии обеспечиваются процессуальными
функциями сторон. Система процессуальных гарантий до конца не разработана.
Новый УПК Украины определил новые
гарантии, которые построены на основании новых положений уголовного процесса. Аспект данной проблемы зависит от
элементов, какие взаимозависимые и взаимоувязанные в правовой системе процесса.
Во – первых, построение гарантий должно
быть основано на процедуре обеспечения
прав и свобод человека и гражданина. Во
– вторых, четко должна быть определена
юридическая система функционирования
прав и обязанностей. В – третьих, механизм
правового регулирования необходимо построить таким образом, чтобы он осуществлял охрану прав и законных интересов
сторон процесса.
В этом направлении необходимо обратить
внимание
на
высказывания
В.С.Шадрина, который считает, что процессуальные гарантии в процессе надо под-
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разделить на процессуальные права и обязанности лица, обеспечение охраны прав и
обязанностей, а также восстановление нарушенных прав и свобод. В этом направлении он предлагает установить гарантии
прав лиц, участвующих в процессе. Информировать участников процесса о наличии
прав и обязанностей, разъяснить возможность использования условий для реализации прав и обязанностей. Обеспечить
правовыми способами охрану прав от процедурных нарушений [23. С. 35].
Новый УПК разработал систему производства негласных следственных (розыскных) действий. В данном случае система
оперативно-розыскной деятельности прочно вошла в уголовный процесс. В данном
случае предмет ОРД связан с нарушением
прав участников процесса. Исходя из анализа научных предложений по их практическому применению, следует подразделить процессуальные гарантии проведения
следователем негласных следственных (розыскных) действий во время досудебного
производства. Гарантии проведения негласных следственных (розыскных) действий должны включать возможность использовать права и обязанности, а именно
предоставлять ходатайства, приносить жалобы прокурору, следственному судье на
действия следователя. В случае установления нарушений закона, при рассмотрении
жалобы, на незаконные действия следователя или оперативных подразделений,
следственный судья обязан вынести определение, в котором обязать следователя
уничтожить оперативные материалы, полученные при производстве негласных
следственных (розыскных) действий.
Гарантии судебного производства должны включать в себя возможность использовать процессуальные права и обязанности
во время судебного разбирательства.
Вывод включает в себя: во-первых,
процессуальная форма процесса должна
быть построена на основе положений состязательности процесса, таким образом,
чтобы стороны могли представлять, оценивать доказательства по уголовному делу
на всех стадиях процесса. Приговор может
быть провозглашен только на основе докаÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

зательств, которые подтверждены в ходе
судебного рассмотрения уголовного дела.
Во-вторых, полномочия и компетенция
следователя, прокурора, следственного
судьи должна быть установлена законодательством Украины. Злоупотребление, нарушение прав и обязанностей со стороны
органов государственной власти должно
быть максимально искоренено путем установления строгого императива контроля
со стороны суда. В-третьих, участники процесса должны иметь права, использовать
их для установления истины по уголовному делу.
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ÍÎÂÈÊÎÂ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - çàñëóæåííûé þðèñò Óêðàèíû, íàðîäíûé
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áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ è êîððóïöèåé
У статті проведено аналіз соціальноправових підходів до сучасного розуміння
категорії «корупція». З врахуванням доктринальних та міжнародно-правових положень
виділено основні ознаки корупції як соціальноправового явища, запропоновано вдосконалене
законодавче визначення корупції.
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, государственное управление, определение
коррупции.

Постановка проблемы
Одним из самых сложных вызовов, которые стоят перед Украиной на пути экономической, политической и культурной
интеграции в европейское сообщество,
является предотвращение и минимизация коррупции в государстве. Переходный этап развития общества и государства,
отсутствие согласованной системы государственного управления, действенного
антикоррупционного законодательства, а
также общественного контроля обеспечили проникновение коррупции во все сферы общественной жизни. Не принимая во
внимание то, что в последнее время относительно этого явления ведется серьезная
борьба со стороны, в первую очередь, органов государственной власти, в том числе
правоохранительных органов, институтов
гражданского общества, все же достигнуть
позитивных результатов не удается. Для
успешной борьбы с коррупцией необходимо применять комплексный подход к решению этой проблемы, изучать и внедрять
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

позитивный опыт других стран по предотвращению коррупционных проявлений, а
также проводить основательные теоретические исследования этого явления.
Лишь осознанное внедрение комплексов мероприятий по преодолению коррупционных явлений, четкое понимание сущности коррупции как объекта, на который
направлено то или иное действие, может
принести желательный результат.
Анализ последний научных исследований и публикаций показывает, что основные теоретические проблемы относительно понимания сущности и признаков
коррупции исследовали в своих трудах такие украинские ученые, как Мельник Н. И.,
Невмержицкий Е. В., Гвоздецкий В. Д.,
Дрёмов С. В., Кальныш Ю. Г., Усатый Г. А.,
Волошина А.В., Ревак И.А., Серегин С. М.,
Алфёров С. Н., Турчак Р. М., Свекла Г. М.,
Прохоренко А. Я., Флейчук М. И. и другие.
Вместе с тем определенный круг теоретических вопросов относительно содержания
понятия коррупции остается недостаточно
разработанным на данное время.
Отдельно следует отметить роботу
С.Н.Алфёрова «Недостатки и преимущества определения коррупции в новом антикоррупционном законе: анализ понятия»,
в которой автор анализирует определение
коррупции и предлагает свою дефиницию.
К нерешенной ранее части поставленной общей проблемы следует отнести не-
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распространение понятия коррупции на
действия третьей стороны (посредника),
которое предлагает неправомерную выгоду
должностному лицу с целью склонить его к
противоправному использованию служебных полномочий, удовлетворения интереса фактического контрагента должностного
лица. Остается также недостаточно разработанным вопрос круга общественных отношений, которые охватывает исследуемое
понятие.
Целью статьи является анализ и обобщение современных социально правовых
подходов к пониманию коррупции как
сложному социально-экономическому явлению в функционировании общества и
государства, которое даст возможность выделить основные признаки этого понятия
и предложить усовершенствованную дефиницию для законодательного закрепления.
Изложение основного материала
Поскольку явление коррупции является глобальной международной проблемой, то критически важным является
выработка четкого понятия как на международном уровне, так и на национальном.
В частности, в статье 7 «Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию
правопорядка», принятого резолюцией
34/169 Генеральной Ассамблеи ООН, отмечено, что понятие коррупции должно
определяться в соответствии с национальным правом, однако, также отмечено, что
понятие коррупции должно охватывать
совершение или несовершение того или
иного действия при выполнении обязанностей в результате подарков, которые принимаются или вымагаются, обещаний или
стимулов каждый раз, когда имеет место
такая деятельность или бездеятельность
[1]. Отчасти фундаментальные международные документы не содержат четкого
определения коррупции, которая усложняет их применение. Так, в статье 2 Конвенции ООН против коррупции, принятой
31.10.2003 и ратифицированной Украиной 18.10.2006 [2], отсутствует дефиниция
коррупции. Зато Гражданская конвенция
по борьбе с коррупцией, принятая Сове-

том Европы 04.11.1999, которая вступила
в силу для Украины 01.01.2006, в статье 2
определяет коррупцию как «прямые или
опосредствованные вымогательства, предложения, дачу или получение взятки или
любой другой неправомерной выгоды, или
возможности ее получения, которые нарушают надлежащее выполнение любых обязанностей лицом, которое получает взятку,
неправомерную выгоду или возможность
иметь такую выгоду, или поведение такого
лица» [3].
В Украинском законодательстве определение коррупции вынесено в статье 1
Закона Украины «Про основы предотвращения и противодействия коррупции» [4],
где коррупцией обозначается использование лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного
самоуправления, или приравненных к ним
лицам, их служебных полномочий и связанных с этим возможностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия обещаний/предложений такой выгоды
для себя или других лиц или соответственно обещание/предложение или предоставление неправомерной выгоды обозначенному лицу, или по его требованию другим
физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к противоправному
использованию предоставленных ему служебных полномочий та связанных с этим
возможностей. При этом под неправомерной выгодой понимают денежные средства или другое имущество, преимущества,
льготы, услуги, нематериальные активы,
которые обещают, предлагают, предоставляют или получают без законных на то оснований.
Детальному анализу вышеприведенной
дефиниции коррупции была посвящена работа С. Н. Алфёрова [5], в ней он выделяет
две структурные части в этом определении,
выделяя в каждой части субъект коррупционных отношений, объективную сторону,
цель коррупционных действий. В первой
структурной части дефиниции в качестве
субъекта коррупционных отношений выступает должностное лицо, а во второй –
контрагент коррупционных отношений.
Автор статьи также обращает внимание
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на асимметричность объективной стороны
коррупционного правонарушения, когда
действия должностного лица признаются
коррупционными лишь после совершения
конкретных действий относительно использования своих служебных полномочий
и связанных с ними возможностей, тогда
как действия контрагента признаются коррупционными с момента предложения или
обещания неправомерной выгоды. По моему мнению, данное замечание недостаточно обосновано, поскольку использование
служебного положения с целью получения
неправомерной выгоды еще не означает
ее получения, однако предусматривает совершение конкретных действий для достижения этого (в том числе и вымогательство), что логично отвечает предложению
неправомерной выгоды должностному
лицу со стороны контрагента. В свою очередь, получение неправомерной выгоды
должностным лицом логично соотносится
с предоставлением неправомерной выгоды контрагентом. Следует согласиться из
С.Н. Алфёровым в том, что требование неправомерной выгоды должностным лицом
следует отдельно выделить, что облегчит
квалификацию его противоправного поведения. Однако в предложенном автором
определении коррупции, на мой взгляд,
есть логическая ошибка, когда требование
неправомерной выгоды приравнивается к
получению и противопоставляется использованию служебных полномочий с целью
получения неправомерной выгоды. Ведь
вымогательство/требование как раз является одним из проявлений использования
служебных полномочий для получения неправомерной выгоды, а потому не должно
отождествляться с получением.
В современной науке коррупцию понимают как в широком, так и в узком значении. Анализ выше приведенного показывает, что законодательно закреплена
тенденция к расширению понятия коррупции, ведь вышеприведенное определение
из Закона Украины «Про основы предотвращения и противодействия коррупции»
охватывает как публичный, так и частный
сектор управленческих отношений, тогда
как коррупция в узком значении охватыÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

вает лишь отношения государственного
управления. В то же время, коррупция в
широком понимании этого понятия охватывает также явления политической коррупции (лоббизм, протекционизм и тому
подобное). Следовательно, законодательно
закрепленное определение коррупции занимает промежуточное звено между широким и узким значением этого понятия с
тенденцией к расширению.
Стоит отметить, что доктринальные
подходы к очерчиванию пределов понятия коррупции отличаются разнообразием подходов и заданий, которые стоят
перед исследователями. Так, например,
доктор философии В. Д. Гвоздецкий рассматривает коррупцию как социальное,
психологическое и моральное явление [6,
с. 166]. Авторы монографии «Коррупция:
теоретико-методологические
принципы
исследования» считают, что коррупция это
– «использование служебного положения
должностными лицами для предоставления за вознаграждение разного рода материальных благ, льгот, услуг или других
преимуществ» [7, c. 7].
Необходимость
изучения
понятия коррупции в широком понимании
отмечает доктор политических наук
Е.В.Невмержицкий, который утверждает,
что «коррупция явление многоаспектное
и изучать его и разрабатывать механизмы
противодействия следует с точки зрения
разных областей науки: политологии, социологии, юриспруденции, философии, политэкономии, теории государства и права,
теории управления, поскольку отдельной
науки «коррупциологии», как таковой, не
существует. Поэтому попытка втиснуть понимание коррупции в рамки исключительно криминальных или административных
проявлений является ошибочным толкованием ее содержания» [8, c.11]. По мнению
ученого, в отечественном законодательстве
понятия коррупции «необоснованно сужено и возведено в основном к материальному аспекту, тогда как коррупция, где бы и
как она не проявлялась, в конечном результате имеет политический окрас. Поэтому
определение понятия коррупции, которое
дано в действующем законодательстве, не
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способствует выяснению ее сущности, отвлекает гуманитарную науку от поиска ее
истинного содержания» [8, c.11].
Сущностные признаки коррупции как
социального явления определил доктор
юридических наук М.И.Мельник, который
считает, что коррупция – это «сложное и
многоаспектное (правовое, экономическое,
политическое, морально-психологическое)
социальное явление», социальная сущность
которого проявляется в том, что «она имеет социальную обусловленность (является
продуктом социальной жизни); имеет свою
социальную цену, которую платит общество за существование коррупции, существенно влияет на важнейшие социальные
процессы; имеет исторические истоки и
глобальный характер; является правовым,
экономическим, политическим, психологическим и моральным явлением; имеет
свойство приспосабливаться к социальным
реалиям, постоянно мимикрировать и видоизменяться» [9, с.9].
Исследователи коррупции в экономической плоскости отмечают, что коррупция в широком понимании – это сложное
социально-экономическое (скорее, асоциальное) явление, которое возникает в процессе реализации теневых экономических
отношений между должностными лицами
и другими субъектами с целью удовлетворения личных интересов через коммерциализацию общественных благ и ценностей.
Коррупция же в узком понимании – это
коммерциализация должностными лицами
своих функциональных обязанностей [10,
с. 36].
В социально правовом (криминологическом) аспекте под коррупцией понимают
преступления и правонарушения, связанные с использованием служебного положения в личных или групповых целях [11, c. 9].
Сторонники такого понимания коррупции
толкуют ее как сугубо противоправную деятельность, которая выражается в подкупе,
взяточничестве, разворовывании государственного имущества, нецелевом использовании средств и тому подобное.
Исследователи проблемы коррупции
отмечают, что особенностью этого явления в Украине является наличие домини-

рующих факторов не только материальноэкономического, но и идеологического,
морального характера, общей и правовой
культуры. Отсутствие стойкой идеологии в
период перехода к рыночным отношениям
привело к заполнению идеологического вакуума вседозволенностью, своеволием и другими моральными недостатками [7, c. 18].
Сегодня в мире, с учетом особенностей
исторического развития стран, сложилось
несколько моделей коррупции. Самая распространенная из них связана с географией. «Географическая» классификация
обобщает множество наблюдений и выводов исследований феномена коррупции.
Ее «континентальная» привязка не должна
восприниматься как попытка унижения национального достоинства какого-то народа
или нации, поскольку на каждом континенте можно найти примеры реализации моделей, поименованных в данной классификации названием другого континента.
Западноевропейская модель. Характеризуется низким уровнем коррупции. Она
воспринимается обществом как явная аномалия, связанная с нарушением закона.
Этому способствуют традиции, в которых
присутствует высокая доля гражданской
культуры и правосознания.
Азиатская модель. Связана с историей,
культурой, традициями, которые обусловили функционирование государства. Эту
разновидность коррупции, в отличие от
предыдущего, можно назвать социальной.
Это значит, что коррупционные отношения теснее всего переплетаются с другими
социальными отношениями: семейными,
клановыми, земельными, этническими,
корпоративными и др.
Африканская модель. Для этой модели
характерна ситуация, когда власть продается полностью группе основных экономических кланов, которые договорились между
собой или политическими средствами обеспечивает надежность их существования.
Переход к этой модели возможен, когда
политическая власть в стране остается неконсолидированной; финансово-бюрократические группы под давлением инстинкта
самосохранения прекращают противостояние и договариваются; формируется оли-
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гархический консенсус между консолидированными финансово-бюрократическими
группами и частью политической элиты.
Для страны это означает использование демократических процедур для маскировки;
экономика примитивизируется, удовлетворяя только самые основные потребности
населения с целью избежать социальных
потрясений и обеспечивая интересы узкой
олигархической группы.
Латиноамериканская модель. Основная характеристика этой модели в том, что
правительство дает возможность теневым
и криминализированным секторам экономики достичь могущества, сравниваемого
с государственной. С этим явлением, когда криминал стает государством в государстве, бороться особенно трудно.
В свою очередь, Богдан Балуев соглашается с «Географической» классификацией,
однако рекомендует рассмотреть другую
модель коррупции, которая классифицируется на: мягкую, потребительскую, локализованную и традиционную модели [12].
Мягкая модель. Чаще всего это политическая коррупция, которая в экстремальных случаях доходит до так называемого состояния плена государства. Она
характерна для стран, где определенные
финансово-политические группы имеют
возможность согласовывать развитие государственной политики с собственными
интересами, но при этом в целом демократический государственный строй не позволяет им открыто пользоваться имеющимися финансовыми и организационными
преимуществами.
Потребительская модель. В большинстве стран бывшего соцлагеря практикуется коррупция, которая является частью
«общественного договора». Многим служащим и чиновникам, которые содержатся за
средства государственного бюджета, устанавливается неадекватное денежное обеспечение. При этом государство закрывает
глаза на получение ими вознаграждения со
стороны «потребителей» их услуг.
Локализованная модель. Такой тип коррупции встречается в обществе, где большинство населения взяток не дают и не берут. Но при этом есть определенные сферы
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

экономических или политических отношений, где относительно узкая прослойка чиновников, которые принимают решение и
бизнесменов, зависимых от этих решений,
пытаются найти общий язык с помощью
вознаграждений. (Япония, Сингапур).
Традиционная модель. Основанная на
обычаях и культуре общества коррупция
имеет тотальный характер. Где не только
любая услуга, но даже простое выполнение
чиновником своих должностных обязанностей невозможно без соответствующего
вознаграждения. Неспособность или нежелание дать взятку воспринимается в таком
обществе как признак несостоятельности.
(страны Африки и Ближнего Востока, Центральной Азии).
Детальную классификацию видов коррупции разработал В. В.Толкачев [13], он
предлагает классифицировать коррупцию
по следующим критериям:
- по субъектному составу: более высокая, низовая, особенная;
- по объектам влияния: коррупция в органах законодательной, исполнительной,
судебной ветвей власти; в органах самоуправления; в коммерческих и некоммерческих структурах;
- по характеру влияния на отношения:
уголовно наказуемые отношения; гражданско-правовые отношения; административные и дисциплинарные проступки; злоупотребление публичным статусом;
- по пределам распространения: региональная, национальная, международная.
К приведенной классификации я предлагаю добавить локальную по распространению коррупцию, а также классификацию
по сферам общественной жизни: экономическая, политическая, правовая, культурная.
Одним из путей преодоления высокого уровня коррупции есть изучение и использование лучшего зарубежного опыта
борьбы с этим позорным явлением. Предлагаю рассмотреть для примера Сингапур
и Финляндию, которая возглавляет первые
позиции в рейтинге стран с самым низким
уровнем коррупции. Понятие коррупции в
этой североевропейской стране понимают
как использование влиятельной должности
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для получения личной выгоды1. Следовательно, в Финляндии это понятие понимают в широком значении и оно охватывает
как прямую, так и непрямую коррупцию,
мелкую коррупцию и масштабную.
Стоит также заметить, что в Финляндии коррупцией считается использование
определенной должности как в частном
секторе, так и в государственном, а взятка – это лишь одна из форм коррупции в
публичном секторе, которая делится на активную и пассивную [14, c. 4]. Однако государственное управление в сфере преодоления коррупции в государственном секторе
построено таким образом, чтобы в первую
очередь предотвращать любые коррупционные правонарушения. Интересно, что
согласно предложению Криминального кодекса Финляндии (дальше – ККФ), составляющими криминальных преступлений
является избирательное взяточничество
(часть 2, главы 14 ККФ), взяточничество
в государственном управлении (части 13
– 14(b), главы 16ККФ), взяточничество в
сфере предпринимательской деятельности
(части 7 – 8 главы 30 ККФ), взяточничество
в государственных учреждениях (части 1
-4(а) главы 40 ККФ) [15]. Не принимая во
внимание того, что определение коррупции достаточно обобщено, что приводит к
сложностям в назначении правовой ответственности за коррупционные действия,
государственная политика Финляндии в
противодействии коррупции достаточно
эффективна.
Основой успешной антикоррупционной политики Сингапура является постоянно действующий специализированный
орган по борьбе с коррупцией – Бюро по
расследованию случаев коррупции. Принципами успешной антикоррупционной политики Сингапура являются: 1) связь заработной платы государственных служащих
со средней заработной платой в частном
секторе; 2) контроль за ежегодной отчетностью государственных служащих об имуЯзыком оригинала : the exploitation of a position of
influence for private benefit // Combating Corruption :
The Finnish Experience / Ministry for Foreign Affairs
of Finland. – Printed: Erweko Painotuote Oy, 2005. –
P. 4

1

щественном состоянии; 3) повышенный
уровень антикоррупционных требований
к высшим должностным лицам; 4) устранения лишних административных барьеров
для развития экономики [16, с. 48].
Выводы
Таким образом, наличие многих подходов к пониманию коррупции, а также
разработанные классификации моделей и
видов коррупции свидетельствуют о многогранности и сложности исследуемого
понятия. Можно констатировать, что законодательное определение коррупции,
приведенное в статье 1 Закона Украины
«О принципах предотвращения и противодействия коррупции», нуждается в дальнейшем совершенствовании путем более
четкого определения круга субъектов и
объектов этого сложного социально-правового явления. Также понятие коррупции в
этом контексте следует рассматривать через призму оптимизации современной модели государственного управления.
К основным признакам коррупции можно отнести следующие: наличие предписывающих полномочий у одной из сторон
коррупционных отношений; двусторонний характер отношений между сторонами
коррупционных отношений (коррупционными являются действия обеих сторон
– того, кто требует/принимает, и того, кто
обещает/предлагает неправомерную выгоду); возможность предоставления неправомерной выгоды третьей стороне, определенной должностным лицом.
Очевидно, что коррупция как чрезвычайно сложное социальное явление имеет
более существенные признаки, которые не
отображены в законодательном определении этого понятия. Поэтому дефиницию
коррупции нужно усовершенствовать, исходя из того, что склонять к коррупции
должностное лицо может также третья сторона, а пределы понятия коррупции нужно
распространить и на политическую сферу,
которая опосредованно касается государственного управления, а потому нуждается законодательной защите от проявлений
коррупции.
Предлагается закрепить в антикорруп-
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ционном законодательстве такую дефиницию: «Коррупция – это использование лицами, уполномоченными, на выполнение
функций государства или местного самоуправления, или приравниваемыми к ним
лицам, предоставленных им служебных
полномочий и связанных с этим возможностей с целью получения неправомерной
выгоды, в том числе требование/вымогание неправомерной выгоды, или принятие
обещания/предложения такой выгоды для
себя или других лиц или соответственно
обещание/предложение или предоставление неправомерной выгоды указанному
лицу, или по его требованию другим физическим или юридическим лицам, в том числе обещание/предложение неправомерной
выгоды третьему лицу, с целью склонить
должностное лицо к противоправному использованию предоставленных ему служебных полномочий и связанных с этим
возможностей».
Теоретические аспекты изучения такой
категории, как «коррупция», должны стать
предметом исследования разных областей
науки, поскольку решение любой сложной
социально-экономической проблемы предусматривает комплексный подход, как к ее
изучению, так и к ее решению. Указанные
выше результаты исследования могут быть
использованы в законотворческой работе,
научной деятельности и практической реализации положений антикоррупционного
законодательства.
Проблемные вопросы данной темы
нуждаются в дальнейшем изучении, в частности сфера общественных отношений, которые охватывает понятие коррупция.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ социально-правовых подходов к современному пониманию категории «коррупция». С учетом доктринальных и
международно-правовых положений выделено
основные признаки коррупции как социальноправового явления, предложено улучшенное законодательное определение коррупции.

SUMMARY
The article is dedicated to analysis of social and
legal approaches to understanding of corruption
as a concept. Taking to account provisions of
doctrine as well as those of International Law, the
main features of corruption as social and legal
phenomenon are been derived and improved legal
definition of corruption is proposed.
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Сравнительное правоведение в сфере
уголовного права в последнее время приобретает все большую актуальность. Данная тенденция обусловлена многими причинами и, главным образом, возможностью
обогатить национальную уголовно-правовую доктрину новыми знаниями, расширить круг вопросов, касающихся институтов уголовно-правовой науки, в частности,
институтов неоконченного преступления и
назначения наказания.
В данной статье будут рассмотрены
особенности уголовно-правовой регламентации назначения наказания за неоконченное преступление по законодательству
стран так называемого «дальнего зарубежья». Это обусловлено тем, что уголовное
законодательство данных государств имеет общую историческую основу, базирующуюся на романо-германском и англосаксонском праве. Тогда как уголовное
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

законодательство стран СНГ, в том числе
и Украины, базируется на русском праве.
Отсюда и различие в теоретических предпосылках. Для русскоязычного права характерно уделение большего внимания теории [1, с. 3], тогда как запад предпочитает
отдавать решение теоретических вопросов
«на откуп» судебной практике, а в основном – доктрине. Но и там его можно обнаружить далеко не всегда [2, с. 205].
Западное уголовное право не акцентирует внимание на понятийном аппарате, больше концентрируясь на непосредственно вопросах применения наказания.
Выделив данный аспект, перейдем к непосредственному рассмотрению уголовного законодательства некоторых западных
стран в области правовой регламентации
предварительной преступной деятельности и назначения наказания за данную детялность.
Из стран, бывших соседей Украины по
социалистическому лагерю, мы выбрали
для компаративистского анализа уголовное
законодательство Польши. Это обусловлено тем, что, несмотря на социалистическое прошлое и славянские корни, Польша
была и остается страной с западным менталитетом, и может служить переходом от
анализа законодательства стран ближнего зарубежья к рассмотрению законодательств стран, так называемого, дальнего
зарубежья.
Итак, в ст. 16 Уголовного кодекса Польши дается понятие приготовления к пре-
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ступлению: «§ 1. Приготовление имеет место только в том случае, когда исполнитель
с целью совершения запрещенного деяния
предпринимает действия, направленные
на создание условий для осуществления
мер по непосредственному совершению деяния, в особенности, если вступает с этой
целью в сговор с другим лицом, приискивает или приспосабливает средства, собирает информацию или составляет план
действий.
§ 2. Приготовление наказуемо только в
том случае, когда соответствующие предписания даются законом» [3, с. 8].
Основным моментом приготовления к
преступлению является создание условий
для совершения преступления. В сущности, можно было бы ограничиться только
такой формулировкой «создание условий
для совершения преступлений», отказавшись вообще от какого бы то ни было перечисления вариантов подготовительных
действий. По такому пути намеревался,
как нам представляется, пойти польский
законодатель, который, формулируя норму о приготовлении к преступлению, сразу показывает, в чем заключена его суть:
«Приготовление имеет место только в том
случае, когда исполнитель с целью совершения запрещенного деяния предпринимает действия, направленные на создание
условий для осуществления мер по непосредственному совершению деяния …».
Однако, законодательные формулировки
необходимы для того, чтобы ориентировать правоприменителя и более для того,
чтобы ограничить его произвол. Именно
для достижения главным образом последней цели в определенных случаях возникает необходимость в конкретных образцах
для дальнейшего правоприменения.
Понятие покушения на преступление
дается в ст. 13 Уголовного кодекса Польши: «§ 1. Ответственности за покушение на
запрещенное деяние подлежит лицо, которое с умыслом совершения такого деяния
всем своим поведением стремится его воплотить, однако совершение преступления
не наступает; § 2. Покушение имеет место
также в том случае, когда лицо, задумавшее деяние, не отдает себе отчета в том,

что совершение невозможно ввиду отсутствия объекта, годного для совершения в
отношении его запрещенного деяния или
вследствие использования средства непригодного для совершения запрещенного деяния» [3, с. 8].
Как видно, польский законодатель
определяет помимо самого покушения понятие негодного покушения.
В Уголовном кодексе Польши вопросы назначения наказания регламентированы следующим образом: суд назначает
наказание за покушение на преступление
в пределах санкции, применяемой за данное преступление. В случае, если имеет
место такое покушение, когда лицо, задумавшее деяние, не отдает себе отчета в том,
что совершение невозможно ввиду отсутствия объекта, годного для совершения в
отношении его запрещенного деяния или
вследствие использования средства, непригодного для совершения запрещенного деяния, суд может применить чрезвычайное
смягчение наказания и даже отказаться от
его назначения.
Не подлежит наказанию за покушение
и за приготовление на запрещенное деяние
лицо, добровольно отказавшееся от совершения или предотвратившее последствие,
являющееся признаком состава запрещенного деяния.
Суд может применить чрезвычайное
смягчение наказания в отношении лица,
добровольно старавшегося предотвратить
последствие, являющееся признаком состава запрещенного действия.
Приготовление к преступлению наказуемо только в том случае, когда соответствующие предписания даются законом.
Не подлежит наказанию за приготовление к преступлению лицо, добровольно
отказавшееся от него, в особенности, уничтожившее приготовленные средства или
предотвратившее их использование в будущем; в случае вступления в сговор с другим
лицом с целью совершения запрещенного
деяния не подлежит наказанию лицо, которое предприняло значительные усилия,
направленные на предотвращение совершения деяния. Таким образом, в Уголовном кодексе Польши не существует кон-
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кретных критериев назначения наказания
за неоконченные преступления.
Анализ уголовного законодательства
Швейцарии представляет интерес с той
точки зрения, что данная страна выгодно
отличается от других стран тем, что в течении многих столетий последовательно
проводит государственный курс нейтралитета, что естественно отражается и на уголовной политике государства. Несмотря на
то, что мы анализируем лишь отдельные
институты уголовного законодательства,
необходимо отметить, что швейцарская государственная политика в целом близка по
духу (но, к сожалению, не по факту) политике Украины, стремящейся к стабильным
добрососедским отношениям со всеми другими странами.
В Уголовном кодексе Швейцарии во
втором разделе «Наказуемость», четвертый
параграф называется «Покушение». В нем
разграничиваются виды покушения: неоконченное покушение (ст. 21), оконченное
покушение (ст. 22), негодное покушение, а
также деятельное раскаяние (ст. 22).
Статья 21 Уголовного кодекса Швейцарии дает понятие неоконченного покушения: «Если лицо после того как оно начало
совершение преступления или проступка,
не доводит свою преступную деятельность
до конца, то оно может быть наказано мягче». Статья 22 Уголовного кодекса Швейцарии определяет оконченное покушение:
«Если преступная деятельность была доведена до конца, но преступный результат, характеризующий окончание преступления или проступка, не наступил, то
лицо может быть наказано мягче», а также
деятельное раскаяние: «Если лицо по собственной инициативе содействовало тому,
чтобы преступный результат не наступил
или предотвратило его наступление, то судья может смягчить наказание по собственному усмотрению».
В статье 23 Уголовного кодекса Швейцарии регламентируется понятие негодного покушения: «Если средство, при помощи которого кто-либо пытается совершить
преступление или проступок, либо предмет, против которого оно направлено, обладают такими свойствами, что с их испольÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

зованием или в отношении них преступное
деяние вообще не могло бы быть совершено, то судья может смягчить наказание по
своему усмотрению. Если лицо действовало
по невежеству, то судья вообще может освободить его от наказания» [4, с. 9-10].
За все виды покушений на преступления предусмотрено смягчение наказания,
но в каких пределах – не определено. Одной из особенностей Уголовного кодекса
Швейцарии является то, что он устанавливает широкие пределы судейского усмотрения, особенно при назначении наказания.
В Уголовном кодексе Швейцарии раздел 3
содержит наказания, меры безопасности и
другие меры.
Интерес к уголовному законодательству
Англии и США обусловлен тем обстоятельством, что указанные страны принадлежат
к семье общего права, в которой главное
место среди источников уголовного права
традиционно отводится судебному прецеденту. К уголовному законодательству
Англии, регулирующему вопросы Общей
части, можно отнести следующие: Законы
об уголовном праве 1967 г. и 1977 г., Закон
о полномочиях уголовных судов 1973 г., Закон о магистратских судах 1980 г., Законы
об уголовной юстиции 1982 г. и 1991 г., Закон
о преступлении (наказания) 1997 г., Закон
о полиции 1997 г. и другие акты. При этом
следует отметить, что в Англии зачастую
нормы материального уголовного права содержатся в законах уголовно-процессуального характера.
Английская уголовно-правовая доктрина и практика выработала множество приемов, которые дают возможность установить
уголовную ответственность за приготовительные действия, а в некоторых случаях и
за обнаружение умысла [5, с. 25].
Английские суды создали несколько норм об ответственности за отдельные
виды предварительной преступной деятельности – подстрекательство, сговор и
покушение, которые характеризуются неоконченностью реализации преступного
намерения при совершении в этом направлении каких-либо «явных действий». Ни
один из них не является стадией совершения преступления. Их объединяет только
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то, что они относятся к предварительной
преступной деятельности, не причинившей реального вреда. В английском праве понятие предварительной преступной
деятельности не связано со стадиями развития преступления. Так, по свидетельству
Н. Е. Крыловой, подстрекательство представляет собой склонение другого лица
к совершению преступления. При этом
преступление может быть не только не совершено, но даже не начаться. Более того,
когда стоит вопрос об ответственности за
подстрекательство как за самостоятельное
преступление, всегда имеется в виду неудавшееся подстрекательство, поскольку
подстрекательство, приведшее к своему
результату, рассматривается как соучастие
и наказывается строже. Уголовная ответственность устанавливается и за покушение
на подстрекательство. В Англии подстрекательство наказывается по общему праву:
тюремным заключением по усмотрению
суда. Однако размер наказания не может
превышать размера наказания, предусмотренного за преступление, подстрекательство к которому осуществлялось. Такими
же наказаниями карается и покушение на
подстрекательство [6, с. 90-91].
Следует отметить, что налицо отсутствие конкретных определений, какие
именно действия составляют подстрекательство. Скорее всего, этот вопрос относится к компетенции судей.
Что касается сговора, как одного из видов предварительной преступной деятельности, то он считается преступлением и по
общему, и по статутному праву. По общему
праву сговором является само соглашение
осуществить какое-либо противоправное
действие либо правомерное действие неправомерными средствами. Участник преступного сговора подлежит наказанию в
силу самого факта соглашения «по усмотрению суда» лишением свободы или штрафом, либо одновременно лишением свободы и штрафом.
По статутному праву преступным является сговор о преступлении. Он не может
наказываться более строгим наказанием,
чем преступление, на которое он был направлен. В английском праве, также как и

подстрекательство, сговор не является стадией совершения преступления. Уголовная ответственность за сговор наступает
независимо от того, было ли в реальности
совершено намеченное преступление. Поскольку сами намеченные действия могут
оказаться непреступными, например, при
совершении правомерного действия противоправными средствами, соглашение о
таких действиях в некоторых случаях, может не представлять собой стадии совершения преступного деяния [7, с. 92-93].
В п. 1 ч. 1 Закона об уголовно наказуемом покушении 1981 г. содержится дефиниция покушения на преступление. В
частности здесь говорится о том, что «если
с намерением совершить преступление …
лицо совершает действие, которое является большим, чем просто приготовление к
совершению преступления, оно виновно в
покушении на совершение преступления.
Лицо может быть виновно в покушении совершить преступление … даже если факты
таковы, что совершение преступления невозможно» [8, с. 18].
При толковании объективных признаков покушения на преступление, как
действия, являющегося большим, чем
просто приготовление к преступлению, в
английском праве используется критерий
«ближайшего шага». С точки зрения континентального права, данное определение покушения на преступление не совершенно, так как влечет за собой отсутствие
единообразия в правоприменительной
практике. Из-за нечеткости критерия «ближайшего шага» возникают моменты, когда
в одних случаях суды рассматривают приготовление к преступлению как покушение
на преступление и определяют наказание
за покушение на преступление. В других
случаях покушение на преступление рассматривается как приготовление к преступлению и виновный не привлекается к уголовной ответственности [5, с. 32-36].
Определение объективной стороны
представляет сложности, в том числе и в
теории англо-американского уголовного
права. Одной из таких проблем является
отграничение действий, образующих покушение на преступление, от простого приго-
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товления к преступлению, которое традиционно считается ненаказуемым.
В упомянутом выше Законе об уголовно
наказуемом покушении 1981 г. содержится
норма и о наказании за покушение на преступление:
«Судебное рассмотрение покушения
на преступление (4)-(1) Лицо виновно на
основании параграфа 1 данного Закона в
покушении на совершение преступления:
а) если преступление, на которое было совершено покушение, является убийством
или каким-либо другим преступлением,
наказание за которое точно определено в
законе, подлежит на основании обвинительного акта наказанию в виде пожизненного тюремного заключения; б) если
преступление, на которое было совершено
покушение, преследуется с обвинительным
актом, но не подпадает под действие данного параграфа, подлежит по обвинительному акту наказанию, предусмотренному
за совершение указанного преступления;
в) если преступление, на которое было совершено покушение, подлежит судебному
рассмотрению одним из двух способов, то
оно рассматривается в суммарном порядке
и наказывается таким же наказанием, которое предусмотрено за совершение указанного преступления» [7, с. 19].
Таким образом, в английском праве
покушение на преступление традиционно наказывается как оконченное деяние.
В целом, можно сделать вывод о том, что
уголовно-правовая доктрина Англии существенно отличается от уголовно-правовой
доктрины Украины в вопросах наказания
неоконченного преступления.
Система уголовного законодательства
США представляется интерес, прежде всего, тем обстоятельством, что представляет
собой конгломерат федерального и регионального законодательства. В системе права каждого штата США Уголовный кодекс
чаще всего представлен в виде главы или
раздела его Свода законов. Так, Уголовный кодекс штата Нью-Йорк – это глава 40,
Уголовный кодекс штата Иллинойс – глава
38, а Уголовный кодекс штата Огайо – раздел 29 Свода законов. Специфика государственного устройства США выражается и
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

в том, что в уголовном законодательстве
штатов имеются значительные различия.
Существование в одном государстве 53 самостоятельных уголовно-правовых систем
осложняет анализ, позволяя сделать лишь
общие выводы. В этой связи для характеристики неоконченного преступления в
уголовном законодательстве США нами
взята за основу часть II раздела 18 Свода
законов США «Преступления и уголовный
процесс», принятый актом Конгресса 25
июня 1948 г., так как в США нет федерального Уголовного кодекса в его общепринятом понимании. При этом мы учитываем
тот факт, что, во-первых, правовые системы США и Англии относятся к одной правовой системе – англосаксонской: «провозглашение независимости в 1776 г. и полное
расторжение всякой политической связи
Соединенных Штатов Америки с Великобританией не повлекли за собой отказа от
действовавшего там английского права» [7,
с. 52]. Во-вторых, в отличие от Англии, в
США прецедентное право действует наряду со статутным. Необходимо заметить, что
таким образом в руках американского правосудия находится довольно обширный
инструментарий, что может как облегчить,
так и усложнить суду дифференцирование
и индивидуализацию наказания. В этом
отношении отечественному суду проще избирать вид и размер наказания, которые
строго регламентированы в Уголовном кодексе Украины.
В англо-американском праве существуют специфические институты (подстрекательство, сговор), с помощью которых
устанавливается ответственность за приготовление к преступлению и даже за еще
более ранние этапы предварительной деятельности. Понятие покушения в Уголовных кодексах североамериканских штатов
столь широко, что это позволяет включать
в него многие приготовительные действия
[6, с. 88].
В американском уголовном праве, также как и в английском, выделяют три самостоятельных института: подстрекательство;
сговор; покушение.
Ни один из них не представляет собой
какой-либо стадии совершения преступле-
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ния. Их общей чертой является то, что они
относятся к предварительной преступной
деятельности, не причинившей реального
вреда.
Для наступления уголовной ответственности во всех случаях, кроме сговора, требуется установление их направленности на
причинение ущерба охраняемым правом
интересам и при этом способом, запрещенным другими правовыми нормами, то есть
на совершение другого преступного деяния. Ответственность за сговор может наступать и в том случае, когда целью сговора
является совершение деяния, не признанного правом преступным.
Таким образом, в американском праве
понятие о предварительной преступной
деятельности не связано со стадиями развития преступления, а заключается в трех,
выработанных общим правом, самостоятельных категориях преступлений (мисдиминорах), которые характеризуются неоконченностью реализации преступного
намерения при совершении в этом направлении каких-либо «явных действий».
Уголовное право США воспроизводит
нормы английского права об ответственности за подстрекательство. Но в отличие от
данного института в Англии, где преступным считается подстрекательство к любому
преступлению, в США преступным считается лишь подстрекательство к тяжкому
преступлению (фелонии), в отношении
подстрекательства к иным преступлениям
единого правила и единой судебной практики в США нет.
По Уголовным кодексам большинства
штатов, где подстрекательство считается
самостоятельным преступлением, наказание за него смягчается на одну степень по
сравнению с санкцией за соответствующее
преступление, к которому подстрекательство осуществлялось.
Уголовные кодексы многих североамериканских штатов требуют не просто соглашения двух или более лиц, но и совершения одного или нескольких конкретных
действий, направленных на реализацию
намеченных сговором действий. Наказание
за сговор также ограничивается пределами
наказания, предусмотренного за соответ-

ствующее оконченное преступление, либо
пределы наказания устанавливаются в законе. Новое уголовное законодательство
штатов ограничило цели уголовно наказуемого сговора совершением преступления
(в отличие от Англии, где наказывается сговор, направленный на совершение правомерного действия неправомерными средствами).
В Уголовных кодексах некоторых штатов содержится законодательная дефиниция покушения на преступление. Например, в соответствии с § 901 Уголовного
кодекса штата Пенсильвания, лицо совершит покушение, если с намерением совершить преступление оно совершит какое-либо действие, которое способствует
совершению преступления. Негодное покушение не является основанием для защиты от уголовного преследования. К таким основаниям относится добровольный
и полный отказ от уголовного намерения, в
результате которого лицо избежало совершения преступления, и если простого отказа оказалось недостаточно, то предприняло такие действия, которые предотвратили
совершение преступления. В соответствии
со ст. 110 Уголовного кодекса штата НьюЙорк лицо признается виновным в покушении на совершение преступления, если
оно осуществляет поведение, которое «способно привести к совершению такого преступления» [8, с. 144].
Покушение на преступление традиционно наказывалось как оконченное деяние.
Но в американских штатах на настоящий
момент предусматривается обязательное
смягчение наказания на одну степень.
В уголовном праве Англии и США для
отграничения приготовления к преступлению от покушения на преступление
используются следующие концепции: «последнего ближайшего шага» (покушение
имеет место, когда лицо сделало все, что,
как оно полагало, необходимо для конкретного результата, который будучи достигнутым, составил бы преступление);
«опасной близости» (покушение начинается там, где поведение лица становится достаточно опасным и должно быть пресечено); «аморального шага» (покушение – это
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такой шаг за определенными пределами,
который обычный человек не сделал бы)
[5, с. 162-163].
Таким образом, несмотря на противоречивость регламентации неоконченного
преступления в законодательстве различных штатов, тем не менее, имеются определенные общие начала понятий покушение
на преступление и приготовления к преступлению.
Среди представителей так называемой
романо-германской правовой семьи мы
выбрали для компаративистского анализа уголовные законодательства Германии,
Франции и Испании. Из выделенных стран
отличается Германия, федеративная природа источников уголовного права которой
характеризуется таким же дуализмом, как
и в США. Тем не менее, континентальная
правовая система в уголовном праве Германии ярко выражена.
Институт неоконченного преступления регламентируется в Уголовном кодексе Германии, где в § 22 дается следующее
определение покушения на преступление:
«Покушается на уголовно наказуемое деяние тот, кто по своему представлению о деянии непосредственно начинает осуществлять состав преступления».
Как видно, в основу данной нормы положен субъективный критерий, то есть
представление лица об осуществлении преступного деяния. Здесь нет упоминания о
причинах, из-за которых преступление не
было окончено. Также отсутствует оговорка о том, может ли данное поведение вообще привести к желаемому результату. Поэтому при такой регламентации института
неоконченного преступления возникают
сложности по разграничению покушения
на преступление и приготовления к преступлению.
В § 23 Уголовного кодекса Германии
устанавливается наказуемость за покушение на преступление: «Покушение на преступление наказуемо всегда, покушение на
проступок – лишь в том случае, если это
прямо предусматривается законом. Покушение может наказываться мягче, чем
оконченное деяние» [9, с. 17-23]. Из анализа данной нормы следует, что критерии
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

назначения наказания и вообще вопрос наказуемости покушения на преступление в
Уголовном кодексе Германии не получил
четкого решения, поэтому по данному вопросу больше полномочий отводится судьям.
В германском уголовном законодательстве отсутствует определение приготовления на преступление, но некоторые
действия наказуемы в случаях прямого указания об этом в законе. Ответственность за
приготовление к преступлению наступает
в двух случаях: во-первых, если приготовительные действия уже сами по себе образуют состав преступления, во-вторых,
если нормы Особенной части Уголовного
кодекса устанавливают ответственность за
приготовление к конкретному деянию. Например, приготовление к государственной
измене (§ 83 УК Германии), приготовление
к преступным действиям, которые заключаются в выведывании государственной
тайны (ч. 1 § 96 УК Германии), подготовка
к подделке денег или знаков оплаты (§ 149
УК Германии) и др.
Также уголовное право Германии, аналогично Уголовному кодексу Польши и
Швейцарии, различает негодное покушение (на негодный объект и с негодными
средствами), которое регламентировано
в ч. 3 § 23 Уголовного кодекса Германии:
«Если лицо, в силу очевидного непонимания, не сознает, что покушение либо из-за
вида объекта, на который покушение направлено, либо из-за средств, с помощью
которых деяние должно было осуществиться, вообще не могло привести к окончанию
деяния, то суд может отказаться от наказания или смягчить наказание по своему усмотрению» [7, с. 257].
В уголовном праве Франции выделяют
несколько видов неоконченного деяния:
покушение на преступное деяние (infraction
tente), несостоявшееся преступное деяние
(infraction manquе) и невозможное преступное деяние (infraction impossible).
Ответственность за простое намерение
совершить преступление и приготовление (actes preparatoires) к преступлению,
то есть совершение подготовительных
действий, как правило, не наступает. Ис-
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ключение составляют некоторые наиболее тяжкие деяния, непосредственно указанные в диспозициях статей Особенной
части Уголовного кодекса Франции. Так,ст. 450-1 Уголовного кодекса Франции устанавливает ответственность за объединение
преступников («организация злоумышленников»), которое представляет собой любую сформированную группу либо сговор,
с целью подготовки преступления. Статья
412-2 Уголовного кодекса Франции (посягательство на республиканские институты
государственной власти или целостность
национальной территории) содержит норму, в соответствии с которой заговор определяется, как принятое несколькими лицами решение совершить посягательство,
если это решение конкретизировано хотя
бы одним действием.
Таким образом, во Франции существует институт, сходный с институтом сговора
в англо-американском праве. Необходимо
отметить, что институт сговора, традиционно существующий в англо-американском
праве, тем самым предусмотрен ныне и в
некоторых странах континентальной системы права (Франция, Испания и др.).
Но в этих странах, как мы уже отмечали,
сговор наказуем лишь в случае, когда виновные приступают к осуществлению своего
замысла (в Англии и США он предусматривает наказание как за оконченное преступление в случае, когда двое или более лиц
договариваются между собой совершить
преступление даже сравнительно небольшой тяжести, а порою и просто противозаконное действие).
Также предусмотрена уголовная ответственность (схожая с подстрекательством в
англо-американском праве) за неудавшееся
подстрекательство к совершению некоторых политических преступлений: измены,
шпионажа, сдачи всей или части национальной территории, саботажа и некоторых других (ст. 411-11 Уголовного кодекса Франции). Подстрекательство, которое
привело к своему результату, рассматривается как вид соучастия по ч. 2 ст. 121-7 Уголовного кодекса Франции.
Покушение на преступное деяние (la
tentative) определяется в теории француз-

ского уголовного права как начало исполнения преступного деяния при отсутствии
добровольного отказа и характеризуется
двумя элементами: непосредственным началом исполнения преступления; недоведением преступления до конца по причинам, не зависящим от воли виновного
(ст. 121-5 УК Франции) [10, с. 75].
Всякое покушение, отвечающее вышеперечисленным условиям, рассматривается
французским уголовным правом как само
преступление. Это относится и к покушениям на проступки, указанные в уголовном
законе. Следовательно, исполнитель покушения подлежит таким же наказаниям, что
и исполнитель оконченного преступления
или проступка.
Но во французском уголовном праве, как указывалось выше, выделяют несколько видов неоконченного деяния: покушение на преступное деяние (infraction
tente), несостоявшееся преступное деяние
(infraction manquee) и невозможное преступное деяние (infraction impossible).
Несостоявшееся преступное деяние
имеет место тогда, когда исполнитель сделал все, что было необходимо для совершения преступного деяния, но не достиг своей цели по оплошности или в силу любой
другой подобной причины, тогда как искомая цель была реальна. Французские правоведы специально выделяют такой вид
неоконченного деяния, поскольку считают,
что это нечто большее, чем просто покушение на преступление, так как исполнитель
совершил все действия, зависящие от него,
и при этом не отказался добровольно от их
совершения, не был остановлен какимилибо внешними силами (полицией, свидетелями и т. п.). Следовательно, есть основания для утверждения, что лицо имело
намерение совершить преступное деяние
и решимость довести его до конца. Однако это нечто меньшее, чем оконченный деликт, поскольку вредные последствия не
наступили и уже не наступят.
Невозможное преступное деяние – это
деликт, который был изначально неосуществим в силу ущербности предмета посягательства, используемых средств или
способов совершения преступления, о чем
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исполнителю не было известно: «убийство»
умершего человека, «аборт» небеременной женщине, «отравление» при помощи
нетоксичных веществ, выстрел из незаряженного ружья. При этом искомые последствия были объективно невозможны.
В течение долгого времени теория и
судебная практика не могли однозначно
ответить на вопрос: следует ли наказывать
такие деяния и каким должен быть размер
наказания.
В настоящее время судебная практика
Франции отождествляет невозможные преступные деяния с покушениями на преступление, без какого-то ни было различия
между «невозможностями».
Новый Уголовный кодекс Испании
1996 г. отличается от большинства Уголовных кодексов стран дальнего зарубежья
тем, что в него включен основной массив
уголовно-правовых запретов.
В системе Уголовного кодекса Испании
установлена ответственность за сговор, подстрекательство и провоцирование преступления, но только в случаях, когда речь идет
о некоторых преступлениях, перечисленных
в Особенной части Уголовного кодекса, а
именно, о преступлениях против жизни (ст.
141 УК Испании), о незаконном лишении
свободы (ст. 163 УК Испании) и о мятеже (ст.
477 УК Испании). Сам сговор наказуем лишь
в случае, когда виновные приступают к осуществлению своего замысла (также как и в
УК Франции).
Уголовная ответственность по испанскому законодательству наступает за оконченное
преступление и за покушение на преступление. Кроме указанных видов преступной деятельности испанский законодатель различает также проступки, которые «наказываются
только тогда, когда они были окончены, за
исключением покушений на преступления
против личности и имущества» [11, с. 15].
Назначение наказания за покушение на
преступление по уголовному законодательству Испании осуществляется следующим
образом: «покушение на преступление наказывается ниже на одну или две степени,
чем предусмотрено за совершение этого
преступления, в адекватном размере, учитывая опасность правонарушителя, наÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

правленность умысла и степень завершенности деяния» (ст. 62 УК Испании). На наш
взгляд, приведенная статья представляет
собой образец полноты, логичности и лаконичности позиции законодателя.
Еще одной особенностью Уголовного
кодекса Испании представляется отсутствие в законе института приготовления к
преступлению. Лишь в ст. 17 и ст. 18 Уголовного кодекса Испании говорится о сговоре, предложении совершить преступление и провокации, которые наказываются
лишь в случаях специально предусмотренных законом.
В целом Уголовный кодекс Испании
производит впечатление технически совершенного, логически последовательного, содержательного законодательного акта, что,
по всей видимости, объясняется богатой
историей испанского законодательства, насчитывающего несколько столетий.
Как известно, главной функцией науки
является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности, составляющих предмет ее изучения. С этой точки зрения, мы провели
сравнительный анализ уголовных законодательств выбранных зарубежных стран с
целью выявить различного рода нюансы в
законодательном регулировании института
неоконченного преступления, специфику
и своеобразие категорий и дефиниций понятий «приготовление к преступлению» и
«покушение на преступление», сравнить содержание, вкладываемое законодателями
различных государств в указанные термины.
В заключение считаем необходимым
сделать такие выводы: 1) страны с прецедентной и смешанной правовой системой
во многом предоставляют решать вопросы
назначения наказания за неоконченные
преступления непосредственно судьям;
2) приготовление к преступлению подлежит уголовной ответственности не во всех
странах, а некоторые Уголовные кодексы как такового понятия приготовления
к преступлению вообще не имеют; 3) покушение на преступление уголовно наказуемо, в большей или меньшей степени,
практически во всех рассмотренных уголовно-правовых системах.
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SUMMARY
Article is devoted to the comparative study of
the singularities of criminal legal regulation of
sentencing for an uncompleted crime. Analyzed the
criminal provisions of the Republic of Poland, the
Swiss Confederation, the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, United States of
America, Federal Republic of Germany, the French
Republic, the Kingdom of Spain.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена компаративистскому
исследованию особенностей уголовно-правовой
регламентации назначения наказания за неоконченное преступление. Проанализированы
положения уголовного законодательства Республики Польша, Швейцарской Конфедерации,
Соединённого Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Королевства
Испания.
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Óêðà¿íè
В статье обосновывается необходимость,
целесообразность и основания административно-правовой защиты субъектов землепользования.
Ключові слова: адміністративно-правовий захист, суб’єкти землекористування, земельні відносини, землекористувач, земельна ділянка.

Мораторій на продаж земель та інші
тимчасові обмеження стосовно обігу земель
в Україні є певним поштовхом до розвитку
відносин землекористування, як певній
альтернативі вільному обігу земель. Землекористування виступає провідною правовою формою використання земель, насамперед, у сільському господарстві. Більшість
господарських товариств у сільському господарстві, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств та інших
сільськогосподарських товаровиробників
використовують саме орендовані земельні
ділянки. На жаль, збільшення порушень
прав землекористувачів не сприяє повноцінному розвитку сталих земельних відносин, що пропорційно відображається на
нестабільній економічній ситуації країни в
цілому.
Захист прав, охоронюваних законом
інтересів суб’єктів землекористування, є
об’єктом дослідження багатьох правників, зокрема В.І. Семчика, М.В. Шульги,
І.І. Каракаша та ін. Проте недостатньо
уваги приділено саме питанням адміністративно-правового захисту суб’єктів
землекористування, його правовим пеÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

редумовам, необхідності, завданням, які
мають бути вирішені в процесі його застосування.
Метою статті є аналіз конституційних
передумов та гарантій адміністративноправового захисту суб’єктів землекористування, визначення кола тих завдань, необхідність забезпечення вирішення яких
лежить в основі адміністративно-правового
захисту.
Основу адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування складають саме конституційні положення. Стаття
13 Конституції України визначає, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси, які знаходяться в
межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об’єктами
права власності Українського народу. Таким чином, ця правова норма визначає
охорону земель саме як території України
в установлених межах.
Інша стаття Основного Закону України,
а саме стаття 14, стосується землі як особливого природного ресурсу, визначаючи землю основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави. Таким чином, названа стаття визначає
особливий конституційно-правовий статус
землі, що вочевидь знаходить свій вияв у
комплексі взаємопов’язаних політичних,
організаційно-управлінських,
правових,
економічних, соціальних та інших заходів,
спрямованих на охорону земель.
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Серед інших заходів, покликаних забезпечити конституційно-правову охорону
землі як основного національного багатства, є гарантування прав на землю. Поняття «гарантії» (від французького «garantir»
– поручатися, забезпечувати) у юридичній літературі розглядається як створення
умов і надання державою таких юридичних засобів, за яких особа вільно і безперешкодно мала б можливість реалізувати
закріплене за нею право [1, с. 385]. Стаття
13 Конституції України, закріплюючи право власності українського народу на землі
та інші природні ресурси в межах території
України, надає право кожному громадянину користуватися природними об’єктами
права власності народу відповідно до закону. Стаття 3 Основного Закону України
проголошує, що права і свободи людини та
їх гарантії визначають зміст і спрямованість
держави, яка відповідає перед людиною за
свою діяльність. Таким чином, гарантування прав суб’єктів землекористування має
безпосередньо конституційну основу.
Однією з основних правових норм, що
покликана реалізувати особливий конституційно-правовий статус землі як об’єкта
державної охорони, є ст. 152 Земельного
кодексу України «Способи захисту прав на
земельні ділянки» [2]. При чому перший
пункт цієї статті встановлює обов’язок держави забезпечувати громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав
власності на землю. Тобто мова йде насамперед про захист права приватної власності
на землю. На підтвердження цього автори
коментаря до Земельного кодексу України
посилаються на норму статті 13 Конституції
України, відповідно до якої держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання. Усі суб’єкти права
власності рівні перед законом і, відповідно,
громадянам забезпечені рівні умови захисту права власності на землю [3; с.105]. Гарантії рівності умов захисту права власності на землю також передбачені ч. 2 ст. 318
Цивільного кодексу України, відповідно до
якої усі суб’єкти права власності є рівними
перед законом, та ч. 1 ст. 386 цього ж кодексу, яка встановлює, що держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів пра-

ва власності [4]. Розглядувана норма статті
152 Земельного кодексу України вочевидь
є спеціально-правовим принципом, що визначає рівність усіх суб’єктів права власності на землю щодо захисту цього права.
Частина друга цієї ж статті визначає, що
власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких
порушень його прав на землю, навіть якщо
ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою
і відшкодування завданих збитків. Таким
чином, вочевидь частина друга ст. 152 Земельного кодексу України розширює коло
осіб, яким надається право захищати порушені права щодо землі, до цього кола вже
віднесені не лише приватні власники земель, але й землекористувачі.
Сама назва ст. 152 Земельного кодексу
України «Способи захисту прав на земельні ділянки» говорить про її поширеність
на суб’єктів, що мають права на земельні
ділянки, які не вичерпуються правом приватної власності, а й стосуються землекористувачів, про що безпосередньо йдеться
у частині другій цієї статті. Таким чином,
доцільним уявляється поширити дію принципу щодо рівності умов захисту прав на
землю не лише на власників земельних
ділянок, але й на землекористувачів. Для
цього пропонується викласти частину першу ст. 152 Земельного кодексу України в
такій редакції: «Держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови
захисту прав на землю».
Захист землекористувачів має значення
насамперед для захисту їх прав та законних
інтересів як суб’єктів певних правовідносин. Суб’єктивне право у навчальній літературі визначають: як гарантовані правом
вид та міру можливої або дозволеної поведінки особи [5, с. 345]; або більш широко,
як створювана та гарантована державою
через норми об’єктивного права особлива
юридична можливість діяти, яка дозволяє
суб’єкту (як носію цією можливості) вести
себе певним чином, вимагати відповідної
поведінки від інших осіб, користуватися
певними соціальними благами, звертатися
у необхідному випадку до компетентних
органів держави за захистом – з метою за-
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доволення особистих інтересів та потреб,
які не суперечать суспільним [6, с. 145].
Так, до суб’єктивних прав землекористувачів Земельний кодекс України у ст. 95
відноситься:
а) самостійно господарювати на землі;
б) право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;
в) використовувати у встановленому
порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні
копалини, торф, ліси, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;
г) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
ґ) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
Ці права мають загальний характер і
розповсюджуються на всіх без виключення
суб’єктів землекористування безвідносно
до конкретного правового титулу, на якому
перебуває земельна ділянка у того чи іншого користувача.
Слід підкреслити тенденцію до збільшення кількості землекористувачів в Україні. За роки земельної реформи в Україні
кількість землекористувачів і землеволодільців збільшилася з 0,8 млн. до більш як
23 млн. Крім того, на території колишніх
колгоспів і радгоспів утворилося понад
41 тис. селянських (фермерських) господарств і 6,8 млн. власників земельних часток (паїв) [7]. Проте слід зазначити, що в
деяких галузях господарства кількість землекористувачів зменшується, так відповідно до даних Луганської обласної державної адміністрації, за минуле десятиріччя
в процесі проведення земельної реформи
кількість землекористувачів зменшилась на
181, що складає 41,4%, площа земель транспорту – на 2,2 тис. га, а це 6,6%. Істотне
зменшення відбулося на землях залізничного (1,2 тис. га – 3,6%) та автомобільного
(0,8 тис. га – 2,3%) транспорту. Такі зміни
в кількості землекористувачів пов’язані з
ліквідацією, реорганізацією, банкрутством
підприємств, організацій; зменшення площі земель відбулося у зв’язку з закінченням
терміну користування земельними ділянками, з причини непотрібності, проведенÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ням інвентаризації земель [8]. Така ситуація говорить про значний розвиток саме
відносин з використання земель сільськогосподарського призначення, що викликає
особливу потребу в забезпеченні адміністративно-правового захисту всіх суб’єктів
землекористування, особливо користувачів
земель сільськогосподарського призначення, враховуючи встановлений ст. 23 Земельного кодексу України принцип пріоритетності цих земель.
Вочевидь, необхідність адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування зумовлена низкою завдань, серед
яких можна назвати:
• По-перше, захист значного кола
суб’єктів землекористування:
- забезпечення захисту прав та законних інтересів безпосередньо землекористувачів, які відповідно до вимог законодавства набули права та обов’язки
землекористувача відповідно до тієї чи іншої правової форми;
- забезпечення захисту прав та законних інтересів суб’єктів, які відповідно до закону мають право набути у встановленому
законом порядку статус землекористувачів,
щодо безперешкодного та правомірного
набуття цього статусу;
- забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів загального землекористування, тобто фізичних осіб, які в установленому законом порядку реалізують своє
право на здійснення загального використання природних ресурсів (п. «г» ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [9]), у тому
числі щодо безперешкодного здійснення
відповідного права, забезпечення екологічної безпеки земель та інших природних
об’єктів, які нерозривно пов’язані з землею, що виступає для них в якості просторово-територіальної бази.
• По-друге, коло відносин, які потребують захисту, зокрема:
- щодо набуття права землекористування;
- з реалізації права самостійного та
безперешкодного господарювання, у тому
числі використовувати природні якості земель, наявні природні об’єкти, споруджу-
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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовується необхідність і
доцільність та підстави адміністративноправового захисту суб’єктів землекористування.
вати та обслуговувати будівлі та споруди
з урахуванням вимог чинного законодавства;
- щодо безперешкодного та правомірного припинення права землекористування;
- відшкодування завданих збитків;
- забезпечення безперешкодного та
екологічно безпечного користування землями та іншими природними ресурсами в
порядку загального природокористування.
Обсяг одної публікації не дозволяє повною мірою розкрити й інші питання адміністративно-правового захисту суб’єктів
землекористування, зокрема: поняття, визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів землекористування тощо. Ці та
інші питання потребують додаткової уваги
у науковому колі.
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В статье проведен теоретико-правовой
анализ сущности хозяйственного договора и
рассмотрены вопросы хозяйственных правоотношений Службы безопасности Украины.
Особое внимание уделено вопросам надлежащего выполнения хозяйственного договоров с
участием СБУ является составляющей обеспечения государственной безопасности.
Ключові слова: Служба безпеки України, господарська діяльність, учасник господарювання, організаційно-господарські повноваження.

Господарсько-договірній проблематиці
присвячено праці авторів як радянського періоду (С.І. Аскназія, Л. Гінцбурга, К.А. Граве,
Б.Д. Дубіновського, І.І. Жагілева, О.С. Іоффе, І.А. Ісаєва, С.М. Ландкофа, В.В. Лаптєва, Л. Мінца, І.Г Побірченка, С.І. Раєвича,
Я.І. Рапопорта, П.І. Стучка, В. Шретера та інших), так і часів проголошення незалежності України – О.А. Беляневич, О.М. Вінник,
О.П. Віхрова, В.І. Коростеня, Т.М. Кравцової, В.К. Мамутова, О.О. Чувпила, В.С. Щербини та ін. Поряд із тим, проблеми господарчого забезпечення негосподарюючих
суб’єктів, сутності господарських договорів,
укладених за участю Служби безпеки України, їх належного виконання на сьогоднішній
час не висвітлені, що і обумовлює актуальність обраної тематики.
У цивілістичній та господарсько-правовій
літературі є багато праць, присвячених розкриттю сутності договору у всіх його іпостасях
– розгляду договору як юридичної факту, як
правовідносин, що породжуються договором,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

і як письмового документа, в якому зафіксовано угоду сторін, і як оговорене зобов’язання і
т.д. Смислова багатоликість терміна «договір»
є його іманентною ознакою, оскільки фактично відображає стадії його укладення і виконання, що виражаються спочатку в виготовленні договору – документа, потім в укладенні
договору-угоди і, нарешті, виконанні договору – реалізації зобов’язальних правовідносин,
що виникають в процесі реалізації господарської діяльності.
Виникає питання, як розглядати здійснення договірної та претензійно-позовної
роботи: як складові господарської діяльності або як напрями господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів?
Згідно з ч. 1 ст. 3. «Господарська діяльність
та господарські відносини» ГКУ, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у
сфері суспільного виробництва, спрямована
на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного
характеру, що мають цінову визначеність.
Значна увага приділена визначенню господарської діяльності і у юридичній, господарсько-правовій літературі. Господарська
діяльність – це така суспільно-корисна діяльність суб’єктів господарювання щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання
послуг з метою їх реалізації за плату (як товару), що ґрунтується на поєднанні приватних
і публічних інтересів, здійснюється професійно та зазнає значного регулювання з метою
соціального спрямування економіки [1, с. 10].
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Господарська діяльність розглядається
як суспільно-корисна діяльність членів суспільства, їх спілок (об’єднань) щодо виготовлення продукції, виконання робіт[2, с. 7].
Господарська діяльність – це діяльність
насамперед у сфері матеріального виробництва, пов’язана з організацією використання
майна з метою виготовлення і реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг [3,
с. 18].
Одна із таких специфічних сфер є здійснення господарської діяльності в Службі
безпеки України, оскільки вона не охоплюється матеріальним виробництвом, є лише
одним із другорядних (допоміжних) складових забезпечення національної безпеки держави.
Відповідно до статті 1 Закону України
«Про Службу безпеки України» від 25.03.1992
року зі змінами[4] Служба безпеки України –
державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Як будь-яка організація
з метою реалізації своїх функції, Служба безпеки України має матеріально-технічні засоби, фінансові ресурси, а її працівники та
військовослужбовці повинні бути соціально
захищені з боку держави. За ст. 18 Закону
України «Про Службу безпеки України» [4]
заходи матеріально-технічного та соціальнопобутового забезпечення Служби безпеки
України здійснюються Кабінетом Міністрів
України за рахунок коштів державного бюджету.
Служба безпеки України має адміністративні приміщення та інші споруди, об’єкти
охорони здоров’я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, відомчий житловий
фонд. Керівництво та управління майном,
закріпленим за Службою безпеки України,
як органу державної влади, здійснюється на
підставі права оперативного управління.
Умова щодо забезпечення державної безпеки за своєю сутністю не є матеріальним виробництвом чи сферою послуг для населення.
Це є державна справа і є провідною функцією держави. Поряд із тим, об’єкти та споруди, інші матеріальні засоби, що належать
Службі безпеки України, потребують належного їх отримання структурними підрозді-

лами, подальшого розподілу та утримання
і правильного використання, оскільки це є
однією з умов функціонування Служби безпеки України та забезпечення спроможності виконання нею завдань за призначенням.
Ці заходи не можливі без чіткої організації
ведення господарства, матеріально-технічного забезпечення, здійснення договірної та
претензійно-позовної роботи як складових
господарської діяльності. Здійснюючи господарську діяльність, Служба безпеки України
має бути визнана, як певний учасник відносин у сфері господарювання.
Проаналізуємо на нормативному рівні
ознаки Служби безпеки України як учасника господарської діяльності. Ст. 2 Господарського кодексу України [5] (ГКУ), зазначає,
що учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі,
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською
компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи
здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин
власності.
Під органом держави розуміють одну
особу чи організовану групу посадових осіб
і державних службовців, що володіють юридично визначеною державно-владною компетенцією для виконання завдань і функцій
держави. [6, с. 135]. Служба безпеки України
є державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України і як орган державної
влади є учасником відносин у сфері господарювання. Варто вказати на чітке виокремлення на нормативно правовому рівні те, що
вона є безпосередньо учасником відносин у
сфері господарювання, але не є суб’єктом господарювання і це суттєво. Як орган державної влади Служба безпеки Україна має свою
компетенцію, як вірно вказує В.С. Щербина,
господарська компетенція є визначальною
ознакою, що характеризує правовий статус
суб’єкта господарського права [7, с. 7].
В основному, органи державної влади
здійснюють управління господарською діяльністю і, як слушно зазначено, це управління здійснюється з метою забезпечення
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балансу між приватними інтересами підприємців і публічними інтересами [8, с. 7]. Служба безпеки України, як орган державної
влади, наділений певними специфічними
функціями, які можна віднести до сфери
організаційно-господарських повноважень.
До них, зокрема, відносяться повноваження
щодо контролю, який здійснюється у формі інформаційно-аналітичної роботи в інтересах ефективного проведення органами
державної влади та управління України, що
пов’язана із забезпеченням національної безпеки України [4, ст. 24] в тому числі і забезпечення економічної безпеки.
Вищевказані
функції
здійснюються
Службою безпеки України як органом державної влади, і відносяться до організаційно-управлінських відносин. Поряд із тим, в
Службі безпеки України здійснюється і внутрішньогосподарська діяльність та має свої
особливості при здійсненні по відношенню
до її суб’єктного складу.
Необхідно зазначити, що, як орган державної влади Служба безпеки України у відповідності до ст. 8 ГКУ не є суб’єктом господарювання, та на підставі ст. 52 цього ж
кодексу не може здійснювати некомерційну
господарську діяльність. Якщо Служба безпеки України не суб’єкт господарювання і
не може здійснювати некомерційну господарську діяльність з одного боку, а з іншого є
учасником відносин в сфері господарювання
та наділена певною господарською компетенцією, то надамо деякі міркування щодо
суб’єктів, які забезпечують прийняття участі
Служби безпеки України, як органу державної влади, у господарських правовідносинах
в якості учасника господарювання.
Оскільки нами вже зазначено, що поняття господарської діяльності, надане науковцями в галузі господарського права на
сьогодні не є ідеальним, то спробуємо проаналізувати сутність нормативно-правового
його визначення.
Ст. 3. ГКУ дає загальне визначення господарської діяльності під якою розуміється
діяльність суб’єктів господарювання у сфері
суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Поряд
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

із тим, Господарський кодекс виокремлює
господарську діяльність з метою одержання
прибутку і без такої мети (некомерційну господарську діяльність).
Варто наголосити, що у визначенні господарської діяльності, наданому Господарським кодексом, вказується на напрямки її
здійснення до яких відносяться такі складові
суспільного виробництва, як: виготовлення
та реалізація продукції, виконання робіт чи
надання послуг вартісного характеру за наявності цінової визначеності. Сутність зазначених напрямків розкриває лише ознаки
матеріального виробництва, що характерні
для виробничого сектору економіки та підприємництва.
На жаль, не надано поняття господарської діяльності учасників відносин у сфері господарювання, які не мають статусу
суб’єктів господарювання та не здійснюють
некомерційну господарську діяльність.
Проте у ч. 3 ст. 3 ГКУ вказується, що діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних
матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання, є господарчим
забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів. Але, як вірно зазначено, в подальшому в Господарському кодексі поняття
господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів не використовується
[11, с. 59 – 60]. Відповідне ускладнює подальше дослідження правового статусу суб’єктів
щодо здійснення господарчого забезпечення
негосподарюючих суб’єктів в тому рахунку і
органів державної влади.
Отже, одним із видів діяльності в Службі
безпеки України є господарче забезпечення,
яке спрямовано на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов
її функціонування. Але, яку сферу діяльності господарче забезпечення охоплює? На це
питання Господарський кодекс по відношенню до органів державної влади чіткої відповіді не дає, а лише у відповідності до ч. 4 ст.
3 зазначеного кодексу вказує, що сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські
та внутрішньогосподарські відносини. В той
же час, надаючи визначення цим сферам, ді-
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яльність негосподарюючих суб’єктів щодо
створення та підтримання необхідних умов
свого функціонування за участю або без участі суб’єктів господарювання Господарський
кодекс не розкриває.
На наш погляд, в ст. 3 ГКУ нормотворчий
орган не досить вдало поєднав два інститути
господарського права до яких відноситься
розуміння предмету права (надаючи визначення господарської діяльності), а до іншого
– інститут господарських правовідносин. Ці
інститути, хоч і мають спільність, але за своєю сутністю різні поняття, що окреслюються
механізмом правового регулювання. Бажано б було доповнити Господарський кодекс
окремим розділом, в якому нормативно закріпив безпосередньо механізм регулювання
господарських відносин.
Продовжуючи аналіз господарських відносин зазначимо, що внутрішньогосподарські відносини, які складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання
та відносини суб’єкта господарювання з його
структурними підрозділами [5, ч. 7 ст. 3]
можна віднести до сфери діяльності Служби
безпеки України, оскільки внутрішньогосподарські відносини здійснюються усіма учасниками відносин у сфері господарювання.
Слід також вказати і на нечіткість деяких визначень. Незрозуміло, як тлумачити
внутрішньогосподарську сферу, якщо вона
охоплює лише відносини суб’єктів господарювання, не вказуючи на учасників відносин у сфері господарювання, що є негосподарюючими суб’єктами, та, враховуючи, що
безпосередньо в Господарському кодексі не
розкрито статус цих суб’єктів. Але ж, разом
із тим, внутрішня господарська діяльність в
органах державної влади існує. Спробуємо
розкрити напрями господарської діяльності
Служби безпеки України аналізуючи її повноваження та структуру.
Повноваження Служби безпеки України, що визначені в 4 розділі Закону України
«Про Службу безпеки України»[4] не передбачають прав на здійснення господарської
діяльності з метою отримання прибутку, поряд із тим ч. 9 , ч. 10 ст. 25 Закону України
«Про службу безпеки України» [4] вказує на
наявність особливого порядку ведення договірної роботи в сфері співробітництва з

громадянами України та іншими особами, а
також на користування службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій,
військових частин, жилими та іншими приміщеннями громадян. Саме такі напрями характеризують ведення господарської діяльності в Службі безпеки України.
Звернемо увагу на те, що у відповідності
до ст. 19 Закону України «Про Службу безпеки України»[4] кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий
договір із Службою безпеки України, а також
військовослужбовці строкової служби.
Умови і порядок виконання своїх
обов’язків співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом).
На них, а також на військовослужбовців
строкової служби поширюється порядок
проходження військової служби у Збройних
Силах України, визначений законодавством
(ст. 20 Закону України «Про Службу безпеки
України» [4]).
Під час проходження військової служби
військовослужбовці Служби безпеки України керуються Статутом внутрішньої служби
Збройних Сил України (Частина четверта
вступу Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом
України від 24.03.1999 року зі змінами[12]).
Статутом внутрішньої служби Збройних
Сил України визначено обов’язки посадових осіб щодо належного використання, дотримання стану і збереження, боєприпасів,
бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів з метою всебічного забезпечення військової частини[12, ст.. 58]. Відповідні обов’язки закріплені за: командиром
взводу [12, ст., ст. 119, 120], командиром роти
[12, ст., ст. 111, 112], командиром батальйону[11, ст., ст. 101, 102], командиром полку
[12, ст., ст. 66, 67] та іншими командирами
(начальниками) які забезпечують діяльність
військової частини. Це і є одним із напрямів внутрішньогосподарської діяльності. Від
упорядкування ведення посадовими особами внутрішнього господарства, або внутрішньої господарської діяльності залежить належне виконання Службою безпеки України
завдань за призначенням.
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АНОТАЦІЯ
У статті проведений теоретико-правовий аналіз сутності господарського договору
та розглянуті питання господарських правовідносин Служби безпеки України. Особлива увага приділена питанням належного виконання господарського договорів за участю
СБУ є складової забезпечення державної безпеки.

SUMMARY
In the article the theoretical and legal analysis
of the nature of business agreement and the issues
of economic relations of the Security Service of
Ukraine. Particular attention is paid to the proper
implementation of economic agreements with the
Security Service is a component of national security.

Виходячи із викладено можна зробити
висновки про те, що Служба безпеки України як орган державної влади є учасником
відносин у сфері господарювання, вона не є
суб’єктом господарювання, та не може здійснювати некомерційну господарську діяльність.
Як орган державної влади Служба безпеки України здійснює організаційно-господарські повноваження до яких належить
контроль у формі інформаційно-аналітичної
роботи в інтересах забезпечення економічної
безпеки, як невід’ємної складової національної безпеки держави1.
Здійснення договірної та претензійно-позовної роботи слід ідентифікувати як напрями господарчого забезпечення діяльності
негосподарюючих суб’єктів. У той же час ведення договірної роботи в сфері співробітництва з громадянами України та іншими особами можна також розглядати і як особливий
вид господарської діяльності, направленої на
забезпечення реалізації функцій Служби безпеки України.
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ßÌÍÅÍÊÎ Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè
öèâ³ëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó
В статье рассмотрен вопрос финансово-правовой сущности и понятия денежного
обращения в контексте эмиссионного права.
Дана характеристика его основных признаков
и разграничения между понятиями «денежное обращение» и «денежный оборот», а также
сосредоточено внимание на формах денежного
обращения и указано на существование наряду
с общепризнанными (традиционными) формами и их современными интерпретациями.
Ключові слова: гроші, грошовий обіг, емісійне
право, фінансово-правове регулювання грошового
обігу.

Постановка проблеми
Динамічний характер сучасних суспільних відносин знаходить своє відображення практично у всіх без винятку сферах
суспільного життя. Не є винятком і сфера
фінансового права, яка зобов’язана своїм
бурхливим розвитком зміною економічної
моделі розвитку держави та значним розширенням механізмів та інструментів фінансових відносин у суспільстві.
Серед цих відносин особливого значення набуває сукупність правових норм, спрямована на емісію (випуск) грошових знаків,
інших засобів платежу та забезпечення їх
обігу в державі, що отримала назву емісійного права. У складі останнього, як і в складі
фінансового права взагалі, особливо важлива роль завжди відводилась грошовому обігу, роль якого останнім часом значно зросла.
Це насамперед пояснюється необхідністю належного фінансового забезпечення

тих соціально-економічних процесів, які
протікають у суспільстві і потребують засобів платежу для забезпечення товарообмінних операцій, кількість та механізми перебігу яких постійно ускладнюються. Разом
з розвитком суспільних відносин має удосконалюватись і їх правове регулювання, в
основі якого повинні лежати базові категорії та процеси, на яких в подальшому розбудовуються нормативні приписи.
Враховуючи це, на перший план виступають питання поняття та фінансово-правової сутності грошового обігу, що
мають бути покладені в основу подальшої
розбудови його правового регулювання,
оскільки без розуміння сутності будь-якого
суспільно-економічного явища неможливо
забезпечити його належне регулювання
правовими нормами.
Додаткової актуальності дане питання набуває в контексті сучасних фінансово-економічних тенденцій зумовленими
кризовими явищами у економіці, які спонукають до більш глибокого розуміння грошово-обмінних процесів, які протікають у
суспільстві та є невід’ємною частиною суспільних, у тому числі фінансово-правових
відносин.
Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з права та економіки, а також наукових праць фахівців
різних галузей суспільного знання, засвідчив, що поняття «грошового обігу» є важливою частиною категоріального апарату як юридичної, так і економічної науки.
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Проте, будучи базовою фінансово-правовою категорією, поняття «грошового обігу»
в економічних і правових роботах розглядаються по-різному. При цьому на даний
час наукового дослідження фінансово-правового аспекту поняття «грошового обігу»
в емісійному праві вітчизняними науковцями не здійснювалося.
Огляд останніх досліджень
і публікацій
З-поміж учених-юристів, які останнім
часом досліджували у своїх дисертаційних
роботах теоретичні підходи щодо розуміння поняття «грошового обігу», слід назвати вітчизняних науковців: Є.О. Алісова,
Т.А. Латковську, О.А. Лукашева, О.П. Подцерковного. В українській економічній науці аналізу окремих аспектів та проблем
грошового обігу були присвячені роботи: О.І.Барановського, О.М. Мельника,
П.О. Нікіфорова. Питання вивчення деяких фінансово-правових аспектів поняття
«грошового обігу» розглядалося у роботах українських науковців-юристів. Серед
них: Л.К. Воронова, І.В. Вєтрова, В.М. Вишновецький, Д.О. Гетманцев, Н.А. Зайцева, А.М. Іскоростенський, А.Т. Ковальчук, М. П. Кучерявенко, С.О. Ніщимна,
О.П. Орлюк, Ю.М. Онищенко та інші.
Більш ґрунтовний доробок у цій сфері
мають зарубіжні, передусім російські вчені:
О.Г. Братко, О.М. Горбунова, О.Ю. Грачова, С.М. Дробишевський, С.В. Запольський,
М.В. Карасьова, І.Г.Кауфман, Ю.О. Крохіна, О.І. Лаврушин, Л.А. Лунц, М.Ф. Самсонов, А.О. Селіванов, С.К. Семенов,
М.Ю. Тихомиров, Г.А. Тосунян, Є.Є. Фролова. У тому числі монографічні дослідження питань, пов’язаних з грошовим обігом,
проводили: Ю.В. Базулін, І.Е. Греков,
А.Ю. Грибов, С.С. Квашнін, А.С. Мельникова, А.А Савенко, Г.Г. Фетисов, А.Д. Некіпелов, М.Ю. Головнін, В.Д. Бєлоусов,
Є.В. Лунгу, Г.М. Колпакова, Л.Ф. Рогатих.
Мета та завдання наукової статті полягають у з’ясуванні фінансово-правової
сутності грошового обігу, а також його суттєвих ознак у розрізі емісійного права.
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Основний матеріал
Гроші, будучи невід’ємною складовою
сучасного світу, обертаються у суспільстві
забезпечуючи обмін товарів і послуг між
його членами. Відповідно, грошовий обіг
підлягає правовому регулюванню, остільки
державі необхідно вирішувати два найважливіші завдання: забезпечувати стійкість
національної грошової одиниці і прийнятне співвідношення між грошовими доходами населення і вартістю товарів та послуг
на внутрішньому ринку [1, с. 232].
Як зазначає Т.А Латковська, інтенсивний розвиток фінансових відносин виявляє значення окремих фінансово-правових
інститутів, у результаті чого відбувається
формування нових інституційних утворень або розширюються та піднімаються
на новий рівень вже існуючі переростаючи із простих у складні. В умовах ринкового господарства та визнання державою
приватної форми власності розширюється
емісійна діяльність держави, являючи собою особливий вид її фінансової діяльності
та передуючи мобілізації коштів фондів, їх
розподілу та використанню з метою виконання завдань і функцій держави. Взагалі
без емісійних, бюджетних і податкових відносин неможливе функціонування суспільства, саме в їх правовому регулюванні зацікавлена будь-яка країна [2, с. 13]. Дійсно,
доволі складно уявити собі перебіг фінансових відносин без наявності попередньо випущених у обіг грошових одиниць, які в подальшому мобілізуються до бюджетів всіх
рівнів, а також використовуються у процесі
розподілу з централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів.
Слід цілком погодитися з О.В. Шпильківською, що у сучасній системі фінансового права існують труднощі та проблеми, які
виникають у практиці використання одиниць фінансового права через відсутність
чітких визначень правничих понять, законодавчих дефініцій, єдності у термінології
[3, с. 14]. Однією з таких проблем є і неоднозначність поняття права грошового обігу в науковому середовищі.
Так, досліджуючи грошовий обіг як базову фінансово-правову категорію системи
фінансового права, Є.О. Алісов зазначає, що
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внаслідок відомих соціально-політичних й
економічних процесів у постсоціалістичних
умовах фінансово-правова наука одержала
в Україні істотний імпульс для свого розвитку. У цьому контексті, зауважує науковець,
слід зазначити, що з’ясування особливостей фінансово-правового регулювання суспільних відносин у сфері грошового обігу
й урахування можливостей впливу цього
явища на сферу публічних фінансів безпосередньо пов’язані з необхідністю визначення сутності, змісту й структури цього
соціально-економічного об’єкта. Однією з
ключових проблем у цій сфері є визначення поняття та специфіки даного явища як
об’єкта фінансово-правового регулювання.
При цьому, на його думку, такий підхід має
не лише теоретичне, але й вагоме практичне значення [4, с. 196].
Окремих питань грошового обігу, в ході
дослідження правового регулювання грошової системи України, торкався у своєму
дисертаційному дослідженні О.А. Лукашев
[5], який в подальшому, досліджуючи теоретичні проблеми розвитку і трансформації системи фінансового права, у своїй
докторській дисертації розглянув лише
окремі проблеми сучасного правового стану вітчизняної грошової системи [6], проте
питання поняття грошового обігу так ним
до кінця вирішено і не було, а тим паче в
контексті емісійного права.
Дослідженню даного питання приділив
значну увагу і Є.О. Алісов [7], який основну
увагу зосередив саме на питаннях правового регулювання грошового обігу, і значно
менше уваги приділив його фінансово-правовій сутності.
Відповідно варто з’ясувати фінансовоправову сутність грошового обігу, а також
його суттєві ознаки з огляду саме на емісійне право, складовою частиною якого він
являється.
Грошовий обіг як базова фінансово-правова категорія позначає безперервний рух
грошей при виконанні ними своїх функцій
у готівковій і безготівковій формі, який обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні платежі і розрахунки в господарстві.
Традиційно це поняття охоплює особливий економічний процес, залишаючи поза

характеристику явища як особливої сфери
суспільного відтворення, де цей процес
протікає. Обидва ці аспекти безпосередньо
пов’язані між собою і не існують один без
другого, у зв’язку із чим дійове правове регулювання грошового обігу неможливе без
урахування й упорядкування таких рівнобіжних проявів регульованого об’єкта, а також існуючого взаємозв’язку між ними [4,
с. 207].
Одне з перших визначень поняття
«грошового обігу» наведено у книзі «Дослідження про природу і причини багатства народів» Адама Сміта, який визначає,
що головними причинами виникнення та
вживання грошей є поділ праці і природна необхідність ринкового обміну товарів
і послуг. Він досліджує гроші як особливу
частину загальних запасів суспільства і вказує, що формування як економічного, так і
правового поняття «грошового обігу» і його
законодавче регулювання є наслідком відділення номінальної вартості грошей від
реальної; появи перших банківських послуг для проведення безготівкових платежів, що спричинило подальший паралельний розвиток готівкового та безготівкового
грошового обігу. За визначенням Адама
Сміта, яке не застаріло і до нашого часу,
гроші – це велике колесо обігу, це велике
знаряддя обміну і торгівлі [8, с. 215].
На нашу думку, не можна лишити без
уваги і наукову роботу М.І. Тургенєва, який
визначив, що «гроші є ні що інше, як засіб
обігу, які служать для обігу товарів і разом
з тим для задоволення потреб держави» [9,
с. 362-363]. Ф.Т. Діланян визначає інститут
грошового обігу як сукупність урегульованих нормами фінансового права відносин
з організації емісії грошових знаків, включаючи виробництво, зберігання, транспортування; встановлення порядку інкасування, обліку грошових знаків, їх утилізації, а
також регулювання форм і порядку обміну
грошима між різними суб’єктами в процесі виконання грошових зобов’язань [10, с.
44].
У вищенаведених визначеннях чітко
простежується подвійність форми грошей,
які з одного боку виступають законним
платіжним засобом, статусу якого їм надає
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держава, а з іншого – є засобом обігу, що
забезпечує рух товарів і послуг шляхом обміну їх на дані платіжні засоби. Відповідно,
грошовий обіг забезпечується державою,
проте існує об’єктивно у суспільних відносинах, оскільки гроші виступають лише мірою вартості товарів і послуг та спрощують
обмінні процеси, але і без них такі процеси
не зупиняються. Тобто, держава просто допомагає протіканню цих процесів водночас
отримуючи певну вигоду у вигляді частини
вартості вираженої у грошовій формі, що
надходить до фондів коштів та можливості
контролювати дані процеси на загальнодержавному рівні.
Ґрунтовне дослідження правового регулювання грошового обігу, безготівкового і готівково-грошового обігу з наведенням визначення їх понять проведено Н.Д.
Еріашвілі, який зазначає, що грошовий
обіг – це рух грошей при виконанні ними
своїх функцій у готівковій та безготівковій
формі. Грошовий обіг обслуговує товарне
виробництво і товарний обіг, при цьому
гроші змінюють форму вартості за формулою Т–Г–Т (товар-гроші-товар), кругообіг і
оборот капіталів, а також рух позичкового і
фіктивного капіталів і доходів різних соціальних груп. Отже, підсумовує науковець,
грошовий обіг опосередковує обмін всього
сукупного суспільного продукту, а також
його частини – національного продукту. Як
стверджує Н.Д. Еріашвілі, грошовий обіг
здійснюється у двох формах: безготівковій
та готівково-грошовій. За вченням Н.Д.
Еріашвілі, безготівковий обіг являє собою
процес руху вартості без участі готівки у
вигляді перерахування грошових коштів
по рахунках в банках і заліків взаємних вимог. Готівково-грошовий обіг, за визначенням Н.Д. Еріашвілі, – це обіг, який являє
собою рух готівки в сфері обігу і виконання
нею функцій засобу платежу та засобу обігу.
Готівково-грошовий обіг здійснюється за
допомогою різних видів грошей: банкнот,
металевих монет, інших кредитних інструментів – векселів, банківських векселів, чеків, кредитних карток [11, с. 314-315].
У свою чергу, Г.А. Тосунян і О.Ю. Вікулін під грошовим обігом розуміють рух грошової маси всередині країни у готівковій та
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паперовій формах. Грошова маса, на їхню
думку, – це: грошові знаки, які перебувають в обігу; грошові кошти на рахунках і
у вкладах юридичних і фізичних осіб; інші
безумовні грошові зобов’язання банків.
Форми грошового обігу науковці визначають як обіг готівки та безготівковий грошовий обіг [12, с. 202].
Цікавою є позиція М. П. Кучерявенка,
Є.О. Алісова та О.А. Лукашева. Так, вищеназвані науковці не наводять визначення
самого поняття «грошового обігу», а пропонують визначення «грошового обороту»
як правової категорії, яка, на їхню думку, є
врегульованою правовими нормами сукупністю суспільних відносин, у межах яких
відбувається безперервний процес руху
грошей у готівковій і безготівковій формах
[13, с. 249].
Визначаючи правове регулювання грошового обігу, О.Ю. Грачова наголошує, що
процес безперервного руху грошей у готівковій та безготівковій формах називається
грошовим обігом. Грошовий обіг, на її думку, відображає спрямовані потоки грошей
між: 1) центральним банком та іншими
кредитними організаціями; 2) кредитними організаціями; 3) кредитними організаціями та підприємствами, організаціями,
установами різних організаційно-правових
форм; 4) банками та фізичними особами; 5)
підприємствами та фізичними особами; 6)
банками та іншими інститутами фінансової
системи; 7) фінансовими інститутами та фізичними особами. Важливість суспільних
відносин, що складаються в ході грошового
обігу, для економічного і політичного розвитку країни обумовлена їх регулюванням
з боку держави за допомогою права, в першу чергу фінансового права. [14, с. 357].
Подібної позиції дотримується і О.П.
Орлюк, яка визначає, що грошовий обіг –
це рух грошових коштів у процесі обслуговування економіки й соціальної сфери життя суспільства. Грошовий обіг є частиною
грошового обороту (тобто сукупності всіх
грошових платежів у державі) й пов’язаний
із обслуговуванням підприємств і організацій, фінансово-кредитних інститутів та
населення, де гроші виконують функцію
засобу обігу й засобу платежу, тобто відбу-
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вається рух готівки. Резюмуючи свої дослідження стосовно фінансово-правового аспекту поняття грошового обігу, науковець
зазначає, що у фаховій літературі грошовий
обіг розглядають як сукупність платежів,
сукупність рухів грошової форми вартості у
вигляді готівки і безготівкових розрахунків
у процесі відтворення (виробництва, розподілу, обміну і споживання); як обіг законних платіжних засобів (банкнот, розмінної
монети), що обслуговують потреби економіки; як постійний рух коштів, який охоплює сферу випуску (емісії) грошей НБУ та
передачі їх у каси банків, а також подальше
переміщення грошей у каси підприємств,
установ, організацій, розрахунки з населенням, здійснення ним платежів і внесків зі
зворотним рухом до Національного банку
України [15, с. 650-651].
Дійсно, обіг грошей розпочинається з
їх емісії Національним банком України та
завершується поверненням до нього ж або
з метою зменшення грошової маси (вилучення з обігу частини грошей), або заміни
застарілих чи таких, що втратили ознаки
платіжності купюр на інші, або взагалі для
введення нової грошової одиниці, як це
відбувалося в Україні в 1996 році.
Не можна оминути увагою глобальний аспект процесу грошового обігу.
Так, зокрема О.М. Мельник, С.В. Сарана,
В.О.Шамрай, висвітлюючи теоретичні аспекти фінансового права України як галузі
права, зазначають, що грошовий обіг представляє собою обіг грошей у готівковій і
безготівковій формах, який здійснюється
через платіжні системи, що діють у законодавчо визначеному порядку на території країни та за її межами [16, с. 511; 17, с.
467]. Так, в сучасному суспільстві можуть
використовуватися як засіб розрахунку одночасно кілька валют – як національна, так
і іноземна, а також в ході розрахунків та
платежів можуть використовуватися, крім
національної, й іноземні платіжні системи,
що обумовлені входженням України до системи загальносвітових платіжних відносин.
Відповідно слід виокремити таку ознаку
сучасного грошового обігу як використання ним різноманітних валют та платіжних
систем.

Досліджуючи проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні, Є.О.
Алісов наголошує про наявну проблему визначення поняття «грошового обігу» та її
значення для правового регулювання фінансової діяльності держави, зазначаючи,
що в правовій науці відсутнє чітке розуміння категорії «грошовий обіг». Зіставляючи
погляди фахівців із різних галузей суспільного знання, які займалися питаннями теорії грошей щодо понять «грошовий обіг»
та «грошовий оборот», науковець вказує,
що більшість вчених як правознавців, так
і економістів розрізняє і використовує обидві категорії, але водночас відсутній узгоджений підхід до питання про зміст і співвідношення розглядуваних явищ. За таких
обставин автор сприйняв термін «грошовий обіг» як безперервний рух грошей при
виконанні ними своїх функцій у готівковій і
безготівковій формах, що обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні платежі й
розрахунки в господарстві, виокремив суттєві ознаки такого явища:
1) динамічну – грошовий обіг відбиває
рух, переміщення певних цінностей;
2) матеріальну – такими рухомими цінностями є гроші;
3) функціональну – обертаючись, гроші
виконують певні функції в економіці;
4) організаційну – рух грошей передбачає визначеність меж його реалізації, відповідно у просторі, по колу осіб та в часі;
5) юридичну – грошовому обігу властива юридична оформленість й урегульованість його проявів, будови, складових елементів тощо [18, c. 12]. Аналогічні підходи
даний науковець висловлює і у інших своїх
роботах [19; 20].
На наш погляд, під грошовим оборотом
слід мати на увазі оборот коштів в межах
певного суб’єкта господарювання, галузі
народного господарства, в той час як грошовий обіг охоплює більш широку сферу
у вигляді всієї сфери суспільних, у тому
числі фінансових відносин та полягає у
безперервному кругообігу грошей, що регулюється на державному рівні і в процесі
якого гроші можуть змінювати свою форму
(з готівкової на безготівкову та навпаки)
та забезпечують проведення розрахунків
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та сплату інших платежів в національній
та іноземних валютах та з використанням
національних та іноземних платіжних систем. При цьому в цілому погоджуючись із
наведеними ознаками, варто їх доповнити
ще однією множинністю форм – гроші постійно переходять з однієї форми до іншої,
при цьому вони можуть не лише набувати
готівкових чи безготівкових форм, а й перебувати у вигляді цінних та інших паперів
(зокрема, чеків), електронних грошей, якими здійснюються платежі.
У контексті вказаного вагомою є позиція Л.К. Воронової, яка підтримує позицію
М.П. Кучерявенка та О.А. Лукашева щодо
єдності грошового обороту, який на їхню
думку, потрібно розглядати як одну з головних методологічних засад і економічного,
і правового дослідження цього суспільного
явища. Щодо співвідношення готівкового
обігу і безготівкового обороту, то розходження, як зазначають науковці, є усередині єдності. Питання про співвідношення
– це не тільки проблема їх зв’язку у сфері
обігу. Взаємозв’язок готівкового і безготівкового грошових оборотів відображає
єдність усієї економіки, єдність соціальної
природи господарства, єдність грошей.
Грошовий оборот як правова категорія є
врегульованою правовими нормами сукупністю суспільних відносин, у межах яких
відбувається безперервний процес руху
грошей у готівковій і безготівковій формах.
Розглядаючи специфіку руху грошей на
різних стадіях суспільного відтворення й у
різних формах, слід підкреслити його головну особливість – єдність грошового обороту. Безумовно, це не означає, що принципові особливості руху грошей у готівковій
і безготівковій формах відходять на другий
план [21, с. 329-336].
М.Д. Барковський зазначав, що безготівковий і готівковий обороти безпосередньо пов’язані між собою і становлять єдиний оборот, розділений тільки на сфери
функціонування у вигляді банкнот, казначейських білетів і розмінної монети й у вигляді записів цих грошових одиниць без їх
речової участі [22, с. 80]. І дійсно грошовий
оборот є єдиним цілим, незважаючи на різноманітні форми розрахунків, разом з цим
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не можна обминути увагою таку важливу
сферу суспільно-правових відносин як емісійну діяльність. Дана діяльність в цілому
охоплює різноманітні елементи випуску
офіційно визнаних платіжних засобів та
зобов’язань, які виражені у грошовій формі. Серед них як грошові знаки, так і цінні
папери (акції, облігації, в тому числі державні, казначейські зобов’язання тощо),
чеки, електронні платіжні засоби. У цьому
процесі ключову роль звичайно відіграють
гроші, оскільки саме в них відображаються
всі емітовані платіжні засоби. Разом із цим,
лише грошовим оборотом всі емітовані
складові охопити неможливо.
У цьому зв’язку слід погодитись з С.Т.
Кадькаленко, який зазначає, що емісійне
право складається з норм найбільш значимих – про гроші і грошову систему України, але сюди можна віднести і норми, що
містять у собі порядок регулювання касових операцій, випуск грошей в обіг та інші,
які не мають загального значення [23, с.
7]. Саме до таких норм і можна віднести
ті норми, якими врегульовуються питання
випуску платіжних засобів, які відмінні від
грошей але номіновані в них. Проте дані
питання потребують додаткового дослідження.
З цієї точки зору грошовий обіг набуває
характеру зв’язуючої ланки, яка одночасно виступає в якості універсального засобу
визначення цінності (номіналу) платіжних
засобів і забезпечує розрахунки та платежі
ними та є складовою частиною, хоча і найбільш вагомою поряд із іншими платіжними засобами.
Висновки
На даний час у науковому середовищі
не сформовано чіткого розмежування між
поняттями «грошовий обіг» та «грошовий
оборот». Враховуючи це, під грошовим
оборотом слід мати на увазі оборот коштів
в межах певного суб’єкта господарювання,
галузі народного господарства, в той час як
грошовий обіг охоплює більш широку сферу у вигляді всієї сфери суспільних, в тому
числі фінансових відносин, та полягає у безперервному кругообігу грошей, який регулюється на державному рівні, і в процесі
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якого гроші можуть змінювати свою форму
(з готівкової на безготівкову та навпаки) і
забезпечують проведення розрахунків та
сплату інших платежів в національній та
іноземних валютах та з використанням національних та іноземних платіжних систем.
Також поряд з науково визнаними ознаками грошового обігу варто ввести таку ознаку як множинність форм – гроші постійно
переходять з однієї форми до іншої, при
цьому вони можуть не лише набувати готівкових чи безготівкових форм, а і перебувати у вигляді цінних та інших паперів (зокрема, чеків), електронних грошей якими
здійснюються платежі. Враховуючи це, грошовий обіг набуває характеру зв’язуючої
ланки, яка одночасно виступає в якості
універсального засобу визначення цінності
(номіналу) платіжних засобів і забезпечує
розрахунки та платежі ними та є складовою
частиною, хоча і найбільш вагомою поряд
із іншими платіжними засобами.
Напрямами подальших наукових досліджень вбачається визначення місця та ролі
грошового обігу у фінансовому праві України як складової емісійного права.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання фінансовоправової сутності та поняття грошового обігу
у контексті емісійного права. Подано характеристику його основних ознак та розмежування між поняттями «грошовий обіг» та
«грошовий оборот», а також зосереджено увагу
на формах грошового обігу та вказано на існування поряд з загальновизнаними (традиційними) формами і їх сучасних інтерпретацій.

SUMMARY
The article discusses the issue of financial and
legal essence and concept of money circulation in
the context of the emission right. The features and
main distinctions between the concepts of “money
circulation” and “money turnover” are cited. It
was also focused on the forms of money circulation
and its existence along with the generally accepted
(traditional) forms and their modern interpretations
was indicated.
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Статья посвящена теоретическим и
практическим проблемам исчисления неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов. Выделена единая методика исчисления
неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов и обоснована целесообразность именно
ее применения. Разработаны предложения по
внесению изменений и дополнений в действующий Семейный кодекс Украины.
Ключові слова: неустойка, пеня, аліменти, нарахування неустойки (пені).

Сімейне законодавство України містить
багато норм, які спрямовані на забезпечення належного виконання учасниками сімейних правовідносин своїх обов’язків. Саме до
таких норм належить норма, викладена у ч.
1 ст. 196 Сімейного кодексу України від 10
січня 2002 р. [1], яка закріплює, що при виникненні заборгованості з вини особи, яка
зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на
стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів
за кожен день прострочення. Треба відзначити, що ця норма стала новелою з набранням чинності 1 січня 2004 року Сімейного
кодексу України (далі – СК України), адже
у Кодексі про шлюб та сім’ю УРСР від 20
червня 1969 р. [2] не містилося жодного положення, яке б передбачало заходи відповідальності за прострочення сплати аліментів.
І, як будь-яке нововведення, вищезгадана
норма має неоднакове застосування у правозастосовній діяльності.

Проблемні питання відповідальності за
прострочення сплати аліментів привертали увагу таких правників, як З. В. Ромовської, С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, Л. Є. Гузя,
А. В. Гузь, Л. В. Красицької та інших. Не
зважаючи на наявність певних теоретичних
наробок щодо відповідальності за прострочення сплати аліментів, на сьогоднішній
день проблема полягає у тому, що не має
єдиної думки щодо методики нарахування
неустойки (пені) за прострочення сплати
аліментів, причому в деяких випадках позиції науковців і правозастосовців істотно
різняться, а застосовуючи різні методики, можна отримати різні суми неустойки
(пені), які в рази відрізняються одна від
одної. Саме зазначеними вище чинниками
й обумовлена актуальність обраної теми дослідження.
Метою цієї статті є виокремлення єдиної методики нарахування неустойки (пені)
за прострочення сплати аліментів, обґрунтування доцільності саме її застосування та
розробка пропозицій щодо внесення змін
до чинного Сімейного кодексу України задля її ефективного застосування.
Стаття 549 Цивільного кодексу України
від 16 січня 2003 р. [3] (далі – ЦК України) передбачає, що неустойкою (штрафом,
пенею) є грошова сума або інше майно, які
боржник повинен передати кредиторові у
разі порушення боржником зобов’язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконаного
грошового зобов’язання за кожний день
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прострочення виконання. Відповідно до
ч. 1 ст. 196 СК України розмір неустойки
(пені) становить один відсоток від суми
несплачених аліментів за кожен день прострочення. Треба зазначити, що таке визначення порядку обрахування неустойки
призводить до різного тлумачення і, як
наслідок, до неоднакового застосуванням
судами цієї норми. Так, З. В. Ромовська
стверджує, що визначений розмір пені –
1% за кожен день прострочення – є дієвим
стимулом належного виконання обов’язку,
проте визначення судами розміру неустойки виявилося проблематичним. З. В. Ромовська наводить наступний приклад. К.
протягом січня – березня не сплачував
аліменти, визначені судом у твердій грошовій сумі – по 500 грн. щомісячно. Якою
має бути сума позову? Неустойка за січень
має становити 155 грн. Отже, за січень слід
буде сплатити 655 грн. Сума боргу за січень
не додається до заборгованості за лютий,
відповідно і неустойка буде нараховуватися не із суми 1155 грн. (основна сума боргу
та пеня за січень і сума боргу за лютий), а
лише за прострочення платежу за лютий
– тобто 500 грн. Відповідно, і за березень
місяць неустойка також буде нараховуватися не із загальної суми боргу за минулі два
місяці, а лише із 500 грн. Отже, за кожен
місяць прострочення з К. може додатково
до суми аліментів стягуватися неустойка
(пеня) за січень – 155, за лютий – 140, за
березень – 150 грн. Загальна сума позову
становитиме 1975 грн. [4, с. 299]. Отже, зі
змісту наведеного прикладу можна зробити висновок, що З. В. Ромовська обмежує
строк нарахування пені місяцем, за який
треба було сплатити аліменти. Така позиція є досить спірною, зважаючи, що ст. 196
СК України не передбачається будь-яких
обмежень в часі щодо нарахування пені, а
навпаки, зазначається, що пеня стягується
«за кожен день прострочення» до повної
сплати боргу.
Л. Є. Гузь та А. В. Гузь наголошують, що
визначений розмір пені 1 % за кожний день
прострочення аліментів за кожний місяць
буде становити 30 % суми несплачених аліментів (30 днів х 1%). Цю позицію вони
демонструють на наступному прикладі.
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

К. протягом січня – липня не сплачував аліменти, визначені за рішенням суду у твердій грошовій сумі – по 300 грн. щомісячно.
Неустойка (пеня) за перший місяць становитиме 90 грн. (300 грн. х 30 : 100). Сукупна
сума, належна до сплати за перший місяць,
становитиме 390 грн. (300 грн. + 90 грн.).
Сума боргу за перший місяць не додається
до заборгованості за другий місяць, відповідно і неустойка буде нараховуватися не із
суми 600 грн., а лише із суми 300 грн. і так
за кожний місяць. За вісім місяців прострочення аліментів разом з неустойкою і боргом за аліменти буде нарахована заборгованість у сумі 3120 грн. (390 + 390 + + 390 +
...) [5]. Досить важко погодитись і з такою
позицією, адже Л. Є. Гузь та А. В. Гузь, поперше, не врахували варіювання кількості
днів в місяці (від 28 до 31), а, по-друге, обмежили строк нарахування пені місяцем, за
який треба було сплатити аліменти.
Л. В. Красицька зазначає, що до питання порядку обчислення розміру неустойки
(пені) за прострочення сплати аліментів
слід підходити з урахуванням визначення
пені в ч. 3 ст. 549 ЦК України та вказує, що
сума несвоєчасно виконаного аліментного
зобов’язання визначається відповідно на 1
число місяця, який слідує за місяцем, коли
необхідно було сплатити аліменти. Відповідно, така сума ж заборгованості й помножується на один відсоток (розмір пені)
та на кількість днів, які пройшли до погашення заборгованості платником аліментів
або до пред’явлення позову одержувачем
аліментів [6, с. 325]. За такого підходу нарахування пені не обмежується місяцем, за
який треба було сплатити аліменти, що й
відповідає сутності пені, визначеній законодавцем.
С. Я. Фурса та Є. І. Фурса звертають увагу на те, що повноваження щодо визначення розміру неустойки та її застосування до
платника належать суду, але у ч. 1 ст. 196
СК України не говориться про конкретні
способи обчислення неустойки. Далі вони
зазначають, що неустойку (пеню) можна
рахувати двома способами. 1. Оскільки заборгованість виникає поступово, то і неустойка збільшуватиметься і рахуватиметься
за кожен місяць прострочення. Якщо плат-
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ник був зобов’язаний сплачувати аліменти
у сумі 200 гривень, але наступного місяця
не сплатив аліментів, то сума заборгованості становить 200 грн. Отже, на наступний
місяць 1% від зазначеної суми буде складати: 200 х 0.01 = 2 грн. Неустойка за цей
місяць залежно від кількості днів у місяці,
наприклад, у місяці 30 днів буде: 2 грн. х
30 = 60 грн. Але наступний місяць треба
рахувати виходячи з того, що сума заборгованості становить 2 х 200 = 400 грн. і
відповідно неустойка за місяць буде: 400 х
0.01 х 31 = 124 грн. Третій місяць заборгованості відповідно має рахуватися аналогічно: 3 х 200 х 0.01 х 30 = 180 грн. Отже,
сукупний розмір неустойки за три місяці 60
+ 124 + 180 = 364 грн. 2. Якщо ж рахувати
суму неустойки виходячи із загальної суми
заборгованості, то розмір неустойки за три
місяці складатиме: 3 х 200 х 0.01 х (30 + 31
+ 30) = 546 грн. [7, с. 516-517]. Зазначені
способи розрахунку неустойки (пені) також
викликають певні питання. Щодо першого
способу, то, по-перше, погоджуючись з Л.
Є. Гузем, А. В. Гузь [5], З. В. Ромовською [4,
с.299], треба наголосити, що при обчисленні розміру неустойки сума боргу за попередній час до заборгованості за наступний
час не додається, адже це суперечить ст.
61 Конституції України від 28 червня 1996
р. [8], згідно якої ніхто не може бути двічі
притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення; а, по-друге, строк нарахування
пені не обмежується місяцем, за який треба
було сплатити аліменти. Щодо другого способу, то, по-перше, самі С. Я. Фурса та Є. І.
Фурса, порівнюючи його з першим, зазначають, що перший спосіб розрахунку більш
складний і потребуватиме більше часу розрахунку, але він є більш адекватним реальним правовідносинам [7, с. 517], по-друге,
при щомісячній сплаті аліментів рахувати
неустойку (пеню) треба за кожен місяць
окремо, а не виходячи із загальної суми заборгованості, адже це не відповідає сутності пені, визначеній законодавцем.
Проаналізувавши судову практику,
можна зробити висновок, що в правозастосовній діяльності найчастіше застосовують
два способи (дві методики) розрахунку не-

устойки (пені) за прострочення сплати аліментів.
Перша методика. Неустойка нараховується на всю суму несплачених аліментів
(заборгованості) за кожен день прострочення її несплати, при цьому нарахування
не обмежуються лише тим місяцем, протягом якого не проводилось стягнення [9;
10]. Тобто неустойка (пеня) за один місяць
рахується шляхом помноження заборгованості за аліментами за місяць на 1 % пені і
на кількість днів, що вираховується з дня, з
якого не сплачуються аліменти, до дня погашення відповідної заборгованості платником аліментів або до дня пред’явлення
позову одержувачем аліментів про стягнення неустойки (пені). А загальна сума
неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).
Друга методика. Виходячи з того, що
аліменти призначаються та виплачуватися
(стягуються) щомісячно, то за змістом ст.
196 СК України пеня нараховується не на
всю суму заборгованості, а її нарахування
обмежується лише сумою несплачених аліментів за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів. При цьому сума
заборгованості за аліментами за попередні
місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця,
в якому аліменти не сплачувались [11; 12].
Тобто неустойка (пеня) за один місяць рахується наступним чином: заборгованість
за аліментами за місяць помножена на 1 %
пені і помножена на кількість днів місяця,
в якому виникла заборгованість. А загальна
сума неустойки (пені), як і в першій методиці, визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених
платежів (за кожен місяць).
Слід зазначити, що за даною методикою розрахунку неустойка (пеня) є менш
обтяжливою для боржника, оскільки сума
неустойки виходить незначна. Але таку методику не можна вважати цілком вірною,
оскільки вона суперечить положенням сімейного законодавства і самій правовій
природі неустойки. Статтею 196 СК України не передбачається будь-яких обмежень
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в часі щодо нарахування пені, а навпаки,
вказується на невстановлений проміжок
часу, а саме «за кожен день прострочення»
до повної сплати боргу. Більш того, заборгованість не може визначатись кількістю
днів у місяці, за який не сплачено аліменти,
оскільки момент виникнення заборгованості пов’язаний не з моментом нарахування самих аліментів за конкретний місяць,
а з моментом невиконання аліментного
зобов’язання у визначений строк. Тобто
заборгованість виникає лише з наступного
дня за днем, коли боржник фактично мав
сплатити, але не сплатив аліменти.
Як бачимо, ці дві методики є кардинально різними. Судова практика показує,
що навіть суди найвищої інстанції не мають
єдиної однозначної позиції щодо способу
нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів. Так, Верховний
Суд України в своїй ухвалі від 10 червня
2009 року за справою № 6-22289св08 наголошує на тому, що пеня нараховується
на всю суму несплачених аліментів (заборгованості) за кожен день прострочення її
сплати, а її нарахування не обмежується
лише тим місяцем, протягом якого не проводилось стягнення, що призвело до неправильного застосування норм матеріального
права [10]. Тобто суд застосував першу методику розрахунку неустойки (пені). Натомість Вищий спеціалізований суд України з
розгляду цивільних і кримінальних справ в
ухвалі від 11 травня 2012 року за справою
№ 6-972св12 зазначив, що пеня нараховується не на всю суму заборгованості, а її
нарахування обмежується лише сумою несплачених аліментів за той місяць, в якому
не проводилося стягнення аліментів. Сума
заборгованості зі сплати аліментів за попередні місяці не додається за наступні, а
кількість днів прострочення обчислюється,
виходячи з того, скільки днів прострочено
до сплати певної суми заборгованості [12].
Отже, у цьому випадку суд застосував другу
методику розрахунку неустойки (пені).
Видається, що саме застосування першої методики є цілком вірним та таким, що
відповідає законодавству, з наступних підстав. Перш за все, за своєю природою неустойка (пеня) спрямована на стимулювання
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

боржника – платника аліментів своєчасно
сплачувати аліменти та компенсувати одержувачеві аліментів ті втрати, які він поніс
у зв’язку із затримкою їх сплати. Саме при
застосуванні першої методики ці функції
виконуються повною мірою. На відміну від
другої методики, де сума неустойки (пені)
за прострочення сплати аліментів залишається незмінною та порівняно з загальною
сумою боргу є досить малою, тут сума неустойки (пені) з кожним місяцем зростає
в рази, тобто чим довше боржник не буде
сплачувати аліменти, тим більший обсяг
відповідальність він буде нести.
Майже такої ж позиції притримується
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України, яка у постанові від 11
вересня 2013 року по справі № 6-81цс13
зробила правовий висновок, що оскільки
зобов’язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинно виконуватися щомісяця, суд повинен з’ясувати розмір
несплачених аліментів по кожному з цих
періодичних платежів, встановити строк,
до якого кожне із цих зобов’язань мало
бути виконано, та з урахуванням встановленого обчислити розмір пені, виходячи із
суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником
аліментів свого обов’язку щодо їх сплати
до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму [13].
Тобто фактично застосована саме перша
методика розрахунку пені, наведена вище.
Проте, вбачається, що необхідно уточнити
строк (термін), на який необхідно визначити розмір неустойки (пені) за прострочення
сплати аліментів. Верховним Судом України обстоюється позиція, що таким терміном є день ухвалення судом рішення про
стягнення пені. Проте на момент подання
позову про стягнення неустойки (пені) за
прострочення сплати аліментів позивач
(одержувач аліментів) не може передбачити, коли саме суд прийме відповідне рішення, та визначити відповідний строк для обчислення неустойки (пені). Видається, що
неустойка (пеня) повинна бути обчислена
на день погашення відповідної заборго-
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ваності платником аліментів або на день
пред’явлення позову одержувачем аліментів про стягнення неустойки (пені).
Щодо застосування правового висновку
Верховного Суду України у спорі про стягнення пені від суми несплачених аліментів
необхідно зазначити, що ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу України від
18 березня 2004 р. [14] (далі – ЦПК України) встановлено, що рішення Верховного
Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування
судом (судами) касаційної інстанції одних і
тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для
всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативноправовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди
зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного
Суду України. Частина 2 ст. 214 ЦПК України передбачає, що при виборі правової
норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за
результатами розгляду заяв про перегляд
судового рішення з підстави неоднакового
застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних
за змістом судових рішень у подібних правовідносинах. Одночасно з цим ст. 6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. [15] передбачає, що
суди здійснюють правосуддя самостійно, на
основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права і є
незалежними від будь-якого незаконного
впливу. Отже, фактично, на сьогоднішній
день висновки Верховного Суду України
носять рекомендаційний характер, а тому
суди при постановленні рішення вільні у
своєму виборі застосовувати їх чи ні, вони
зобов’язані лише враховувати такі висновки.
Голова Верховного Суду України Я. М.
Романюк дотримується думки про те, що
іноді обов’язковість рішень Верховного

Суду є декларативною, зазначаючи, що на
сьогодні обов’язковість правових висновків Верховного Суду України не забезпечена відповідними нормами у разі їх недотримання [16, с. 132]. З огляду на це Я. М.
Романюк вбачає за необхідне запровадити
додаткові механізми, спрямовані на посилення такої обов’язковості, зокрема, пропонує підставу для перегляду судових рішень
Верховним Судом України визначити як
порушення єдності судової практики [16, с.
132], також доповнити розділи процесуальних кодексів, які регламентують перегляд
судових рішень за нововиявленими обставинами, положеннями про можливість їх
перегляду у зв’язку з іншими обставинами і до таких обставин віднести прийняття судового рішення Верховним Судом
України, яке містить висновок про інше
застосування норми права, що зумовило
ухвалення незаконного судового рішення
[16, с. 133]. Також пропонується запровадження в Україні інституту преюдиційного
запиту, що дало б можливість судам нижчого рівня зупинити провадження у справі та звернутися за відповідним висновком
до Верховного Суду України у разі, якщо
під час розгляду справи виявлено невизначеність у застосуванні чи тлумаченні норми
права [16, с. 133]. Вбачається, що запровадження таких механізмів дійсно може забезпечити обов’язковість правових висновків Верховного Суду України і сприятиме
однозначності судової практики. Проте,
поки такі зміни не відбулись, вони фактично носять рекомендаційний характер,
а тому залишається відкритим, зокрема,
питання щодо методики розрахунку пені
за прострочення сплати аліментів. Задля
його вирішення пропонується доповнити
ч. 1 ст. 196 СК України абзацом другим у
такій редакції: «Загальний розмір неустойки (пені) визначається шляхом додавання
нарахованої неустойки (пені) за кожен місяць прострочення сплати аліментів. Нарахування неустойки (пені) за кожен місяць
прострочення сплати аліментів здійснюється з урахуванням розміру несплачених аліментів та кількості днів від дня порушення
платником аліментів свого обов’язку щодо
їх сплати до дня погашення відповідної за-
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SUMMARY
The article is devoted to theoretical and practical
problems of calculation of penalties (fines) for late
payment of alimony. Author determined uniform
methodology of calculation of penalties (fines) for
late payment of alimony and just expediency of its
application. Developed suggestions for changes and
additions to the existing Family Code of Ukraine.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена теоретичним і практичним проблемам нарахування неустойки
(пені) за прострочення сплати аліментів.
Виокремлено єдину методику нарахування неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів та обґрунтовано доцільність саме її
застосування. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного Сімейного
кодексу України.
боргованості або до дня пред’явлення позову одержувачем аліментів про стягнення
неустойки (пені)».
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ïðàâà òà ïðîöåñó ôàêóëüòåòó ïðàâà òà ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é Õàðê³âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÓÄÊ 347.772
У статті розглянуто особливості співвідношення виключного майнового права на комерційне найменування та торговельну марку, як окремих засобів індивідуалізації суб’єктів
цивільного обороту, товарів та послуг. Надано
практичні рекомендації відносно можливих
шляхів розв’язання колізій між приналежними різним особам правами на торговельну
марку та комерційне найменування.
Ключові слова: виключне майнове право, торговельна марка, комерційне найменування, тотожність, схожість, пріоритет, введення в оману.

Постановка проблеми
Більшість учасників цивільно-правового обороту прагнуть зайняти провідне становище у певному сегменті господарської
діяльності. В свою чергу, посилення конкуренції на ринку товарів і послуг обумовлюють об’єктивну потребу в ефективному правовому механізмі, що забезпечує відповідну
їх індивідуалізацію, товарів і послуг, які вони
виготовляють чи надають. Існує чимало способів для такої індивідуалізації, серед яких
є комерційні найменування та торговельні
марки. Разом з тим, правове регулювання
щодо їх використання є недосконалим, а тому
інколи викликає плутанину серед споживачів. І як наслідок виникає значна кількість
судових спорів між особами – володільцями
прав на торговельні марки й комерційні найменування. Однак судова практика дотепер
залишається неоднозначною.
Подібний підхід підтверджує висновок
про те, що законодавство України перед-

бачає додаткову охорону торговельних марок нормами конкурентного законодавства.
Конфлікти торговельних марок і комерційних найменувань виникають внаслідок невизначеності правового статусу комерційних найменувань і відсутності спеціальних
процедур пошуку й експертизи комерційних найменувань та низки інших обставин.
А саме при реєстрації торговельних марок
у пошук не включаються зареєстровані комерційні найменування. У свою чергу при
реєстрації юридичних осіб не враховуються
подані на реєстрацію або зареєстровані торговельні марки.
Стан дослідження
Питання співвідношення, регулювання й використання цих двох об’єктів уже
неодноразово висвітлювалися з різних
точок зору в численних статтях і доповідях фахівців в області права інтелектуальної власності, серед яких слід назвати
Г.Е. Авiлова, Г. Андpощука, Д.А. Бєлової,
Ю.Л. Бошицького, В.Ю. Бузанова, В.В. Голофаєва, О.А. Городова, В.I. Жукова,
В.О. Калятiна, Ю.М. Капiцу, В.М. Кpижну,
I.В. Кpивошеїну, С.В. Одінцова, М.В. Оніщука, О.П. Сеpгеєва, В.А. Удінцова тощо.
Разом з тим, окремі аспекти співвідношення
прав на комерційне найменування та торговельну марку в сучасній науці цивільного
права є недостатньо дослідженими. Залишились не вирішеними наукові дискусії з
деяких питань цієї тематики, зокрема, щодо
можливих шляхів розв’язання колізій між
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приналежними різним особам правами на
торговельну марку та комерційне найменування.
Метою статті є дослідження особливостей співвідношення виключного майнового права на комерційне найменування та
торговельну марку, як окремих засобів індивідуалізації суб’єктів цивільного обороту,
товарів та послуг. Також спробуємо надати
практичні рекомендації відносно можливих
шляхів розв’язання колізій між приналежними різним особам правами на торговельну марку та комерційне найменування.
Виклад основного матеріалу
Комерційне найменування і торговельна марка є самостійними засобами індивідуалізації. Торговельною маркою може
бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які здатні виокремити
товари (послуги), які виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг),
які виробляються (надаються) іншими особами (ст. 492 ЦК України) [5]. Відповідно
до ст. 90 ЦК України юридична особа, яка
є суб’єктом підприємницької діяльності, не
тільки може, а і повинна мати комерційне
найменування. Комерційне найменування
має містити вказівку на організаційно-правову форму юридичної особи і, власне, саме
індивідуалізуюче найменування. Правова
охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в
оману споживачів щодо справжньої її діяльності (ст. 489 ЦК України) [5].
Основною функцією торговельної марки є індивідуалізація товарів й послуг, тобто відрізнення товарів й послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг
інших виробників. Крім того, торговельна
марка виконує і рекламну функцію – відома марка гарантує споживачеві певну якість
товару. Це позначення також захищає від
порушень маркіровану нею продукцію на
ринку. Комерційне найменування, на відміну від торговельної марки, покликано індивідуалізувати самого виробника товарів і
послуг, тобто відрізняти одного виробника
від інших. Також як і торговельна марка,
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

комерційне найменування, ставши відомим,
виконує й рекламну та гарантійну функцію.
Комерційне найменування покликане одночасно й захищати володільця прав від їхнього порушення на ринку.
Незважаючи на схожість виконуваних
торговельною маркою і комерційним найменуванням функцій, між ними є істотні
відмінності. Так, вони різняться за умовами
виникнення правової охорони і її припинення. Є істотні відмінності в змісті виключних прав їх правоволодільців. Однак наявні відмінності не дозволяють у достатньому
ступені об’єктивно вирішувати колізії, що
все частіше виникають при реалізації прав
на комерційне найменування й торговельну
марку. Виникнення таких колізій пояснюється низкою причин. Право на комерційне
найменування й право на торговельну марку знак є правами виключними. При цьому
існуюче правове регулювання припускає,
що одне й те саме словесне позначення може
одержати правову охорону у якості торговельної марки, і комерційного найменування. В якості суб’єктів права на них можуть
одночасно бути різні особи, що займаються
схожою або однаковою діяльністю. Приймаючи до уваги схожі функції цих засобів
індивідуалізації, можна стверджувати, що існує ймовірність змішування цих позначень
або їх правоволодільців. Є й ризик уведення
споживача в оману щодо виробника товару.
У кінцевому ж підсумку має місце зіткнення
прав на комерційне найменування й на торговельну марку при одночасному існування
на ринку двох однакових найменувань (схожих чи тотожних), права на які належать
різним особам.
У випадку існування двох однакових позначень проблемним є співвідношення виключного права на комерційне найменування та торговельну маку. В таких ситуаціях
складно визначити, хто з володільців має
пріоритет у використанні виключних прав
на засоби індивідуалізації. Особливо коли
це стосується комерційного найменування
та торговельної марки. Відомо, що виключні
права на ці засоби індивідуалізації виникають за наявності різних юридичних фактів.
Право на комерційне найменування виникає на підставі першого використання [11].
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Набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом реєстрації марки і засвідчується свідоцтвом України на торговельну
марку (ст. 494 ЦК України) [5]. Тобто, враховуючи вимоги законодавства, необхідно
встановити момент першого використання
і надати докази подальшого фактичного використання комерційного найменування
або докази про подачу заявки на реєстрацію
торговельної марки.
При аналізі співвідношення виключних майнових прав на різні засоби індивідуалізації, суди повинні виходити із
першості виникнення права на конфліктні позначення. Якщо торговельна марка
заpеєстpована pанiше початку використання схожого комеpцiйного найменування,
то її правоволодiлець може вимагати припинення використання спірного позначення. Якщо ж pанiше виникло право на
комеpцiйне найменування, то є всі підстави
відмовити в pеєстpацiї торговельній маpці,
як такої, що не має необхідних елементів
новизни.
У випадку із торговельною маркою, ситуація є більш визначеною. Відповідно до п.
1 ст. 8 Закону України «Про охорону право на знаки для товарів та послуг» [1] пріоритет торговельної марки встановлюється
за датою одержання Установою матеріалів
на реєстрацію торговельної марки. Право
на комеpцiйне найменування виникає на
пiдставi першого фактичного використання, тобто доведенню підлягає обставина
використання комеpцiйного найменування
у діяльності юридичної особи. Для встановлення факту першого використання конкретного комеpцiйного найменування слід
виходити із обставин саме добpовiльного
використання особою певного позначення
в господарських відносинах з іншими особами i не враховувати факт примусового використання суб’єктом певного позначення.
Разом з тим, існує проблеми у визначенні
моменту початку першого використання
комеpцiйного найменування, яке інколи
вкрай складно чітко встановити. Зазвичай
про цей факт свідчить реєстрація юридичної особи.
Таким чином, першою ключовою складовою при співвідношенні прав на piзнi засо-

би iндивiдуалiзацiї є принцип старшинства
права – «prior tempore – potior (potentior)
jure» (перший у часі – перший у пpавi). Вважаємо, що саме по собі внесення відомостей
про комерційне найменування до реєстраційних документів його правоволодільця,
не є порушенням виключного права на торговельну марку. Чинне законодавство не передбачає особливої реєстрації комерційного
найменування юридичної особи, відмінної
від реєстрації самої юридичної особи. Ст.
27 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV
«Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців» [6] не містить в переліку підстав для відмови в державній реєстрації положень, що дозволяють
відмовити в реєстрації комерційного найменування, яке містить зареєстровану чи відому торговельну марку. Відмова у проведенні
державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.
При реєстрації комерційного найменування (одночасно з реєстрацією самої юридичної особи) у відповідних органах (зазвичай органах місцевого самоврядування) не
проводиться поглиблений пошук на предмет наявності схожих найменувань, тим
більше, по всій Україні, так як така база є
тільки в Укрпатенті. Тому на практиці при
реєстрації юридичної особи у відділі реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності можуть проглянути перелік найменувань
місцевих юридичних осіб не припускаючи при цьому буквального збігу їхніх назв.
Для реєстрації юридичної особи з новим
комерційним найменуванням досить розходження тільки в організаційно-правовій
формі (ТОВ, ВАТ, ЗАТ тощо) при схожому
позначенні. На предмет співпадіння з торговельною маркою комерційного найменування дослідження взагалі не проводиться.
І як наслідок, схожість торговельної марки
та комерційного найменування виявляється
завдяки здійсненню господарської діяльності в певному сегменті ринку різними особами, яким належать права на ці позначення.
Відповідно до п.3 ст.6 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товаpiв та
послуг» не можуть бути зареєстровані торговельні марки, що є тотожними або схожими
настільки, що їх можна сплутати з фірмови-
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ми (комерційними) найменуваннями, що
відомі в Україні і належать іншим особам,
які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або
споріднених з ними товарів і послуг. Слід
зазначити, що відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товаpiв
та послуг» захистом у цьому випадку користуються лише вiдомi на теpитоpiї України
комерційні найменування. Відомість комерційного фірмового найменування – поняття
правове і питання про відомість позначення
не може бути поставлене для дослідження
судовою експертизою, а має вирішуватися самим судом (п. 1.3 Постанови Пленуму
ВГСУ Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності від 23.03.2012 №5 [9]).
Визначення відомості ускладнюється ще й
тим, що чинне законодавство не містить положень щодо визначення та порядку визнання комерційного найменування відомим.
Крім того, в даному випадку необхідно довести наявність «відомості» до дати подання
заявки на торговельну марку. А у випадку
якщо період часу між реєстрацією юридичної особи і подачею заявки на торговельну
марку відносно не великий, то це може бути
досить складно. В свою чергу судова практика виходить з того, що суд має враховувати
будь-яку інформацію, яка вказує на будьяку відомість комерційного найменування
в Україні. Це можуть бути докази того, що
протягом свого існування до моменту подачі заявки на торговельну марку юридична
особа вже фактично здійснювала свою господарську діяльність, відкрито вступаючи в
господарські відносини з іншими суб’єктами
(рекламування, укладені договори).
Ситуація також ускладнюється тим, що
при здiйсненнi експертизи заявлених позначень відповідна установа (Укpпатент)
не аналізує їх на предмет схожості чи тотожності з комеpцiйним найменуванням,
тому що не має вiдповiдних технічних й
оpганiзацiйних можливостей. Фактично відсутній єдиний реєстр комерційних найменувань. Тому при проведенні експертизи
заявки на новизну певної торговельної марки в процесі її реєстрації експерт не може
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

протиставити заявленому позначенню найменування українських юридичних осіб.
Зазвичай експерти використовують мережу
Інтернет для знаходження і протиставлення схожих з заявленим позначенням комерційних найменувань. Однак за достовірність
інформації, викладеної в мережі, ніхто відповідальності не несе, і результати такого
пошуку залежать тільки від наполегливості
самого експерта. У зв’язку iз цим iнфоpмацiя
про заpеєстpовану торговельну марку є доступною з моменту її внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, i заперечити таку pеєстpацiю
можливо тільки після pеєстpацiї й одержання свідоцтва на торговельну маpку. З
іншого боку, «правоволодiлець має право
використовувати торговельну марку i забороняти використання її іншими особами без
його згоди» (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про
охорону пав на знаки для товаpiв та послуг»
[1]), та схоже право є i у пpавоволодiльця
комеpцiйного найменування, а саме «право
перешкоджати іншим особам непpавомipно
використовувати комеpцiйне найменування, в тому числі забороняти таке використання» (ч.1 ст.490 ЦК України)[5].
Другою обставиною, що потребує встановлення є факт використання спірних
позначень для однорідних товарів і послуг. Якщо встановити зв’язок торговельної маpки з товарами і послугами можна
за допомогою Міжнародної класифікації
товарів і послуг для реєстрації знаків (на
цей час діє 10-та редакція МКТП), затвердженої Нiцькою угодою від 15 червня 1957
p.[7], то комеpцiйне найменування взагалі
не прив’язане до товаpiв i послуг. Напрям
дiяльностi юридичної особи визначається
установчими документами, може i не стосуватися виробництва товарів (надання
послуг). А отже зв’язок комеpцiйного найменування з тими або іншими товарами й
послугами найчастіше є не настільки однозначним. При цьому, встановлення такого
зв’язку є необхідною умовою для визнання
факту непpавомipного використання позначення, тому що в сфері конфлікту прав
попадають тоpговельнi маpки й комеpцiйнi
найменування, що використовуються відносно одноpiдних товаpiв (послуг). Також,
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повинні враховуватись реально здійснювані юридичною особою види діяльності, а
також види діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)
(ДК 009:2010) та установчих документів.
Класи КВЕД юридичної особи вносяться до
Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України і відображаються у
реєстраційних документах такої особи.
Використання спірної торговельної марки для інших (неоднорідних) товарів (послуг) не є порушенням права на комерційне
найменування. Для встановлення однорідності товарів (послуг) повинні враховуватися такі обставини як, рід (вид) товарів, їх
споживчі властивості та функціональне призначення (обсяг і мета застосування), вид
матеріалу, з якого вони виготовлені, взаємодоповнюваність або взаємозамінність товарів, умови їх реалізації (у тому числі спільне місце продажу, продаж через роздрібну
або оптову мережу), коло споживачів, традиційний або переважний спосіб використання товарів та інші ознаки. Відповідно
до п.4.3.2.5. Правил складання та подання
заявки на видачу свідоцтва України на знак
для товарів і послуг, затверджених наказом
Державної служби інтелектуальної власності [8] при встановленні однорідності товарів
або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Основні
ознаки однорідності товарів (послуг) можуть
враховуватися як окремо, так і в сукупності.
Слід пам’ятати, що спорідненість товарів і послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, і діяльність юридичної особи
встановлюється в межах проведення судової
експертизи при відповіді на питання про тотожність або схожість марки та комерційного найменування.
Третім фактом, який потpiбно з’ясувати
при встановленні тотожності або схожості спipних комеpцiйного найменування та
торговельної марки є вид та теpитоpiя господарської дiяльностi їх пpавоволодiльцiв.
Спiвпадiння виду та теpитоpiальних сфер
господарської дiяльностi пpавоволодiльцiв
як умова заборони використання спірного позначення в українському законодав-

стві не зазначена, однак суди звертають
на це увагу й найчастіше відмовляють у
захисті, якщо особи перебувають i здійснюють дiяльнiсть на piзних теpитоpiях та
сегментах ринку збуту товарів чи послуг.
Це можна пояснити тим, що спiвпадiння
виду та теpитоpiальних сфер господарської
дiяльностi пpавоволодiльцiв схожих чи тотожних позначень цілком здатне ввести в
оману споживачів, що в свою чергу призведе до дестабілізації економічної конкуренції
на ринку товарів та послуг.
На нашу думку, встановлення схожості
чи відмінності території, сфери й способів
використання комерційного найменування
й торговельної марки є необхідним. Оскільки сфера і територія здійснення діяльності
може бути визначена відповідно до установчих документів правоволодільця, де перелічуються види діяльності. Крім того, можуть бути розглянуті додаткові відомості й
документи, що вказують на які дійсні види
діяльності правоволодільця (напр., Класифікація видів економічної діяльності (ДК
009:2010)). Але на практиці юридична особа може здійснюють лише частину видів діяльності, перерахованих в установчих документах. Відомо, що певні види діяльності
можливо здійснювати тільки при наявності
спеціального дозволу (ліцензії). Сфера і територія використання торговельної марки
зазначається у Свідоцтві про право на марку
та у відповідності до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків
(МКТП). Торговельна марка реєструється
за одним або кількома класами товарів та
послуг, відповідно до яких виникає виключне право на торговельну марку.
Четвертою обставиною, яку потрібно
встановити є, власне, схожість або тотожність торговельної марки і комерційного
найменування. Порівнюючи, спірні торговельну марку та комерційне найменування
на предмет визначення відтворення одного
іншим, вважаємо за необхідне використовувати підходи, застосовувані при порівнянні
торговельних марок. Які зазначені в Правилах складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів
і послуг, затверджених наказом Державної
служби інтелектуальної власності у редакції
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[8]. Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх
суттєвих елементах[8]. Так, тотожність спірних позначень є в наявності не зважаючи на
зміни:
розміру, кольору та вид шрифту в словесних позначеннях – хіба що характерний
шрифт надасть зміненому словесному позначенню риси графічного позначення;
написання словесного позначення (повністю або частково) на написання малими
або великими літерами.
Позначення вважається схожим до ступеня змішування з іншим позначенням,
якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на їхні окремі відмінності. Оскільки співпадіння торговельної марки та комерційного найменування можливе лише
у якості словесного позначення, то при
встановленні схожості словесних позначень
потрібно керуватися п.4.3.2.6 Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
де зазначена методологія визначення звукової (фонетичної), графічної (візуальної)
та смислової (семантичної) схожості – найчастіше цим займається лінгвістична експертиза [8]. Саме тому згідно з п. 4 Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання
практики призначення судових експертиз
у справах зі спорів, пов’язаних із захистом
права інтелектуальної власності» [9] в разі
необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними найменуваннями до такого ступеня,
що їх можна сплутати, так і стосовно того,
чи може використання особами однакових
або схожих комерційних найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів
щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються. Кpiм
цього, спірні марка та найменування повинні поpiвнюватись зi словесними i комбінованими позначеннями, в композиції яких
входять словесні елементи [2, с. 602].
Звукова (фонетична) схожість встановлюється на пiдставi: наявності близьких i схожих звуків у позначеннях, які
поpiвнюються; близькості звуків, що склаÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

дають позначення; розташування близьких
звуків i звукосполучень відносно один до
одного; наявності складів, що співпадають i
їх розташування; кiлькостi складiв у позначеннях; місця співпадіння звукосполучень
у складі позначень; близькості складiв голосних i приголосних букв; хаpактеpу частин
позначень, що співпадають; входження одного позначення в інше; наголос тощо. Для
визначення звукової схожості словесних
елементів потpiбно враховувати i наступні
фактори. Позначення, що є тpанслiтеpацiєю
одного i того ж слова, так звані запозичені слова, хоча i написані буквами piзних
алфавiтiв, можна розглядати як тотожні. А
якщо має місце фонетичне входження одного позначення в iнше, то вони є схожими.
Гpафiчна (візуальна) схожість визначається завдяки: загальному зоровому враженню; виду шрифту; гpафiчному написанню з
урахуванням хаpактеpу лiтеp (наприклад,
дpукованi чи письмові, головні чи pядковi);
розташуванню лiтеp відносно один до одного; алфавіту, буквами якого написане слово; кольору або сполученню кольоpiв тощо.
Смислову (семантичну) схожість визначають
на пiдставi: схожості закладених у позначеннях понять, ідей, а саме: збіг значення позначень у piзних мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний
наголос i який має самостійне значення;
пpотилежнiсть закладених у позначеннях
понять, ідей [8].
Завдяки тому, що перш за все слова вимовляються (тобто мають фонетичну ознаку) i мають зміст, то головним є їх звукова
(фонетична) i смислова схожість. Незважаючи на це, їх гpафiчне виконання має бути
також враховано при дослiдженнi схожості
найменувань. Спірні позначення повинні
досліджуватись в цілому, хоча не виключається можливість i співставлення з кожним
окремо.
При дослідженні питання про схожість
до ступеня змішування двох найменувань,
одне з яких виконано кирилицею, а інше
латиною, слід враховувати декілька аспектів. Перший стосується найменувань, виконаних в різній графіці, але при цьому фонетично і семантично схожі, другий – коли
найменування, різні фонетично, але схожі
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семантично[10]. Коли слово, словосполучення чи текст має одне значення, але різні контексти визначатимуть різну їх суть,
вважаємо, що звернути увагу потрібно на
контекст. Відмінність мовної графіки виконання обох найменувань не впливає на
їх загальне сприйняття, оскільки перше,
на що звертає увагу споживач, – це саме
слово, а не його графіка. У іншому випадку, найменування не можуть сприйматися
споживачем як схожі, оскільки вони відмінні візуально і фонетично, а схоже смислове
навантаження невідоме середньому споживачеві. Для нього порівнювані позначення
є різними.
Останньою обставиною, яка потребує
встановлення є можливість введення в оману споживачів i (або) контpагентiв. При цьому схожість до ступеня змішування це лише
окремий випадок введення в оману. Використання схожих чи тотожних торговельних марок та комерційних найменувань
здатне викликати у споживача неправильне
сприйняття чи навіть здатне ввести в оману
щодо дійсного суб’єкта, що виробляє товари
або послуги чи навіть щодо товарів чи послуг.
Саме поняття «введення в оману» припускає суб’єктивність сприйняття спірного
позначення середнім споживачем. Помилятися (обманюватися) означає прийти до помилкового враження, судження. Судження,
в свою чергу, можливо лише на основі попереднього досвіду, що є різноманітним у
різних людей. Отже, можливість введення
в оману залежить від сукупності попередніх
знань і, таким чином, носить суб’єктивний
характер.
З аналізу можливості застосування підстави «введення в оману» до спірних торговельної марки та комерційного найменування видно, що така можливість не залежить
від факту реєстрації торговельної марки або
факту першого використання комерційного найменування, оскільки мова має йти не
про порушення прав їх володільців, а про
можливість порушення інтересів споживачів. Чим відоміше споживачам позначення,
тим вище небезпека введення їх в оману,
якщо таке позначення спробує зареєструвати на своє ім’я інша особа.

Стосовно комерційних найменувань,
ситуація майже схожа. Положення чинних
нормативних актів, що регулюють охорону
комерційних найменувань не ставлять захист цих прав в залежність від відомості відповідних об’єктів [1]. Звідси зрозуміло, що
ці норми введені для захисту інтересів не
правоволодільців, а споживачів, яких відомість комерційного найменування здатна
наштовхнути на висновок про те, що заявник торговельної марки якимось чином
пов’язаний з правоволодільцем комерційного найменування.
Отже здатність ввести в оману – це не
об’єктивна реальність, а потенціал, реалізація якого залежить від сприйняття споживачів. Тут важливо враховувати три моменти:
1) наскільки у позначенні явно є властивість або значення, які здатні породити асоціацію, що не відповідає дійсності;
2) чи відомі випадки перетворення цього потенціалу в реальність, або ж, навпаки,
чи є докази відсутності реалізації цього потенціалу;
3) в якій мірі навіть доведена здатність
введення в оману може завдати реальну
шкоду інтересам споживачів [12].
Слід визнати, що для визнання неправомірного використання торговельної марки
чи комерційного найменування достатньо
лише загрози (здатності) введення в оману споживачів, а не реального змішування.
Оскільки торговельна марка чи комерційне
найменування оpiєнтовані, насамперед, на
потенційних споживачів, експертна оцінка
схожості позначень повинна поводитися з
погляду на суб’єктивне враження «середнього споживача» чи «споживача iз сеpеднiм
ступенем уваги», що не має спеціальних
знань i навичок у вiдповiднiй сфеpi.
Висновок
Проведений в рамках статті аналіз
співвідношення прав на комерційне найменування і торговельну марку свідчить
про відсутність в даний час чіткого правового механізму, необхідного для вирішення спорів, що виникають між володільцями виключних прав на них. При вивченні
правозастосовчої практики була виявлено
значна кількість випадків, коли співпадають
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права на вищевказані об’єкти, а також відсутність у різних органів єдиного підходу до
розв’язання цієї категорії спорів про порушення виключних прав. З огляду на це, при
співвідношенні виключних прав на комерційне найменування та торговельну марку
особа, яка вважає, що її права було порушено, повинна довести наступні факти:
- пріоритет у виникненні виключного
права на комерційне найменування чи торговельну марку;
- «відомість» комерційного найменування чи торговельної марки
- тотожність, схожість самих позначень, що використовуються у якості комерційного найменування та торговельної марки;
- співпадіння сфери та способів використання комерційного найменування й
торговельної марки;
- однорідність, тотожність товарів (послуг), щодо яких використовується комерційне найменування та торговельна марка;
- можливість (здатність) уведення в
оману пересічних споживачів щодо дійсного суб’єкта, що виробляє товари або послуги, внаслідок одночасного використання тотожних або схожих до ступеня змішування
позначень в якості комерційного найменування й торговельної марки.
Видається, що вищесказане наочно свідчить про існування досить складних проблем. Необхідність їх теоретичного осмислення та практичного вирішення шляхом
вироблення конкретних пропозицій обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження.
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В статье приведены современные особенности философии права, теории государства
и права, истории политико-правовых учений,
социальной философии и взаимосвязь их с
правовой идеологией; различия и сходства социо-гуманитарных дисциплин, их влияние на
правовое развитие общества.
Ключевые слова: правовая идеология, философия
права, теория государства и права, история политикоправовых учений, социальная философия, социогуманитарные дисциплины, интеграция наук.

Для решения данного вопроса рассмотрим перечисленные философско-правовые понятия.
На наш взгляд, под интегративным характером правовой идеологии в данном
контексте целесообразно рассматривать
современное понимание права. Такая концепция предусматривает создание нового типа восприятия права на основе уже
существующих классических концепций:
нормативной, естественно-правовой, социологической, исторической и т.д. [6].
Это возможно за счет рассмотрения
права как комплексного, многогранного
явления, которое постоянно развивается
и представляет собой систему элементов и
связей между ними. Такая модель включает все многообразие проявлений действия
права и соответствует требованиям ученых относительно современного общества
и государства [12; 17]. Между тем, мы рассматриваем интеграцию как процесс установления оптимальных связей между отно-

сительно самостоятельными социальными
объектами. Поэтому интегративный характер категории правовой идеологии связан
с процессами сближения правовых институтов, направленных в сторону взаимного
сотрудничества. С помощью этого достигается установление оптимальных связей
между относительно самостоятельными социальными феноменами. Для более глубокого понимания указанных процессов рассмотрим в общих чертах объект, предмет,
функции и методы тех социальных феноменов, которые, по нашему мнению, наиболее полно отражают влияние правовой
идеологии на общественную жизнь.
Определение правовой идеологии как
категориального элемента обуславливается
тем, что она является именно категорией
права и системосоставляющей ряда правовых дисциплин: философии права, теории
государства и права, истории политикоправовых учений, социальной философии.
Философию права в контексте нашего исследования целесообразно рассматривать как философское учение о праве,
которое пользуется методами философии
для ответа на вопросы, возникающие в
правовой сфере. Это самостоятельная
дисциплина в рамках юриспруденции.
Также она является элементом системы
правоведения, в которую, кроме философии права, входят теория права и другие
правовые науки социогуманитарного направления (психология права, социология и др.) [1; 2; 9].
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Объектом философии права выступают
государство и право, предметом – определение содержания, а также обоснование
понимания этого содержания в познавательных, ценностных, социальных и антропологических особенностях права [15]. В
частности, как мировоззренческая основа
общетеоретической юриспруденции, философия права определяет:
- фундаментальные принципы бытия
права и формы его существования – основные правовые ценности (справедливость,
свобода, согласованный интерес, равенство, права человека и т.д.) и формы их
трансформации, их иерархию и способы
реализации в условиях современной правовой реальности;
- онтологическую и социальную сущность права: проблемы природы права и его
основ, правового самоощущения общества;
- объективный обзор различных правовых школ, направлений – особенности
правопознания, основные этапы, уровни и
методы освоения правовой действительности, проблемы истины в правопознании, ее
критерии;
- совокупность мировоззренческих основ правовых теорий – философские проблемы ряда основополагающих отраслей
права, в частности, конституционного, уголовного, процессуального и др.;
- место права в жизни современного человека – связь права с социумом (в целом и
отдельной личности и права), соотношение
права с другими формами ценностного сознания (моралью, политикой, религией);
- вопросы правового идеала и правового мировоззрения.
Соответственно,
функции
философии
права
следующие:
познавательная
(выстраивает
философские
модели правовых феноменов) методологическая (выстраивает имеющиеся знания о праве в виде соответствующей содержательно-смысловойконструкции);
ценностно-ориентационная(определяет
общечеловеческие
ценности
бытия)
воспитательно-образовательная(предоставляет
ориентиры цивилизованности) .
Методами философии права выступают
рефлексия и дискурс, которые, соответÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

ственно, позволяют осуществлять общефилософский и общеметодологический
самоанализ и последовательный переход
от одного дискретного шага к другому и
развертывания мышления, выраженного в
понятиях и суждениях, в противовес интуитивному пониманию целого посредством
его частей.
Рассматривая дискурс, ученые отмечают, что это не просто один из методов исследования философии права, но целостный комплекс, включающий в себя:
- философские (онтологические и эпистемологические) предпосылки, касающиеся роли языка в социальных структурах
мира;
- методологию того, какой выбрать подход к исследованию проблемы;
- специфические приемы анализа [1; 2].
Учитывая перечисленное, интегративный характер категории правовой идеологии на стыке философии права проявляется в отражении философско-правовой
проблематики в обеих этих научных областях. На наш взгляд, правовая идеология
идеологизирует философию права, а та,
в свою очередь, философствует правовую
идеологию(предоставляет
философский
подход по отношению к ней).
Обе научные сферы правовые и мировоззренческие одновременно. Они обусловливают существование и развитие друг
друга: правовая идеология определяет направления развития права, а правовая философия помогает понять эти проекты и готовит мировоззренческую почву для новых
правовых идей.
Кроме симбиотической по своей сути
составляющей, правовая идеология получает возможность проверять свои идеи на
предмет философской концептуальной обусловленности, осуществимости и прочего,
именно с помощью правовой философии.
Правовая идеология в частности, использует данные правовой философии для
формирования идей о правовой оптимизации в современном обществе таких социальных феноменов, как, например, разнообразие религий, этносов, классовых и
национальных слоев населения и т.п.
С другой стороны, вне подхода право-
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вой идеологии, философские взгляды не
могут получить достаточного общественного признания и качественной практической реализации. Это подчеркивает зависимость правовой философии от правовой
идеологии.
Теорию государства и права в контексте нашего исследования целесообразно
рассматривать как систему знаний о государственно-правовых явлениях, опирающихся на господствующую в обществе систему социальных отношений. Предметом
теории государства и права, соответственно, является изучение особенностей возникновения, развития и смены государственно-правовых явлений [3; 4]. Теория
государства и права – это базовая юридическая наука, изучающая общие вопросы происхождения, становления, развития и функционирования государства и права [8; 10].Ее
предмет – этофеномен существования государства и права, взгляд на них с позиции
других наук, государства и права. Объектом здесь выступает все то, что существует
до того, как наука направляет на него свое
внимание (окружающая действительность).
Функции теории государства и права
(отображение эффективности этой науки
для правого совершенствования общества)
в плоскости нашего исследования:
- онтологическая– поиски ответов на
философские вопросы бытия общества, в
частности, роли в нем государства и права;
- гносеологическая– выявление сущности и природы теории государства и права,
накопление теоретических знаний по этому вопросу;
- идеологическая– влияние выводов и
достижений этой науки на правосознание,
правовую культуру отдельного индивида и
на государственную идеологию в целом;
- эвристическая – поисквозможностей использования результатов исследований этой
науки в открытии новых закономерностей в
ней, происхождения, становления, развития
и функционирования государства и права;
- образовательная – отражена в том, что
наука теории государства и права создает
теоретическую базу для профессиональной
подготовки специалистов в виде учебной
дисциплины;

- методологическая – наука теории государства и права, будучи основополагающей
юридической наукой, вырабатывает систему понятий и категорий, на основе которых строятся другие юридические науки.
Методы теории государства и права
подразделяются на: общие, главным из
которых выступает метод философской
диалектики, частные (формально-догматический (юридико-технологический), социологический, статистический, конкретноисторический и сравнительно-правовой) и
специальные (математические, кибернетические, психологические и др.).
Учитывая перечисленное, интегративный характер категории правовой идеологии на стыке теории государства и права
проявляется в том, что правовая идеология
как элемент правовой системы общества в
современной теории государства и права
должна предоставлять фундаментальные
основы для ее изучения [11].
Правовая идеология, как элемент правовой системы современного общества, тесно связана с теорией государства и права
и выражается в идеологических процессах,
сопровождающих формирование правового государства и гражданского общества. В
последнем, на наш взгляд, проявляется социальный потенциал правовой идеологии
как элемента правовой системы, ее роль в
становлении общественного строя, правовой политики государства, правовом воспитании, легитимации государственной
власти, определении направлений использования данного потенциала и т.д.
Анализируя современные правовые системы [13; 18], мы исходили из принципа
множественности структур правовой системы
общества, чтобы установить интегративный
характер правовой идеологии в контексте теории государства и права.
На наш взгляд, базовыми идеями правовой идеологии выступают идеи порядка, справедливости в государстве и праве. Основное
значение правовой идеологии как элемента
правовой системы для общества заключается в
стимулировании процесса построения правового государства и развития сознательного (не
из-за страха наказания, а по собственному желанию) правомерного поведения граждан.
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Правовая идеология направляет процессы создания идеологического баланса
между интересами индивидов и их групп,
представляемых гражданским обществом и
общегосударственными интересами. Этот
баланс на идеологическом уровне отражается в диалектической взаимосвязи идей
порядка и справедливости в системе правовой идеологии государства и его правовой
сферы.
Следующим звеном понимания исследуемой нами темы является история политико-правовых учений – политики, теории
государства и права, других юридических
дисциплин в историческом контексте. Их
теоретические основы исследуются и освещаются различными гуманитарными науками – юриспруденцией, философией, социологией, политологией и др.
Предметом истории политических и
правовых учений являются не сами политико-правовые учреждения и институты,
которые исторически возникают и развиваются, а соответствующие формы их теоретического познания, изучение истории политико-правовых теорий, закономерности
исторического процесса возникновения и
развития теоретических знаний о государстве, праве, политике, законодательстве.
Объектом выступают политические и правовые явления и отношения [7; 11].
Политические учения прошлого представлены здесь не как история государствоведения, а в виде соответствующих
теоретических исследований проблем государства как особого политического явления и учреждения в широком контексте
других политических явлений, отношений
и институтов, во взаимосвязи и взаимодействии с ними, то есть так, как проблематика
теории государственности исследовалась
представителями различных школ и направлений в реальной истории политических учений.
Эта отрасль позволяет находить и анализировать ответы на политико-правовые
вопросы, связанные с историей возникновения соответствующих общественных
институтов, в частности, таких, как: происхождение определенной политико-правовой доктрины, связь политико-правовых
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институтов с конкретной исторической
обстановкой, принципы, на корых основываются политико-правовые феномены, их
связь с господствующим мировоззрением,
какие идеи лежат в основе политико-правового доктринального обоснования социальных институтов, какие политико-правовые идеалы содержатся в определенных
доктринах, интересам какой социальной
группы соответствуют определенные политико-правовые идеалы и т. д.
Исходя из этого, основными функциями истории политических и правовых учений выступают: познавательная, эвристическая, прогностическая, воспитательная.
Методы истории политических и правовых учений те же, что используются в других гуманитарных науках (они перечислены выше). Вместе с тем, с учетом специфики
исследуемых нами феноменов, выделим
следующий методологический инструментарий, присущий именно этой научной области: исторический метод, сравнительный
метод, системный метод, структурный метод [15, с. 53].
Учитывая все выше перечисленное, интегративный характер категории правовой идеологии на стыке истории политических и правовых учений проявляется в
том, что правовая идеология занимается
проблемами права, государства, политики
на протяжении всей истории человечества.
Соответственно, любое политико-правое
учение опирается на правовую идеологию
соответствующей эпохи. Также каждое заметное в историческом смысле событие,
которое получает аналитическое внимание
политических и правовых учений (массовые движения, войны, кризисы, революции, политические перевороты, распад
колониальных систем, становление новых
государств, создание международных организаций, всемирное признание равенства прав и свобод человека), изменяет или
трансформирует текущую правовую идеологию.
В свою очередь, последняя влияет на
возникновение социальных сдвигов, приводящих к идеологическим преобразованиям. Этот круговорот отражает интегративный характер правовой идеологии
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и подчеркивает необычайную движущую
силу, которой владеет указанный правовой
институт.
Еще одним показателем такой интегративности следует считать то, что для
формирования правовой идеологии задействуются теоретические и практические
наработки различных, часто противоположных по социально-политическим ориентациям ученых, то есть представителей
различных политико-правовых учений,
объединенных в своих усилиях ради определения единого правового идеала эпохи.
Общественная сторона вопроса заключается в том, что для развития гражданского общества необходимо углубленное
исследование проблем политического отчуждения и попыток его практического
преодоления. Вектором выхода из ситуации выступают указанные правовой идеологией ориентиры, которые, между тем,
опираются на реалии, оптимизация которых происходит исторически. Эта взаимозависимость правовой идеологии и
истории политических и правовых учений
определяет, на наш взгляд, существенные
изменения правовой системы государства.
Следующим контекстным звеном нашего
исследования является социальная философия – область философии, которая изучает
общество и поведение человека в нем [14;
16]. Ценностный тип этой науки занимается
изучением смысла жизни человека в обществе и истории, анализирует модели наиболее желательных (оптимальных для комфорта человеческой личности) форм общества
и высших ценностей бытия. Рефлективный
тип социальной философии исследует общество, историю и личность в аспекте сущего,
анализирует субъективную логику жизни,
сущность социальной реальности как подсистемы единого и целостного мира.
Соответственно, объектом социальной
философии (любого типа) является общество и то, какое место занимает в нем человек, предметом – осознание состояний
и процессов жизнедеятельности людей в
обществе.
Основные функции социальной философии похожи на функции истории политических и правовых учений. Различия за-

ключаются в том, что познавательная изучает
взаимосвязь общественного сознания и
общественного бытия; диагностическая
анализирует общество с точки зрения его
нынешнего состояния; прогностическая
«отвечает» за разработку обоснованных
прогнозов о тенденциях развития общества и человечества;с помощью образовательной обеспечивается изучение социальной философии студентами, учеными,
политиками и широкой общественностью
в пределах соответственных общественных
учебных программ; проэктивная помогает
создавать модели преобразования действительности в интересах различных слоев
социальной общности (группы, класса, нации).
Методы социальной философии характеризуются тем, что соотношение этой науки с другими носит диалектический характер, обусловленный их взаимосвязью и
взаимодействием: социальная философия,
по нашему мнению, изучает общественную
жизнь на более высоком уровне обобщений, чем другие [5; 6].
Такое абстрагирование привело к тому,
что ученые считают социальную философию общей методологией познания социальных явлений, рассматривая наиболее
общие закономерности и тенденции развития общества [12; 14]. Вместе с тем, социальная философия выступает как общая
теория развития общества, исторического
процесса.
Соответственно, методы социальной
философии охватывают все перечисленные
для других социально гуманитарных наук
методы и могут считаться общей методологией изучения в системе философских дисциплин.
Социальная философия становится последним звеном рассмотрения интегративного характера категории правовой идеологии из-за того, что она предоставляет
целостную картину о мире, обществе, личности, смысле жизни и т.д.
Учитывая сказанное выше, интегративный характер категории правовой идеологии на стыке социальной философии
проявляется в том, что она системно обосновывает и научно представляет теории
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правового порядка, которые учитывали
бы интересы больших социальных групп,
классов, правового прогресса.
Социальные потребности правовая идеология возводит в ранг желаемой правовой
политики. Социальная философия определяет представленияо необходимом в правовом смысле для общества:
- какое право и правовые явления оптимальны в текущий период;
- какие юридические идеи, категории,
направлены на раскрытие сущности и законов развития правовой жизни и понятны сегодня;
- какие теории и учения характеризуют
сегодняшнюю правовую ситуацию;
- какая действующая господствующая
доктрина сосуществования граждан?
Правовая идеология совершенствует
эти реалии и определяет пути их оптимизации в будущем. Этот интегративный характер «сотрудничества» правовой идеологии и социальной философии позволяет
оценить степень оптимальности развития
правовой системы для определенного общества, глубину познания истины исследуемых объектов и т.д.
Такой подход позволяет представить
правовые закономерности в виде раскрытых общественных явлений, выразить их
в понятиях и категориях, соответствующих социальному прогрессу, оказывающих
практическую пользу эффективному правовому регулированию в соответствии с идеалами свободы, справедливости, законности, гуманизма.
Интегративный характер категории
правовой идеологии на стыке социальной
философии можно сформулировать как
определение (оценку) роли правового явления в системе общественных отношений.
Это отражает основные достижения в области права и формы желаемого правового
будущего: модели правовой жизни и основных тенденций его развития.
Итак, анализ приведенных нами обобщений относительно содержания и смысла
указанных выше учений показал, что философия права, теория государства и права,
история политико-правовых учений и социальная философия имеют схожие, почти
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тождественные объекты, предметы, функции и методы. Также все эти социально
гуманитарные дисциплины опираются в
своем развитии и формировании на правовую идеологию. На основе этого считаем,
что в целом интегративный характер категории правовой идеологии (на стыке философии права, теории государства и права,
истории политико-правовых учений, социальной философии) выражается в объединенном содействии развитию институтов
правой демократии, правовых чувств, общественных и индивидуальных состояний,
которые формируются на основе:
- правовых знаний, представлений о
нормах права;
- юридических прав и обязанностей, законности;
- других правовых явлений, связанных
с их непосредственным восприятием и
оценкой.
Таким образом, интегративный характер категории правовой идеологии (на стыке философии права, теории государства
и права, истории политико-правовых учений, социальной философии) характеризуется следующим:
- общностью структуры перечисленных
научных дисциплин и правовой идеологии.
В частности, все они исследуют правовую
власть и систему социальных институтов (в
первую очередь государства), с помощью
которых они реализуются;
- философской рефлексией всех перечисленных наук, перемещаемых в практическую сферу, в частности, общественно-политических отношений, с помощью
правовой идеологии;
- правовая идеология влияет на государство и общество не на прямую, а преломляясь через призму социально гуманитарных
дисциплин, которые, в свою очередь, совместно формируют саму правовую идеологию.
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ÓÄÊ 17:34
В статье расскрывается этика социально-нравственных отношений работников
правоохранительных органов. Анализируются линия поведения, конкретные поступки,
отношение к службе и людям, сверяя их с понятиями «личное и служебное достоинство»,
«профессиональный долг и честь». Обозначены формы и методы морально-нравственных
отношений. Приведены различия профессиональной и правовой этики работников правоохранительных органов.
У науковому значенні етика – це філософська наука, об’єктом вивчення якої є мораль
у всіх її проявах, тобто як одна з форм суспільної свідомості, етичні відносини і етична
практика, вчинки. Основа успіху будь-якої
сучасної колективної діяльності – відносини співпраці і взаємодопомоги на противагу
конфлікту і конфронтації. А самі ділові відносини – це складний багатоплановий процес
розвитку контактів між людьми в службовій сфері. Його учасники виступають в офіційних статусах і орієнтовані на досягнення
мети, конкретних задач. Специфічною особливістю названого процесу є регламентованість, тобто підкорення встановленим обмеженням, які визначаються національними
і культурними традиціями, професійними
етичними принципами.
Проте в житті під етикою нерідко розуміють саму моральну практику, певні етичні
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

якості і норми поведінки людей, моральні
правила, кодекси, заповіді, звичаї тощо, мають той або інший конкретний прояв. Тому
існують такі поняття, як «етика поведінки»,
«етика виховання», «етика сімейного життя»,
«етика політичної боротьби», «трудова етика», «етика міліційної служби», «етика судді».
У системі цінностей будь-якого працівника правоохоронних органів особливе місце
займають проблеми професійної етики. Це
обумовлено рядом об’єктивних причин.
По-перше, боротьба зі злочинністю й
іншими правопорушеннями – це не тільки
правова, але і моральна проблема, оскільки
не можна вести боротьбу зі злочинністю й
причинами, що її породжують, не укріплюючи моральні засади суспільства, а без боротьби зі злочинністю неможливо забезпечити
всебічний розвиток і прояв морального чинника в його конструктивній, творчій ролі.
По-друге, працівникам органів внутрішніх справ доводиться мати справу, як правило, не з кращою частиною суспільства, що, з
одного боку, вельми несприятливо впливає
на їх моральний вигляд і здатне за певних
умов привести до моральної деформації, а
з другого боку, службова етика зобов’язала
кожного працівника проявляти такт, витримку, морально впливати на затриманого, арештованого, осудженого. До того ж,
як показують практика і дослідження, етична культура працівників органів внутрішніх
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справ надає помітну дисциплінуючу, виховну дію на громадян.
Звідси випливає, що професійна етика
може розглядатися або як теорія професійної моралі, або як певні моральні вимоги до
працівників, обумовлені специфікою їх професії. Мораль втратила б свої функції самого
універсального регулятора поведінки і діяльності людей, якби її вимоги, норми не були
такі універсальні і загальнозначущі в суспільстві. Разом з тим у будь-якому суспільстві є
такі професії, діяльність працівників яких
найбільш суворо «опікується» мораллю, регламентується нею. До числа таких професій,
безперечно, відноситься і трудова діяльність
працівників органів внутрішніх справ.
Професійна етика включає певні категорії етики і моральні принципи, що лежать в
основі діяльності людей тієї або іншої професії, моральні якості, якими вони повинні
володіти, етичні норми, що регламентують їх
службову діяльність, і ряд інших моральних
аспектів професійної діяльності. У той же час
професійна етика характеризується такими
категоріями, як «професійний обов’язок»,
«службова гідність», «професійна честь».
Мають цілком певне професійне звучання
в практиці органів внутрішніх справ і такі
етичні категорії, як «відповідальність», «справедливість», «гуманізм», «колективізм» і ін. [3]
Як правило, працівник визначає свою
лінію поведінки, конкретні вчинки, відношення до служби і людей, звіряючи їх із
поняттями «особиста і службова гідність»,
«професійний обов’язок і честь». Якщо його
передбачувані дії відповідають уявленням
працівника про борг, честь, гідність, то він
охоче виконує свої обов’язки, діє ініціативно, не боїться узяти на себе відповідальність,
оскільки морально він схвалює і заохочує
свої дії.
Разом з тим працівник не може дозволити собі вчинити дії, які суперечать його розумінню професійного обов’язку, достоїнству,
честі.
Професійна гідність, з одного боку, відображає відношення інших людей до даного
працівника як до фахівця, професіонала, а з
іншого боку, свідчить про ставлення людини
до себе як до працівника, про усвідомлення
ним своїх заслуг, професійних якостей. Про-

фесійна гідність є багато в чому наслідком
гідної професії, тобто визначається суспільною значущістю даної професії, її престижем,
громадською думкою, що склалася. Проте не
можна не враховувати і особистого, індивідуального ставлення людини до своєї професії,
яке зовсім не завжди співпадає з об’єктивним
положенням у суспільстві людей даної професії. От чому, крім поліпшення умов праці і побуту працівників органів внутрішніх
справ, підйому їх авторитету таке важливе
формування і зміцнення професійної гідності
кожного працівника, виховання якщо не любові, то належної пошани до вибраної професії.
Професійна гідність особи тісно пов’язана
з її конкретним положенням у службовому
колективі, особистими заслугами і відповідною їм мірою пошани і шани, тобто пов’язано
з честю працівника як представника даної
професії, конкретного колективу, всього міліцейського корпусу. Честь працівника органів
внутрішніх справ, з одного боку, виступає як
результат його особистих заслуг і достоїнств
як громадянина і працівника, а з іншого
боку, є наслідком заслуг перед суспільством,
народом всіх охоронців правопорядку, працівників всіх поколінь і служб. Таким чином,
надівши погони працівника органу внутрішніх справ, людина як би авансом одержує
частинку шани і слави всього корпусу гідних
працівників, що стояли на варті правопорядку. Це, звичайно, накладає на кожного працівника органів внутрішніх справ особливу
відповідальність за підтримку його честі не
тільки як конкретної особи, але і як представника всього рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ. Не секрет,
що населення, суспільство оцінюють працівників правопорядку не тільки як конкретних представників влади, але і узагальнено,
переносячи на людину в мундирі добру або
недобру славу інших працівників органів
внутрішніх справ.
Професійна честь вимагає від працівника
підтримувати репутацію, авторитет тієї професійної групи, до якої він належить і приналежністю до якої він дорожить. Тому честь
– не тільки визнання минулих заслуг людини
і його сьогоднішніх чеснот, достоїнств, але і
хороший стимул його подальшого морально-
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го вдосконалення, застава успіхів у службовій
діяльності. Важливо при цьому помітити, що
честь працівника органів внутрішніх справ
визначається не його службовим або матеріальним положенням, спеціальним званням,
освітою, а тільки його особистими якостями
(моральними, діловими, політичними, інтелектуальними і іншими) як громадянина,
працівника, представника органів внутрішніх справ [5].
Турбування про професійну честь і службову гідність працівників внутрішніх справ
спонукає їх підтримувати честь і гідність всіх
громадян і навіть осіб, підозрюваних у здійсненні злочинів або позбавлених свободи
(але не позбавлених цивільних прав і гідності особи).
Як показує досвід і наукові дослідження,
чим вище розвинене у працівника відчуття особистої і службової гідності, чим більше він дорожить своєю професійною честю,
тим більше значуща його соціальна цінність,
якщо вона поєднується з високою етичною
зрілістю, культурою працівника, необхідними моральними якостями.
Професійна етика наказує кожній професійній групі відповідні моральні якості. Проте це зовсім не означає, що особи кожної професійної групи мають унікальні, неповторні
етичні якості. Моральних якостей і відчуттів
налічується всього декілька десятків, включаючи як чесноти – високоморальні властивості людини, так і вади – аморальні якості
Тому може йтися тільки про специфіку прояву універсальних моральних якостей особи
і значущості тих або інших з них по відношенню до працівників конкретної професії.
Так, наприклад, мужність, сміливість, рішучість – вельми позитивні якості будь-якого
працівника, але якщо для пекаря, перукаря,
фотографа ательє вони виступають як бажані, то по відношенню до працівника органів
внутрішніх справ є професіонально необхідними [6]
Професійна етика, підкреслюючи значущість тих або інших моральних якостей,
звичайно, не може і не повинна наказувати,
як потрібно чинити працівнику в тій або іншій ситуації. Тому це апелює до моральних
принципів і норм, які регламентують поведінку і діяльність працівника, не вихоÏðàâî.ua ¹ 1, 2014

дячи з конкретної ситуації, а відповідно до
загальнозначущого характеру моральних
вимог і цінностей в суспільстві і в даній професійній групі. Проте якщо моральна норма
має на увазі конкретні вчинки, дії і вони, як
правило, закріплені в правових документах
(присязі, статутах, наказах, інструкціях), то
моральні принципи відображають моральні вимоги в гранично узагальненому вигляді (гуманізм, відповідальність, справедливість, вимогливість, колективізм, патріотизм,
принциповість і т.д.). Своєрідність етичних
принципів полягає у формі їх прояву в тій
або іншій професійній діяльності. Так, гуманізм правоохоронних органів – це не абстрактне людинолюбство, а захист інтересів
доброчесних (законослухняних) громадян і
непримиренність до правопорушень і злочинців. Справедливість може забезпечуватися тільки в рівності всіх перед законом, у
верховенстві закону. Колективізм в діяльності органів внутрішніх справ виявляється
в особистій відповідальності кожного працівника за долю загальної справи, положення в
колективі, в товариській солідарності [7].
Моральна культура працівника тісно
пов’язана з культурою естетичною, але якщо
перша відображає внутрішню культуру особи, то другу, як правило, розглядають як
культуру зовнішню. Безперечно, внутрішня культура людини грає визначаючу роль
у його діяльності і поведінці. Так, формений
одяг працівника і навіть стиль, якість його
партикулярного (штатського) одягу самі по
собі роблять вплив (і деколи істотний) на
його поведінку [5]. Звідси витікає, що не
можна недооцінювати і зовнішню культуру
працівника, її вплив на культуру внутрішню
і, природно, на його професійні дії.
Службова естетика включає культуру
праці і мови працівника, етику службового
побуту і зовнішнього вигляду працівника,
а також манеру спілкування з громадянами і колегами і естетику ритуалів, письменність оформлення службових документів і
культуру поведінки працівника за межами
службового кабінету. Не секрет, що недбале оформлення протоколу огляду місця події або затримання правопорушника нерідко
веде до помилкового висновку дізнавача або
слідчого, а від гордовитого виразу обличчя
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працівника до зарозумілого відношення до
людей всього півкроку. Сукупність вимог,
зведення правил, що регламентують поведінку працівників на службі, їх вітання, зовнішній вигляд і так далі, характеризується
поняттям «службовий етикет». Своєрідність
міліцейського етикету полягає в тому, що
естетичні вимоги не тільки тісно пов’язані з
моральними нормами, але і, як правило, закріплені в нормативних документах, і тому
носять обов’язковий характер для всіх працівників. Специфіка службового етикету полягає в тому, що він покликаний не тільки
задовольняти естетичні запити працівників,
але і надавати відповідну естетичну дію на
громадян. Строгість, раціоналізм, відсутність
яких-небудь надмірностей – обов’язкові вимоги до будівель і службових приміщень
органів внутрішніх справ. Серйозність і відповідальність виконуваних ними функцій
повинні повністю знаходитися відповідно
до естетики службового побуту. Забарвлення стін, освітленість, звукоізоляція, розміри
службового приміщення, зручність меблів,
дизайн технічних і інших засобів – також необхідні елементи службового побуту, що не
тільки впливають на естетичне самопочуття
працівників, але і багато в чому зумовлюючі
ефективність їх праці.
Естетика праці працівників органів внутрішніх справ – це і професійне знання, і
раціональне використання робочого часу, і
вживання службового телефону, іншої техніки суворо за призначенням, це, перш за все,
культура роботи з людьми, спілкування з колегами і громадянами.
Досвідчені працівники добре знають, що
доброзичливість, ввічливість, привітний погляд працівника, тактична постановка питань розташовують відвідувачів до відвертої
розмови І навпаки, похмурий погляд працівника, його небажання («забудькуватість»)
запропонувати відвідувачу стілець, важке
повітря кабінету й убогість його інтер’єру
відбивають у громадянина бажання до спілкування, навіть якщо він добровільно прийшов до органу внутрішніх справ для надання
йому сприяння. Звичайно, труднощі з приміщеннями, їх недостатнє матеріально-технічне оснащення – об’єктивний і, на жаль,
мабуть, довготривалий чинник, що робить

несприятливий вплив на роботу працівників. Але це жодною мірою не пояснює і не
виправдовує забуття деякими працівниками
елементарних правил службового етикету,
що не вимагають ні додаткових сил і засобів,
ні додаткового часу, але які, як правило, дають помітний позитивний ефект у службовій
діяльності й об’єднанні колективу.
Етичні якості виступають як стійкі елементи моральної свідомості і поведінки (як
професійного, так і повсякденного) слідчих,
прокурорів, адвокатів, суддів. Для того, щоб
карно-процесуальні відносини були достовірно етичними, ці особи повинні володіти
певними моральними якостями, бути етично
вихованими.
Слідчих, прокурорів, адвокатів, суддів,
повинна відрізняти глибока пошана до закону, вірність його букві і духу, стійкість і не
схильність сторонньому впливу, самостійність в думках і пильність. Вони зобов’язані
бути вимогливими до себе і до людей, чесні і
непідкупні, скромні і ввічливі, мужні і рішучі,
працелюбні.
Важко знайти іншу професію, володіючи
якою, щодня доводилося б стикатися з такою
великою кількістю найрізноманітніших життєвих ситуацій, вчинків, мотивів, людських
характерів. І у всьому цьому різноманітті
необхідно розібратися оперативно, всесторонньо, повно і глибоко. Слідчий, прокурор,
адвокат, суддя повинні бути максимально
витриманими, тактовними, коректними, зібраними, холоднокровними і спокійними
відносно кожної людини – злочинця-рецидивіста і побутового забіяку, досвідченого
вбивці і звичного скандаліста, потерпілого
і свідка, жінки і чоловіка, старого і підлітка,
що потрапили в сферу правосуддя. І як би
при цьому не була велика емоційна і розумова напруга, як би важко не було стримувати
гнів до бандита і вбивці, насильника і грабіжника, зрив тут недопустимий, як недопустимі
і погрози, грубість, обман, брехня, якими б
благими намірами і причинами вони не пояснювалися [8].
Службовий етикет наказує працівникам
суворо дотримувати форм одягу і вітань, забороняє носіння нестатутних знаків, несхвально етикет відноситься до всього, що навмисно
використовується для того, щоб ч лише зо-
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АНОТАЦІЯ
У статті розкривається етика соціальноетичних відносин працівників правоохоронних
органів. Аналізуються лінія поведінки, конкретні вчинки, відношення до служби і людей,
звіряючи їх з поняттями «особиста і службова гідність», «професійний обов’язок і честь»
Позначені форми і методи морально-етичних
відносин. Приведені відмінності професійної
і правової етики працівників правоохоронних
органів.

SUMMARY
The author examines the ethics of social
and moral relations between the реrsonnel of
the law enforcement agencies; analyses their
conduct, particular асtions, their attitude towards
professional duty and реople, their understanding
of «реrsonal and official dignity», «professional
duty and honour»; identifies forms and methods of
moral relationships, highlights differences betweenprofessional and legal ethics of реrsonnel of the law
enforcement agencies.

вні виділитися серед інших (носіння бороди,
довгого волосся або масивних перснів, ланцюгів, нестатутних шпильок для краватки і
т.д.). Навряд чи можна назвати любов’ю до
форменого одягу спроби окремих молодих
працівників якось самостійно «удосконалити» її. Це швидше прояв пихатості, егоїзму,
прагнення не «бути як всі». Останнє можна
б було вітати, якби воно не зводилося тільки
до зовнішніх ознак відмінності, зовні якогонебудь зв’язку з інтелектуальними, професійними й етичними якостями людини, його
внутрішніми достоїнствами. До речі, серед
працівників, що надмірно захоплюються
своїм зовнішнім виглядом, набагато частіше
зустрічаються такі, хто за зовнішнім лиском і
благопристойністю приховує егоїзм, неуважне ставлення до людей, байдужість у роботі,
а деколи і грубість.
Службовий етикет в органах внутрішніх
справ, як прояв правової естетики, містить
такі правила поведінки, які є етичними за
змістом, естетичними формою і правовими
за характером їх вживання. У цьому їх життєвість і стимулююча роль.
Дотримання цих етичних вимог є яскравим проявом необхідних морально-психологічних якостей осіб, що здійснюють виробництво по кримінальній справі Вказані етичні
якості, будучи професійно необхідними для
слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів, найбезпосереднішим чином роблять вплив на
зміцнення і підвищення престижу органів
попереднього розслідування, прокуратури,
адвокатури і суду, на ефективність здійснення задач кримінального судочинства.
Таким чином, слід підкреслити, що професійна етика і правова (службова) естетика
працівників правоохоронних органів тісно

пов’язані між собою, взаємообумовлюють
один одного. Це, зокрема, виявляється в тотожності, однозначності оцінок вчинків працівників з моральної і естетичної точки зору:
високоморальна з позиції етики поведінка з
естетичної точки зору завжди красива, і навпаки, потворна поведінка не може бути
етичною і схвалюватися службовою етикою.
Знання основ професійної етики і службової естетики і вживання їх на практиці не
тільки роблять працівника культурним громадянином, але і дозволяють йому більш
ефективно виконувати службові обов’язки,
підвищують авторитет серед колег і населення, укріплюють його статус захисника правопорядку.

Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

Література

1. Бандурка О.М. Професійна етика працівників міліції /Навч. посібник. – ХНУВС, 2011. –
260 с.
2. Бандурка А.М. Профессионализм и лидерство / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Х.Титул, 2007.
3. Бандурка А.М. Психология управления
/А.М.Бандурка, С.П.Бочарова, Е.В.Землянская. –
Х. Титул, 2007.
4.
Дубов,
Г.В.
Этика
сотрудников
правоохранительных органов / Г.В. Дубов. – М.
Щит-М., 2002. – 286 с.
5. Любичев, С.Г Этические основы следственной тактики / С.Г Любичев. – М.. Юрист, 1980. –
488 с.
6. Столяренко, A.M. Прикладная юридическая
психология / A.M. Столяренко. – М., 2001 – 286 с.
7. Зеленкова, И.Л. Прикладная этика /
И.Л. Зеленкова. – Минск: БГУ, 2005 – 254 с.
8. Зорин, Г.А. Криминалистическая методология / Г.А. Зорин. – Минск: Амалфея, 2000. – 106 с.
9. Чередниченко В.І. Професіональна репутація /Дніпропетровськ: Моноліт, 2008. – 302 с.

204

Çàäîðîæí³é Î.Â. - Ïðîöåñè ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó...

ÏÐÎÖÅÑÈ ÐÎÇÏÀÄÓ ÐÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ
ÑÎÞÇÓ: ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ ÒÀ
ÇÍÀ×ÅÍÍß ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÀÄÎÐÎÆÍ²É Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
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â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà
Статья посвящена центробежным процессам, характерным для периода перестройки в Советском Союзе, их предпосылкам, тенденциям и последствиям. Проанализированы
сущность этих тенденций в Украинской ССР,
последние попытки руководства Союза ССР
сохранить единство государства путем заключения нового Союзного договора, сделаны выводы относительно основных причин распада
Советского Союза.
Ключові слова: Союз Радянських Соціалістичних
Республік, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Союзний договір, «Новоогарьовський процес»,
Декларація «Про державний суверенітет України».

До початку 1980-х у Союзі РСР чітко проявились тенденції загальної кризи,
проявами якої були відставання від держав Заходу у високотехнологічних галузях,
низька якість продукції, неефективне виробництво, низький рівень продуктивності
праці [1], проблеми сільського господарства (СРСР не міг забезпечити населення
продовольством та витрачав великі гроші
для його закупівлі за кордоном).
Радянський політичний устрій та командна економіка виглядали анахронізмом
на тлі прискореного науково-технічного та
соціально-економічного прогресу держав
Заходу [2]. Відбувалось зростання корупції,
переслідування інакомислення і готовність
до опору йому все більш широких верств
населення [3].
У цих умовах новим генеральним секретарем ЦК КПРС М.Горбачовим (обі-

йняв найвищу державну посаду СРСР
11.03.1985 р.) було проголошено так звану «Перебудову», офіційно закріплену напрямком розвитку Радянського Союзу на
січневому пленумі ЦК КПРС 1987 р. Заходи Перебудови, що стали реально здійснюватись ще з 1985 р., були суперечливими,
відзначались чергуванням нерішучих і різких кроків та контрзаходів із введення або
обмеження ринкової економіки і демократії. Серед основних з них – антиалкогольна
кампанія 1985 р., що призвела до дефіциту цукру унаслідок самогоноваріння і введення карток на цукор; кампанія боротьби
з нетрудовими доходами 1986 р.; «Прискорення» – розвиток виробничих потужностей, насамперед, у машинобудуванні;
введення перших елементів ринкової економіки в СРСР через сприяння зародженню кооперативного руху, переведення
підприємств на госпрозрахунок, самоокупність і самофінансування; реформа влади,
запровадження виборів до Верховної Ради
та у місцеві ради на альтернативній основі; припинення кримінальних переслідувань за інакомислення; гласність, фактичне
зняття партійної цензури на засоби масової інформації та твори мистецтва; придушення локальних національних виступів і
конфліктів (силовий розгін мітингу молоді
в Алма-Аті, введення військ до Азербайджану, демонстрації у Грузії, розгортання багаторічного конфлікту в Нагірному Карабасі,
придушення сепаратистських устремлінь
прибалтійських республік); низка непроду-
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маних економічних заходів, що призвели
до дефіциту продовольства, введення карткової системи та інфляції [4].
В Україні у період Перебудови відбувалося піднесення національної самосвідомості, значно активізувались громадські
та політичні рухи. При цьому важливо, що
оскільки з огляду на розуміння радянським
керівництвом «неблагонадійності» населення, в УРСР суспільні дисципліни перебували під щільнішим ідеологічним контролем,
ніж в інших республіках Радянського Союзу,
вказане піднесення відбувалось як у межах
санкціонованої комуністичним керівництвом
діяльності, так і в «нелегальній площині».
Функціонували Спілка письменників України, самвидавний журнал «Український вісник», Українська гельсінська група.
У другій половині 80-х рр. криза суспільно-економічного ладу стала очевидною в усіх без винятку республіках СРСР,
зачіпаючи, у більшій чи меншій мірі, усі
сфери життєдіяльності. У цих умовах керівництво Радянського Союзу взялося за
вдосконалення непорушних з часів Леніна
політичних механізмів радянської системи
влади, передусім на конституційному рівні. До Конституції Союзу РСР 1977 р. було
внесено цілий ряд поправок, 01.12.1988 р.
– відразу у три розділи: змінено виборчу
систему та засновано З’їзд народних депутатів [5; 25]. 20.12.1989 р. було змінено положення ст. 108, 110, 111, 121, 122 та 130,
що стосувались З’їзду народних депутатів
[6; 32], 23.12.1989 р. – внесено зміни до ст.
125 щодо конституційного нагляду [7; 38].
14.03.1990 р. здійснені наймасштабніші зміни до Конституції, якими було скасовано
положення про однопартійність і керівну
роль КПРС, засновано посаду Президента
СРСР, введено інститут приватної власності («власність радянських громадян») [8; 42].
10.04.1990 р. було прийнято Закон СРСР
«Про основи економічних відносин Союзу РСР, союзних і автономних республік»,
яким розширено права республік Радянського Союзу у відповідній сфері [9; 270],
26.04.1990 р. було прийнято Закон СРСР
«Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб’єктами федерації», яким права
республік було суттєво розширено [10; 329].
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Як бачимо зі змісту вказаних нормативно-правових актів, керівництво Радянського Союзу було вимушено постійно йти на
розширення повноважень республік, намагаючись зберегти єдність СРСР. Однак
Перебудова вислизнула з-під контролю
Кремля і перетворилася на революційний
процес. Відбувався розпад системи, яка віджила свій історично зумовлений строк існування. При цьому, силове поле, в якому
існували союзні республіки і держави Центрально-Східної Європи, зникло.
Відповідно, республіки СРСР почали
застосовувати на практиці норми Конституції СРСР про право на вихід з федерації
(сецесію). Першими це здійснили республіки Балтії та політично маргіналізована
Кремлем Російська Федерація, а услід за
ними – й інші [2]. Республіки оголошували
про державний суверенітет, 16.07.1990 р.
Декларацію «Про державний суверенітет
України» прийняла і Верховна Рада УРСР.
У Декларації було передбачено «верховенство, самостійність, повноту і неподільність
влади Республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх
відносинах», закріплено безперервність
державності України, закріплено статус
України як суверенної держави (хоча і в існуючих кордонах СРСР), врегульовано діяльність її вищого представницького органа, що мав виключне право виступати від
імені всього народу – Верховної Ради УРСР
на основі верховенства Конституції. Було
проголошено про встановлення українського громадянства, територіальне верховенство республіки на всій її території, право на самостійне здійснення міжнародних
відносин [11; 429].
Загалом, у період 1990-1991 рр. відбувається активний розвиток власного законодавства України у всіх основних сферах
суспільного життя [12; 445]. 03.08.1990 р.
було прийнято Закон «Про економічну самостійність Української РСР», метою якого
було визначення змісту, цілей і основних
принципів економічної самостійності України як суверенної держави. Було прийнято й інші закони, спрямовані на створення
власної правової системи – «Про власність»
від 17.02.1991 p., «Про підприємства в
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Україні» від 27.03.1991 р., «Про банки і
банківську діяльність», «Про внесення змін
і доповнень до Кодексу законів про працю
Української РСР при переході республіки
до ринкової економіки» від 20.03.1991 р.
Україна все наполегливіше налагоджувала власну систему відносин зі світовим
співтовариством. До кінця 1990 р. Україною укладено двосторонні угоди з Литвою,
Латвією, Естонією, Білорусією, Узбекистаном і Казахстаном. 19.11.1990 р. було підписано, можливо, найбільш знакову угоду
цього періоду – Договір із Російською Радянською Федеративною Соціалістичною
Республікою, ратифікований Постановою
ВР УРСР 22.11.1990 р.
До весни 1990 р. можливості «плавної»
модернізації радянської федерації шляхом
внесення змін до Конституції Союзу та реформування законодавчої бази були вичерпані, так і не принісши її ініціаторам бажаних результатів. Тенденції децентралізації
економічного, політичного та соціальнокультурного життя в СРСР стали переростати в дезінтеграційний процес [13; 16].
Останні спроби зберегти СРСР від розпаду було вирішено здійснювати шляхом
кардинального оновлення Союзу на базі
нового Союзного договору на заміну Договору 1922 р. [14; 57] (хоча це й виглядало
дивним, адже Договір 1922 р. не було ратифіковано сторонами, а відповідні положення були включені у першу Конституцію
СРСР). За задумом реформаторів майбутній Договір повинен був наповнити новим
змістом федеративні відносини в СРСР [15;
2].
До процесу вироблення Союзного договору долучались вчені-юристи, які висловлювали своє бачення шляхів подальшого
існування Союзу. 03.12.1990 р. Верховна
Рада СРСР підтримала запропоновану Президентом СРСР М.Горбачовим концепцію
проекту Союзного Договору і передала
її для обговорення на IV З’їзді народних
депутатів СРСР [16; 1077]. Відповідно до
концепції оновлений Союз був покликаний
забезпечувати: рівноправність всіх громадян країни незалежно від національності
та місця проживання; рівноправність народів, якою б не була їхня чисельність, їхнє

невід’ємне право на самовизначення і вільний демократичний розвиток; територіальну цілісність суб’єктів федерації; гарантії
прав національних меншин; зміцнення позицій і авторитету Союзу як гаранта миру і
міжнародної безпеки.
25.12.1990 р. депутати IV З’їзду, провівши поіменне голосування, постановили
вважати необхідним збереження СРСР як
оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій повною мірою мали
б забезпечуватися права і свободи людини
будь-якої національності [17].
Того ж дня, за ініціативою М.Горбачова
[18; 42], З’їздом було прийнято постанову
з питання проведення всесоюзного референдуму про збереження оновленого Союзу як федерації рівноправних суверенних
республік [19; 1161]. Референдум було вирішено провести 17.03.1991 р. Рішенням від
16.01.1991 р. Верховна Рада СРСР затвердила зміст питання, що виносилось на голосування 17.03.1991 р. таким чином: «Чи
вважаєте ви необхідним збереження Союзу
Радянських Соціалістичних Республік як
оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій повною мірою гарантуються права та свободи людини будь-якої
національності?» [20; 3].
Радянській владі усе ж таки вдалося домогтися, щоб на референдумі 17.03.1991 р.
«за» проголосувала більшість громадян,
окрім населення шести республік (Литва,
Естонія, Латвія, Грузія, Молдавія, Вірменія), у яких вищі органи влади відмовилися
проводити референдум, оскільки уже оголосили про незалежність або про перехід
до незалежності згідно з результатами уже
проведених у них референдумів про незалежність [15; 27].
Розпливчатий характер питання референдуму (сутність «оновленої федерації
рівноправних суверенних республік» розкрито не було) не дав підстав стверджувати – громадяни республік «за» чи «проти»
єдиної союзної держави. Тому результати
референдуму дозволяли протилежним політичним таборам одночасно трактувати
їх як свою перемогу. Хоча ані переможців,
ані переможених у контексті невизначеності політичних наслідків волевиявлення не
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було. Лише подальший розвиток подій поступово давав відповіді на запитання, які
мав вирішити референдум [21; 41-44].
До середини 1991 р. в СРСР за право
виведення держави з кризи боролися два
чітко визначених центри політичної влади:
союзне керівництво (окрім М.Горбачова)
і лідери республік. Перші виступали за
соціалістичний вибір, розвиток системи
рад, збереження єдиної держави в рамках
СРСР. Другі заявляли про прихильність ліберальним підходам в економіці, про необхідність зміни радянської системи, вважали
можливим здійснити це лише в рамках конфедеративного союзу держав [22; 465-466].
Підсумком так званого «Новоогарьовського процесу» розробки нового Союзного договору навесні-влітку 1991 р. (переговори М.Горбачова і лідерів республік у
Ново-Огарьово) стало вироблення проекту
Договору «Про Союз Суверенних Держав»
[15; 28]. Проект було двічі парафовано –
23.04.1991 р. та 17.06.1991 р. Остаточна редакція Договору була опублікована у газеті
«Правда» 15.08.1991 р. [23] У тій же газеті
03.08.1991 р. було опубліковано текст виступу М.Горбачова по телебаченню, в якому зазначалося, що «Союзний договір відкритий до підписання» з 20.08.1991 р. [24]
Проект Договору містив 7 основних
принципів функціонування Союзу, що свідчили про суперечливий характер цієї спроби – спроби поєднати дуже різні інтереси
республік і Центру [15; 30]. В цілому, Союз
повинен був стати м’якою децентралізованою федерацією [25]. Її членами мали бути
9 з 15 союзних республік СРСР: Білорусія,
Казахстан, РРФСР, Таджикистан і Узбекистан, Азербайджан, Киргизія, Україна і
Туркменія [26].
Проте до підписання і ратифікації проекту справа не дійшла. 18.08.1991 р. новоутворений Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНЗ) у складі ряду вищих
керівників СРСР (Г.Янаєва – Віце-президента СРСР, В.Павлова – Прем’єр-міністра
СРСР, В.Крючкова – Голови Комітету Державної Безпеки СРСР, Б.Пуго – Міністра
внутрішніх справ СРСР, Д.Язова – Міністра
оборони СРСР та інших) зробив спробу захопити владу і зробити політичний режим
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Союзу жорсткішим. Члени ДКНЗ вважали,
що підготовлений проект Союзного договору не відповідає федеративним принципам
і результатами референдуму [15; 31-32]. У
Зверненні Державного комітету з надзвичайного стану «До радянського народу»
від 18.08.1991 р., серед іншого, йшлося:
«... Скориставшись наданими свободами,
зневажаючи паростки демократії, які щойно з’явились, виникли екстремістські
сили, що взяли курс на ліквідацію Радянського Союзу, розвал держави і захоплення
влади будь-якою ціною. Розтоптані результати загальнонаціонального референдуму
про єдність Вітчизни» [27]. Реакційний за
своєю природою Комітет не мав підтримки суспільства ні в Росії, ні в Україні, ні в
інших республіках Радянського Союзу,
швидко зазнав поразки і остаточно дискредитував керівництво СРСР і КПРС.
05.09.1991 р., після провалу путчу, З’їзд
народних депутатів СРСР прийняв Закон
«Про органи державної влади і управління
Союзу РСР у перехідний період» [28; 45-46],
що мав силу, значення і характер конституційного закону, але без внесення поправок
до самої Конституції. Згідно з цим законом,
змінювалися структура та порядок формування Верховної Ради СРСР, скасовувалася посада Віце-президента, створювався
Державна рада СРСР та інші органи влади
і управління. Конституція Радянського Союзу продовжувала діяти лише в тій частині,
в якій вона не суперечила цьому закону.
Спробу перевороту в Москві у серпні
1991 р. Верховна Рада Української РСР розцінила «як смертельну небезпеку, що нависла над Україною». Про це йшлося у прийнятій 24.08.1991 р. Постанові Верховної
Ради України «Про політичну обстановку
на Україні і невідкладні дії Верховної Ради
України щодо створення умов неповторення військового перевороту». У Постанові
було вказано, що у республіці немає достатніх механізмів захисту конституційного порядку, суверенітету, протидії незаконним
розпорядженням самозваного державного
комітету [29].
У зв’язку із цими обставинами, в той же
день Верховна Рада України прийняла Акт
проголошення незалежності України [30],
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затверджений Постановою «Про проголошення незалежності України» [31] та Постанову «Про військові формування в Україні» [32].
В Акті проголошення незалежності
України зазначалось наступне: «Виходячи
із смертельної небезпеки, яка нависла над
Україною в зв’язку з державним переворотом у СРСР 19.08.1991 р. (йшлося про путч
ДКНЗ), продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні, виходячи
з права на самовизначення, передбаченого
Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,
Верховна Рада Української РСР урочисто
проголошує незалежність України та створення самостійної української держави
– України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території
України мають чинність виключно Конституція і закони України» [33].
У Постанові Верховної Ради УРСР «Про
проголошення незалежності України» [31]
йшлося, що з 24.08.1991 р. Україна є незалежною демократичною державою. Було
закріплено, що з цього моменту чинними
на території України є тільки її Конституція (малася на увазі Конституція Української РСР 1978 р. з відповідними змінами),
закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки. Крім того, Постановою було вирішено провести 01.12.1991 р.
республіканський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності
(на референдумі переважна більшість населення України підтримала Акт).
Постановою України «Про військові
формування в Україні» було вирішено підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України, утворити Міністерство
оборони України, Уряду України приступити до створення Збройних Сил України,
республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і
Національного банку України [34].
Восени 1991 р. М.Горбачову ціною неймовірних зусиль вдалося відновити переговорний процес. За санкцією центральної
і республіканської влади робочою групою

«Новоогарьовського процесу» було розроблено новий проект Договору – «Про створення Союзу Суверенних Держав (ССД)
як конфедерації незалежних держав («конфедеративної держави») [35]. Попередню
згоду на укладення Договору 09.12.1991 р.
було надано 14.11.1991 р. тільки сімома республіками (Росією, Білорусією, Казахстаном, Киргизією, Таджикистаном, Туркменією, Узбекистаном). Але ця ідея була явно
безперспективною. Дві республіки, в яких
напередодні відбулися референдуми про
незалежність (Вірменія та Україна), відмовилися увійти до конфедеративного союзу.
У підсумку, 08.12.1991 р. вищими посадовими особами трьох основних республік
Союзу РСР (Б.Єльциним та Г.Бурбулісом
(РРФСР), С.Шушкевичем і В.Кебичем (Білорусь), Л.Кравчуком та В.Фокіним (Україна)) було підписано Біловезьку угоду
– Угоду «Про створення Співдружності Незалежних Держав» (СНД), якою було остаточно юридично оформлено припинення
існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік і, натомість, – створено СНД
як міжнародну організацію, членами якої
стали суверенні незалежні держави [36].
Єдиної думки щодо причин розпаду
СРСР не існує. Так, ряд дослідників шукають їх у «Новоогарьовському процесі».
A.Барсенков прийшов до висновку, що
доля Союзу була вирішена до початку серпня 1991 р. через нездоланні суперечності
між керівництвом Союзу та керівництвом
республік щодо Союзного договору. У підсумку: «результатом «Новоогарьовського
процесу» ще до путчу стало створення документа, який означав припинення існування СРСР як єдиної держави. Можливе
підписання Договору не означало би «миттєвого» зникнення СРСР, оскільки ще зберігалися єдина армія, валюта, інфраструктура (енергетична, транспортна), але його
розпад при свідомій ліквідації спільних
управлінських інститутів ставав питанням
найближчого часу. Підготовлений до підписання проект Договору по суті легалізував відносини між колишніми союзними
республіками» [37; 225].
Д.Златопольский [38] та П.Кремнєв [39]
вказали на те, що проект Договору «Про
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Союз Суверенних Держав» вів до руйнування єдиної держави. A.Шубін висловився
схожим чином, вважаючи фатальною згоду
Горбачова на розробку нового Союзного
договору [40; 20-21].
І.Фроянов заявляв про відсутність будьяких правових передумов для перегляду
Договору 1922 р. і змову М.Горбачова з
«республіканськими сепаратистами», якою
«порушувалася воля народу, висловлена на
референдумі 17 березня 1991 р.» [41; 670].
З.Станкевич зауважив, що розпад СРСР
був неможливий без «суверенізації» РРФСР,
тобто фактичного зрівнювання цієї союзної
республіки – «несучої конструкції» Союзу,
у правах з іншими республіками. Процес
перетворення РРФСР на «звичайну» союзну республіку, був об’єктивно націлений на
руйнування СРСР. Разом із тим Станкевич
підкреслив, що «суверенізація» РРФСР носила яскраво виражений суб’єктивний характер, а роль об’єктивних чинників у реалізації цієї ідеї була незначною [42; 205].
Однак висновки, подібні до останніх,
видаються не лише політизованими, а й
поверховими, адже не враховують того, що
розпад СРСР був зумовлений цілим рядом
глибинних причин. Це, у свою чергу, виключає «фатальність» подій, які відбулись
протягом короткого проміжку часу «Новоогарьовського процесу» чи дещо довшого
періоду розробки та підготовки до укладення нового Союзного договору.
На думку Р.Ялишева, вирішальними у
розпаді СРСР були фактори загострення
міжнаціональних відносин, що провокувались проблемами кордонів і територій,
утиском національних прав, економічне суперництво етносів. Він зазначив, що «процес формування адміністративних кордонів в СРСР з моменту його створення не
завжди відповідав кордонам проживання
тих чи інших національностей… Система
вибудовування народів за статусом у процесі національно-державного будівництва
СРСР: від союзних республік до автономних утворень різного рівня в цілому відповідала інтересам народів, але в ряді випадків провокувала образи і конфліктні
ситуації між народами. Серед інших причин загострення національних відносин
Ïðàâî.ua ¹ 1, 2014

можна виділити сталінську національну
політику. Депортації деяких народів, утиск
національних прав і тому подібне породжували глибокі образи, які виплеснулися на
поверхню в роки «перебудови».
Зіграв свою роль демографічний фактор: в окремих республіках йшли процеси
збільшення чисельності російськомовного населення, що викликало стурбованість
представників корінних національностей.
У ряді випадків основною причиною загострення міжнаціональних відносин було
економічне суперництво представників
різних етносів: такі конфлікти часто починалися на ґрунті конкуренції, а потім переходили в розряд міжнаціональних» [15;
32-33].
Втім, кожен з подібних підходів видається спрощеним. Чітких концепцій, що
однозначно пояснювали б розпад СРСР
якимось конкретними групами факторів
(економічними, політичними чи соціальними тощо), наразі не існує. Не витримують
критики і «зручні» у політичному сенсі підходи, за якими розпад Радянського Союзу
пояснюється економічною кризою, «операцією Заходу», «прагненням Єльцина, Кравчука та Шушкевича та їхнього оточення
посилити власну владу» або сукупністю цих
факторів.
Водночас, не можна заперечувати і закономірність припинення існування Союзу
РСР. Що ж до причин та передумов, то видається, що мова повинна йти про цілий
комплекс історично обумовлених факторів,
які призвели до неможливості подальшого
збереження СРСР – ні як децентралізованої федерації, ні як конфедерації, ні утворення якогось іншого виду. Одним із таких
факторів, безперечно, було прагнення народів Союзу, що мали власну державність,
досягти незалежності своїх країн, відновити державний суверенітет. Це у повній мірі
справедливо і для українського народу.
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SUMMARY
The article is devoted to the centrifugal processes, typical for the period of Perestroika in the
Soviet Union, their prerequisites, trends and consequences. The nature of these trends in the Ukrainian SSR, the last attempts of the USSR’ leadership
to preserve the unity of the state by the conclusion
of a new Union treaty are analyzed, conclusions
regarding the main reasons for the collapse of the
Soviet Union are made.
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іжрегіональну Академію управління персоналом (МАУП) створено 1989 року як недержавний вищий
навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців за 32 спеціальностями та 98 спеціалізаціями.
Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом
видачі дипломів про вищу освіту державного зразка.
кадемія управління персоналом –
це найбільший гуманітарно-економічний вуз України (більш ніж 40
тисяч студентів з 25 країн світу), у складі якого діють Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення
в усіх регіонах України); Закордонні
філії. Випускники Академії отримують
дипломи про вищу освіту державного
та міжнародного зразка з присвоєнням
кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.
досконалюючи систему освіти та
задовольняючи потребу у фахівцях,
Міжрегіональна Академія управління
персоналом здійснює навчання за денною, вечірньою, заочною (у тому числі дистанційною) формами. Для учнів
старших класів відкрито Академічний
ліцей, Економіко-правові технікуми,
Підготовче відділення. У структурі
Академії – Міжнародний бібліотечноінформаційний центр ім. Ярослава
Мудрого. Для бажаючих отримати науковий ступінь діють Аспірантура та
Докторантура.
резидентський університет МАУП
засновано 1999 року. У здійсненні
цього міжнародного освітнього проекту сьогодні беруть участь представники понад 50 країн світу. У складі
Президентського університету діють:
Інститут міжнародної економіки та
інформаційних технологій імені Святої Великої княгині Ольги, УкраїнськоРосійський інститут менеджменту
та бізнесу ім. Богдана Хмельницького,
Українсько-Азербайджанський
інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва, Міжнародний
підготовчий інститут ім. Великого
князя Святослава Хороброго, Інститут
права ім. князя Володимира Великого,
Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики
ім. Аверроеса, Інститут підготовки наукових кадрів та бізнес-освіти, Телеуніверситет.
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Наше кредо:
TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS.
МИ СТІЛЬКИ МОЖЕМО, СКІЛЬКИ ЗНАЄМО.
(Ф. Бекон)

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ДЕРЖАВНА ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ АВ № 048032 ВІД 10.04.06

ІНСТИТУТ ПРАВА ім. князя Володимира Великого
ГОТУЄ ФАХІВЦІВ
за напрямом «Право»
спеціальністю «Правознавство»
спеціалізаціями:
• Комерційне та трудове право»
• Фінансове та банківське право»
• «Міжнародне комерційне право»
спеціальністю «Правоохоронна діяльність»
спеціалізацією:
• «Безпека діяльності організацій та установ»

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ
• Історії та теорії держави і права
• адміністративного права
• фінансового та банківського права
• цивільно-правових дисциплін
• міжнародного права та порівняльного правознавства
• трудового та комерційного права
• правоохоронної діяльності

У СКЛАДІ ІНСТИТУТУ
• криміналістична лабораторія
• чотири юридичні клініки

НАУКОВІ ШКОЛИ
• «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»
• «Методологічні проблеми правової культури,
правосвідомості та правового виховання молоді»
Освітньокваліфікаційний
рівень

Базова освіта

Повна
загальна
Бакалавр середня
На базі
технікуму
МАУП
Бакалавр
напряму
Спеціаліст «Право»
Спеціаліст,
магістр
(іншого напряму)
Магістр

Бакалавр
напряму
«Право»

Термін навчання
денна – 4 роки
заочна – 4 роки 6 міс.
денна – 2 роки
заочна – 2 роки 3 міс.
денна – 1 рік
заочна – 1 рік 3 міс.
заочна – 2 роки 6 міс.
(перепідготовка)
денна – 1 рік
заочна – 1 рік 6 міс.

Професорсько-викладацький склад:
10 докторів наук та професорів,
35 кандидатів наук.
Багато фахівців успішно поєднують викладання навчальних дисциплін з науково-дослідною роботою, вони
є відомими вченими, керівниками наукових колективів.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ НА І КУРС
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ
УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ, ОТРИМАНИМИ ВСТУПНИКАМИ
В ПОТОЧНОМУ РОЦІ
Прийом на старші курси за результатами
фахового вступного випробування
Випускники одержують
• диплом про вищу освіту державного зразка,
• диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, що надає можливість продовжити навчання та
роботу за фахом у провідних країнах світу.

Випускники зможуть працювати
• у судових, правоохоронних органах і правозахисних
організаціях (прокуратурі, органах внутрішніх справ, органах державного управління, установах юстиції);
• на підприємствах і в підприємницьких структурах усіх
форм власності;
• у міжнародних організаціях;
• у навчальних і наукових закладах;
• у адвокатурі, нотаріаті;
• в охоронних структурах організацій та установ.

ВИЩА ОСВІТА В МАУП
Для вступу до МАУП необхідно подати:
• заяву на ім’я ректора Академії із зазначенням обраної
спеціальності, відділення та форми навчання;
• оригінал документа про освіту (з додатком до атестата
чи диплома);
• сертифікати Українського центру оцінювання якості
освіти;
• шість фотокарток (3x4);
• медичну довідку за формою 086-У;
• паспорт або свідоцтво про народження;
• військовий квиток або приписне посвідчення (для денної форми навчання);
• довідку з місця роботи (для тих, хто працює);
• копію платіжного документа.

Форми навчання в МАУП:
денна, вечірня, заочна (у т.ч. дистанційна – з використанням Internet- та мультимедійних технологій).

Кадрове агентство МАУП
сприяє випускникам у працевлаштуванні, організовує
стажування за кордоном.
ЄДРПОУ 00127522, п/р. № 26004300289901 в ВАТ
«Сведбанк» МФО 300164

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
03039, Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП
Тел.: 0 (44) 490-95-05, 494-47-47
Факс: 0 (44) 524-95-11
www.maup.com.ua
e-mail: iapm@iapm.edu.ua
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